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  اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز عن الصادر التقرير ملخص
 العديد من سكان القصبة" بعنوان" بتسيلم" احملتلة األراضي يف

  " يف مدينة اخلليل يهجرون منازلهم 
  ٨/٢٠٠٣/؟
 

  

  التقرير  ملخص

، تم تقسيم ١٩٩٧عام ) يناير(ثاين العقاب اتفاق اخلليل، الذي تم التوقيع عليه يف كانون يف أ
من املساحة الكلية ملدينة اخلليل ويسكن فيها % ٨٠والتي تشكل  H1منطقة : منطقتينإىل  املدينة
  .فلسطيني، وضع هذا القسم حتت السيطرة الفلسطينية الكاملة ١١٥,٠٠٠حوايل 

بقيت هذه ي، إسرائيلمستوطن  ٥٠٠فلسطيني وحوايل  ٣٥,٠٠٠، ويسكن فيها حوايل H2ومنطقة 
. ية بينما نقلت الصالحيات املدنية للسلطة الفلسطينيةسرائيلمنية اإلطقة حتت السيطرة األاملن

  .H1على منطقة  ي وسيطر جمدداًسرائيلقصى عاد اجليش اإلوخالل انتفاضة األ

بالتدهور  H2خذت الظروف احلياتية للمواطنين الفلسطينيين يف منطقة منذ بداية االنتفاضة، أ
جراء ذلك، تركت  .قيمت بجوارهاقة القصبة بسبب املستوطنات التي أبشكل واضح، خاصة يف منط

ذلك، هنالك إىل  ضافةباإل .خرىصاديًا بيوتها وانتقلت للعيش يف أماكن أالعائالت املقتدرة اقت
  :النزوح عن تلك املنطقةإىل  دتعوامل أخرى أ

 به يومي من اعتداء املستوطنين عليهم وعلى عانى املواطنين الفلسطينيين بشكل ش
تالف الفلسطينيين باحلجارة وشتمهم، وإ ىل ذلك قام املستوطنين برجمإ ضافةإ .ممتلكاتهم

ل املستوطنون الصبية نفين حدى احلاالت، قتويف إ .ممتلكاتهم واالستيالء على بيوتهم
ن حماية ي يمتنعون عيلسرائمن اإلإن أفراد قوات األ .ربعة عشر عاماًجمجوم إبنة األ

حداث العدوانية وال يقومون بتطبيق القانون ضد اخملالفين يف الفلسطينيين خالل هذه األ
عمال عنف، ال تقوم باالستعدادت الالزمة و يف حاالت تتوقع قوات األمن حدوث أ .وقت الحق

اإلدارة املدنية لقد جاء بالتقرير الذي أعدته  .عماللهذه التوقعات من أجل منع هذه األ وفقاً
  ."تظهر بصورة سيئة فيما يتعلق بتطبيق القانون يف مدينة اخلليل إسرائيلدولة "ن أ
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 جراءات املفروضة سوء اإلأالفلسطينيين يف اخلليل يعتبر من ن وضع القيود على حركة تنقل إ
الفلسطينيين ي منع التجول على املواطنين سرائيلذ يفرض اجليش اإلإ .راضي احملتلةيف األ

و لتسهيل حركة أحد املستوطنين أصابة إما رداً على إروتيني، وذلك جراء إك H2 يف منطقة
فحسب التقديرات اخملتلفة،  .مرور املستوطنين بحرية ولقيامهم باالحتفال بمناسبات عامة

 .االنتفاضة بداية من املنطقة هذه يف غلقأ قد جتارياً وحمالً حانوتاً ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠هنالك 
ركة يف منطقة القصبة وباب الزاوية، اللتان تعتبران املركز التجاري يف مدينة احل نأ كما

ازدياد مستوى إىل  دىأدرة على التنقل بحرية واالرتزاق ن عدم القإ .اخلليل، قد شلت كلياً
ن إذلك، إىل  ضافةباإل .شخاص الذين يعيشون حتت خط الفقرىل ازدياد عدد األإالبطالة و

ت بحق املواطنين يف احلصول على خدمات القاسية على حرية احلركة والتنقل قد مسّالقيود 
  .صحية وتعليمية بشكل منتظم

 ن املواطنون الفلسطينيين املقيمين يف منطقةإ H2 ن من العنف الشديد الذي يقوم به يعانو
فادات حول وردت ملنظمة بتسيلم الكثير من اإلوقد  .فراد من شرطة حرس احلدود واجلنودأ
من شبه يومي وروتيني من قبل قوات األعمال عنف يتعرض لها الفلسطينيين بشكل أ

وال وممتلكات، مأء قنابل صوت وقنابل الغاز وسرقة لقاإي، من ضمنها الضرب، سرائيلاإل
بو حمدية على أتتعلق بمقتل الشاب عمران  كثر سوءاًن احلالة األإ .حياناًأوذلك حتت التهديد 

فراد شرطة حرس حدود، التي تم التحقيق فيها فقط بسبب الضغوطات التي أمن  ربعةأيد 
فجهات  .يةسرائيلخرى على السلطات اإلأنسان إستها منظمة بتسيلم ومنظمات حقوق مار

خرى، بينما األ "احلاالت الشاذة"ة وكأنها من صرت على عرض هذه احلالأرسمية معينة 
ن أبو حمدية، أكثيرة بعد مقتل بتسيلم حول حاالت  فادات التي وصلت ملنظمةيستدل من اإل
 .بو حمدية وما زالت مستمرة حتى اليومأواسعة النطاق، قد بدأت قبل مقتل هذه الظاهرة 

اخلليل، ومع ذلك،  يف H2مسؤولة عن سالمة وأمن السكان الفلسطينيين يف منطقة  إسرائيلن إ
ي جهوده على حماية املستوطنين سرائيلاإل ذ يركز اجليشإ .ستمرار هذا الواجبافهي تتجاهل وب

 .نسان للمواطنين الفلسطينييناخلليل، بشكل يمس مساً بحقوق اإل املقيمين يف

نسان للسكان الفلسطينيين هو وجود املس اخلطير بحقوق اإلإىل  ساسي الذي يؤدين العامل األإ
 إسرائيلن أرغم  .من املدينةخالئهم إ إسرائيلاملستوطنين داخل مدينة اخلليل، وعليه، يجب على 

ملزمة بتأمين حماية وسالمة وأمن املستوطنين املقيمين يف اخلليل، ولكن ال يمكنها القيام بذلك 
من خالل جتاهل شبه مطلق لواجباتها جتاه السكان الفلسطينيين واالستمرار بخرق حقوقهم بشكل 

  .منهجي



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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