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 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية.
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طرة على جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب يالس المتكررة،المستوطنين  تهذه الورقة قراءة في محاوال تعرض
ورغم أن محاوالت المستوطنين بلغت والتي باءت بالفشل بسبب تصدي الفلسطينيين لهم.  ،مدينة نابلس

، إال أن األطماع الصهيونية في هذه المنطقة بدأت قبل ذلك، وتتابعت عبر 2020ذروتها في بداية عام 
 مزاعم االحتالل فترات مختلفة، تستعرضها الورقة بوضوح. وفي هذا السياق أيضا، تستعرض الورقة

العوامل الموضوعية ، ودوافعهم في ذلك، كما تستعرض لسيطرة على هذا الجبلا والمستوطنين من أجل
وأخيًرا توصي هذه الورقة ببعض  . ، التي ساعدت الفلسطينيين في صد المحاوالت االستيطانيةوالذاتية

الجبل، والمنطقة المحيطة المقترحات، التي تمّكن الفلسطينيين من االستمرار في نجاح فعالياتهم للحفاظ على  
عتمدت هذه الورقة على المعلومات األولية التي تم جمعها ا وقد به، ومنع المستوطنين من السيطرة عليها. 
والناشط الشبابي   ، وهم الدكتور محمد جاسر الباحث في التاريخ  ، من المختصين والمتابعين للحراك عن كثب

لى ذلك تم االستعانة ببعض إة العقرباوي. باإلضافة والباحث في الموروث الشعبي حمز  ،عودة حمايل
 المعلومات والبيانات من التقارير المتوفرة على الشبكة العنكبوتية.

 تعريف عام

، ا في شرقي البلدةوتحديدً   ،شمال الضفة الغربية  في  في بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس  يقع جبل الُعْرَمة
 بيانات الجهاز المركزي حسب  ا، فلسطينيً  12034حوالي  ، 2019نهاية عام التي بلغ عدد سكانها في 

يأتي في المرتبة الرابعة ا عن سطح البحر، و مترً  840. يصل ارتفاع الجبل حوالي 1حصاء الفلسطينيإلل
وقد سمي الجبل بهذا  يانون.و عقربا، و عورتا، و يتوسط قرى بيتا، و في محافظة نابلس، من حيث االرتفاع 

جمعه عند القش  كومُ  مُ رّ عَ يُ في اإلناء لألعلى، أو كما  األشياءُ  مُ رّ عَ ألن القمة العليا منه ُمعّرمة كما تُ  ، االسم
 9بينما تبلغ مساحة قمة الجبل  ، ادونمً  80 حواليبه تبلغ مساحة الجبل واألراضي المحيطة  فوق بعضه. 

 . 2ضمن المناطق المصنفة )ب( حسب اتفاق أوسلو ، تقعرمةأراضي بلدة بيتا وجبل العُ  علما أن ، دونمات

بعد نشر المستوطنين لفيديو في شهر أيلول/ سبتمبر  ،بدأت الهبة الفلسطينية األخيرة في حماية هذا الجبل
يطرة على ضرورة السإلى و  ، يتحدث عن جبل العرمة، أشاروا فيه إلى احتمال وجود آثار لليهود ، 2019

 
،  لإلحصاء الفلسطيني ي مركزالجهاز ال"، 2021-2017 التجمع  حسب  نابلس  لمحافظة العام  منتصف في  المقدر السكان عدد" 1

 لكتروني: الرابط اإل، على 29/3/2020
https://bit.ly/2X4hD6W 

   لكتروني:، على الرابط اإل7/3/2020جبل العرمة: خبطة النبي إبراهيم والذهب والشجاع الذي مات خوفاً"، موقع الترا فلسطين، "  2

 https://bit.ly/2X2nOsn 

https://bit.ly/2X4hD6W
https://bit.ly/2X2nOsn
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، ازدادت محاوالت المستوطنين في السيطرة على هذا 2020وانتزاعه من العرب. ومع بداية عام  ،الجبل
 هذه اللحظة.حتى أفشلوها و  ،وتصدى الفلسطينيون لهذه المحاوالت ،الجبل

 
 موقع جبل الُعرمة

 من قبل الكاتب( توضيحال مع بعض)  3التفاعلية لمؤسسة واشنطن الخريطةالمصدر: 

 على جبل العرمة  السيطرة لمحاوالت المستوطنين الزمنيالتسلسل 
ء بناء المستوطنات حول بلدة بيتا، حيث مع بدْ و  ، 1988رمة عام محاوالت السيطرة على جبل العُ  تبدأ

وقد نجحوا  محاولة المستوطنين السيطرة على الجبل،لصد  ؛أسبوعين على الجبل أهالي البلدة مدةاعتصم 
وقد سميت   ،مستوطنين  ةقتل ثالثمو   ، أدت إلى استشهاد ثالثة شبان من البلدة  ، في ذلك بعد مواجهات عنيفة

البلدة  شبانمن  العديدد ابعإو  وتدميرها،  االحتالل بنسف عشرات المنازل آنذاك "أحداث بيتا"، وقام حينها
 جبل القريب من ،االحتالل السيطرة على جبل أبو صبيح، حاول 2017في عام ثم خارج فلسطين.  إلى

 . 4بسبب تصدي الفلسطينيين له ؛لكنه فشل كذلك ، العرمة

رمة، أشاروا فيه إلى احتمال وجود ا عن جبل العُ لمً يف ، 2019شهر أيلول/ سبتمبر نشر المستوطنون في 
لم بين أهالي بيتا بعد يانتشر هذا الف  . بوانتزاعه من العر   يه، ضرورة السيطرة علإلى  و في الجبل،  آثار لليهود  

 
   https://bit.ly/2R6mMaK األصلية، من خالل الرابط اإللكتروني: ريطةطالع على الخلال 3
، على الرابط اإللكتروني:  24/3/2020، 21العرمة؟"، موقع عربي  جبل  على  للسيطرة اإلسرائيلي االحتالل  يسعى " لماذا 4

https://bit.ly/2xE45EC   

https://bit.ly/2R6mMaK
https://bit.ly/2xE45EC
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ع أهالي رف ، 2020 وفي منتصف شباط/ فبراير .فاستشعروا خطورة مخططات المستوطنين ،أشهر ةثالث
يحرص أهالي البلدة  ،ومنذ ذلك التاريخ .ا على قمة الجبلمترً  25 ترتفعبلدة بيتا علم فلسطين فوق سارية 

ا خوفً وذلك والتواجد األسبوعي بزخم كبير،  ، على التواجد اليومي في المكان بزخم معتدل ، والقرى المجاورة
 من االستيالء عليه بالقوة من قبل المستوطنين. 

 27 فيف. مواجهات مع جنود االحتاللبدأ مسلسل ال ،ن على قمة الجبليلمواطنوبسبب التواجد الدائم ل
بالرصاص الحي وقنابل الصوت   ، ، هاجمت قوات االحتالل المرابطين على قمة الجبل2020  ط/ فبرايرشبا

وقعت مواجهات  ، آذار/ مارس 8 فيو  . امواطنً  70 حوالي إصابةى لإوالغاز المسيل للدموع، مما أدى 
والمستوطنين الذين حاولوا رفع العلم اإلسرائيلي على قمة  ،عنيفة بين الشبان المعتصمين في جبل العرمة

شهد الفتى محمد عبد الكريم استُ  حيثآذار/ مارس،  11 فيفكانت  ، أما المواجهات األعنف جبل صبيح.
   . األحمر الفلسطينيوفقا لجمعية الهالل ، امواطنً  112وأصيب  ، ا(عامً  15حمايل ) 

، وذلك َحَذًرا من انتشار حجم التفاعل مع الفعاليات بشكل الفتتراجع  كورونا،  فيروس  بسبب انتشار  و اليوم،  
وفي التي شكلتها بلدية بيتا لمواجهة الفيروس.  ،ا من الشبان انضموا للجنة الطوارئ ألن عددً العدوى، و 

 ا.ى الجبل بشكل واضح، وباتت تنقالتهم محدودة جدً ستوطنين علالمقابل أيضا، تراجعت فعاليات الم

 
 رمةلفلسطينيين المشاركين في حماية جبل العُ ا على حتاللجنود اال إعتداء
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 رمة لسيطرة على جبل الع  ل المستوطنيندوافع 
 تاريخية ودينية.ودوافع ، استراتيجيةإلى دوافع  ، رمةيمكن تقسييم دوافع المستوطنين للسيطرة على جبل العُ 

 :    اًلستراتيجيةالدوافع أوًلا

يانون، ويشرف و عقربا، و عورتا، و قرى بيتا،  ،امترً  840الذي يرتفع عن سطح البحر  ،رمةيتوسط جبل العُ 
 ،السلط األردنية مدينة يطل على فهو ، على الكثير من التالل المطلة على منطقة األغوار والبحر الميت

السيطرة على بالتالي فإن و  وشرقها، كذلك على قرى جنوب محافظة نابلسو شرقا،  الميتوشاطئ البحر 
 تعني السيطرة على مئات آالف الدونمات الفلسطينية في المنطقة.  ، هذه الجبال

اختيار المناطق المرتفعة، وهذا ما يفسر وجود عدة بؤر  ، من أهم محددات البناء االستيطاني المعروفة
"أفري ، وهو أقام أحد قادة المستوطنين . لذلكستيطانية تسيطر على رؤوس الجبال بالقرب من بلدة بيتاا

 روجيب وعورتا ويانون  وهي مدينة نابلس، بعدة بؤر استيطانية على رؤوس جبال القرى المحيطة  ، ران"
البعض، مع بعضها  ، يتمارإ مستوطنة أشهرهاو  المنطقة،  وبيت فوريك وعقربا، وعمل على ربط مستوطنات

المخابرات  نفوذه السابق في الجيش و من خالل شبكة طرق أقامها فوق أراضي الفلسطينيين، مستغاًل 
وربطها   ، المنطقة  آمن بين مستوطنات لتواصلخْلق  جبل العرمة،    يسعى االحتالل للسيطرة على. "الشاباك"

كما أن السيطرة دون الحاجة للمرور من طرق قريبة من التجمعات الفلسطينية.  ،مع مستوطنات األغوار
 الفلسطينية،  يجعل التواصل الجغرافي والديموغرافي بين القرى على جبل الُعرمة، وإقامة بؤرة استيطانية عليه،  

 .  صلربما يحرمها من هذا التواو  ، اأكثر صعوبة وتعقيدً 

 والدينية  الدوافع التاريخيةثانياا: 

وفي  . التاريخ من خالل تزييفعلى األرض  السيطرة ،المشروع االستيطاني الصهيوني في فلسطين يحاول
 العشرين،بداية القرن  ،  للحركة الصهيونية  ةالتابع  ، 5أصدرت جمعية صندوق استكشاف فلسطين  ، هذا السياق
، ومنها جبل حاولت من خاللها إسقاط الرواية التوراتية على الجغرافيا واألماكن في فلسطين ،عدة كتب

باطلة من نسج  جبل، اختلقوا روايات  الرواية توراتية مرتبطة ب العثور علىفي  الصهاينة . وبعد فشلالُعرمة
 ،ل بن رباح في بيت لحمكمسجد بال  الغربية،  ، كما فعلوا في مناطق أخرى في الضفةيهخيالهم للسيطرة عل

 
 grove-george-f.org.uk/profiles/sirhttps://www.pe المزيد من المعلومات حول الصندوق من خالل الرابط التالي: 5

https://www.pef.org.uk/profiles/sir-george-grove
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ن، أن لجبل العرمة أهّمية في العصر التوارتي، وأنه ُشّيد و ذ يزعم المستوطنإ . وقبر يوسف شرق نابلس
 لهم.  اوأنه كان معبدً  ،لحماية الحدود الشمالية لما يسمى "مملكة السامرة"

خية فيه، والتي يحاول االحتالل هنا ال بد من سرد لمحة تاريخية عن الجبل، واإلشارة إلى بعض اآلثار التاري
االدعاء بوجود صلة لليهود بها، ليتخذها مبرًرا للسيطرة عليه. وفي المقابل، ال بد من تأكيد الرواية 

 الفلسطينية، التي تفند االدعاءات الصهيونية.

تعود للفترة ا أخرى رمة يضم قلعة وآثارً فإن جبل العُ الباحث في التاريخ،  ،ووفقا للدكتور محمد جاسر
 27ق.م حتى  323وبداية إقامة الدولة الرومانية )  ،سكندر المقدونيالتي بدأت بعد وفاة اإل ،الهلنستية

منها ما  ةتراوح مساحة كل واحدتحفرة كبيرة محفورة في الصخر،  20ق.م(. ويتوزع على أطراف الجبل 
أسوار ى وجود لإاألغذية، إضافة خدمت كمخازن للمياه واألسلحة و متر مربع، استُ  500 إلى 400بين 

 وبقايا خندق. 

يتواجد البرج اليوناني  ، لجبلل الجنوبي طرفالأن على  ، الشعبي حمزة العقرباوي  التراثالباحث في ويؤكد 
. المبني من الحجر، وهو يشرف على المنطقة، ويضم قنوات تنقل المياه بين الصهاريج الغربية والشرقية

 اللمنطقة، اكتشف خاللها صهريجً   اومسحً   ا، تصويرً متخصص  أجرى العقرباوي برفقة فريق  ،2009وفي عام  
مداخل في المنطقة الشمالية عدة  و   ا،جً رَ ودَ   ، بر حجريةوسردابين، وثالث مقا  ،بنفق إلى داخل الجبل  موصوالً 

التي ينسبها اليهود لم يكن في يوم من األيام يتبع إلى السامرة، " ، رمةويذكر العقرباوي أن جبل العُ  .للجبل
ذكر الجبل كأحد لم يُ  ،وأنه حسب المؤرخين الذين كتبوا عن فلسطين في العهد الرومانيإلى تاريخهم، 

 ".المواقع التابعة للسامرة
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 صورة ألحد الصهاريج األثرية

رمة، وصلت بعثة فلسطينية في هتمام الفلسطيني بجبل العُ في إطار االيذكر الباحث حمزة العقرباوي أنه و و 
وأعمال  ،ستكمل بسبب االحتاللوبدأت بأعمال بحث أثرية. لكنها لم تُ  ،لجبلى الإات القرن الماضي يستين

التنقيب العشوائية من قبل لصوص اآلثار، فظل جزء كبير من تاريخ الجبل غامًضا ومجهواًل. وفي عام 
دراسة لموقع جراء إل ، يترأسه أستاذ التاريخ واآلثار محمود عطا هللا ،جاء فريق من جامعة النجاح ، 1986

 ، 1987األولى عام  الفلسطينية فاضةبسبب اندالع االنت أيضا؛ ستكمل جبل العرمة، لكن هذه الجهود لم تُ 
الصهيونية، للحركة  ةالتابع ، وقلة اإلمكانيات. وفي نفس السياق، قامت جمعية صندوق استكشاف فلسطين

ا، رمة تحديدً وجبل العُ  ، بإرسال بعثة إسرائيلية للتنقيب عن اآلثار في بلدة بيتا ، ةسقبل النك، و اتيفي الستين
 ةالحقيقي ةاإلسرائيلي األطماعوعليه يمكن القول إن  .في بلدة عقربا المجاورة كما زارت بقايا كنيسة بيزنطية

، لكنها لم تعثر على أي دليل يثبت الرواية منذ تلك الفترة من القرن الماضي تبدأ ،في هذه المنطقة
 .اإلسرائيلية المزعومة
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 صورة لسور أثري يحيط بجبل العرمة

 
 صورة جوية للجبل

 على الجبل الفلسطينيين في المحافظةعوامل نجاح 
تجعل تساعد الفلسطينيين في المحافظة على الجبل، و   ، ذاتيةأخرى  ن هناك عوامل موضوعية و إيمكن القول  

 .يهالسيطرة عل على المستوطنين، حتى هذه اللحظة، غير قادرين
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 العوامل الموضوعية 
 الجبل على األراضي المصنفة )ب( حسب اتفاق أوسلو موقع .1

الضفة الغربية، إال أن معظم  في بالرغم من استمرار االحتالل في بناء المستوطنات والبؤر االستيطانية
 ، أي التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية أمنًيا وإدارًيا، وهيهذه األراضي تقع ضمن المناطق المصنفة )ج( 

% من أراضي محافظة نابلس. وحتى 42أراضي الضفة الغربية، وأكثر من  % من60أكثر من شمل ت
ربطها مع الجبل، ييجاد طريق  والتي يسعى االحتالل إل  ، يطانية التي بجانبهاتوالبؤر االس  ، مارإيتمستوطنة  

  جميعها ضمن المناطق المصنفة )ج(.  تقع
للسيطرة الفلسطينية إدارًيا، والسيطرة اإلسرائيلية ، أي تخضع  ولكونها منطقة )ب( أما منطقة جبل الُعرمة،  

أهمها سهولة و  ،التي يمكن للفلسطينيين القيام بها ، فهذا يعني أن هناك العديد من التحركات الذاتية أمنًيا، 
% من 39أن  إلى شارة في هذا السياق، جدر اإلت)ج(. و  ةصنفالمالمناطق أكثر من الوصول للجبل، 

هذا يعني  . 6% من سكان المحافظة43ويسكن فيها  ، )ب(  مضنفةهي أراض   ، أراضي محافظة نابلس
يستشعرون خطر إمكانية  ،نصف سكان المحافظة حوالييجعل  ،أن تهديد أي أرض من مناطق )ب( 

يعزز صمود عدد كبير من  ، الجبل في مناطق )ب(لذلك فإن وقوع  حتالل. ضم بعض أراضيهم لال
 ت المستوطنين السيطرة على الجبل. محاوالل ، ومواجهتهمنيالفلسطيني

 
 
 

 
   https://bit.ly/2R5tm1f ، على الرابط اإللكتروني:10/7/2020نابلس"، مركز رؤية للتنمية السياسية،  محافظة  في  االستيطان "واقع 6

https://bit.ly/2R5tm1f
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 تقسيم األراضي الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو

 7من قبل الكاتب( توضيحال مع بعضوتشا ) التفاعلية أل ريطةالمصدر: الخ

 سرائيلي رسمي بضم الجبلإ قرارعدم إصدار  .2
أراضي الضفة الغربية، إال أنه وبنفس الوقت،  السيطرة علىحتالل ال يفوت فرصة في أن اال من بالرغم

، البؤر االستيطانية عن المستوطناتثاًل، تختلف . فميستطيع أن يغفل عن الجانب القانوني في ذلكال 
، في حين تم االعتراف بالمستوطنات، سرائيلي بهالم يتم االعتراف الرسمي اإلفي أن البؤر االستيطانية 

السيطرة جراءات  إ، من المتوقع أن  في هذا السياق.  الجهات الرسمية اإلسرائيليةمن    وصدرت بشأنها قرارات
إلى  حتاجت ين لها،فلسطينيال يخاصة في ظل تصدمثل جبل الُعرمة،  ، مناطق )ب(  تقع فيض  اأر  على

 مناطق )ج(. مع األراضي الواقعة في مقارنةبالأكثر صعوبة  ،رسمية راراتق استصدار
 

 جبل بمشروع استيطاني استراتيجيرتباط موقع الاعدم  .3
من الواضح أن االحتالل يصر على تنفيذ أي مخطط استيطاني، عندما يكون مرتبًطا بمشروع استيطاني 

ثال، المفعلى سبيل كبير، مثل المناطق القريبة من القدس، والمناطق التي يمر منها الجدار الفاصل. 
حتالل قام بمحاصرتها كونها تقع في الشق الشرقي ولكن اال  ، القدس كأراضي )ب(   قربم  ف بلدة الزعيّ تصنَ 

 اوكونها جزءً  ، E1والمحاذي للمشروع االستيطاني  " االستيطانية، معاليه أدوميم"القريب من كتلة  ، للقدس
 

   https://bit.ly/2UAxDfh األصلية، من خالل الرابط اإللكتروني: ريطةطالع على الخلال 7

https://bit.ly/2UAxDfh
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وية رافات ودير بلوط والزا ات. وكذلك الحال في بلد"القدس الكبرى "وهو مشروع  ، من مشروع استراتيجي
حيث حاصر الجدار الفاصل هذه البلدات من نواحيها  ، والمصنفة كأراضي )ب(  ، في محافظة سلفيت

أن مصادقة بستنتاج يمكن االوهكذا . ؛ ألنها قريبة من مجمع مستوطنات "أرئيل" االستراتيجياألربعة
يعجل في جية كبرى،  من استراتي  اعتباره جزءً ا و   ، في مناطق )ب(  االستيطانية  أحد المشاريع  على  االحتالل

تنفيذه، أما إذا لم يكن المشروع االستيطاني مرتبًطا بمشروع استراتيجي، كجبل الُعرمة، فإنه ال يساعد في 
تنفيذه بسرعة. فجبل الُعرمة يقع في مناطق )ب(، ولم ُيصدر االحتالل قراًرا بمصادرته حتى اليوم، وهو 

ما تهدف السيطرة عليه، إلى إيجاد تواصل مع مستوطنة أيضا ال يرتبط بمشروع استيطاني استراتيجي، وإن
التصدي  في استمرار الفلسطينيين"إيتمار"، والبؤر االستيطانية القريبة منها. في ظل هذا الواقع، فإن 

 فشال المستوطنين في السيطرة على الجبل. إفرصة كبيرة إلمكانية محاوالت المستوطنين، يشكل ل
 العوامل الذاتية 

 واسعة الفلسطينية المشاركة ال .1
المشاركة الفلسطينية بأطيافها   ، رمةما ميز الهبة الفلسطينية في مواجهة اعتداءات المستوطنين على جبل العُ م

 شارك فيبل  ،لم تقتصر المشاركة الشعبية على أهالي بيتا فقط ، حيثالشعبية والحزبية والرسمية المتنوعة
مثل  ،القرى المجاورة من وبالتحديد ، ن أنحاء متفرقة من الضفة الغربيةممواطنون  ات المتتالية، االعتصام

 عدد من المواطنين من مدينة نابلس.إلى جانب عورتا وأودال وأوصرين وعقربا وحوارة، 
كان هناك تفاعل  "، حماة الجبل"شبان أطلقوا على أنفسهم وإلى جانب الفعاليات المستمرة، التي يقوم بها 

يشير الباحث  واضح أيضا على صفحات التواصل االجتماعي من أبناء الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك،
المجتمع   الوطنية شاركت في الفعاليات، ومؤسسات  مؤسسات السلطةمن  شخصيات رسمية  بأن    عودة حمايل

شيكل ألي مواطن يرغب   فآال 10يم  وعد بتقد، منهم رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، الذي  المدني
 التي وعدت بإقامة منتجع سياحي في المنطقة. إضافة إلى،  بالبناء في جبل العرمة. ووزيرة السياحة واآلثار

وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الحكومية والخاصة.  ، محافظ  نابلسوزير الحكم المحلي، و 
التي تضم كل القوى الوطنية  ،لجنة التنسيق الفصائلي تشكيل، وقد نتج عن هذه المشاركة المتنوعة

 وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان.  ، واإلسالمية
 ،ردع كل المحاوالت االستيطانية في هو عامل مهم ،ال شك أن توحد الفلسطينيين في صد المستوطنين

سيطرة العادية. هذا يعني، ه المستوطنون جيدا في صعوبة السيطرة على الجبل بوسائل الؤ وهو مؤشر يقر 
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حتالل أنه وفي حال صدور قرار رسمي من االحتالل بمصادرة هذا الجبل، واستمرار حماية جيش اال
سيزيد من المشاركة الفلسطينية في الدفاع عن الجبل، وصد محاولة سيطرة للمستوطنين، فإن ذلك 

 المستوطنين عليه.
 

 الرسمي  الفلسطيني  اإلسناد .2
بدور مهم في تعزيز صمود المرابطين  ،الحكم المحليمنها وزارة و  ،مؤسسات السلطة الفلسطينيةساهمت 

ق طرق ترابية توصل ألعلى قمة شبلدية بيتا بسنادهم اللوجستي. فقد قامت إمن خالل  ،رمةعلى جبل العُ 
شباط/ وفي نهاية شهر  . شبكة مياه للمنطقة مد على اوتعمل حاليً  ، تزويدها بالكهرباءوإضاءتها و  ، الجبل
رة السياحة ووزيبحضور كل من محافظ نابلس    ، تم افتتاح مشروع حديقة جبل العرمة األثرية  ، 2020  فبراير

مواجهة المشروع االستيطاني. ومن و  ، تعزيز صمود الفلسطينيين في تلك المنطقة ، وذلك من أجلثارواآل
 ومْنح ،قيام سلطة األراضي بمسح المنطقة مؤخًرا،  ومة الفلسطينيةأهم الخطوات التي قامت بها الحك

بعد أن قدموا ما لديهم من إثباتات. وعلى صعيد اإلعالم  ، رسمية تثبت ملكيتهم لها سندات  أصحابها 
 ،ثالثة أسابيعالحدث بشكل مستمر على مدار  ، الرسمي، تابع تلفزيون فلسطين وبعض الفضائيات الدولية

  بأول.ث أواًل ونقلت األحدا
فشال مشروع المستوطنين إأهمية كبيرة في ألهالي المنطقة، يشكل لدعم الفلسطيي الرسمي ال شك أن ا

أن ب ،على الجبل، ويوصل رسائل للمستوطنين للمرابطين ارسميً  يعطي غطاءً هو لسيطرة على الجبل، فل
 . أيضا رسميعن موقف  وإنما فقط،  الهبة الشعبية ال تعبر عن روح جماهرية

 
 ية الرباط والدفاع عن الجبلر استمرا .3

الرباط  إلى الماضي، انطلقت حمالت تدعو الناس فبراير / منتصف شهر شباطفي االحتجاجات منذ بداية 
ووفروا كل ما  ،متنقال ووضعوا منزاًل  ،االناشطون خيامً  أقامبشكل مستمر على الجبل. وفي هذا الصدد، 

 ،منطقة رباط دائم المكان إلى ل، حتى تحوّ اونهارً  لياًل  ،ن أجل البقاء في المكان أطول فترة ممكنةم يلزم
إلقامة صالة الجمعة على قمة  دعوات   ،يشارك فيه مئات المواطنين. كما أطلق المشرفون على الفعاليات

ورغم قيام لجبل. نحو ااالنطالق  ، ثمأمام بلدية بيتا وكانت الفعالية تبدأ بتجمع السيارات والباصات ،الجبل
سلطات االحتالل بفرض حصار مشدد على بلدة بيتا، لمنع التجمع واالحتجاجات، إال أن دعوات االعتصام 
واالحتجاج، والتوجه نحو الجبل بشكل دائم، نجحت في صد محاوالت المستوطنين للسيطرة على الجبل، 
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ءت أزمة فيروس كورونا، التي فرضت العزل المنزلي في البلدات الفلسطينية، واستمر األمر كذلك حتى جا
 وأوقفت اقتحام المستوطنين للمنطقة. 

 
 ما المطلوب فلسطينيا؟ 

 ،في نجاح الفلسطينيين حتى اللحظة مهًما العبت دورً  ، اآلنفة الذكر والذاتية ال شك أن العوامل الموضوعية
اإلرادة الفلسطينية في الدفاع عن ُيضاف إلى ذلك، أن فشال نية المستوطنين السيطرة على الجبل. إفي 

 ها.وتعزيز عناصر القوة لديهم، و . في هذا السياق، يجدر بالفلسطينيين تقوية  ، ساهمت في الحفاظ عليهالجبل
 .، التي قد تساعد في هذا االتجاهم هذه المقترحاتيقدت يمكن لذلك

لمشاركة في حماية لجميع أطياف المجتمع  ، ودعوة  الحمالت اإلعالميةو مشاركة الواسعة  تعزيز ال -1
تحريك  كونها تمتلك أدوات   ذلك،  الجبل. لعل الفصائل الفلسطينية تتحمل المسؤولية األولى عن

الذي تتفق  ، تأتي في سياق الرد المجتمعي السلمي ؛ ألنهاالشارع. وتكمن أهمية مثل هذه الخطوة
ولما لذلك من أثر عملي في توحيد أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة  ، الفصائل المختلفةعليه 

ا في تشجيع الناس على المشاركة، ا مهمً تلعب المؤسسات الفلسطينية الرسمية دورً   كما  حتالل.اال
لمشاركة الطالب   ا،أيامً  أو  تخصيص ساعات    ، التعليم العاليوزارة  و   ، إذ يمكن لوزارة التربية والتعليم

في حشد الناس للمشاركة،   اا مهمً إلعالم الفلسطيني دورً كما أن لقامة على الجبل.  في األنشطة المُ 
وفي تغطية الفعاليات الُمقامة على الجبل، األمر الذي سيترك آثاره الجيدة بين المواطنين، ويحرك 

 الرأي العام ضد االحتالل والمستوطنين. 
من خالل  بشكل عام، وفيما يخص جبل الُعرمة بشكل خاص، وذلك الفلسطينيةز الرواية يعز ت -2

من الجامعات الفلسطينية  ، إجراء أبحاث ودراسات يشرف عليها مختصون في التاريخ واآلثار
ة بشأن مواقع فلسطينية عديدة، منها اإلسرائيلي اترواييهدف هذا المقترح إلى تفنيد ال . المختلفة

تزوير التاريخ وقلب الحقائق. يمكن أن تشكل نتائج مثل هذه تسعى إلى جبل الُعرمة، والتي 
في حال ازدياد الهجوم االستيطاني على الجبل. ، الدراسات، أوراق قوة أمام المؤسسات الدولية

 بناءً  ، تعزيز الرواية الفلسطينية إال أنفي حماية الجبل،  عملية تبدو غير هذه الخطوة كانتوإن 
 . الفلسطيني موقفالقوي ي ،راساتبحاث والدعلى األ
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شرائح مهمة ومتنوعة جذب  فييساهم ذلك  حيث وتكثيفها،  قامة على الجبل،المُ  الفعالياتتنوع  -3
أنشطة الفنون المرتبطة فعلى سبيل المثال،    من الفلسطينيين، من أماكن مختلفة من الضفة الغربية. 

امل جذب الناس. ولعل مشاركة و ع، هي إحدى كاألهازيج والدبكة الشعبية ، ث الفلسطينيار تبال
، يزيد في تكثيف ونشر مشاركاتهم على وسائل التواصل االجتماعي ، في ذلك معروفين فنانين

 .الفعاليات، وزيادة مشاركة الجمهور
لسيطرة لفشال مخطط المستوطنين إن احتمال نجاح الفلسطينيين في إعلى ما تقدم، يمكن القول  بناءً 

فصائلية المجتمعية و المشاركة  يساهم في ذلك، وبشكل واضح، الكبير جدا. و   ، هو احتمالعلى الجبل
 مقدمتها يفو  ، اماهرية على أسس متفق عليها فصائليً والوحدة الجوالدعم الرسمي المستمر،  ، واسعةال

على الفصائل الفلسطينية وفي هذا السياق الذي تؤكده فعاليات جبل الُعرمة، المقاومة السلمية. 
لية. وفي حال نجاح فعإلى وحدة  مواقفها النظريةترجم ت ، وأنع هذه الفرصةأن ال تضيّ  ،المختلفة
في النضال   يحتذى به  انموذجً   هذا الملف،يمكن أن يصبح  فإنه رمة،  ين في حماية جبل العُ يالفلسطين
 .، المهددة بالمصادرةويمكن تعميمه في مناطق مختلفة من أراضي الضفة الغربية ني، الفلسطي

 
 

 
 

 


