ورقة تقدير موقف

السياسات اإلرسائيلية تجاه التجمعات البدوية وسبل
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مقدمة
أصدرت سلطات االحتالل الرسائي يل بتاري خ  2018/5/25قرارا نهائيا بهدم تجمع "الخان
وتهجي ساكنيه البالغ عددهم نحو ( )190فردا .ويعد الخان الحمر أنموذجا لنحو
الحمر"،
ر
ً
الشيط ر
تنتش عل طول ر
( )46تجمعا بدويا ر
الش يق لجبال الضفة الغربية من طوباس شمال
وحت الخليل جنوبا ،1يبلغ عدد سكانها نحو ( )14ألف نسمة ،2ويعيشون يق ظل أوضاع
الت
رع الماشية يق المناطق الرعوية ،ي
جغرافية وخدمية صعبة ،ويعتمدون يق معيشتهم عل ي
تصنف وفق "اتفاقية أوسلو" مناطق (ج) ،أي خاضعة للسيطرة المنية والدارية الرسائيلية.
يرفض االحتالل منح تراخيص بناء أو وضع مخططات هيكلية لهذه التجمعات ،أو تقديم
النواح
الخدمات لسكانها؛ لدفعهم إىل الرحيل عن هذه المناطق الحيوية بالنسبة إليه من
ي
خية قرارات بيحيل
االستيطانية التوسعية و العسكرية واالقتصادية ،إذ صدرت يق اآلونة ال ر
وهدم بعض هذه التجمعات ،منها تجمع "الخان الحمر" ررس يق القدس ،وقرية "سوسيا" يق
جنوب الخليل ،وتجمعات "يرزه" و"مكحول" و"الفارسية" يق الغوار الشمالية.
مسافر يطا
ي
الت تبنتها
تمثل قضية هذه التجمعات االختبار
الحقيق أمام المقاومة الشعبية السلمية ي
ي
تيج لدارة الرصاع مع
السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح وفصائل أخرى كخيار إسي ي
االحتالل.
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تعالج هذه الورقة دوافع االحتالل من وراء استهدافه لهذه التجمعات ،ال سيما يق هذه المرحلة
الفاصلة يق رصاعنا مع االحتالل ،والسبل الكفيلة الواجب اتباعها لتفعيل دور المقاومة الشعبية
خطية
الت تحمل ربي ثناياها أبعادا
ر
السلمية لتكون أداة فاعلة يق وجه هذه المشاري ع التوسعية ي
ً
الت يشكل نجاحها عامل رئيسيا ومعززا يق انتقالها إىل مناطق
يق فرض سياسة المر الواقع ،ي
أخرى ،وتوسيع رقعة المواجهة ،واستحداث أساليب جديدة.
توفي متطلبات هذا الخيار فإنه سيضعف فرص تفعيل سياسة السلطة الوطنية
أما الفشل يق ر
يق مواجهة االحتالل بالوسائل السلمية والديبلوماسية ،خاصة يق ظل ما تتعرض له القضية
الفلسطينية من مؤامرات دولية وإقليمية وما بات يعرف ب "صفقة القرن".

الخان الحمر :البعاد والدالالت
النت موىس ،ال يت يعد الخان الحمر
يستهدف االحتالل من
ر
تهجي التجمعات البدوية يق منطقة ي
جزءا منها ،وصل مستوطن يت "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم" ضمن كتلة استيطانية واحدة،
ووصلها بالحياء الغربية لمدينة القدس ،عي شبكة من الطرق والنفاق وسكك الحديد ،مما
الشقية ،ويعرف هذا ر
يشكل طوقا استيطانيا حول مدينة القدس من الناحية ر
المشوع ب "."E1
يحقق االحتالل من وراء هذه السياسة جملة من الهداف الخرى ،مثل :عزل مدينة القدس
العيرية وعناتا وأبو
بشكل
اب للبلدات الفلسطينة (ك ر
نهاب عن باديتها ،وحرص التمدد العمر ي
ي
الفلسطيت والغوار ومن ثم االردن ،وعندها تصبح
ديس) ،وتشكيل حلقة وصل ما ربي الساحل
ي
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مدينة القدس ر
الفلسطيت ،إضافة إىل ذلك شطر الضفة
الشقية معزولة نهائيا ،وكذلك المحيط
ي
ينه حلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
جنوب
نصفي
الغربية إىل
ر
وشماىل ،مما ي
ي
ي
الت يعرف أهميتها
يسىع االحتالل منذ احتالله للضفة يق العام  67للسيطرة عل هذه المنطقة ،ي
مجء الوقت المناسب
والت بقيت حبيسة الدراج حت ي
بالنسبة لهدافه يق السنوات القادمة ،ي
لتنفيذها3.

باق التجمعات البدوية الخرى ،القريبة من الحدود الردنية
ال تنفصل قضية الخان الحمر عن ي
الفلسطينية والبحر الميت ،لذلك يستهدف االحتالل هذه المنطقة باستمرار منذ إقرار ر
مشوع
االستيطاب العام  ،1967الذي نفذه االحتالل يق هذه المنطقة بشكل كامل عي بناء
"آلون"
ي
لتأمي حدوده ر
ر
الشقية من أي
عشات المستوطنات والمواقع العسكرية ومحطات الرادرات؛
ر
هجوم عسكري محتمل .فلماذا يعاود االحتالل استهداف ما تبق من هذه التجمعات؟

التجمعات البدوية:
مصي واحد
ر
الت ُبنيت بموجب
يهدف االحتالل من
ر
تهجي التجمعات البدوية إىل تحويل المستوطنات ي
ر
االستيطاب يق محيطها وبناء
مشوع "آلون" إىل كتل استيطانية ميابطة ،من خالل زيادة البناء
ي
مستوطنات جديدة رابطة بينها ،يضاف إليها شبكة من الطرق الشيعة ما ربي هذه الكتل
وبي مناطق عام  1948من جهة ثانية ،بأقرص مسافة وأقل وقت ،ويكون
االستيطانية من جهة ر
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مسار هذه الطرق بعيدة عن التجمعات الفلسطينية لتفادي االحتكاك ربي السكان العرب
الصهيوب لتشجيعه للعيش يق هذه المستوطنات.
واليهود ،ولعطاء شعور بالمان للمستوطن
ي
والعالم ،الذي يشكل غور الردن الممر الوحيد
العرب
كما يهدف إىل فصل الضفة عن محيطها
ي
ي
فلسطي إن ولدت معزولة من الناحية الخارجية .ومن جهة
لها نحو العالم ،فبذلك تصبح دولة
ر
أخرى ،ال يمكن لهذه الدولة أن تتحقق بها التنمية والتطور االقتصادي بمعزل عن مجالها
ر
والت
لت تمثل
االحتياط الضخم من الرض والمياه ،ي
الحيوي  -المنحدرات الشقية والغوار  -ا ي
ي
اب للدولة العتيدة.
تمثل أساس التطور االقتصادي والنمو العمر ي
التهجيية ربط الساحل بالغوار بشكل
من جانب آخر ،يستهدف االحتالل من خالل سياسته
ر
مبارس ،عي شبكة من الطرق وسكك الحديد ،ومنها إىل الردن بشكل ر
ر
مبارس ،وهذا ما تشب
مؤخرا عن "صفقة القرن" الت ستكون منطقة المنحدرات ر
الشقية والغوار جزءا من دولة
ي
االحتالل وتديرها بشكل ر
مبارس ،وهذا يضع هدف إقامة الدولة الفلسطينية يق مهب الري ح.
كما يسىع االحتالل لتحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية داعمة لتوسيع االستيطان يق هذه
ً
المناطق كونها مناطق واسعة جغرافيا وقليلة السكان الفلسطيني ري ،وتمثل مجال للتوسع
تتمي بخصوبة الرض ووفرة المياه ،حيث
وإقامة المشاري ع االقتصادية الضخمة ،خاصة أنها ر
أقام االحتالل ر
عشات المصانع والمزارع يق مناطق الغوار.
الت يجنيها االحتالل من خالل سيطرته عل هذه المناطق
يقدر خياء حجم المكاسب السنوية ي
بنحو ( )800مليون دوالر ،4لذلك تدرك دولة االحتالل أن مناطق المنحدرات ر
الشقية لجبال
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النواح المنية والعسكرية
الضفة لن تكون ضمن أي تسوية قادمة ،لما تمثله من أهمية من
ي
واالقتصادية ،لذلك وضعت المشاري ع االستيطانية والعسكرية والقانونية من أجل تثبيت
تغييه.
السيطرة عليها كأمر واقع يصعب ر

مشاري ع استيطانية متعددة والهدف واحد
وباق التجمعات
وضعت دولة االحتالل مشاري ع استيطانية عدة يق منطقة الخان الحمر ي
البدوية الخرى ،مثل ر
االستيطاب الذي سيقام عل مساحة ( )12ألف دونم من
مشوع ""E1
ي
حواىل ( )4آالف وحدة استيطانية يق المنطقة الواقعة ربي
اض الخان ،ويشمل بناء
ي
أر ي
طنت "معاليه أدوميم وكفار أدوميم" ،بالضافة إىل بناء  10فنادق ومنطقة صناعية.
مستو ي
المشوع إىل ضم هذه المنطقة لبلدية القدس ق إطار ر
يمهد هذا ر
مشوع "بلدية القدس الكيى"
ي
َ
جنوب مدينة القدس ،ومستوطنة
الذي سيضم أيضا تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"
ي
حواىل ( )150ألف مستوطن.
"بيتار عيليت" ،ويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات مجتمعة
ي
سيؤدي هذا ر
المشوع إىل زيادة مساحة مدينة القدس لتصبح ()600كم ،2لتشكل  %10من
مجموع مساحة الضفة الغربية ،ويكون العنرص ر
البشي اليهودي هو الغالبية بنسبة .%80
مشوع أضخم يعرف ر
المشوع ضمن ر
ويأب هذا ر
بمشوع "القدس  "5800للعام  ،2050الذي
ي
النت موىس ،ومجموعة من الفنادق والسواق وشبكة من
دوىل يق منطقة ي
سيقام بموجبه مطار ي
الت تربط مدينة "تل أبيب" بمدينة القدس ،ثم الغوار الفلسطينية،
الطرق وسكك الحديد ي
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الت تحدثت بعض وسائل العالم
ومنها إىل الردن ودول أخرى ،وهذا جزء من صفقة القرن ي
عن بعض

تفاصيلها5.

باق التجمعات البدوية ،إذ
ال تقترص هذه المشاري ع عل الخان الحمر فقط ،بل تمتد لتشمل ي
الصهيوب ،يق العام  ،2017بناء ثالثة مستوطنات جديدة يق
يوآف غاالنت ،وزير السكان
ي
االأغوار الشمالية بهدف تحويل المستوطنات يق هذه المنطقة إىل كتلة استيطانية ضخمة،
تشمل مستوطنات "ميخوال" و"روتم" و"بينوت" ،إضافة إىل بناء ( )14حيا استيطانيا جديدا
المستوطني ثالثة أضعاف عن العدد الموجود
باق المستوطنات ،من أجل مضاعفة عدد
ر
يق ي
لمستوطني.
حاليا والبالغ ( )6آالف مستوطن ،مع إعطاء تسهيالت ضخمة ل
ر
تتم هذه المشاري ع بالتوازي مع إصدار ر
تشيعات قانونية لتسهيل ذلك ،مثل قانون "تسوية
المستوطني السيطرة عل
اض " الذي أقره الكنيست بداية العام  ،2017الذي يسهل عل
ر
الر ي
اض المواطن ري الفلسطيني ري الخاصة.
أر ي

السياسات اإلرسائيلية نحو التجمعات البدوية من الهدم إىل ر
اليحيل
تهجي السكان طوعا من خالل
ترم إىل
ر
يمارس االحتالل ضد هذه التجمعات سياسات عنرصية ي
تضييق الخناق عليهم ،وإغالق المناطق الرعوية عليهم من خالل اعتبارها مناطق عسكرية
للمستوطني
مغلقه ،أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية ،يق الوقت الذي تسمح فيه
ر
ً
بممارسة أعمالهم يق هذه المنطقة ،فضل عن حرمانهم من الحصول عل مصادر مياه دائمة
5
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ومنع حفر آبار زراعية ،إضافة إىل منع إقامة مشاري ع بت تحتية ،وتقييد عمل مؤسسات
الحكومة الفلسطينية.
يتعرض من يبق يق هذه التجمعات إىل خطر هدم المساكن والمنشآت دون سابق أنذار ،إذ
هدمت سلطات االحتالل منذ بداية العام )66( 2018

مسكنا ومنشأة6.

الت
انتقلت سلطات االحتالل من سياسة الهدم
ي
الكل ي
الجزب لهذه المناطق ،إىل سياسة الهدم ي
تشمل اليحيل لكافة التجمعات يق هذه المنطقة والبالغة ( ،)46وتجميعها يق مناطق محددة
شماىل مدينة أريحا ،بهدف إقامة بلدة بدوية ذات مساحة
مثل النويعمة والديوك الفوقا
ي
المنتشة ق غور الردن ر
ر
ورس يق
جغرافية محدودة ،كبديل عن عدد من التجمعات البدوية
ي
القدس المحتلة ،وصدر هذا القرار بتاري خ .2014/8/27
تنفذ جميع هذه السياسات ضمن مظلة قضائية وقانونية من محاكم االحتالل والكنيست
القواني ر
ويشعنها وفق مصالح دولة االحتالل كما لو كانت جزءا منه،
الرسائي يل الذي يصدر
ر
الدوىل .وتهدف سياسات االحتالل تجاه التجمعات
اض محتلة وفق القانون
ي
وليست أر ي
اق ضمن مناطق تنظيمية
اض  ،48يق حرص امتدادهم الجغر ي
البدوية ،سواء يق الضفة أو أر ي
الت يبلغ عدد
محدودة المساحة ،مثل ما قامت به العام  1972بتأسيس بلدة رهط البدوية ي
سكانها نحو ( )80ألف نسمة ،من خالل تجميع القبائل البدوية يق منطقة واحدة ،وي هدف
االستيطاب.
االحتالل من ذلك إىل إفراغ الرض من سكانها لفتح المجال أمام التوسع
ي
الت يبلغ
باق القرى البدوية ر
غي المعيف بها ي
ويسىع االحتالل حاليا يق منطقة النقب لتصفية ي
الحيان جزء من هذه
عددها ( )46تجمعا ويعيش فيها نحو ( )85ألف بدوي ،وقضية أم
ر
 6تقارير مركز عبد هللا الحوراني للعام .2018
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المعضلة ،ويدلل ذلك أن ر
فلسطي وأن السياسات
الصهيوب يشمل كل
االستيطاب
المشوع
ر
ي
ي
الت تخدم الهداف التوسعية واحدة واالختالف فقط
ي

هو المكان7.

المقاومة الشعبية السلمية عىل المحك
ال شك أن معركة الخان الحمر بما تمثله من مخاطر جمة وضعت خيار المقاومة الشعبية
السلمية الذي تتبناه القيادة الفلسطينية عل المحك ،من خالل إظهار قدرتها عل الحشد
الكبي والمتواصل بمشاركة جميع أطياف الشعب ،فالمعركة الحالية يق الخان قد تطول.
ر
ما شهدناه من فعاليات يق الخان الحمر ،وزيارة أعضاء اللجنة المركزية و المجلس الثوري لحركة
اىس
ام الحمد هللا ووزرائه ،وإطالق العام الدر ي
فتح وقادة من فصائل أخرى ،ورئيس الحكومة ر ي
مبكرا ،وتحويل الخان الحمر إىل هيئة محلية ،إضافة إىل تواجد طاقم هيئة الجدار واالستيطان
ولجان المقاومة الشعبية عل مدار الساعة وتقديم المساعدات العينية لسكان التجمع ...
جميع هذه الفعاليات مطلوبة وواجبة وإن جاء بعضها متأخرا ،كون قضية الخان لم تولد ربي
ه ليست الوحيدة المهددة بالهدم ،فهناك تجمعات صدر بحقها قرارات
ليلة وضحاها ،و ي
قضائية بإزالتها ،مثل "سوسيا" و"يرزه" و"مكحول" .فهل يجب االنتظار لتبدأ معاول االحتالل
لك نتحرك عل الرض؟
بالهدم ي

 7موقع المصدر اإلسرائيلي bit.ly/2Jbq2Lc
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الفلسطيت ،وسيدفعه إىل
إن نجاح المقاومة الشعبية يق الخان سيعزز هذا الخيار لدى الشارع
ي
االنخراط يق فعالياته بشكل أ كي ،خاصة أن معظم الحركات اليوم تؤمن بخيار المقاومة
مسيات العودة يق قطاع غزة إال دليل عل ذلك.
السلمية ،بما فيها حركة حماس ،وما ر
الجماهي وحشدها يق
التأثي يق
الت ال تستطيع
كما سيعزز الثقة ربي الفرد
ر
ر
الفلسطيت وقياداته ي
ي
الشارع من أجل المشاركة يق الفعاليات الوطنية.
إن نجاح المقاومة الشعبية ال يتم إال عي إسياتيجية وطنية شاملة لها ،وليس عي تحركات هنا
ر
كبي ربي فكر المقاومة الشعبية
وهناك رسعان ما
تتالىس بعد فية زمنية .فهناك اختالف ر
ونعلي،
بلعي
ر
وبي ممارستها عل الرض ،وهناك تجارب ناجحة لهذه المقاومة ،مثل ر
السلمية ر
باق المناطق بنفس الزخم والروح.
ولكنها نجحت ضمن منطقتها فقط ،ولم تنجح يق نقلها إىل ي

الخاتمة
هناك ضبابية حول مفهوم المقاومة الشعبية السلمية وأدواتها ،وعدم الوضوح يق السياسات
ه مقاومة مستمرة عل غرار التجربة
ي
الت تؤدي إىل تفعيلها عل أرض الواقع ،وحول هل ي
الهندية كأنموذج ،أم هبات وردات فعل ضد ما تقوم به سلطات االحتالل يق الضفة الغربية،
وهل تقترص عل منطقة الحدث أم تشمل جميع مناطق الضفة يق وقت واحد ،وهل تأخذ
ً
ً
شكل واحدا من النضال أم أشكال متعددة؟
سلم ضد
هذه الشكاليات يق النظرية والممارسة عل الرض كفيلة بإفشال أي حراك
ي
المشاري ع االستيطانية يق الضفة .إذا ما العمل لنجاح المقاومة الشعبية؟
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إن أوىل الخطوات تحقيق هذا الهدف هو تحقيق ر
الشاكة الوطنية لبناء إسياتيجية وطنية
شاملة فيما يتعلق بمواجهة االحتالل عل الرض ،من خالل توسيع رقعة المواجهة الشعبية
السلمية يق كافة المناطق المهددة باليحيل من ناحية ،واستخدام أساليب أخرى سلمية من
تعطيل خطوط الكهرباء والمياه المغذية للمستوطنات ،وقطع الطرق االلتفافية خاصة ال يت
ً
تمر من البلدات الفلسطينية ،وصول إىل انتفاضة شعبية سلمية شاملة.
ويتم ذلك من خالل خطوات متدحرجة قادرة من خاللها عل دمج كافة قطاعات الشعب
الفلسطيت ،وتحديدا فئة الشباب ،وإعادة اللحمة ربي شطري الوطن ،من خالل تنسيق
ي
التأثي
الفعاليات يق الضفة والقطاع لتخدم هدفا واحدا يق ظل قيادة وطنية واحدة قادرة عل
ر
الجماهي وكسب ثقتها ،بالضافة إىل االستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة تعميمها،
يق
ر
وبلعي يق مقاومة جدار الفصل العنرصي.
نعلي
ر
ربت ر
مثل قرية باب الشمس ،وتج ي

ر
فلسطين
شباب
مني
هو
اتيج
اإلسي
والتفكي
الفلسطين للسياسات
*منتدى الشباب
ر
ي
ي
ي
ي
خريج برنامج السياسات
الباحثي/ات الشباب
مستدام ،حر ومستقل ،يجمع عددا من
ر
ي
ر
مي بواقع ومستقبل القضية
العامة
ر
اتيج الذي ينفذه مركز مسارات ،المهت ر
والتفكي اإلسي ي
الفلسطينية .وي هدف إىل تعزيز مشاركة الشباب الفلسطين ف السياق الوطن ضمن ر
الشط
ي ي
ي
االستعماري .كما يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت رإرساف ومتابعة
مركز مسارات.
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