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 مقدمة 

تنتج صعوبات الحياة والعنف الذي تنتج عن الرصاع انطباعات سلبية لدى أطراف الرصاع اتجاه االخر وهذه بدورها تلعب  

ي تقويض الثقة بالطرف اآلخر وتجعل من الصعب التوصل  
، حيث يفقد الطرفان الثقة دورا رئيسيا ف  التفاقية سالم بي   الطرفي  

كت   عىل المناطق األكتر مواجهة لصعوبات  
ي هذه الدراسة التر

ي ينهي الرصاع. حاولنا ف 
ي نواياهم للتوصل لسالم حقيقر

ببعضهما ف 

ي خلفتها ممارسات سلطات االحتالل، لمعرفة كيف سيؤثر ذلك عىل الثقة وعملية السالم. 
 الحياة التر

ي منطقة اتش  ته
ي مدينة    2دف هذه الورقة اىل دراسة الصعوبات الناجمة عىل اعتداءات المستوطني   عىل المواطني   ف 

ف 

ي ترتفع فيها المعاناة اليومية وصعوبات الحياة جراء االحتالل واعتداءات المستوطني   بشكل  
الخليل، وهي من أكتر الناطق التر

وانطباعات مواقف  ذلك عىل  يؤثر  وكيف  الحياة    خاص،  تلعب صعوبات  السالم.  وعملية  اإلرسائيليي    تجاه  المنطقة  اهل 

ي زعزعة هذه الثقة والرفض لعملية السالم، وهو االستنتاج الذي خلصنا إليه  
ي ينتجها الرصاع دورا هاما ف 

والتعرض للعنف التر

ي هذه الورقة. 
 ف 

ا الحياة  التخفيف من صعوبات  الورقة كورقة سياسات من أجل  ي منطقة اتش  جاءت هذه 
المواطني   ف  يعيشها  ي 

ي    2لتر
ف 

الدوىلي   ي والمجتمع 
الفلسطيت  ي 

المدن  الفلسطينية والمجتمع  للحكومة  التوصيات  لتقديم مجموعة من  ي محاولة 
ف  الخليل، 

ي محاولة لتعزيز الثقة ب
ي يمكن البناء عليها ف 

ي    والحكومة اإلرسائيلية. كما تسىع هذه الورقة لتقديم عدد من التوصيات التر

ي عملية سالم جادة تنهي جميع القضايا العالقة. 
ي ف 

 الطرفي   إذا ما ارادا المض 

ي للبحوث السياسية والمسحية حول الثقة 
اعتمدت هذه الورقة عىل نتائج استطالعي   للرأي العام أجراهما المركز الفلسطيت 

ي شهر آب/ أغسطس  
ي    1200تمثيلية بلغ عددها  بي   عينة    2020بالطرف اآلخر. تم اجراء االستطالع األول ف 

ي ف 
فلسطيت 

ي  
ين أول/ أكتوبر   120الضفة الغربية وقطاع غزة ف  ي نهاية شهر تشر

ي ف 
. فيما تم االجراء االستطالع الثان 

ً
 سكانيا

ً
ين    - موقعا تشر

/ نوفمتر   ي
ي الضفة الغربية وقطاع غزة. وتجارب مسحية تم إ 1560، بي   عينة تمثيلية بلغ عددها  2020ثان 

ي ف 
جراؤها  فلسطيت 

/ يناير   ي
ثان  ي شهر كانون 

ي منطقة اتش    162، منهم  243بي   عينة بلغت    2021ف 
ي من هدم    2ممن يعانون ف 

ومناطق تعان 

ي و
ي من مصادرة األراض 

من مناطق اقل معاناة بعيدة عن مناطق    81البيوت ورخص األبنية ومناطق قريبة من الجدار تعان 

بؤريتي     مجموعة  اىل  باإلضافة  ومدى  Focus Group)االحتكاك.   المسحية  والدراسة  االستطالعي    نتائج  لمناقشة   )

  . ي هذه المناطق، إىل جانب العديد من المقابالت مع صناع القرار والمختصي   والمواطني  
ي يواجهها المواطنون ف 

الصعوبات التر

للتقارير  إضافة  الموضوع  تناولت  ي 
التر الصحفية  التقارير  من  مجموعة  عىل  الورقة  المؤسسات    واعتمدت  من  الصادرة 

 الفلسطينية والدولية.  

 

 الدراسة  خلفية 

ي الضفة الغربية المحتلة منذ العام    250يبلغ عدد المستوطنات الرسمية وغت  الرسمية حواىلي  
. قدر الجهاز المركزي  1967ف 

ي نهاية العام  
ي أن عدد المستوطني   ف 

قية قد    2019لإلحصاء الفلسطيت  ي مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشر
ف 

ي الضفة الغربية منهم حواىلي    الف مستوطن موزعي   عىل مناطق  688تجاوز  
ي مناطق وسط الضفة الغربية  80مختلفة ف 

% ف 

ي محافظة القدس.   
 وخاصة ف 

ي مدينة الخليل منذ سنة  
، بإقامة بؤرة استيطانية لمستوطنة كريات أرب  ع، واستمرت عملية االستيطان 1968بدأ االستيطان ف 

ي استيالء مجموعة من المستوطني   ع 
، ومن ثم مدرسة أسامة ابن المنقذ  1979ىل مبت  الدبويا سنة  بأشكال مختلفة تمثلت ف 

ي تل الرميدة، ووضعوا فيه كرفانات  
ي سوق الخضار، ثم سيطر المستوطنون عىل الموقع األثري ف 

االبتدائية، وبعدها مبت  ف 

 متنقلة. 
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ة بشكل كبت  اعتداءات المستوطني   العنيفة بحق المواطني   الفل ي السنوات األخت 
ي مناطق  ازدادت ف 

سطينيي   وممتلكاتهم ف 

ي ذات الوقت يقابل الجيش  
للعيان وف  مختلفة من الضفة الغربية، يقابل الجيش اإلرسائيىلي هذه االعتداءات بتهاون واضح 

ي  
اإلرسائيىلي دفاع الفلسطينيي   عن أنفسهم وممتلكاتهم باستخدام العنف وإطالق النار واالعتقال. تتعدد أنواع االعتداءات التر

ب يمار  جسدية كالرص  اعتداءات  إىل  وتهديد  وشتائم  لفظية  اعتداءات  من  الفلسطينيي    المواطني    بحق  المستوطنون  سها 

ها إىل جانب االعتداء عىل الممتلكات الخاصة مثل حرق االشجار او حرق السيارات، إضافة اىل   وإطالق النار والدهس وغت 

 ارس. االعتداء عىل الممتلكات العامة كدور العبادة والمد

ي مدينة الخليل1صورة رقم ) 
 
 ( خارطة اتش ف

 

 

ي اتش  
ي المواطنون الفلسطينيون ف 

ي قلب مدينة الخليل من اشكال مختلفة من االعتداءات. وهذا ما أظهرته    2يعان 
الواقعة ف 

ي  
ي للبحوث السياسية والمسحية ف 

المواطني   الفلسطينيي    )اعتداءات المستوطني   عىل    2017دراسة قام بها المركز الفلسطيت 

ي مدينة الخليل نموذجا 2"منطقة اتش 
 1". ف 

 

 

 
ي للبحوث السياسية والمسحية، من بحاجة لألمن؟  1

 http://www.pcpsr.org/ar/node/699المركز الفلسطيت 

 

http://www.pcpsr.org/ar/node/699
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ي يمارسها المستوطنون 
ي نتيجة العتداءات الت 

ي تواجه المواطن الفلسطيت 
 صور الصعوبات الت 

الجسدية   آثارها  ك  تتر اإلرسائيىلي  والجيش  المستوطني    قبل  من  مختلفة  يومية  اعتداءات  من  ي 
الفلسطيت  المواطن  ي 

يعان 

 مختلفا. وقد تركزت هذه    932والنفسية عىل حياته، فقد رصدت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان  
ً
االعتداءات بشكل \ إعتداءا

ي محافظات القدس، ونابلس، والخليل،  
ي شهدن ما يزيد عن  مكثف ف 

. وقد    % 63اللوانر من مجمل اعتداءات المستوطني  

عىل   باالعتداء  ي 
الثان  القسم  ويتعلق  الجسدية،  باالعتداءات  يتعلق  األول  القسم  قسمي    إىل  االعتداءات  هذه  انقسمت 

المنقولة.  وغت   المنقولة  الفلسطينية  االعتداءات    2الممتلكات  أنواع  مختلف  التاىلي  الشكل  فيه  ويظهر  يقوم  ي 
التر واعدادها 

 .  المستوطني   تجاه المواطني   الفلسطينيي  

 

ي العام 1الشكل رقم )
 
ي يقوم بها المستوطنون ف

 3. 2020( اشكال االعتداءات الت 

 

 

 

 

 

 

 
 pdf (wafa.ps).2020اعتداءات المستوطني   خالل العام ، 2020هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، اعتداءات المستوطني   خالل العام   2
 المصدر نفس  3

اعتداءات جسدية
15%

االعتداء على مركبات
11%

االعتداء على منازل
6%

االعتداء على أراضي 
وتجريف األشجار

25%

اغالق طرق وتقييد 
حركة
4%

اقتحامات واعتداءات 
لمواقع دينية واثرية

37%

اضرام نار
2%

https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202020.pdf
https://info.wafa.ps/userfiles/server/2021/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202020.pdf
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 االعتداء عىل السكان 

ي مدينة الخليل  
ي أجراها الباحث ف 

أظهرت المقابالت التر

ي منها المواطنون، فرحلة  
تخوفات وهواجس أخرى يعان 

من   وعودتهم  بذهابهم  تنتهي  ال  أطفالهم  عىل  الخوف 

تل   ي حي 
اليوم. فاألهاىلي مثال ف  بل تمتد طوال  مدارسهم 

منازلهم   من  الخروج  صغارهم  عىل  يخافون  الرميدة 

اع من  خوفا  وارهابهم  لوحدهم  المستوطني    تداءات 

     لألطفال بشكل متعمد. 

ي  
الفلسطيت  المركز  اجراه  استطالع  نتائج  أظهرت 

للبحوث السياسية والمسحية عىل عينة من سكان منطقة  

ي اب    2اتش  
ي منطقة    المواطني   % من  38أن    2016ف 

ف 

ي    2اتش  
تعرضوا هم أو أحد أفراد ارسهم الذين يسكنون ف 

ل العتداء من قبل المستوطني   خالل السنتي      
نفس المت 

اىل   لتصل  النسبة  هذه  وارتفعت   ، ي  43الماضيتي  
ف   %

ي  
ثان  كما يشت  استطالع التجارب المسحية    2021كانون 

ي  
ثان  ي كانون 

اتش    2021ف  ي هذه    2عىل سكان منطقة 
ف 

ة، كما يظهر الشكل رقم )الف  . ( ادناه2تر

 

 

 ( التعرض لالعتداء من قبل المستوطني   خالل السنتي   الماضيتي   2الشكل رقم )
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2021كانون ثاني  2016اب 

43%

57%

38%

62%

خالل العامني املاضيني تعرض لنا املستوطنون عدة مرات، مرتني 
لوالدي الذي يقع يف ساحة احلرم االبراهيمي هامجوا  احملل التجاري 

وقاموا بتكسري حمتوايته، وقامت الشرطة اإلسرائيلية مبخالفته ويف املرة 
 الثانية قام والدي ابلشكوى للشرطة اإلسرائيلية اليت مل تتحرك.

يف املنطقة اليت نعيشها خناف على أطفالنا من اعتداءات املستوطنني 
ال ابعتداءاهتم إلرهاهبم والضغط على خاصة اهنم يستهدفون األطف

األهايل من اجل ان يهجر األهايل هذه املنطقة ويستويل عليها 
املستوطنون ومجيع هذه االعتداءات تتم حتت نظر جنود االحتالل 
 الذين يشكلون محاية للمستوطنني عندما حناول ان ندافع عن انفسنا.

 17/4/2021حممد احملتسب بتاريخ  مع السيد تلفونية مقابلة
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ي محيط الحرم االبراهيمي والبلدة القديمة وتل الرميدة ووادي الحصي   ومناطق  
ي المواطنون القاطنون ف 

ي المدينة    أخرىيعان 
ف 

ي تل الرميدة حياة اشبه بالسجن حيث ال يستطيعون الدخول    من صعوبة الحركة والتنقل. فمثال،
يعيش المواطنون القاطنون ف 

ي تؤخرهم عن الوصول الماكن عملهم وسكنهم  
والخروج من وإىل الحي إال من خالل البوابات العسكرية ونقاط التفتيش التر

ي  أحيانا لساعات، كما يمنع أي شخص ال يسكن هذا الحي دخوله. يشت  استطالع كا
ان األغلبية العظم من سكان   2021نون ثان 

يعانون من التضيق والتأخت  واالهانة عىل الحواجز اإلرسائيلية عند الدخول او الخروج من مناطق سكناهم. انظر شكل   2اتش  

 ( 4رقم )

 
ي   2( بعض اشكال المعاناة عىل الحواجز لسكان منطقة اتش 3الشكل رقم )

 خالل العام الماض 

 

 

ي 
ف  المشاركون  البؤرية    واكد  العمل  مجموعات 

ي هذه المنطقة انعكاس  
والمواطنون الذين تمت مقابلتهم ف 

والنفسية   الممارساتهذه   الجسدية  األطفال  حياة  عىل 

بأشكال مختلفة منها التبول الالإرادي والحديث اثناء النوم،  

ي  
ف  بقائهم  نتيجة  الطفولة  لحياة  افتقادهم  جانب  إىل 

منازلهم لساعات طويلة لخوف أهلهم عليهم من اعتداءات  

 المستوطني   عليهم. 
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تم تأخيري على حاجز 
من إسرائيلي لمدة طويلة أكثر
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2اتش  المناطق التي ال تعاني

وقف  28/2/2021أثناء عيد "البورمي" اليهودي الذي وقع يف يوم األحد 
حنو عشرة مستوطنني رجااًل ونساء وأطفاالً على شرفة مستوطنة "بيت هداسا" 

عائلة أبو  يف منطقة وسط البلد يف مدينة اخلليل وأخذ بعضهم يرشق منزل
ة  اجملاور ابحلجارة وقناين الّزجاج ويشتمون السكان. حيّ

  تقرير منظمة بيتسيلم

https://www.btselem.org/arabic/settler_viole
nce_updates 

 

https://www.btselem.org/arabic/video/20150526_harassment_of_abu_haya_family
https://www.btselem.org/arabic/video/20150526_harassment_of_abu_haya_family
https://www.btselem.org/arabic/video/20150526_harassment_of_abu_haya_family
https://www.btselem.org/arabic/video/20150526_harassment_of_abu_haya_family
https://www.btselem.org/arabic/settler_violence_updates
https://www.btselem.org/arabic/settler_violence_updates
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 االعتداء عىل المساكن 

ي منطقة اتش  
ي المواطنون 2تتعدد أوجه واشكال معاناة المواطني   الفلسطينيي   القاطني   ف 

. فإىل جانب الخوف والقلق يعان 

ي للبحوث    من
. أشارت نتائج االستطالع الذي أجراه المركز الفلسطيت  االعتداءات عىل مناطقهم ومساكنهم من قبل المستوطني  

ي اب  
.  47ان    2016السياسية والمسحية ف  ي العامي   الماضيي   العتداءات من المستوطني  

% قالوا انه تعرضت مناطق سكنهم ف 

ي  54وارتفعت هذه النسبة لتصل إىل  
ي كانون ثان 

 ( يوضح ذلك. 4. والشكل رقم )2021% ف 

 

 ( تعرض المنطقة العتداءات المستوطني   خالل العامي   الماضيي   4الشكل رقم )

 

 

ي مناطق التماس فمنها ما يكون هجوم من قبل مجموعات أو أشخاص. وبمراجعة تقارير 
وتتنوع طرق الهجوم عىل المساكن ف 

المساكن   عىلمنظمات حقوق االنسان وخاصة بيتسيلم يمكن مالحظة مئات التقارير المسجلة ضد اعتداءات المستوطني    

اتش   منطقة  ي 
التماس  2ف  مناطق  وخاصة  الخليل  من خالل  بمدينة  أو  البؤرية  المجموعات  ي 

ف  المشاركون  أكده  ما  وهذا   .

 المقابالت الشخصية. 
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 االعتداء عىل المدارس  

المنطقة ألنواع   ي هذه 
ف  المقيمون  الفلسطينيون  األطفال  يتعرض 

  ، اإلرسائيىلي والجيش  المستوطني    قبل  من  العنف  من  متعددة 

والمضايقات  لألذى  يتعرضون  للمدارس  توجههم  اثناء  فاألطفال 

والشتائم من المستوطني   وأطفالهم إىل جانب تفتيشهم الدقيق من 

الحواجز  عىل  اإلرسائيىلي  الجيش  المنطقة، كما    قبل  ي 
ف  الموجودة 

ة   ي مدرستهم فقد سجلت حاالت كثت 
يتعرضون للمضايقات وهم ف 

التالميذ   تواجد  أثناء  بالحجارة  للمدرسة  المستوطني    لمهاجمة 

ي يواجهها طالب 
ي االنتهاكات واالهانات التر

داخلها. ويبدو ذلك جليا ف 

مقابل  الشهداء  شارع  ي 
ف  قرطبة  مدرسة  تقع  حيث  قرطبة  مدرسة 

ي بيت هداسا وبيت رومانو. يسكن معظم طالب المدرسة 
مستوطنتر

اتش    118البالغ عددهم   ي 
ف  ي    2طالبا 

ف  الرميدة   تل  من  بالقرب  أو 

ي منطقة   22المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلرسائيلية، و
طالبا منهم ف 

يقوم  1اتش   الذي  ي ، ويتوجب عليهم عبور حاجز ارسائيىلي 
تف  ف  األطفال  بتفتيش  ة  تيشا دقيقا وتفتيش حقائبهم  مرات كثت 

وتروي المربية    .4ويتعرضون لمعاملة وحشية من قبل المستوطني     2المدرسية بشكل استفزازي لدى دخولهم منطقة اتش  

لغاية   قرطبة  مدرسة  مديرة  هيكل  أبو  الطالبات    2006فريال  عىل  اعتداء  من  اليومية  المستوطني    استفزازات  من  فصوال 

ها باتجاه المدرسة إضافة لمحاوالت اقتحام المدرسة، وتستمر االعتداءات اثناء خروج الطالب  والمعلمات والقاء الحج ارة وغت 

 .5من المدرسة 

 
ي اتش 2صورة رقم )

 
 6. 2( جنود إرسائيليي   يضايقون المعلمات والطالب ف

 

 
 . 2008الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: عنف المستوطنين ضد األطفال الفلسطينيين في األراضي المحتلة،   4
 . 2016\12\6مدينة الخليل  -تل الرميدة  -مقابلة مع المربية فلاير أبو هيكل  5
6  http://www.arab48.com 

 

مساح ( 2مدرسة قرطبة )اتش النفسية يف أكدت املرشدة 
التكروري على ان ما يتعرض له الطالب يوميا من 
اعتداءات االحتالل واملستوطنني يؤثر على نفسيات 
الطالب وحتصيلهم األكادميي، وتضيف أبن هنالك بعض 
الطالب من واجهوا تبعات نفسية كبرية مثل حاالت 

 .الالإرادياهللع واخلوف والتبول 

 ني.فلسط –موقع وزارة اخلارجية واملغرتبني 

وزارة اخلارجية  -طالب يف دائرة النار ...مدرسة قرطبة يف اخلليل 
  (pna.ps)واملغرتبني

http://www.arab48.com/
http://www.mofa.pna.ps/es-es/oficinademedios/noticiasdelministro/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.mofa.pna.ps/es-es/oficinademedios/noticiasdelministro/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.mofa.pna.ps/es-es/oficinademedios/noticiasdelministro/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.mofa.pna.ps/es-es/oficinademedios/noticiasdelministro/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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ي تقويض الثقة 
 
المتبادلة والتأييد لعملية  أثر صعوبات الحياة الناتجة عن اعتداءات المستوطني   ف

 اإلرسائيلية -السالم الفلسطينية 

ي  
ي اتش    المواطنونيعان 

ي    2الفلسطينيون ف 
ي الحياة نتيجة اعتداءات المستوطني   وجيش االحتالل، ف 

من صعوبات عالية ف 

أج الذي  المسحية  التجارب  استطالع  أظهره  ما  اقل، وهذا  األخرى صعوبات  المناطق  السكان  ي 
يعان  مناطق  المقابل  ي 

ف  ري 

ة للممارسات من قبل االحتالل والمستوطني   )اتش  
، المناطق المحاذية للجدار، مناطق ج( ومناطق ال تتعرض 2تتعرض بكتر

 ( ادناه يوضح ذلك.  5أو أقل تعرضا. والشكل رقم )

 

ي اتش 5الشكل رقم )
 
ي المناطق الواقعة ف

 
 . 2( صعوبات الحياة ف

 

 

ي اتش  
ي    2بظهور مواقف متشددة بي   المواطني   الفلسطينيي   القاطني   بمنطقة اتش    2ساهمت اعتداءات المستوطني   ف 

ف 

مدينة الخليل تجاه الثقة المتبادلة والتأييد لعملية السالم وبكل مخرجاتها، حيث أظهرت االستطالعات المختلفة أن الجمهور  

ي بمنطقة اتش  
ي الوصول  السالمبالجانب اإلرسائيىلي واألقل تأييدا لعملية    هو األقل الثقة  2الفلسطيت 

ه ف  ، كما أنه أقل أمال من غت 

 لحل الدولتي   وتميل توجهاتهم السياسية لمواقف أكتر راديكالية تجاه انهاء الرصاع مع إرسائيل. 
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 العالقة بي   صعوبات الحياة وفقدان الثقة  

ي سكان المناطق الذين يسكنون بمنطقة اتش   
ي اغلبهم من   2يعان 

ف 

ي اثرت عىل  صعوبات عالية بسب
اعتداءات المستوطني   المتكررة التر

قبل حيا من  للعنف  للتعرض  هم  غت  من  عرضة   
أكتر وهم  الناس  ة 

ي تم الحصول  
المستوطني   واالحتالل كما بينا سابقا. تشت  النتائج التر

ازدادت  كلما  انه  المناطق  تلك  لسكان  اجري  استطالع  من  عليه 

بي     سالم  لعملية  التأييد  ويقل  باإلرسائيليي    الثقة  تقل  الصعوبات 

ال ي 
ف  يظهر  . كما  )الطرفي   رقم  فإن  6شكل  أدناه،  الذين 86(  من   %

% 1يعانون من صعوبات عالية لديهم ثقة متدنية باإلرسائيليي   وفقط  

% لديهم ثقة متوسطة. تزداد الثقة قليال    13منهم لديهم ثقة عالية و

أن   حيث  اقل  صعوبات  من  يعانون  الذين  اولئك  منهم  23لدى   %

متوسطة و ثقة  ين77لديهم  متدنية.  ثقة  لديهم  االمر %  ذلك  عكس 

ي حي   يقول  
% ممن يعانون من  73أيضا عىل التأييد لعملية السالم، فق 

% عىل التواىلي ممن لديهم صعوبات متوسطة او قليلة  61% و58عالية أن لديهم تأييد منخفض لعملية السالم، فإن    صعوبات

 لديهم تأييد منخفض لعملية السالم. 

 

 7 باإلرسائيليي   والتأييد لعملية السالم حسب درجة صعوبات الحياة( يوضح درجة الثقة 6الشكل رقم )

 

 

ي للبحوث السياسية والمسحية، استطالع التجارب المسحية.   7
 المركز الفلسطيت 

77%

19%

3%

61%

26%

13%

82%

12%
6%

58%

21% 21%

86%

13%

1%

73%

21%

7%

ثقة متدنية ثقة وسط ثقة عالية تأييد منخفض
لعملية السالم

تأييد متوسط 
لعملية السالم

تأييد عالي 
لعملية السالم

صعوبات منخفضة صعوبات وسط صعوبات عالية

من حواجز  2منطقة اتش ما تقوم به قوات االحتالل يف 
تعيق حركة املواطنني حىت الذاهبني الداء الصالة وزايرة 
احلرم االبراهيمي، ابملقابل توفر كل اإلمكانيات واالمن 
واحلماية للمستوطنني القادمني للحرم، بثبت لنا اهنم ال 
يريدون السالم ويزيدوان قناعة ابنه يف ظل هذه الظروف 

ا، ألننا ال نثق هبم وال ال ميكن ان يكون سالم بينن
ابتفاقيات السالم وال ابجملتمع الدويل الذي يدعوا 

 للسالم.

نضال ارشيد، اثناء زايرته للحرم االبراهيمي 
20/5/2021. 
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ي  
ي لقاءات المجموعات البؤرية انه كان من المؤيدين لعملية السالم وانه كان يرى ف 

ولتأكيد عما سبق يقول أحد المشاركي   ف 

ي ظل استمرار االستيطان 
ة ف  ي عقدت بي   الفلسطينيي   واإلرسائيليي   فرصة لتحقيق السالم، ولكن بعد فتر

اتفاقيات السالم التر

، توصل لقناعة مفادها ان اإلرسائيليي   ال يريدون السالم وال يعملون من واعتداءات المستوطني   بحماية ا لجيش اإلرسائيىلي

توقيع   منذ  انه  والدليل  الوقت  لكسب  يعملون  انهم  بل  تضاعفت    اتفاقياتاجله،  واإلرسائيليي    الفلسطينيي    بي    السالم 

ي الضفة الغربية. 
 8المستوطنات واعداد المستوطني   عدة مرات ف 

( الشباب  بي    المسحية  التجارب  نتائج  ازدادت  29-18كما أظهرت  فكلما  والثقة.  الصعوبات  بي    ان هناك عالقة وثيقة   )

( ولكن بدرجة اقل. يوضح    30كلما انخفضت الثقة، وينطبق نفس االمر عىل األكتر سنا )  الصعوبات ( هذه  7رقم )  الشكلوأكتر

واجهوا صعوبات عالية لديهم ثقة متدنية بالطرف االخر، وذلك مقابل    % بي   الشباب الذين92النتيجة حيث أظهرت أن  

 % بي   األكتر سنا. 88

 

 ( يوضح العالقة بي   الصعوبات والثقة والتأييد لعملية السالم بي   الشباب 7الشكل رقم )

 

( الشكل رقم  المست7يظهر  نتيجة ممارسات  الشباب  يواجهها  ي 
التر الصعوبات  بي    أعاله وجود عالقة  وطني   وسياسات  ( 

االحتالل وبي   التأييد لعملية السالم. فكلما ازدادت الصعوبات انخفض تأييد عملية السالم بي   الشباب، وينطبق االمر ذاته  

أن   اىل  النتائج  أقل. تشت   بدرجة  األكتر سنا ولكن  الذين واجهوا صعوبات  85عىل  الشباب  تأييد    عالية% من  لديهم درجة 

% من األكتر سنا، ممن واجهوا صعوبات عالية، لديهم تأييد منخفض لعملية السالم. وهذا أيضا  74و  منخفض لعملية السالم، 

المشاهدات  ان  البؤرية  المجموعات  ي 
المشاركي   ف  الشباب  احد  يقول  البؤرية.  المجموعات  لقاءات  ي 

ف  المتحدثون  أكده  ما 

ا يسم بعملية السالم، فكيف سأثق بهم وممارساتهم من  اليومية لعنف المستوطني   "كفيلة لتفقدنا الثقة بكل ما يتعلق بم

ء إىل أسوأ".   سي

 

 . 2021/ 3/ 1لقاءات المجموعات البؤرية،   8
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 العالقة بي   التعرض للعنف وفقدان الثقة  

( أدناه، لدى اولئك الذين  8تنخفض الثقة، كما يتضح من الشكل رقم )

ي نسبة 
تعرضوا لعنف أكتر عىل يد اإلرسائيليي   حيث تشت  النتائج الرتفاع ف 

ة من العنف،  % بي   الذين تعرضوا لدرجة عالي87الثقة المتدنية لتصل اىل  

% بي   من تعرضوا لدرجة عنف منخفضة. بالرغم من أن 82وتنخفض إىل  

أكتر    الفلسطينيي   ثقة   اجع  تتر فإنها  عام،  بشكل  منخفضة  باإلرسائيليي   

ي الحياة او تعرضوا للعنف من قبل  
لدى اولئك الذين واجهوا صعوبات ف 

  9.االحتالل بسبب إجراءات االحتالل المختلفة

 

 

 ( يوضح العالقة بي   الثقة باإلرسائيليي   حسب درجة التعرض للعنف 8الشكل رقم )

 

 

ي المجموعات البؤرية أن اعتداءات المستوطني   واعتداءات الجيش والحواجز "خلت حياتنا جحيم،  
يقول أحد المشاركي   ف 

، والتجربة اكتر برهان، وزي ما بيقول المثل الىلي  بتخلينا نتأكد انه فش سالم، وانه مستحيل يصت  سالم ونثق  
باإلرسائيليي  

 10. "بيجرب المجرب عقله مخرب

 

 

ي   9
 . مصدر سبق كره 2021استطالع التجارب المسحية، كانون ثان 
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تعرض للعنف اقل تعرض للعنف عالي

ال اشعر ابي نوع من الثقة جتاه اإلسرائيليني، كيف اثق 
هبم وهم يعتدون على بيوتنا واوالدان، ويقدمون الدعم 

 الالمتناهي للمستوطنني. 

عندما تعيش يف مناطق التماس مع املستوطنني تدرك 
معىن العنف جبميع اشكاله الذي يطال حياتنا وممتلكاتنا، 

 ك بيوتنا وارضنا.وكيف يضغطون علينا بكل السبل لرت

)مشارك يف لقاء اجملموعات البؤرية بتاريخ 
1/3/2021.) 
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 العالقة بي   فقدان الثقة وتأييد عملية السالم 

واضحة بي   مستوى الثقة بالطرف باآلخر  تشت  النتائج لوجود عالقة  

لعملية  التأييد  ازداد  الثقة  ازدادت  فكلما  السالم،  عملية  تأييد  ونسبة 

السالم، وكلما تناقصت الثقة كلما تناقص التأييد لعملية السالم. اظهر  

ي اب  استطالع للراي اجراه الم
ي ف 
عىل عينة تمثيلية    2020ركز الفلسطيت 

ي الضفة
ي ف 
ي الشكل رقم )  والقطاع  للكل الفلسطيت 

أن   ( ادناه،4، كما ف 

% من الذين لديهم ثقة متدنية بالطرف االخر لديهم تأييد منخفض 50

و السالم،  و 26لعملية  السالم،  لعملية  متوسط  تأييد  لديهم   %24  %

تأييد   بالمقابل يرتفع  السالم.  لعملية  تأييدهم عاىلي  لديهم  منهم فقط 

  11%. 42عملية السالم بي   اولئك الذين لديهم ثقة اعىل ليصل اىل 

ي المجموعات البؤرية عىل أن تراجع تأييدهم لعملية  
أكد المشاركون ف 

السالم يعود لعدة أسباب من أهمها "فقدان الثقة بالجانب اإلرسائيىلي  

ي كل مرة كان الفلسطينيون يوقعون اتفاقيات مع  
: "ف  ". قال أحد المشاركي   م االتفاقيات الموقعة بي   الطرفي  

الذي لم يحتر

ي المستقبل يجب ان ترعاها  إرسائيل كانت إرسا
، وأي اتفاقية ف  ي اإلرسائيليي  

اجع وال تنفذ اتفاقياتها، وبالتاىلي انا ال اثق ف 
ئيل تتر

، فإن   ي الوضع الحاىلي
، أما ف  جهات دولية ال تكون منحازة إلرسائيل. عندما نرى السالم يتحقق عىل األرض مواقفنا راح تتغت 

 12". ذلك شبه مستحيل

 
 العالقة بي   مستوى الثقة ومستوى تأييد عملية السالم ( 9الشكل رقم )

 

ي منطقة اتش    يعيشوناما بي   الذين   
ي المناطق األكتر معاناة، مثل الذين يعيشون ف 

، فيبدو االمر أكتر وضوحا حيث تشت   2ف 

 الذين لديهم ثقة متدنية لديهم تأييد عاىلي لعملية السالم وذلك مقا3النتائج اىل ان  
بل نسبة تأييد تصل إىل   % فقط من بي  

. كما تشت  نتائج التجارب المسحية ان  42 % ممن لديهم ثقة متدنية باإلرسائيليي   لديهم  76% بي   أولئك الذين لديهم ثقة أكتر

 (. 10نسبة تأييد منخفضة لعملية السالم، كما يظهر الشكل رقم )

 

ي للبحوث السياسية والمسحية، استطالع الثقة، اب   11
 . 2020المركز الفلسطيت 
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تأييد منخفض وسط تأييد عالي

كلما ازدادت معاانة املواطن نتيجة الصعوابت اليت 
يضعها االحتالل يفقد الثقة بعملية السالم. وهم يقومون 
هبذه السياسة عن قصد فهم ال يريدون سالم وغري معنني 

الفلسطيين من عملية السالم فهم مبواقف الشعب 
يريدون هتجري الشعب الفلسطيين، األهم لديهم عدم 

 وجود اعمال هتدد امنهم.

مقابلة مع الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة اجلدار 
 25/5/2021واالستيطان، بتاريخ 
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ي منطقة اتش 10الشكل رقم )
 
 213( عالقة الثقة بتأييد عملية السالم ف

 

 

 التوصيات: 

ي المحتلة عام  
ي دولة ذات سيادة عىل األراض 

ة أو االنتقاص من حقه ف  ي بتقرير مصت 
دون المساس بحق الشعب الفلسطيت 

، فإن معالجة القضايا الحياتية ذات األولوية للمواطني   الفلسطينيي   وبخاصة العيش بسكن يليق بكرامة االنسان وبناء  1967

ورة معيشية المنشأت الالزمة لعمله واالستمرار بالعي  ي نشأ بها وطور نمط حياته وبناءه االجتماعي تعد ض 
ي المناطق التر

ش ف 

ج.  كما أن تخفيف األعباء عن السكان يوقف     ومناطقوكل المناطق القريبة من المستوطنات اإلرسائيلية    2لسكان منطقة اتش  

العتقاد بتحويل االحتالل المؤقت إىل استعمار دائم  الخوف من التهجت  القشي، ويساعد عىل بناء الثقة باإلرسائيليي   بإلغاء ا

ي االمر الذي يؤثر باإليجاب عىل تأييد العملية السياسية "السلمية". 
ي الفلسطيت 

 لألراض 

ي  
ح هذه الورقة مجموعة من التوصيات التر ي سياق اعادة بناء الثقة وتوفت  أسس الستعادة التأييد للعملية السلمية، تقتر

ف 

ي اتش  تخفف من الصعوبات
ي منها الفلسطينيون ف 

ي يعان 
:  2التر ي مدينة الخليل، وهي عىل النحو التاىلي

 ف 
 
ي  (1)

:  الحكومة الفلسطينية: ينبغ   عىل الحكومة الفلسطينية القيام بما يىلي
ي اتش   ✓

ي أطلقتها للمواطني   ف 
ام بالوعود التر ي قلب مدينة    2االلتر 

ي تقع ف 
الخليل،  بتوفت  الدعم الالزم لهذه المنطقة التر

 لما لهذه المدينة من مكانة تاريخية ودينية . 

 من خالل:  2توفت  األمن لسكان منطقة اتش   ✓

ي بزي  هم الرسمي واسلحتهم لفرض سيادة القانون. هذا االمر يتطلب   -
طي فلسطيت 

طة أو تواجد رسر فتح مركز للشر

و منح والية السلطة الفلسطينية من الحكومة تحمل مسؤولية التفاوض مع الجانب اإلرسائيىلي والضغط عليه لمد أ

ي  
، تتوىل بموجبه السلطة الفلسطينية حفظ النظام العام ف  ي

الوظيفية عىل األقل، اىل حي   الوصول اىل اتفاق نهان 

ي هذه المنطقة
 .هذه المنطقة. وهو الخيار األمثل الذي يفضله أغلبية المواطني   الذين يسكنون ف 

" وتوسيع  أما البديل فيتمثل باالستمرار بالنظا - ي "المفتشي  
م القائم حاليا الذي أفض  إلنشاء قوة أمنية بلباس مدن 

 وتوفت  جميع اإلمكانيات إلنجاح هذه التجربة.  2نطاق عملها ليشمل كافة مناطق اتش  

توفت  تدخالت قانونية بشكل مبارسر لحماية المواطني   من عمليات الهدم أو اإلجراءات اإلرسائيلية المتعلقة بالسكن   ✓

 لمنشآت التجارية. وا

 

ي للبحوث السياسية والمسحية، التجار   13
 ب المسحية، مصدر سبق ذكره. المركز الفلسطيت 
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ي مواجهة   ✓
توفت  مساعدات مالية لمساعدة السكان خاصة العائالت ذوي الدخل المحدود لتعزيز صمود المواطني   ف 

 االستيطان 

االقتصادية   ✓ النشاطات  ي 
ف  تدخل  ي 

التر المواد  لبعض  إعفاءات  رزمة  تقديم  والتسويق عتر  اإلنتاج  تدعيم مدخالت 

المنطقة ي هذه 
ف  السكانية  تعزيز صمود  للتجمعات  بهدف  منتجاتها بطرق عادلة  لتسويق  آليات ووسائل  ، وتوفت  

ي اتش  
، ويمكن من خالل تعزيز السياحة الداخلية والرحالت المدرسية إىل هذه األماكن  2المواطني   الفلسطينيي   ف 

 الدينية والتاريخية. 

ي ه ✓
ف  المواطنون  يعيشها  ي 

التر الصعوبات  ح  الدبلوماسي بشر بالجهد  السكن  االستمرار  بتوفت   المنطقة وبخاصة  ذه 

ي يعانيها سكان المنطقة  
ي ظل الصعوبات التر

المالئم وبحرية التنقل والحركة بما يحفظ الكرامة اإلنسانية للسكان ف 

ي تقيد حركتهم. 
ة والتر  عىل الحواجز المنتشر

ح وتوضيح عمليات التهجت  القش  ✓ ي رسر
ي والتميت   العنرصي،  تطوير استخدام وسائل االعالم والتواصل االجتماعي ف 

ي منطقة اتش 
 .    2حيث تتجىل أوضح صور االبارتهايد ف 

 
ي والقطاع الخاص،   (2)

تطوير تدخالت عىل العديد من المستويات وهي عىل النحو منظمات المجتمع المدن 

 :  التاىلي
اال  ✓ الحياة  تطوير  والكهرباء،  المياه  شبكات  المواطني   كتوفت   عىل  الحياة  لتسهيل  مساعدات  جتماعية  تقديم 

 واالقتصادية من باب المسؤولية االجتماعية. 

ي   ✓
المدن  المجتمع  التدخالت من أجل تطوير تدخالت  لعمل خارطة  ي 

المدن  المجتمع  التنسيق بي   منظمات  تطوير 

 وتنسيق جهودها وخدماتها القانونية والصحية والتعليمية ....إلخ

بناء  تقديم المساعدات القانونية المساندة لحماية حق   ✓ المواطني   بالحصول عىل حقهم بالحصول عىل تراخيص 

 لمنشآتهم وحميتها من الهدم وإجراءات االحتالل الهادفة للتهجت  القشي والوصول ألراضيهم واالعتناء بها. 
 

 المجتمع الدولي   (3)
القانون   ✓ ام  الحتر اإلرسائيلية  الحكومة  عىل  الضغط  ودوله  ي  األورونر االتحاد  عىل  ي 

والحقائق  ينبىع  والوقائع  الدوىلي 

 الموجودة قبل االحتالل. 

ي قلب مدينة الخليل ال بد من استمرار قيام المجتمع الدوىلي من تحسي   ظروف  .  ✓
ي ظل استمرار المستوطنات ف 

ف 

ي تحد من  
ي هذه المنطقة، وال بد من الضغط عىل حكومة االحتالل إلزالة كل المعيقات التر

المواطني   القاطني   ف 

ي الميدان والمحافل  حرية الموا
ي نفس الوقت يستمر السىعي والنضال إلزالة هذا الجدار ف 

ي التنقل والحركة. وف 
طني   ف 

   14الدولية. 

ي الخليل ✓
ي   (TIPH) توفت  بديل لبعثة التواجد الدوىلي المؤقت ف 

ي اوقفت إرسائيل عملها ف 
مهمتها  . تكون  2019التر

ي الخليلممارسة أعمال المراقبة عىل االنتهاكات وكتابة 
ي المناطق الخاضعة التقارير عن الوضع ف 

ي   ف 
لعمل البعثة ف 
ي مدينة الخليل. 

ي مناطق التماس ف 
 المدينة لخلق الشعور باألمن واألمان لدى المواطني   الفلسطينيي   القاطني   ف 

 
 السلطات اإلرسائيلية  (4)
اتش   ✓ ي 

ف  القاطني    الفلسطينيي    للمواطني    الحماية  توفت   اإلرسائيلية  الحكومة  الدوىلي    2عىل  للقانون  استنادا 

  . ي واإلرسائيىلي
 ولالتفاقيات الموقعة بي   الطرفي   الفلسطيت 

تحتية الهادفة لتطوير الحياة  االمتناع عن هدم المنشآت الفلسطينية سواء الخاصة أو ذات الملكية العامة والبت  ال ✓

ي هذه المناطق. 
   ف 
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ي  التقرير هذا   بتمويل من االتحاد األورونر
ك حول مصادر انعدام الثقة المتبادلة بي   الفلسطينيي   واإلرسائيليي  

ي مشتر
وع بحتر ورة  جزء من مشر . ال تعكس محتويات هذا النص بالرص 

 . ي  مواقف االتحاد األورونر


