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 مقدمة

الخان "بهدم تجمع  ا نهائي   ا قرار   25/5/2018لي بتاري    خ رسائيصدرت سلطات االحتالل ال أ

 190وتهجير ساكنيه البالغ عددهم نحو )، "حمرال 
 
  . ا ( فرد

 
لنحو  ا أنموذج   حمر الخان ال  ويعد

  ا بدوي   ا ( تجمع  46)
ً
ي لجبال الضفة الغربية من طوباس شمال

 
ق يط الشر  تنتشر عل طول الشر

ي ظلو ، 2نسمة ( ألف14حو )ها نيبلغ عدد سكان، 1اوحت  الخليل جنوب  
 
وضاع أ يعيشون ق

ي المناطق الرعوية، جغرافية وخدمية صعبة
 
ي معيشتهم عل رعي الماشية ق

 
ي ، ويعتمدون ق

الت 

 . ةالرسائيليدارية منية وال للسيطرة ال  ةي خاضع)ج(، أأوسلو" مناطق تفاقية صنف وفق "ات

و تقديم أ ،لهذه التجمعاتططات هيكلية أو وضع مخيرفض االحتالل منح تراخيص بناء 

ه من النواحي إليلرحيل عن هذه المناطق الحيوية بالنسبة إىل اها؛ لدفعهم الخدمات لسكان

ي اآلون إذ ، و العسكرية واالقتصادية ةاالستيطانية التوسعي
 
حيل  ةخير ة ال صدرت ق قرارات بي 

ي القدس "حمرالخان ال "منها تجمع  ،وهدم بعض هذه التجمعات
 
ق ي  "سوسيا"رية وق، رسر

 
ق

ي الخليل مسافر يطا  ي ال  "الفارسية"و "مكحول"و "يرزه"وتجمعات ، جنوب 
 
 . غوار الشماليةق

ي 
ي تبنتها أتمثل قضية هذه التجمعات االختبار الحقيق 

مام المقاومة الشعبية السلمية الت 

ي ل  تيج  دارة الرصاع مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح وفصائل أخرى كخيار إسي 

 . االحتالل

                                                           
انون األول ك؟، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، أحمد الحنيطي، التجمعات البدوية الفلسطينية: تخطيط أم تهجير قسري  1
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ي تعالج هذه الورقة دوافع االحتالل من وراء استهدافه لهذه التجمعات
 
 ةهذه المرحل، ال سيما ق

ي رصاعنا مع االحتالل ةالفاصل
 
والسبل الكفيلة الواجب اتباعها لتفعيل دور المقاومة الشعبية ، ق

ي وجه داة فاعلأالسلمية لتكون 
 
  ةهذه المشاري    ع التوسعية ق

 
ي تحمل بير  ثناياها أبعاد

ة  ا الت  خطير

ي فرض سياسة ال 
 
 ، مر الواقعق

ً
ي يشكل نجاحها عامل

  ا  رئيسي  الت 
 
ي  ا ومعزز

 
مناطق  إىلتقالها انق

 . ساليب جديدةأواستحداث ، وتوسيع رقعة المواجهة ،خرىأ

ي توفير متطلبات هذا الخيار فإنه سيضعف فرص تفعيل سياسة السلطة الوطنية 
 
أما الفشل ق

ي مواجهة االحتالل بالوسائل السلمية والد
 
ي ظل ما تتعرض له القضية ، بلوماسيةيق

 
خاصة ق

 "صفقة القرن".   عرف بوما بات يالفلسطينية من مؤامرات دولية وإقليمية 

 

 بعاد والدالالت: ال حمر الخان ال 

ي موىس ي منطقة النت 
 
ي ال ،يستهدف االحتالل من تهجير التجمعات البدوية ق

 ات 
 
 حمر لخان ال  يعد

ي وصل مستوطن ،منها  ا جزء  
، كفار أدوميم" ضمن كتلة استيطانية واحدة"و ""معاليه أدوميمت 

مما ، نفاق وسكك الحديد شبكة من الطرق وال ، عي  حياء الغربية لمدينة القدسووصلها بال 

 
 
قية ا ستيطاني  ا ا يشكل طوق وع ،حول مدينة القدس من الناحية الشر  . "E1" ب  ويعرف هذا المشر

مدينة القدس  ، مثل: عزلخرىهداف ال جملة من الاالحتالل من وراء هذه السياسة حقق ي

ي عن بادي
ي للبلدات الفلسطينة )، تها بشكل نهاب 

رية وعناتا وأبو كوحرص التمدد العمراب   العير 

ي وال يوتشك، ديس(
عندها تصبح و ، غوار ومن ثم االردنل حلقة وصل ما بير  الساحل الفلسطيت 
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قية معزول مدينة ي ، وكذلك ا نهائي   ةالقدس الشر
ذلك شطر الضفة  إىلة فاضإ، المحيط الفلسطيت 

ي وشماىلي  إىلالغربية   جنوب 
 . ا جغرافي   ةقامة دولة فلسطينية متواصلإمما ينهي حلم ، نصفير 

ي الحتالله للضفة اسىع االحتالل منذ ي
 
ي يعرف أهميتها ، للسيطرة عل هذه المنطقة 67عام ق

الت 

ي السنوات القادمة بالنسبة
 
ي بقيت حبيسة ال ، لهدافه ق

ي والت  الوقت المناسب ء دراج حت  مج 

 3. لتنفيذها 

ي التجمعات البدوية ال  حمر ال تنفصل قضية الخان ال 
 
ردنية من الحدود ال، القريبة خرىعن باق

وع قر إلذلك يستهدف االحتالل هذه المنطقة باستمرار منذ ، الفلسطينية والبحر الميت ار مشر

ي آ"
ي هذه المنطقة بشكل كامل ، 1967العام لون" االستيطاب 

 
بناء  عي  الذي نفذه االحتالل ق

ات المستوطنات وا قية من ؛ لمواقع العسكرية ومحطات الرادراتعشر ي ألتأمير  حدوده الشر

 ؟فلماذا يعاود االحتالل استهداف ما تبق  من هذه التجمعات . هجوم عسكري محتمل

 

  مصير واحد  : بدويةالتجمعات ال

ي  إىلتهجير التجمعات البدوية يهدف االحتالل من 
بموجب ُبنيت  تحويل المستوطنات الت 

وع " ابطةاكتل   إىللون" آمشر ي محيطها وبناء ، ستيطانية مي 
 
ي ق

من خالل زيادة البناء االستيطاب 

الكتل ما بير  هذه  ةليها شبكة من الطرق الشيعإيضاف ، مستوطنات جديدة رابطة بينها 

ويكون ، بأقرص مسافة وأقل وقت، من جهة ثانية 1948االستيطانية من جهة وبير  مناطق عام 

                                                           
 .19/7/2018ات والتوثيق، الخان األحمر: الحلقة االخير في تهويد القدس )ورقة حقائق(، مركز عبد هللا الحوراني للدراس 3
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عن التجمعات الفلسطينية لتفادي االحتكاك بير  السكان العرب  ةمسار هذه الطرق بعيد

ي هذه المستوطناتللمان عطاء شعور بال ول  ،واليهود 
 
ي لتشجيعه للعيش ق

  . مستوطن الصهيوب 

ي والعالمي  فصل الضفة ىلإيهدف كما  ردن الممر الوحيد الذي يشكل غور ال، عن محيطها العرب 

ومن جهة  . من الناحية الخارجية ةن ولدت معزولإفبذلك تصبح دولة فلسطير  ، نحو العالملها 

ن تتحقق بها التنمية والتطور االقتصادي بمعزل عن مجالها أ ال يمكن لهذه الدولة ،خرىأ

قية وال  المنحدرات -الحيوي  ي تمثل االحتياطي الضخم من الا - غوار الشر
ي ، رض والمياهلت 

والت 

ي للدولة العتيدة. أتمثل 
 ساس التطور االقتصادي والنمو العمراب 

ية  يستهدف االحتالل من خالل ،من جانب آخر  غوار بشكل بال  ربط الساحلسياسته التهجير

ب ش  توهذا ما ، ردن بشكل مبارسر ال إىل ومنها  ،شبكة من الطرق وسكك الحديد  ، عي  مبارسر 

قية وال  ا مؤخر   ي ستكون منطقة المنحدرات الشر
من دولة  ا غوار جزء  عن "صفقة القرن" الت 

ي مهب الري    حهدف إقامة الدولة الفلسطينية  وهذا يضع، تديرها بشكل مبارسر و االحتالل 
 
 . ق

ي هذه يسىع االحتالل لتحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية د كما 
 
اعمة لتوسيع االستيطان ق

 ، و ير  وقليلة السكان الفلسطينيا جغرافي   ةالمناطق كونها مناطق واسع
ً
 للتوسع تمثل مجال

حيث الرض ووفرة المياه، نها تتمير  بخصوبة أخاصة ، قامة المشاري    ع االقتصادية الضخمةإو 

ي مناطق ال 
 
ات المصانع والمزارع ق  . غوار أقام االحتالل عشر

ي يجنيها االحتالل من خالل سيطرته عل هذه المناطق 
اء حجم المكاسب السنوية الت  يقدر خي 

قية لجبال أحتالل لذلك تدرك دولة اال ، 4( مليون دوالر800بنحو ) ن مناطق المنحدرات الشر

                                                           
 .18/10/2017األغوار الشمالية بين مطرقة االحتالل وسندان عصابات المستوطنين، )ورقة حقائق(، مركز عبد هللا الحوراني،  4
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منية والعسكرية النواحي ال  أهمية من لما تمثله من، ي تسوية قادمةأالضفة لن تكون ضمن 

لذلك وضعت المشاري    ع االستيطانية والعسكرية والقانونية من أجل تثبيت ، واالقتصادية

ه.   السيطرة عليها كأمر واقع يصعب تغيير

 

 تعددة والهدف واحدمشاري    ع استيطانية م

ي منطقة الخان ال عدة وضعت دولة االحتالل مشاري    ع استيطانية 
 
ي التجمعات  حمر ق

 
وباق

وع "، مثل خرىالبدوية ال  ي الذي سيقام عل مساحة )E1مشر
( ألف دونم من 12" االستيطاب 

ي الخانأ
ي المنطقة الواقعا( آالف وحدة 4ويشمل بناء حواىلي )، راض 

 
بير   ةستيطانية ق

ي "معاليه أدوميم وكفار أدوميم"مستو 
 . فنادق ومنطقة صناعية 10بناء إىل ضافة ، بال طنت 

وع  يمهد  ي لبضم هذه المنطقة إىل هذا المشر
 
ى" إلدية القدس ق وع "بلدية القدس الكي  طار مشر

ا الذي سيضم 
َ
ي مدينة القدسأيض ومستوطنة ، تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب 

 ( ألف مستوطن. 150حواىلي ) ةسكان هذه المستوطنات مجتمع ويبلغ عدد ، ت"ليي"بيتار ع

وع  % من 10لتشكل ، 2(كم600زيادة مساحة مدينة القدس لتصبح ) إىلسيؤدي هذا المشر

ي اليهودي ، مجموع مساحة الضفة الغربية  . %80بنسبة هو الغالبية ويكون العنرص البشر

وع  ي هذا المشر
وع أضخم يعرف بمشر ويأب  الذي ، 2050عام ل" ل5800وع "القدس ضمن مشر

ي موىس ي منطقة النت 
 
وشبكة من  سواقومجموعة من الفنادق وال  ،سيقام بموجبه مطار دوىلي ق

ي تربط مدينة "تل 
 ،غوار الفلسطينيةثم ال  ،بيب" بمدينة القدسأالطرق وسكك الحديد الت 
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ي تحدثت، خرىأردن ودول إىل الومنها 
عالم بعض وسائل ال  وهذا جزء من صفقة القرن الت 

 5. عن بعض تفاصيلها 

ي التجمعات البدوية ،فقط حمر ال تقترص هذه المشاري    ع عل الخان ال 
 
، إذ بل تمتد لتشمل باق

ي وزير ال يوآف غاالنت، 
ي السكان الصهيوب 

 
ي ، 2017عام ، ق

 
بناء ثالثة مستوطنات جديدة ق

ي هذه المنطقة أاال
 
، استيطانية ضخمة ةكتل  إىلغوار الشمالية بهدف تحويل المستوطنات ق

نوت""و "روتم"و "تشمل مستوطنات "ميخوال ا استيطان ا ( حي  14بناء ) إىلضافة إ، بي    ي 
 
 ا جديد

ي المستوطنات
 
ي باق

 
ضعاف عن العدد الموجود أضاعفة عدد المستوطنير  ثالثة ، من أجل مق

. ل ةعطاء تسهيالت ضخمإمع  ، ( آالف مستوطن6غ )بالا والحالي    لمستوطنير 

يعات قانونية لتسهيل ذلكمع إ تتم هذه المشاري    ع بالتوازي مثل قانون "تسوية  ،صدار تشر

ي " الذي أقره الكنيست بداية ال
الذي يسهل عل المستوطنير  السيطرة عل ، 2017عام الراض 

ي المواطن
 .  الخاصةير  ير  الفلسطينيأراض 

 

حيل إىللية نحو التجمعات البدوية من الهدم رسائيالسياسات اإل   الير

  إىليمارس االحتالل ضد هذه التجمعات سياسات عنرصية ترمي 
 
ا من خالل تهجير السكان طوع

من خالل اعتبارها مناطق عسكرية عليهم وإغالق المناطق الرعوية ، تضييق الخناق عليهم

ي الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنير  ، بحجة أنها مناطق محميات طبيعية أو  ،مغلقه
 
ق

ي هذه المنطقةأبممارسة 
 
 عن حرمانهم من ، عمالهم ق

ً
الحصول عل مصادر مياه دائمة فضل

                                                           
  bit.ly/2t1ygyH.30/3/2017، موقع الجزيرة نت، 2050خليل التفكجي، مخطط اليمين اإلسرائيلي في القدس لعام  5
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وتقييد عمل مؤسسات بت  تحتية، شاري    ع مقامة ، إضافة إىل منع إومنع حفر آبار زراعية

 . الحكومة الفلسطينية

ي هذه التجمعات يتعرض م
 
 إذ ، ت دون سابق أنذار آخطر هدم المساكن والمنشإىل ن يبق  ق

 66) 2018هدمت سلطات االحتالل منذ بداية العام 
 
 6. ومنشأة ا ( مسكن

ي لهذه المناطقا
ي سياسة الهدم الكلي  إىل، نتقلت سلطات االحتالل من سياسة الهدم الجزب 

الت 

حيل لكافة التجمعاتت ي  شمل الي 
 
ي مناطق محددة ، (46)  هذه المنطقة والبالغةق

 
وتجميعها ق

ذات مساحة  إقامة بلدة بدويةهدف ب، والديوك الفوقا شماىلي مدينة أريحا  ةمثل النويعم

ي ،  جغرافية محدودة
 
ق ي غور الردن ورسر

 
ة ق كبديل عن عدد من التجمعات البدوية المنتشر

 . 27/8/4201وصدر هذا القرار بتاري    خ ، القدس المحتلة

تنفذ جميع هذه السياسات ضمن مظلة قضائية وقانونية من محاكم االحتالل والكنيست 

عنها وفق مصالح دولة االحتالل كما لو كانت جزء  رسائيال  ، منه ا لي الذي يصدر القوانير  ويشر

ي 
سياسات االحتالل تجاه التجمعات تهدف و . القانون الدوىلي ة وفق محتلوليست أراض 

ي ا، البدوية
 
ي لضفة سواء ق

ي 48أو أراض 
 
ي ضمن مناطق تنظيمية احرص ، ق

 
متدادهم الجغراق

ي يبلغ عدد  1972عام المثل ما قامت به ، محدودة المساحة
بتأسيس بلدة رهط البدوية الت 

ي منطقة واحدة، ( ألف نسمة80) سكانها نحو 
 
وي  هدف ، من خالل تجميع القبائل البدوية ق

ي ألفتح المجال  انها رض من سكفراغ الإ إىلاالحتالل من ذلك 
 . مام التوسع االستيطاب 

ي منطقة النقبويسىع االحتالل حالي  
 
ي القرى البدوية غير ل ا ق

 
ي يبلغ التصفية باق

ف بها الت  معي 

ان جزء من هذه ، ( ألف بدوي85ها نحو )فيويعيش  ا ( تجمع  46عددها ) وقضية أم الحير

                                                           
 .2018عام لد هللا الحوراني لتقارير مركز عب 6
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وع، المعضلة ي يشمل كل فلسطير  و  ويدلل ذلك أن المشر
ي الصهيوب 

ن السياسات أاالستيطاب 

ي تخدم ال
 7. هو المكان فقط هداف التوسعية واحدة واالختالفالت 

 

 المقاومة الشعبية السلمية عىل المحك

خيار المقاومة الشعبية  وضعتمة بما تمثله من مخاطر ج حمر ن معركة الخان ال أال شك 

ظهار قدرتها عل الحشد إمن خالل ، سطينية عل المحكالذي تتبناه القيادة الفلالسلمية 

ي الخان قد تطول. ، بطياف الشعأالكبير والمتواصل بمشاركة جميع 
 
 فالمعركة الحالية ق

ي الخان ال 
 
 لحركة أعضاء اللجنة المركزية و المجلس الثوري، وزيارة حمر ما شهدناه من فعاليات ق

طالق العام الدراىسي إو ، رامي الحمد هللا ووزرائهرئيس الحكومة و ، وقادة من فصائل أخرى فتح

 تواجد طاقم هيئة الجدار واالستيطان إىلضافة إ، هيئة محلية إىل حمر تحويل الخان ال و ا، مبكر  

 ...  ولجان المقاومة الشعبية عل مدار الساعة وتقديم المساعدات العينية لسكان التجمع

كون قضية الخان لم تولد بير  ا،  بعضها متأخر  ن جاء إو  ةجميع هذه الفعاليات مطلوبة وواجب

قرارات بحقها  در فهناك تجمعات ص، بالهدم ةالمهدد ةليست الوحيدهي و ، ليلة وضحاها 

يجب االنتظار لتبدأ معاول االحتالل ". فهل مكحول"و "يرزه"و" سوسيا"مثل  ،زالتها إقضائية ب

 رض؟ بالهدم لكي نتحرك عل ال

                                                           
 bit.ly/2Jbq2Lcموقع المصدر اإلسرائيلي  7
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ي  ن نجاح المقاومة الشعبيةإ
ي الخان سيعزز هذا الخيار لدى الشارع الفلسطيت 

 
إىل وسيدفعه ، ق

ي فعالياته بشكل اال 
 
خاصة أن معظم الحركات اليوم تؤمن بخيار المقاومة ، كي  أ نخراط ق

ي قطاع غزة إال دليل عل ذلك ،بما فيها حركة حماس ،السلمية
 
ات العودة ق  . وما مسير

ي كما 
ي ال تستطيع التأثير قو سيعزز الثقة بير  الفرد الفلسطيت 

ي ياداته الت 
 
ي ق

 
الجماهير وحشدها ق

ي جل المشاركة أالشارع من 
 
 . الفعاليات الوطنيةق

 
 
اتيجية وطنية شاملة لإنجاح المقاومة الشعبية ال يتم إال عي  إن وليس عي  تحركات هنا ها، سي 

ة زمنية ية مة الشعبختالف كبير بير  فكر المقاو افهناك  . وهناك رسعان ما تتالىسر بعد في 

، بلعير  ونعلير  ، مثل لهذه المقاومة ةوهناك تجارب ناجح، رضالسلمية وبير  ممارستها عل ال

ي نقلها ، ولكنها نجحت ضمن منطقتها فقط
 
ي المناطق بنفس الزخم والروح إىلولم تنجح ق

 
 . باق

 

 الخاتمة

ي السياسات  حعدم الوضو ، و دواتها أو مفهوم المقاومة الشعبية السلمية حول ضبابية  هناك
 
ق

ي تؤدي 
هل هي مقاومة مستمرة عل غرار التجربة وحول ، رض الواقعأتفعيلها عل إىل الت 

ي الضفة الغربيةتأم هبات وردات فعل ضد ما ، الهندية كأنموذج
 
، قوم به سلطات االحتالل ق

ي وقت واحد أوهل تقترص عل منطقة الحدث 
 
خذ أوهل ت، م تشمل جميع مناطق الضفة ق

 
ً
 واح شكل

 
 من النضال أم  ا د

ً
 متعددة؟أشكال

ي النظرية والممارسة عل الهذه ال 
 
ي حراك سلمي ضد أفشال ة بإرض كفيلشكاليات ق

ي الضفة
 
ا . المشاري    ع االستيطانية ق

 
 ؟نجاح المقاومة الشعبيةما العمل ل إذ
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اكة الوطنية لبنا ن أوىل الخطوات إ اتيجية وطنية إء تحقيق هذا الهدف هو تحقيق الشر سي 

من خالل توسيع رقعة المواجهة الشعبية ، رضفيما يتعلق بمواجهة االحتالل عل ال ةشامل

ي  السلمية 
 
حيل من ناحيةق خرى سلمية من أساليب أواستخدام ، كافة المناطق المهددة بالي 

ي وقطع الطرق االلتفافية خاصة ال، المغذية للمستوطنات تعطيل خطوط الكهرباء والمياه
ت 

 ، تمر من البلدات الفلسطينية
ً
 . انتفاضة شعبية سلمية شاملة إىل وصول

دمج كافة قطاعات الشعب  لعقادرة من خاللها  ةويتم ذلك من خالل خطوات متدحرج

ي 
  ،الفلسطيت 

 
خالل تنسيق  من، بير  شطري الوطن ةعادة اللحم، وإا فئة الشبابوتحديد

ي الضفة و 
 
 القطاع الفعاليات ق

 
  ا لتخدم هدف

 
ي ظل قيادة وطنية واحدة قادرة  ا واحد

 
التأثير  علق

ي الجماهير وكسب ثقتها 
 
 ،ومحاولة تعميمها  ةاالستفادة من التجارب الناجح إىلضافة بال ، ق

ي مقاومة جدار الفصل العنرصي. وتج ،مثل قرية باب الشمس
 
ي نعلير  وبلعير  ق

 ربت 

 

ي 
ي فلسطين  ي هو مني  شباب  اتيج  ي للسياسات والتفكير اإلسير

*منتدى الشباب الفلسطين 

ي برنامج السياسات ، حر ومستقل، مستدام /ات الشباب خريج  ا من الباحثير 
 
يجمع عدد

ي الذي ينفذه مركز  اتيج  مير  بواقع ومستقبل القضية المهت، مسارات العامة والتفكير اإلسير

ط  إىلالفلسطينية. وي  هدف  ي ضمن الشر
ي السياق الوطن 

 
ي ف

تعزيز مشاركة الشباب الفلسطين 

اف ومتابعة  االستعماري. كما يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إرسر

 مسارات.  مركز 

 


