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  وثائق إسرائيلية
  

  ]مقتطفات[ *.على اخلليل خطة املستوطنين لتعزيز السيطرة اليهودية
  
  

  [.......]  
  :االستيطان

سيقوم خالل األعوام األربعة املقبلة تواصل جغرايف بين اخلليل وكريات أربع، التي ستتحول إىل مدينة   - أ 
وذلك يقتضي أن يبنى يف املدينة . نسمة داخل اخلليل 5000يهودي، منهم نحو  25.000واحدة يسكنها 

 .وحدة سكنية 600نحو 
أبنية عامة على (حدائق أطفال، حضانات، مدارس، ملعب تنس : بناء مؤسسات تعليمية وثقافية وصحية  - ب 

 ).ر لهذا الغرض، ويعطى أصحاب األرض تعويضات ماليةأراض تصادَ
قل ملكية األراضي من دون احلصول األمر الصادر عن قائد املنطقة والذي يحظر تنفيذ عمليات ن إلغاء  - ج 

 .م، وإيجاد وضع يمكّن اليهود من شراء العقارات يف أي مكان من اخلليلمسبقاً على إذن من القيِّ ِ
الوصل بشبكة الكهرباء القُطرية، وإقامة بنى حتتية حديثة للمياه واجملاري والهاتف، وتوسيع شبكة   - د 

 .الطرقات املوجودة
  
  :األمن
أو وجود أية قوات /ويحظر بصورة مطلقة نشاط و. من معظم اخلليل اإلسرائيلييش اجل إخراجتلغى خطة   - أ 

 .أمن غريبة يف املدينة
 .املواصالتل بحرية يف جميع أنحاء املدينة ويف جميع حماور يمكن لليهود التنقّ  - ب 
 .أو املنظمات املعادية، وتُتخذ تدابير شديدة ضد احملرضين/يُحظر نشاط املؤسسات و  - ج 
ينتهج اجليش اإلسرائيلي سياسة أمنية حازمة، من شأنها أن توضح لسكان اخلليل العرب أن أية حماولة   - د 

 .تُلحق الضرر بنظام احلياة االعتيادية للعربسلإلضرار بحياة اليهود يف املدينة أو إلرباكها 
  

  :السياحة
  .ستتحول اخلليل إىل مركز سياحي ليهود البلد والشتات  

كما . ، وحتويله إىل فندق"مركز غوتنيك"، يصار إىل توسيع ]احلرم اإلبراهيمي[خملبياله يف جوار مغارة ا  - أ 
 .سيقام يف املكان مركز سياحي يشتمل على حوانيت ومطاعم، وما إىل ذلك

 ".آباء األمة"رة اخملبياله برنامج بالضوء والصوت يف موضوع ال يف شارع مغسيشغَّ  - ب 
 .متحف لتاريخ الييشوف اليهودي يف املدينة] ياالدبّو" [بيت هداسا"سيقام يف منطقة   - ج 
 .على غرار املدينة القديمة يف صفديُصار إىل ترميم القصبة وحتويلها إىل حيّ للفنانين،   - د 

  

                                                 
وآان مستوطنو الخليل أعدوا الخطة قبل االنتخابات العامة، وقدموها إلى الليكود واألحزاب . 5/12/1996، "يديعوت أحرونوت" *

 .النقاب عنها مؤخرًا وُآشف .رىخاليمينية اُأل



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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