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 الممثلية الهولندية في رام الله بالتعاونتمت هذه المبادرة 
 ومع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

 
 

 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
كمركز مستقل للبحوث   0222وغير حكومية يضع سياستها العامة مجلس أمنائها. تأسس المركز في مطلع عام  مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية

خلية؛ والتحليل ااألكاديمية ودراسات السياسات العامة. يهدف المركز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجاالت ثالث: السياسات الفلسطينية الد
المسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألبحاث  الخارجية؛ والبحوثاالستراتيجي والسياسة 

ت كيل مجموعاشاألكاديمية ذات العالقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وت
الساعة،  نعمل لدراسة قضايا ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤو 

خلي وللبيئة الدولية وبلورته في اونشاطات أخرى. يلتزم المركز الفلسطيني للبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني الد
                                                                                                            أجواء من حرية التعبيروتبادل اآلراء.                                                                                          

حي. تقوم هذه ســـــــــــــــيتم القيام بالنشاطات واألبحاث في المركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل االستراتيجي، ووحدة البحث الم
تشـــكيل فر  اســـتطالعات الرأي العام، و الوحدات بممارســـة أربعة أنوان من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـياســـية، وإجراء البحوث المســـحية التجريبية و 

وضوعات السياسية مالخبراء ومجموعات العمل، وعقد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات بالتركيز على المستجدات في الساحة الفلسطينية وعلى ال
 ذات األهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البحث العلمي واالكاديمي.
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 :انالمؤلف
مقياس “تقرير مقياس االمن العربي، وتقرير حالة اإلصـــــالا في العالم العربي م والســـــياســـــة، عضـــــو الفري  الرئيس لباحث في قضـــــايا الحك جهاد حرب:

ي المجلس فالديمقراطية العربي"، يحمل درجة الماجســتير في العلوم الســياســية من كلية الحقو  والعلوم الســياســية بتونس، يعمل مديرا إلدارة األبحاث 
ة دعم عالتشــريعي الفلســطيني، وعمل مدرســا غير متفرا في دائرة العلوم الســياســية بجامعة بير عيت، وعمل عضــوا في فري  الخبراء المســاند لعمل مجمو 

البرلماني  لالنظام الســياســي الفلســطيني والحكم الرشــيد والعمبوتطوير مســار الملــالحة الوطنيةا قطان األمن. له العديد من الدراســات المنشــورة تتعل  
نحو وضــــع ســــياســــة أمنية  .: تعارض النلــــوص واختالف التفســــير0222ونظام النزاهة وقطان االمن. أهمها: قراءة في الشـــ  االمني التفا  الملــــالحة 

ية في عملية دول تجارب .إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاع الشــــــــرطة الفلســــــــطينية: تلــــــــور للمعايير واآلليات .فلســــــــطينية: تلــــــــور للمحددات والمعايير
 والمساهمة في مسودة مشرون قانون هيئة الشرطة، ومسودة مشرون قانون مجلس االمن القومي. .إصالا القطان األمني "جهاع الشرطة"

 
، يحمل درجة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من 0222باحث في المركز الفلسـطيني للبحوث السـياسـية والمسـحية منذ عام  :عالء لحلوح

نظام النزاهة وقطان األمن. و  والتحول الديمقراطيجامعة بيرعيت في فلســطين. له العديد من الدراســات المنشــورة التي تتعل  بالحركة الوطنية الفلســطينية 
 .0207والقراءة الثانية  0202قراءة األولى تقرير فلسطين، ال-آخرها مقياس قطان األمن العرب وتوجهات المواطنين

  



 

 

 
 :قائمة المحتويات

 

  الملخص التنفيذي
 1 مقدمة

 1 2انعدام األمن في اتش 
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 3 االعتداء على السكان-أ
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 7 دور الجيش والشرطة اإلسرائيلية
 9 2غياب دور األمن الفلسطيني في اتش 

 12 الجهود الفلسطينية الرسمية
 12 الخيار األمثل والحلول الممكنة 

 11 التوصيات

 
  



   

 

 
 تمهيد:

في المناط   بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون 2116قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع 
( 2( المنطقة "ب"، )1الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناط  المسماة "أ"، وهذه المناط  هي: )

 جخار  ( أحياء القدس المعزولة التي تركها جدار الفلل اإلسرائيلي4من مدينة الخليل، و) "H2ا2(منطقة "إتش3المنطقة "ج"،  )
 .  ي الجانب الشرقي من جدار الفللالواقعة ف تلك األحياء حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل، أي

تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول إلى 
-11مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكريانية ( ثم1الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي: )

وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناط  الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار  ،فرد لكل مجموعة 21
شمل اثنان من هذه وقد  ،وشملت مناط  الدراسة األربعة 2116أجريت خالل عام  استطالعات للرأي العام( أربعة 2السن. )

االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناط  الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناط  األربعة من جهة وسكان 
شملت الموضوعات التالية: الهجرة من مناط  "جيم"، حالة األمن في ضواحي  دراسات حالة( ستة 3) .منطقة "أ" من جهة أخرى

االعتداءات على النساء في مناط  "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في منطقة  ،مخدرات خارج المنطقة "أ"القدس، انتشار ال
تستند دراسات الحالة لبيانات وإحلاءات رسمية، واستطالعات  ، واألمن المفقود في مناط  القدس المعزولة.في الخليل 2اتش 

 في الوعارات اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين( مجموعة من 4غيرها. )الرأي، ولقاءات العلف الفكري، ومقابالت ميدانية و 
واألجهزة ذات العالقة، مثل وعارة الداخلية ووعارة العدل، ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات 

هذه المبادرة الفلسطينية المحتلة. قام المركز ب مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي
بالتعاون مع وعارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها 

فلسطيني للبحوث األلمانية. يود المركز الالممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور  بتمويل من
 السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاا هذا العمل.

واحدة من  في مدينة الخليل نموذجاً" 2"منطقة اتش  اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيينتشكل الورقة الراهنة، 
 دراسات الحالة.

 
 
 

  



 

 

 

 الملخص التنفيذي
الى دعم بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية  1967عمدت الحكومة اإلسرائيلية بعد احتاللها الضفة الغربية وقطان غزة 

 121أقيمت في أنحاء الضفة الغربية  2113المحتلة وانتهاك القانون الدولي، حيث ذكرت دراسة لمؤسسة بيتسيلم أنه مع نهاية 
عدة تجمعات ، باإلضافة إلى بؤرة استيطانية 111ن وعارة الداخلية اإلسرائيلية إلى جانب حوالي معترف بها ممستوطنة إسرائيلية، 

في أنحاء الضفة يسري عليها القانون اإلسرائيلي ًا حي12، واستيطانية يهودية في داخل مدينة الخليل والتي تحظى بدعم حكومي  
ألف مستوطن بما فيها القدس  155لضفة الغربية إلى أكثر من ويلل عدد المستوطنين في اوُضم ت إلى منطقة نفوذ القدس. 

بؤرة استيطانية لمستوطنة كريات  بإقامة، 1965سنة  بدأ االستيطان في مدينة الخليل 2111.1حسب احلائيات وتقديرات 
، 1979بويا سنة الدمن المستوطنين على مبنى مجموعة تمثلت في استيالء  بأشكال مختلفةاالستيطان  واستمرت عمليةأربع، 

تل  يف سيطر المستوطنون على الموقع األثري ثممبنى في سو  الخضار،  ، وبعدهامدرسة أسامة ابن المنقذ االبتدائيةمن ثم و 
 .كرفانات متنقلة  ووضعوا فيهالرميدة، 

متلكاتهم في مناط  وم نينين الفلسطينيياعدادت في السنوات األخيرة بشكل كبير اعتداءات المستوطنين العنيفة بح  المواط
حينما تم احرا   2111مختلفة من الضفة الغربية، وكان أبرع هذه االعتداءات ما حدث مع عائلة دوابشة في دوما ا نابلس في اب 

ضحايا هم االب واالم والطفل اللغير. يقابل الجيش اإلسرائيلي هذه االعتداءات  3منزل العائلة وهم نيام مما أدى إلى مقتل 
وفي ذات الوقت يقابل الجيش اإلسرائيلي دفان الفلسطينيين عن أنفسهم وممتلكاتهم باستخدام العنف وإطال  النار  بتهاون

ائم وتهديد إلى ن من اعتداءات لفظية وشتيمارسها المستوطنون بح  المواطنين الفلسطيني واالعتقال. تتعدد أنوان االعتداءات التي
ر والدهس وغيرها إلى جانب االعتداء على الممتلكات الخاصة مثل اقتالن وتقطيع اعتداءات جسدية كالضرب وإطال  النا

األشجار او حرقها او حر  السيارات، إضافة الى االعتداء على الممتلكات العامة كدور العبادة والمدارس. كذلك تعاني منطقة 
يات على القاطنين في المنطقة وأمنهم تتمثل بالتعدمن غياب سيادة القانون ووجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيين  2اتش 

األمالك العامة والخاصة من خالل البناء غير القانوني وانتشار السالا بشكل كبير واستخدامه في إطال  النار في المناسبات 
 والمشاجرات، باإلضافة الى انتشار المخدرات تعاطيا وترويجا

يتوجب على السلطة المفاضلة بين خيارين  2ستوطنين وتعزيز سيادة القانون في اتش ومن أجل حماية المواطنين من اعتداءات الم
األول فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. هذا االمر يتطلب من الحكومة 

ل، الى حين ية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقتحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح وال
الوصول الى اتفا  نهائي، تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام في هذه المنطقة. وهو الخيار األمثل الذي يفضله 

م، علما أن الخيار زيز هذا النظاأغلبية المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة. والخيار الثاني اإلبقاء على نظام المفتشين وتع
(، ودعم وتعزيز TIPH)بعثة التواجد الدولي المؤقت أكثر قابلية للتطبي  في ظل الوضع األمني في الخليل. إضافة الستمرار 

 صمود المواطنين.
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 مقدمة

طان االستي واستمرت عمليةبؤرة استيطانية لمستوطنة كريات أربع،  بإقامة، 1965سنة منذ  بدأ االستيطان في مدينة الخليل
مدرسة أسامة ابن المنقذ من ثم ، و 1979من المستوطنين على مبنى الدبويا سنة مجموعة تمثلت في استيالء  بأشكال مختلفة

 .كرفانات متنقلة  يهووضعوا فتل الرميدة،  في سيطر المستوطنون على الموقع األثري ثممبنى في سو  الخضار،  ، وبعدهااالبتدائية
اعدادت في السنوات األخيرة بشكل كبير اعتداءات المستوطنين العنيفة بح  المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناط  مختلفة 

اإلسرائيلي دفان  شمن الضفة الغربية، يقابل الجيش اإلسرائيلي هذه االعتداءات بتهاون واضح للعيان وفي ذات الوقت يقابل الجي
ن سها المستوطنو العتداءات التي يمار الفلسطينيين عن أنفسهم وممتلكاتهم باستخدام العنف وإطال  النار واالعتقال. تتعدد أنوان ا

بح  المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات لفظية وشتائم وتهديد إلى اعتداءات جسدية كالضرب وإطال  النار والدهس وغيرها إلى 
االعتداء على الممتلكات الخاصة مثل األشجار او حرقها او حر  السيارات، إضافة الى االعتداء على الممتلكات العامة   جانب

 كدور العبادة والمدارس.
بمدينة الخليل بح  المواطنين  2ن في منطقة اتش العتداءات التي يمارسها المستوطنو تهدف هذه الورقة الى عرض اشكال ا

والظروف التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون في هذه المنطقة نتيجة االعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين تحت الفلسطينيين 
مركز الفلسطيني للراي العام قام به ال تانظار الجيش اإلسرائيلي وحمايته. وقد تم اختيار مدينة الخليل بناًء على نتائج استطالعا

، حيث أظهر االستطالن مدى اإلحساس بالقل  والخوف لدى 2116اط  )ب، ج( في اب للبحوث السياسية والمسحية في من
 المواطن الفلسطيني من االعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين.

اعتمدت هذه الورقة على نتائج استطالعين للرأي العام أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حول أوضان االمن 
م اجراء ت  لقانون في المناط  الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناط  "ب" و "جيم" ومناط  أخرى مماثلة.وسيادة ا

شخلًا بالغًا تمت  2117بين عينة عشوائية بلغت  2116أغسطس )آب(  21-4االستطالن األول في الفترة الواقعة بين 
في الخليل(، أما االستطالن الثاني فتم إجراؤه في الفترة  2طقة إتششخلًا من 41موقعًا )حيث تمت مقابلة  131مقابلتهم في 
شخلًا بالغًا تمت  1491بين عينة عشوائية بلغت  2116كانون اول )ديسمبر(   7 –تشرين ثاني )نوفمبر(  24الواقعة بين 
 ( . 2شخلاً في منطقة إتش 111موقعاً )حيث تمت مقابلة  134مقابلتهم في 

قة على مجموعة من المقابالت الميدانية مع شخليات رسمية ومواطنين وتجار ومؤسسات محلية. كما كما اعتمدت هذه الور 
ورقة واعتمدت ال مناط  مختلفة في الضفة الغربية. مجموعات بؤرية عقدت على مدار عام في 5اعتمدت الورقة على مخرجات 

 ارير اللادرة من مؤسسات دولية.على مجموعة من التقارير اللحفية التي تناولت الموضون إضافة للتق
 

  7اتش  منطقة انعدام االمن في
من  %51والتي تشكل  1اتش منطقة "الى منطقتين:  مدينة الخليل 1997الخليل الذي تم التوقيع عليه في عام  بروتوكول قسم

، 2االتش ومنطقة سيادة السلطة الفلسطينية. وضع هذا القسم تحت تم ، مواطن 111,111حوالي  هاويسكن مساحة المدينة
ينما االسرائيلية بالسيطرة مستوطن اسرائيلي، بقيت هذه المنطقة تحت  111 فلسطيني وحوالي 31,111ويسكن فيها حوالي 

السلطة الفلسطينية  2  . وقد أعاقت القيود اإلسرائيلية المفروضة على منطقة اتش2"نقلت اللالحيات المدنية للسلطة الفلسطينية
 من تقديم خدماتها للمواطنين القاطنين فيها كباقي المناط  الفلسطينية. 

                                                 
 2 http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200308_hebron_area_h2 
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أن  الشخلية، حيث أظهر االستطالعان من انعدام اإلحساس بتوفر االمن والسالمة 2  يعاني المواطنون الفلسطينيون في اتش
 يتبعها منطقة "جيم" ثم منطقة "ب". كما يظهر بالشكل التالي:واحياء القدس المعزولة هي األقل إحساسا باألمن  2منطقة اتش 

 ( مستوى غياب األمن في المناطق الفلسطينية املختلفة1الشكل رقم )

 

مجموعة من التهديدات الداخلية والتهديدات اإلسرائيلية مثل انتشار المخدرات  2  يواجه المواطنون الفلسطينيون في منطقة اتش
طالب المدارس واالعتداءات المسلحة من قبل فلسطينيين وسرقة سيارات وتحول المنطقة الى مالذ للهاربين  وترويج المخدرات بين

من وجه القانون، باإلضافة إلى ذلك تكثر االعتداءات المسلحة من المستوطنين. وقد أظهر االستطالعان أن كثرة اعتداءات 
في االستطالن األول وانخفضت  %51. حيث أشار إلى ذلك 2  شالمستوطنين شكلت الخطر األكبر على الفلسطينيين في ات

 في االستطالن الثاني. كما يظهر الشكل التالي : %77إلى 
 مقارنة مع المناطق األخرى  2( تهديدات المستوطنين المسلحة في منطقة اتش 2الشكل رقم )

 

 ن على حياة المواطنينو العتداءات التي يمارسها المستوطنمظاهر ا
بمدينة الخليل من اعتداءات يومية مختلفة من قبل المستوطنين والجيش  2  المواطن الفلسطيني القاطن في منطقة اتشيعاني 

ثارها الجسدية والنفسية على حياته، حيث أظهر استطالعا الراي العام اللذان اجراها المركز الفلسطيني في آب آاإلسرائيلي تترك 
على أنفسهم وعلى عائالتهم  2  اس بالقل  والخوف لدى المواطنين في منطقة اتشارتفان اإلحس 2116وكانون اول  2116

( أدناه، 3وحياتهم اليومية من اعتداءات المستوطنين بشكل اكبر مقارنة بالمناط  األخرى في )ب، ج(. كما يشير الشكل رقم )
لديهم تخوفات وقل  من اعتداءات  2اتش من المستطلعة أرائهم في منطقة  %61( أن 2116فقد أظهر االستطالن األول )آب 

في مناط   %34في أحياء القدس المعزولة و %37في مناط  "جيم"  و %11المستوطنين على انفسهم وعائالتهم مقارنة ب 
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في االستطالن الثاني وذلك بسب تراجع حدة المواجهات  %43إلى  2 اتش  "ب". فيما تراجعت حدة القل  والخوف في منطقة
التي كانت سائدة وتراجع حالة االعدامات الميدانية التي كان يقوم بها الجيش اإلسرائيلي وخاصة في محيط البلدة القديمة بمدينة 

ارتفعت درجة الخوف والقل   فيما %34وتراجعت في مناط  ب لتلل إلى  %11الخليل، كما تراجعت في مناط  "جيم" لتلل 
 . والشكل التالي يوضح ذلك%41بين المواطنين القاطنين في أحياء القدس المعزولة إلى 

 ( درجة القلق والخوف من اعتداءات المستوطنين.3الشكل رقم )

 

 
 االعتداء على السكان

ينة دأظهرت المقابالت التي أجراها الباحث في م
الخليل تخوفات وهواجس أخرى يعاني منها 
المواطنون، فرحلة الخوف على أطفالهم ال تنتهي 
بذهابهم وعودتهم من مدارسهم بل تمتد طوال 
اليوم. فاألهالي مثال في حي تل الرميدة يخافون 
على صغارهم الخروج من مناعلهم لوحدهم خوفا 
من اعتداءات المستوطنين وارهابهم لألطفال 

    متعمد.  بشكل
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  2116\12\6 -مقابلة مع السيدة نسرين العزة سكان تل الرميدة
في مدرسة قرطبة المقابلة للحاجز العسكري اإلسرائيلي المقام في شارن  أطفالي يدرسون

الشهداء حيث يقوم الحاجز بإيقاف األطفال وتفتيشهم بشكل دقي  وتأخيرهم عن 
المدرسة وهي عملية اذالل يومية، كل هذا يحدث ألطفال من قبل جنود مدججين 

ي ون الذهاب لمدارسهم فبالسالا. في ظل احداث انتفاضة القدس كان األطفال يخاف
ظل القتل على الحواجز واعتداءات المستوطنين، اطفالي ال ينامون اال واالضواء مشتعلة 
بالمنزل وهم يعانون من التبول االارادي في الليل نتيجة الخوف والرعب الذي يعيشونه. 
نحن نعيش في سجن ففي األعياد اليهودية يتم اغال  المنطقة علينا وممنون علينا 

 التحرك فيما المستوطنون يتحركون ويثيرون الرعب بين السكان.
أخاف على اطفالي الخروج من البيت للعب كما يلعب األطفال االخرين ويعيشون 

 فزيونالسماا لهم، اطفالي يقضون وقتهم على الكمبيوتر والتل أستطيعطفولتهم ولكن ال 
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تعرضوا هم أو أحد أفراد اسرهم الذين يسكنون في  2  من المواطنين في منطقة اتش %35أظهرت نتائج االستطالن األول أن 
انهم تعرضوا  هم أو  %25نفس المنزل العتداء من قبل المستوطنين خالل السنتين الماضيتين، أما في االستطالن الثاني فقد قال 
 أحد أفراد اسرهم الذين يسكنون نفس المنزل العتداء من قبل المستوطنين.  الشكل التالي يوضح ذلك 

 
 ( التعرض لالعتداء من قبل المستوطنين خالل السنتين الماضيتين4الشكل رقم )

 

يعاني المواطنون القاطنون في محيط الحرم االبراهيمي والبلدة القديمة وتل الرميدة ووادي الحلين ومناط  أخرى في المدينة من 
ول والخروج حياة اشبه بالسجن حيث ال يستطيعون الدخ صعوبة الحركة والتنقل فمثال المواطنون القاطنون في تل الرميدة يعيشون

من وإلى الحي إال من خالل البوابات العسكرية ونقاط التفتيش التي تؤخرهم عن الوصول الماكن عملهم وسكنهم أحيانا لساعات،  
 كما يمنع أي شخص ال يسكن هذا الحي دخوله.

ذين تمت مقابلتهم في هذه المنطقة انعكاس هذه الممارسات على واكد المشاركون في مجموعات العمل البؤرية والمواطنون ال
حياة األطفال الجسدية والنفسية بأشكال مختلفة منها التبول الالإرادي والحديث اثناء النوم، إلى جانب افتقادهم لحياة الطفولة 

 هم.نتيجة بقائهم في مناعلهم لساعات طويلة لخوف أهلهم عليهم من اعتداءات المستوطنين علي

 االعتداء على المساكن
فإلى جانب الخوف والقل  يعاني المواطنون من  2  اتشتتعدد أوجه واشكال معاناة المواطنين الفلسطينيين القاطنين في منطقة 

قالوا  %47ان  2116االعتداءات على مناطقهم ومساكنهم من قبل المستوطنين، أشارت نتائج االستطالن الذي أجري في اب 
ي فان مناط  سكنهم قد تعرضت في العامين الماضيين العتداءات من المستوطنين، فيما أشارت نتائج االستطالن الذي أجري 

قالوا ان مناط  سكنهم قد تعرضت في العامين الماضيين العتداءات من المستوطنين.  %35ان  2116تشرين ثانيا كانون اول 
 انظر الشكل التالي.
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 ( تعرض المنطقة العتداءات المستوطنين خالل العامين الماضيين5الشكل رقم )

 

وتتنون طر  الهجوم على المسكن في مناط  
التماس فمنها ما يكون هجوم من قبل مجموعات 
أو أشخاص، وبمراجعة تقارير منظمات حقو  
االنسان وخاصة بيتسيلم يمكن مالحظة مئات 
التقارير المسجلة ضد اعتداءات المستوطنين على 

وخاصة  بمدينة الخليل 2 المساكن في منطقة اتش 
 مناط  التماس.

رغم انها  2  وللمعاناة أشكال مختلفة في اتش
تراجعت دراجاتها في االستطالن الثاني عن 

 االستطالن األول، والشكل التالي يوضح ذلك.
 

 

 ( معاناة المنطقة من التهديد واعتداءات المستوطنين اليهود.6الشكل رقم )

 

  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

"ب"منطقة  "جيم"منطقة  2اتش  ةاحياء القدس المعزول

0.15

0.24

0.47

0.06

0.16
0.21

0.38

0.03

2016آب  2016كانون أول 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2016استطالع اب  2016استطالع كانون اول 

0.51

0.320.27
0.220.08

0.16

0.14

0.29

معاانة كبرية معاانة اىل حد ما معاانة ضئيلة ال تعاين

 \منطقة وادي الحلين جوار مستوطنة كريات اربع –مقابلة مع السيد كايد دعنا 
7\12\2116 

بيتنا مجاور لمستوطنة كريات أربع على جدار المستوطنة، تهديداتهم مستمرة، 
واعتداءاتهم مستمرة بإلقاء الحجارة واغال  الطري ، كما قاموا بتحويل خط مياه األمطار 

توطنين نتيجة االعتداءات من المس من المستوطنة إلى ساحة منزلنا، ومعظم العائلة أصيبوا
والجيش، وقد تعرض منزلنا لهجوم المستوطنين لعدة مرات، وذلك من أجل أن نهجر 

 منزلنا.
نحن ال نغادر منزلنا ونتناوب على حراسة المنزل أنا واخوتي واوالد اخوتي، ودائما يوجد 

 نزل. لمافراد من العائلة موجودين في البيت ونبقى يقظين حتى ال يتم حر  ا
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 االعتداء على التجار
الخليل تاريخيا بتجارتها وصناعتها، وكان  اشتهرت مدينة

مركز المدينة مركز جذب لمنطقة جنوب الضفة الغربية، 
وتمثل البلدة القديمة وشارن الشهداء مركز المدينة، لكن 

العام الذي نفذت فيه  1994تغير هذا الوضع بعد عام 
 الجيش االسرائيليمجزرة الحرم االبراهيمي، حيث أغل  

قسما من الشارن، واعيد فتحه بعد بروتكول الخليل 
. وبإغال  شارن الشهداء تم اغال  مجموعة من األسوا  التي كانت 2111ثم أعيد اغالقه بعد االنتفاضة الثانية عام  1997

واجز هذه األسوا  في ظل الحموجودة في المنطقة إما بأوامر عسكرية أو ألسباب قهرية نتيجة صعوبة وصول المتسوقين إلى 
( 112محال تجاريا منها ) 1511العسكرية التي تحيط بها واعتداءات المستوطنين. فقد بلغت عدد المحالت المغلقة ما يزيد عن 

 أغلقت بأوامر عسكرية.
اجون إلى اجراء ائع يحتيعاني التجار الذين بقيت محالتهم مفتوحة معاناة كبيرة في المنطقة فهم إذا أرادوا ادخال أو اخراج بض 

تنسي  من خالل االرتباط العسكري الذي يستمر أليام وأحيانًا إلى اسابيع للحلول على التنسي  وفي حال تمت الموافقة من 
  خالل التنسي  يحتاج إلى تنفيذ من قبل الجنود على الحواجز الذين يماطلون كثيرا، 

 3لرميدة بأوامر عسكرية إسرائيلية( املحالت التجارية المغلقة في تل ا1صورة رقم )

  

 االعتداء على المدارس
يتعرض األطفال الفلسطينيون المقيمون في هذه المنطقة ألنوان 
متعددة من العنف من قبل المستوطنين والجيش اإلسرائيلي، 
فاألطفال اثناء توجههم للمدارس وخاصة مدرسة قرطبة يتعرضون 

وطنين والمستلألذى والمضايقات والشتائم من أطفال المستوطنين 
إلى جانب تفتيشهم الدقي  من قبل الجيش اإلسرائيلي على الحواجز 
الموجودة في المنطقة، كما يتعرضون للمضايقات وهم في مدرستهم 
فقد سجلت حاالت كثيرة لمهاجمة المستوطنين للمدرسة بالحجارة 

  أثناء تواجد التالميذ داخلها.
 

                                                 
 0207\00\6التقطت هذه الصورة من قبل الباحث بتاريخ  3   

 2116\12\1 \أحد التجار في ساحة الحرم االبراهيمي-نضال الفاخوري 
تتمثل معاناتنا سواء في ادخال المواد الخام او اخراج البضاعة بعد تلنيعها، الى 
جانب االغالقات في المنطقة حيث نمنع من الوصول لمحالتنا، وفي األعياد 

 مفزاعاتهتالمستوطنين واس تاليهودية نجبر على اغال  محالتنا، إلى جانب اعتداءا
 اليومية.

 

 2116\12\6 -سكان تل الرميدة – مقابلة مع السيد مفيد الشرباتي  
ن بكافة اشكال العنف والتهديد ضد الكبار واللغار، فقبل عدة أيام  و يقوم المستوطن

كان ابني اللغير ذاهب إلى المدرسة صباحا فهاجمه أطفال المستوطنين فعاد الى 
اثار الضرب عليه وخاصة منطقة الوجه، وقال لي ما حدث واضحا البيت وكان 

ه ما سألتالمكان و  ابني وذهبت للجندي اإلسرائيلي الذي يقف في فأخذت
 أحدربه نك لم يضابالطفل؟ فقال لي ان  واشفت المستوطنين لما ضرب

وقام باستدعاء قوة عسكرية حضرت للمكان ولم تفعل شيء فسألت 
قلت له ، فأحدنك لم يضربه ابط لماذا لم تفعل شيء، فقال لي ابالض

لما ع ان تتأكد من الكاميرات، فقال لي الكاميرات ال تعمل. بإمكانك
 الكاميرات تكشف كل شيء في المنطقة والشارن. ان هذه
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عددهم  طالب المدرسة البالغ معظم يسكن مستوطنتي بيت هداسا وبيت رومانو.تقع مدرسة قرطبة في شارن الشهداء مقابل 
 ،1اتش  طالبا منهم في منطقة 22و ،في المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية أو بالقرب من تل الرميدة  2اتش  طالبا في 115

ائبهم المدرسية بشكل تفتيشا دقيقا وتفتيش حقويتوجب عليهم عبور حاجز اسرائيلي الذي يقوم في مرات كثيرة بتفتيش األطفال 
. وتروي المربية فريال أبو هيكل مديرة 4ويتعرضون لمعاملة وحشية من قبل المستوطنين 2لدى دخولهم منطقة اتش  استفزاعي

ارة وغيرها جفلوال من استفزاعات المستوطنين اليومية من اعتداء على الطالبات والمعلمات والقاء الح 2116مدرسة قرطبة لغاية 
. وصادف اثناء وجود 5باتجاه المدرسة إضافة لمحاوالت اقتحام المدرسة، وتستمر االعتداءات اثناء خروج الطالب من المدرسة

فري  البحث في مدينة الخليل احتجاع مدرسات مدرسة قرطبة على الحاجز بسبب رفض الجنود مرورهن اال عبر البوابات االلكترونية 
  من خالل االرتباط بان ال تمر المدرسات ضمن تلك البوابات، وقد تعطلت المدرسة في ذلك اليوم حسب رغم ان هناك اتفا
 تأكيد األهالي.

 
 2.6ن يضايقون المعلمات والطالب في اتش ( جنود إسرائيليي2صورة رقم )

 
 

 

 دور الجيش والشرطة االسرائيلية 
يمين الحماية المباشرة وغير المباشرة للمستوطنين بشكل عام وللمستوطنين المقتوفر المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بكافة أجهزتها 

(، 2ش اتفي وسط مدينة الخليل بشكل خاص من خالل االنتشار العسكري الكثيف وإقامة الحواجز العسكرية داخل الخليل )
على حرية التنقل للمواطنين الفلسطينيين  حاجزاً. وتشكل هذه الحواجز قيودا 15فقد بلغ عدد الحواجز العسكرية في هذه المنطقة 

حيث ان بعض هذه المناط  مثل حي تل الرميدة ال يسمح بدخوله سوى لسكانه، وال يسمح لهم التنقل بمركباتهم مما يضطرهم 
ربع في ا إلى نقل احتياجاتهم المنزلية باأليدي بعد تفتيشها من الحواجز العسكرية. فمثال يضطر القاطنون بجانب مستوطنة كريات

وادي الحلين الى قطع مسافة طويلة على أقدامهم وهم يحملون احتياجاتهم، وهذا ينطب  على األطفال والنساء وكبار السن 
  والمرضى في تنقالتهم اليومية.

لجنود ايوفر الجيش اإلسرائيلي حسب روايات أحد األهالي الغطاء العتداءات المستوطنين بحيث تتم هذه االعتداءات على مرأى 
اإلسرائيليين، بالمقابل في حالة حاول أحد الفلسطينيين الدفان عن نفسه يتعرض لالعتقال أو إطال  النار عليه من قبل الجيش 
وهناك حوادث مختلفة تدل على تقاعس الجيش اإلسرائيلي عن القيام بمسؤوليته في حماية المواطنين الفلسطينيين القاطنين في 

  في االتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي )اوسلو، اتفاقية الخليل(.مناط  سيطرته كما جاء 
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وفي حال لجأ المواطن الفلسطيني للشرطة اإلسرائيلية لتقديم شكوى نتيجة تعرضه العتداء من قبل مستوطنين يواجه صعوبات  
كثيرة بدءًأ من عدم أخذ الشكوى على محمل الجد، إلى جانب اخذ اإلفادة باللغة العبرية مع ان المتقدم بالشكوى يتكلم اللغة 

ا الشرطة اإلسرائيلية بح  المشتكين ليتراجعوا عن افادتهم. كما ان هناك اهمال واضح لهذه العربية، إلى جانب ضغوطات تمارسه
القضايا من حيث تحويلها للقضاء فقد اكدت احدى السيدات التي تمت مقابلتها في مدينة الخليل ان المحكمة استدعتها للنظر 

. إضافة الى ذلك 7المتهمةمحكمة لم تحضر المستوطنة في الشكوى التي تقدمت بها بعد ست سنوات من تقديم الشكوى وفي ال
يعاني من يتوجه إلى الشرطة اإلسرائيلية بتقديم شكوى ضد المستوطنين بوضعه ضمن الئحة أمنية إسرائيلية تمنعهم من الحلول 

 على تلريح لدخول إسرائيل. 
تشير نتائج استطالعي الراي العام اللذان أجراهما 

إلى وجود مخاوف وقل   2المركز في منطقة اتش 
لدى المواطنين نتيجة للممارسات واالعتداءات التي 
يقوم بها الجيش اإلسرائيلي تجاه المواطنين في منطقة 

من تأخير على الحواجز واعتقال واهانة وفرض  2اتش 
اإلحساس بالخوف والقل  الحلار. كما تزداد درجة 

بشكل ملحوظ يفو  المناط  األخرى التي أجري  2اتش من التعرض لالعتقال من قبل اإلسرائيليين بين المواطنين القاطنين في 
في االستطالن الثاني، ويعود هذا  %29فيما انخفضت هذه النسبة إلى  %13فيها االستطالن األول حيث بلغت النسبة 

 واجهات وعمليات الطعن وعمليات اإلعدام على الحواجز العسكرية. انظر الشكل التالياالنخفاض لتراجع الم
 

( القلق ان يتم اعتقالك من قبل اإلسرائيليين7شكل رقم )ال

 

 
( تشكو من التأخير على %13إلى أن النسبة األكبر ) 2116كذلك اشارت نتائج االستطالن الذي اجراه المركز في آب 

من  اإلسرائيلية لمدة طويلة )أي أكثر من ربع ساعة( ويشمل ذلك مواطنين يتم تأخيرهم بشكل متكرر. كذلك تقول نسبةالحواجز 
من المستطلعين أنه قد تم رفض مرورهم من خالل  %11وتقول  أنه قد تم فرض حلار أو إغال  على منطقة سكنهم، 71%

أنه تم  %12انة عندما أوقفوا على حاجز إسرائيلي، وتقول نسبة من أنهم تعرضوا لإله %26حاجز إسرائيلي، وتقول نسبة من 
منعهم من السفر أو الخروج من منطقة سكنهم. وبشكل عام انخفضت هذه النسب في االستطالن الذي أجري في كانون اول 

 . أنظر الشكل التالي:2116
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ئيلي المقام لة للحاجز العسكري اإلسراابلة مع السيدة نسرين العزة سكان تل الرميدة: أطفالي يدرسون في مدرسة قرطبة المقابمق
يقوم الحاجز بإيقاف األطفال وتفتيشهم بشكل دقي  وتأخيرهم عن المدرسة وهي عملية اذالل يومية،  ث في شارن الشهداء حي

 ابهذا يحدث ألطفال من قبل جنود مدججين بالسالا. في ظل احداث انتفاضة القدس كان األطفال يخافون الذهكل 
هم يعانون من و  مون اال واالضواء مشتعلة بالمنزللمدارسهم في ظل القتل على الحواجز واعتداءات المستوطنين، اطفالي ال ينا

قة لذي يعيشونه. نحن نعيش في سجن ففي األعياد اليهودية يتم اغال  المنطالتبول اال ارادي في الليل نتيجة الخوف والرعب ا
 علينا وممنون علينا التحرك فيما المستوطنون يتحركون ويثيرون الرعب بين السكان.

لهم، اطفالي  ولكن ال استطيع السماا مطفولته ونأخاف على اطفالي الخروج من البيت للعب كما يلعب األطفال االخرين ويعيش
 يقضون وقتهم على الكمبيوتر والتلفزيون. 

 2116\12\1 -سكان شارن الشهداء –مقابلة مع السيد محمد المحتسب 
 اً في حالة تقديم شكوى بح  المستوطنين الذين يقومون باالعتداء تلبح شخل 

أمنيا، ويتم وضع اسمك في القائمة السوداء، كونك تشكل خطر على امن  اً ممنوع
الفعل، النهم يحاسبوننا على النوايا وليس على  ودإسرائيل، بحجة الخوف من رد

 األفعال.
 



 

   2 

 

 من الحواجز والحصار. 2( معاناة سكان اتش 8شكل رقم )

 
 

 8( إغالق الحاجز العسكري بين البلدة القديمة والحرم االبراهيمي3)صورة رقم 

 
 

 دور االمن الفلسطيني في المنطقة غياب
( بمدينة الخليل من غياب االمن الفلسطيني لعدم تواجد األمن الفلسطيني حالهم كحال 2  يعاني المواطنون في منطقة )اتش

من أكثر المناط  التي تعاني من غياب التواجد األمني  2معظم الفلسطينيين القاطنين خارج حدود مناط  )أ(، وتعتبر منطقة اتش 
 1997اني ر الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في كانون ثالفلسطيني. حيث نظم بروتوكول الخليل الذي وقع بين منظمة التحري

، وتحتفظ إسرائيل (1اتش الفلسطيني مسؤولياته في منطقة ) األمن(، حيث يتولى 2اتش ( و)1اتش تقسيم الخليل إلى منطقتين )
 .(2اتش بجميع المسؤوليات واللالحيات للنظام العام واألمن الداخلي في منطقة )
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وفي ظل هذا الوضع وعدم قيام االمن اإلسرائيلي 
بمسؤولياته المنلوص عليها في االتفاقيات الموقعة 
بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، تقوم السلطة 

بعد  2بحمالت أمنية داخل بعض منطقة اتش 
التنسي  مع الجانب اإلسرائيلي لمالحقة المطلوبين 

 السلطة الفلسطينية بنشر قوة أمنيةللعدالة، كما قامت 
وهي عنلرا على مراحل  141بلغت في الخليل 

 يل،)المفتشين( وتتبع محافظ الخل شرطة بلباس مدني
ة في البلدة القديم ملحوظبدور األمنية القوة تقوم 

 كاعتقال  2اتش ومناط  التماس والمناط  الملنفة
حالة من االستقرار والطمأنينة لدى  ونشرالمطلوبين 

المواطنين، ويساعدهم في ذلك عدد من ضباط 
الشرطة ذوي االختلاص خاصة في الحاالت التي يتم 
 تحرير محضر )مثال ضبط مخدرات أو أغذية فاسدة(
إلن جميع القضايا يتم تحويلها للشرطة التي بدورها 

تتخذ اإلجراءات القانونية.  ولكن في نفس الوقت هذه القوة غير قادرة على حماية المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين 
طنون باألسلحة يتسلح فيه المستو والجيش اإلسرائيلي لعدة أسباب أهمها: لكون هذه القوة مدنية وال تحمل السالا في الوقت الذي 

النارية ويساندهم الجيش اإلسرائيلي، وعدم قدرة هذه القوة على الوصول للمناط  المغلقة مثل تل الرميدة وشارن الشهداء ووادي 
 عالحلين وغيرها من المناط . كما أن المفتشين يتعرضون لمضايقات عديدة من الجيش اإلسرائيلي من اقتحام مقرات أو احتجا

 .2117آب  5وكان أخرها اقتحام مقر المفتشين  في المنطقة الجنوبية واعتقالهم واغال  مكتبهم في 
 

 92117 \7\17تزيل التعديات عن الشارع العام  2اتش  -( القوة األمنية )المفتشين( في المنطقة الجنوبية4صورة رقم )

 
 

سكري، ة ما يتطلب تواجد أمني يتم التنسي  من خالل االرتباط العوفي المناط  التي ال يتواجد فيها مفتشون فعند حدوث مشكل
وفي حاالت عديدة يأتي الرد اإلسرائيلي متأخرا، وفي نفس الوقت يلعب مجلس السلم األهلي الذي يرأسه المحافظ دورا في فض 

 .10النزان وتخفيف حدة االحتقان بين األطراف المتخاصمة
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هزة األمنية األجتم تشكيل مجلس األهلي بناء على قرار من مجلس الوزراء في جميع المحافظات، ويتكون المجلس في محافظة الخليل باإلضافة للمحافظ قادة  10 

 المختلفة ورؤساء البلديات وأعضاء من التربية واالوقاف والعديد من الفعاليات والوجهاء.

سيد محمد جمال الجعبري مسؤول القوة األمنية في الخليل مقابلة مع ال
23\1\2117 
ضرورة ملحة لتوفير االمن في البلدة القديمة وإعادة الحياة  2111اصبح لدينا في عام  

لها لتعزيز صمود أهلها في مواجهة االحتالل والفلتان حيث أصبحت في تلك الفترة 
عنلر )  41قوة أمنية بلباس مدني من مالذا لكل الخارجين عن القانون، تم تشكيل 

وفي خالل عام  61بروتوكول الخليل نص على وجود المفتشين( ثم تم رفع العدد 
وسنقوم برفعها قريبا حيث سندخل المنطقة الجنوبية،  141وهي اآلن  111أصبحت 

وهذه القوة لعطوفة المحافظ )أعلى سلطة في المحافظة( وبإشراف عدد من ضباط 
فتهم األساسية فرض حالة من االمن، إضافة لذلك يوجد لجنة أمنية من  الشرطة، وظي

كافة األجهزة األمنية تتبع مكتب المحافظ تقوم برصد الواقع الموجود والظروف األمنية 
اللعبة، إلى جانب الجهود التي يقوم بها االرتباط العسكري الفلسطيني للتخفيف عن 

 حيانا ال.المواطنين ومساعدتهم واحيانا ينجحون وا
جميع العاملين في القوة من سكان المنطقة، والهدف من ذلك من أجل دعم الناس 

 من خالل توظيفهم، وتوفير االمن لسكان المنطقة.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003739988147
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( وتتركز TIPH) بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل 1997قيع بروتكول الخليل كما يتواجد في مدينة الخليل منذ تو 
الشعور باألمن  نة لخل لعمل البعثة في المدي في المناط  الخاضعة أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في الخليلمهمتها على 

 2واألمان لدى المواطنين الفلسطينيين القاطنين في مناط  التماس في مدينة الخليل. وعند سؤالنا للمواطنين الفلسطينيين في اتش 
( سواء في المجموعات البؤرية او في المقابالت كانت االنطباعات التي لدى المواطنين انها غير قادرة على فعل TIPHعن )

( لهجوم من قبل المستوطنين TIPHالتعنت اإلسرائيلي، بل شهد أحد المواطنين تعرض احدى دوريات ) أي شيء في ظل
. وفي المقابل يطالب المواطنون باستمرار هذه البعثة وعيادة عددها 2111المتشددين اثناء االحداث التي اندلعت في أواخر عام 
( في حل اإلشكاليات ومساعدة الناس TIPHي السكان دور عناصر )واعطائها مزيدا من اللالحيات لتقوم بدور اكبر وال ينف

 وخاصة األطفال على الحواجز.
أثناء تجوالنا في البلدة القديمة شاهدنا أحد ععماء المستوطنين واكثرهم تطرفا ويدعى باروخ مارعل كان يقود مجموعة من اليهود 

(، ولم يحلل أي مواجهات ويعزي المواطنين TIPHتوجد عنلران من )المتدينين وتحميه قوة كبيرة من الجيش اإلسرائيلي، وكان ي
( في المنطقة، حيث قال لي أحد المفتشين المتواجدين انه TIPHوالتجار في البلدة القديمة السبب في ذلك لتواجد عناصر )

 عندما ال يكون هناك مراقبين دوليين يقوم مارعل باالعتداء على الناس وافتعال المشاكل معهم. 
 

 11( جولة للمستوطن المتطرف باروخ مارزل في البلدة القديمة في مدينة الخليل بحماية الجيش اإلسرائيلي.5لصورة رقم )ا

 
  

( على ما جاء على لسان المواطنين حول تعرضهم للمضايقات من المستوطنين، وعلى دورهم في مساعدة TIPHاكد عناصر )
في مواقع التماس يساعد في الحد من اعتداءات الجيش والمستوطنين ويجبر الجيش  الناس على الحواجز، كما ان وجود فريقهم

عند حدوث  2على وضع حد لتلرفات المستوطنين، أيضا إلى جانب المساعدة في التنسي  لدخول األمن الفلسطيني إلى اتش 
ة من ي ظل استمرار االعتداءات المتواصل. وتبقى هذه الجهود عاجزة عن تعزيز الشعور باألمن واألمان لدى المواطنين ف12مشكلة

المستوطنين والجيش اإلسرائيلي وفي ظل الحواجز وغير ذلك من أساليب الفلل العنلري "االبارتهايد" التي تمارس بح  المواطنين 
 الفلسطينيين.
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 7الجهود الفلسطينية الرسمية في اتش 
واالستطالعين حالة عدم الرضى من قبل المواطنين تجاه دور مؤسسات أظهرت النقاشات في مجموعات العمل البؤرية والمقابالت 

السلطة الفلسطينية األمنية والمدنية سواء في الموضون األمني او االجتماعي أو االقتلادي. في المقابل يقول ممثلو السلطة 
مواطنين في ها بشكل يعزع صمود الالفلسطينية الذين تمت مقابلتهم ان السلطة تقوم بجهود على كافة األصعدة وضمن امكانيات

 هذه المنطقة.
على أكثر من مستوى، فمن جهة  2قامت السلطة خالل السنوات األخيرة بمجموعة من الخطوات لتعزيز صمود سكان اتش 

شاب من المنطقة  141قامت بتقديم المساعدات المالية للكثير من الحاالت االجتماعية، إضافة إلى توفير فرص العمل ألكثر من 
ي قوة المفتشين، إضافة لتوظيف العشرات من للعمل ف

الشبان والشابات داخل األسر التي ال يوجد فيها معيل. 
على جانب آخر بذلت جهود كبيرة لفرض االمن في 
البلدة القديمة إلعادة بعث الحياة فيها من خالل تشجيع 
التجار على إعادة فتح محالتهم التجارية المغلقة بشكل 

 لقطان الخاص لتوفير الدعم للتجار،طوعي، والتعاون مع ا
إضافة إلى بعض اإلعفاءات الضريبة، كما تم افتتاا العديد 
من مكاتب الوعارات والمؤسسات العامة في البلدة 

 القديمة.
 

 13( نموذج من مكاتب الوزارات التي افتتحت مكاتب لها في البلدة القديمة6صورة رقم )

 
 

 الخيار األمثل والحلول الممكنة 
في مدينة الخليل حول أفضل طريقة لتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين  2تنقسم الغالبية العظمى من سكان اتش 

وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين بين خيارين األول نشر قوات من األمن الفلسطيني في المنطقة المستهدفة والثاني تشكيل 
يفضلون تشكيل لجان دفان محلية  %44(، فإن 9طقة. وكما يشير الجدول رقم )لجان دفان محلية غير مسلحة من سكان المن

يفضلون نشر قوات من األمن الفلسطيني وفقا لنتائج االستطالن األول، فيما تظهر نتائج االستطالن  %43و 2من سكان اتش 
ة من يفضلون نشر قوات من األمن مقابل ارتفاعا ملحوظا في نسب %41الثاني تراجعا في نسبة من يفضلون لجان دفان محلية 

  . والشكل التالي يوضح ذلك.%16الفلسطيني 
                                                 

 .0206\2\04التقطت هذه الصورة من قبل الباحث بتاريخ  13 

 -مدير مكتب المحافظة في البلدة القديمة -مقابلة مع السيد نضال الجعبري
1\12\2116 

واعاده  تحتية ةبني من الوسائلبشتى  القديمة البلدة احياء على عملت محافظة الخليل
ي البلدة ف الحكوميةت مكاتب الوعاراوافتتحت بتقديم المساعدات  للمنطقةالسكان 

في اعدات المسالقديمة لتشجيع المواطنين على القدوم اليها وخل  حركة فيها وقدمت 
واعيد تشكيل القوة األمنية )المفتشين( حيث أصبحت  2مناط  مختلفة من اتش 

عنلرا، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية والوضع االقتلادي في البلدة القديمة  141
 القطان الخاص والوعارات المعنيةبالتعاون مع 
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 ( الخيار األفضل لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات المستوطنين.9الشكل رقم ) 

 

 
أتي ييظهر الشكل الساب  وجود بديل أخر لألمن الفلسطيني وهو لجان دفان محلية غير مسلحة من سكان المنطقة، وهذا لم 

مع االمن الفلسطيني غير المتواجد في مناطقهم وبالتالي هذا مبرر لفقدانهم الثقة في  2من فراا، بل جاء من تجربة سكان اتش 
قدرة األمن الفلسطيني على حمايتهم من اعتداءات المستوطنين. حيث أكد المتحدثون في المجموعات البؤرية وخالل المقابالت 

 في ظل األوضان األمنية اللعبة في ظل اعتداءات المستوطنين. 2طيني لمناط  اتش استحالة وصول االمن الفلس
أظهرت نتائج االستطالعي الرأي العام أن نسبة كبيرة   
ليس لديها ثقة بأن الشرطة الفلسطينية تحميهم من  91%

 %91اعتداءات المستوطنين، وارتفعت هذه النسبة إلى 
في االستطالن الثاني. واالمر نفسه ينطب  على قيام الشرطة 
الفلسطينية بتوفير األمن والحماية للمواطن من اجتياحات 

ترى أن الشرطة ال  %95الجيش اإلسرائيلي فإن نسبة من 
 تقوم بذلك، وجاءت النسبة متشابهة في االستطالن الثاني. 
ورغم انعدام الثقة باألمن الفلسطيني اال ان المواطنون 

( %51لعظمى )ايطالبون بتواجد شرطي فلسطيني معتقدين بأن هذا التواجد سيضمن تحسناً في أوضان األمن. حيث تعتقد الغالبية 
( في االستطالن الثاني أن المناط  التي ال تتواجد فيها الشرطة الفلسطينية تكثر فيها االعتداءات %77في االستطالن األول و) 

 المسلحة من المستوطنين. 
لي المؤقت و بعثة التواجد الدكما ال يخفي المواطنون رغبتهم ببقاء 

( التي تساعدهم على الحواجز وتوثي  TIPH) في الخليل
ويساعد في الحد من اعتداءات الجيش  ةاالعتداءات اإلسرائيلي

والمستوطنين ويجبر الجيش على وضع حد العتداءات المستوطنين 
 المتكررة.

وفرض النظام  2ولتعزيز األمن لدى المواطنين في منطقة اتش 
الجريمة يعتقد الجمهور الفلسطيني أن الحل األمثل والقانون ومحاربة 

في االستطالن   %13هو إقامة مركز شرطة فقد قالت نسبة من 
في االستطالن  %43األول أن الحل األمثل للحد من وقون الجرائم وتعزيز االمن في منطقة السكن، وانخفضت هذه النسبة إلى 

  الثاني، والشكل التالي يوضح خيارات المواطنين.
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في حالة حدوث اعتداء من المستوطنين، السلطة وأجهزتها ال تقوم بشيء 
قدم ن فهي تقوم بدور المراقب وتوثي  االحداث، أقلى ما يمكن أن نفعله

شكوى لدى أجهزة السلطة، حتى عناصر السلطة في البلدة القديمة 
"المفتشين" هم معرضون لإلعتقال من االحتالل في أي وقت، وهم غير 
قادرين على توفير الحماية لنا ألن االتفاقية ال تعطيهم ح  الدفان عنا من 

 اعتداءات المستوطنين.

 -لجنوبا –مدينة الخليل ) المجموعات البؤرية  \عبد الرحيم أبو حديد 
  2117\1\4المرحلة الثالثة ( 

ر تواجد بعثة المراقبة الدولية يعزع صمود المواطنين فأثناء وجود استمرا
بعثة المراقبة او أي مجموعة دولية تخف حدة اإلجراءات القمعية التي 
يمارسها الجيش اإلسرائيلي على الحواجز النهم يفضلون ان ال يظهروا 

 بمظهرهم العنيف.
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 لتوفير االمن 2( تفضيل البدائل املختلفة لدى سكان اتش 11الشكل رقم )

   
وكما يشير الشكل أدناه، يعتقد المواطنون في حال تعذر التواجد الشرطي الفلسطيني بإقامة مركز شرطة فلسطيني أو تواجد دورية 

( %66( في االستطالن األول و)%61الفلسطينية )للشرطة الفلسطينية فان الخيار األفضل وجود حرس مدني ينس  مع الشرطة 
   في االستطالن الثاني.

 ( تفضيل الخيارات في ظل تعذر وجود الشرطة الفلسطينية.11الشكل رقم )

 
يظهر ان تشابه فكرة وجود الحرس المدني مع فكرة المفتشين 

شجع على أن يكون هذا  2اتش  –العاملة في البلدة القديمة 
الخيار المفضل لدى المستطلعين، خاصة أن قوة المفتشين 
العاملة في البلدة القديمة استطاعت تحقي  جزء كبير من االمن 
في المنطقة حسب ما أكده المتحدثون في المجموعات البؤرية 
والمقابالت، حيث أكد السيد محمد جمال الجعبري أن 

دة كبير فرض حالة أمنية في البلالمفتشين استطاعوا إلى حد  
القديمة تمثلت في مالحقة المجرمين وتجار المخدرات 
والفارين من وجه العدالة وانها أصبحت مثل بقية أحياء مدينة 

   14".1الخليل في اتش 
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 2117\1\4 -المرحلة الثالثة –مخرجات لقاء المجموعات البؤرية 
شخص  141شرطة مدنية بلباس خاص فيهم. قبل فترة أقر توفير حوالي 

بدون سالا في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وقاموا باعتقال عدد 
من تجار المخدرات والخارجين عن القانون. حيث يوجد لديهم مقر في 

 البلدة القديمة واوجد ارتياا بين المواطنين.
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 التوصيات
بناء على استطالعات الرأي العام التي أجريت والمقابالت ولقاءات المجموعات البؤرية، تكون المفاضلة ما بين الحل المثالي 

في مدينة الخليل نموذجاً" إضافة إلى  2والخيار الممكن لمعالجة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين " منطقة اتش 
. يتطلب اتخاذ قرارات على مستويات متعددة تتحمل من خاللها الجهات المعنية مسؤوليات 2تش توفير االمن في منطقة اال

 تنفيذها وحسن أدائها إلحداث تطور على نوعية الحياة في هذه المنطقة وجودها. 
انون والحد من قتتركز االقتراحات الخاصة بمعالجة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومعالجة غياب سيادة ال

 الجريمة والتعديات على األمالك العامة والخاصة على التالي؛ 
  طلب من هذا االمر يت. فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزيهم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون

ية الوظيفية طة الفلسطينالحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح والية السل
 .على األقل، الى حين الوصول الى اتفا  نهائي، تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام في هذه المنطقة

 .وهو الخيار األمثل الذي يفضله أغلبية المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة
  وتوسيع نطا  " نالمفتشي"أما البديل فيتمثل باالستمرار بالنظام القائم حاليا الذي أفضى إلنشاء قوة أمنية بلباس مدني

 .وتوفير جميع اإلمكانيات إلنجاا هذه التجربة وتعميمها على مناط  أخرى 2عملها ليشمل كافة مناط  اتش 
  استمرار بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل(TIPH ) بأداء عملها ومساعدة المواطنين، إضافة إلى نشر تقارير

(TIPH ) لتشكل عامل ضغط  2بشكل اسبوعي عن االنتهاكات اإلسرائيلية واعتداءات المستوطنين في منطقة اتش
 .على الحكومة اإلسرائيلية

  ت اإلسرائيلية الهادفة لتعزيز صمودهم في وجه االعتداءات والممارسا 2توفير كل وسائل الدعم لسكان منطقة اتش
 .لتهجيرهم من منطقتهم

 

    

                                                 
 





 

   

 

المناط  بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في  2116قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع 
( 2( المنطقة "ب"، )1الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناط  المسماة "أ"، وهذه المناط  هي: )

 ارجخ ( أحياء القدس المعزولة التي تركها جدار الفلل اإلسرائيلي4من مدينة الخليل، و) "H2ا2(منطقة "إتش3المنطقة "ج"،  )
 .  الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفلل تلك األحياء حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل، أي

تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول إلى 
-11مع مجموعات صغيرة تراوحت بين  لقاءات للعصف الفكريانية ( ثم1الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي: )

وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناط  الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار  ،فرد لكل مجموعة 21
شمل اثنان من هذه وقد  ،وشملت مناط  الدراسة األربعة 2116أجريت خالل عام  استطالعات للرأي العام( أربعة 2السن. )

االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناط  الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناط  األربعة من جهة وسكان 
شملت الموضوعات التالية: الهجرة من مناط  "جيم"، حالة األمن في ضواحي  دراسات حالة( ستة 3) .منطقة "أ" من جهة أخرى

االعتداءات على النساء في مناط  "جيم"، واعتداءات المستوطنين كما في منطقة  ،مخدرات خارج المنطقة "أ"القدس، انتشار ال
تستند دراسات الحالة لبيانات وإحلاءات رسمية، واستطالعات  ، واألمن المفقود في مناط  القدس المعزولة.في الخليل 2اتش 

 في الوعارات اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين( مجموعة من 4غيرها. )الرأي، ولقاءات العلف الفكري، ومقابالت ميدانية و 
واألجهزة ذات العالقة، مثل وعارة الداخلية ووعارة العدل، ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها. كذلك تشمل هذه اللقاءات 

هذه المبادرة الفلسطينية المحتلة. قام المركز ب مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي
بالتعاون مع وعارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة. كما قام بها 

ز الفلسطيني للبحوث ة. يود المركالممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلماني بتمويل من
 السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاا هذا العمل.
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