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Ëó≤J

“، ت�صلي§ ال�صوء على  kاإن�صانا âامن يف �صل�صلة ”اأول�صãاول هذا الكتاب، الëي

ال�صفة  العاRل يف  ”اإ�رشاFيل“ جدارها  بناء  النا�صÄة عن  الفل�صطيني   Öال�صع معاناة 

والتعليمية،  وال�صëية،  والجتماعية،  القت�صادية،  اأبعادها:  مبîتل∞  ال¨ربية، 

وغريها.

ي≥ّدم   ºK الإ�رشاFيلية،  الع≥لية  يف  ا÷دار  بناء  aكرة  تطور  الكتاب  وي�صتعرVص 

 kاëصVمنت�ص∞ �صنة 2002، مو ¬Fيل“ ببناFاإ�رشا” âل الذي �رشعRبا÷دار العا kتعريفا

ال≥انون  موق∞  يتناول  كما  ومكونات¬.  وم�صار√  ومراحل¬  ا÷دار  بناء  اأهدا± 

ملëكمة  ال�صت�صاري  الراأي  ال�صيا¥  هذا  يف   kصاVم�صتعر ا÷دار،  بناء  من  الدو› 

العدل الدولية، والذي يرى يف اإقامة ا÷دار انتهاكاk للمواKي≤ والتفاقيات الدولية، 

ويدعو املجتمع الدو› لل≥يام مب�صوDوليت¬ يف اإلزام” اإ�رشاFيل“بها.

”اأمني“،  داaع  هو  ا÷دار  لبناء  الداaع  باأن  ”اإ�رشاFيل“  ادعاء  الكتاب  ويفّند 

 QÉãÄà°S’Gh  ,¿É£«à°S’Gh  ,á°SÉ«°ùdG  äÉHÉ°ùëH  QGó÷G  QÉ°ùe  •ÉÑJQG  kÉë°Vƒe

بناء  الناجمة عن  الأVرشار  امل≥ابل  امليا√; وي�رشì يف  الزراعية وم�صادر  بالأراVصي 

واأخرى مرتتبة  املناRل،  الأراVصي وهدم  مبا�رشة كم�صادرات  اأVرشار  ا÷دار، من 

على ت≥ييد حرية ا◊ركة والعزل على جانبي ا÷دار، بكل ما لهذا من انعكا�صات 

على حياة ال�صعÖ الفل�صطيني.

“، والذي  kاإن�صانا  âصل�صلة ”اأول�ص� Öاملّتبع يف كت èويلتزم هذا الكتاب بالنه

 ،≥Kّمو  
ّ
منهجي  

ّ
علمي اإطار  يف   Öوال≥ل الع≥ل   Öاطîي باأ�صلوب  املعاناة  ين≥ل 

 íصVب�صورة اأو Çببع�ص املواد الداعمة من ق�ص�ص و�صور، ت≥ّرب اإىل ال≥ار kم�صتعينا

ما يعاني¬ ال�صعÖ الفل�صطيني –â الحتÓل الإ�رشاFيلي.
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áeó≤e

 kÓFص والإن�صان، وي≥∞ حاVعلى �صدر الأر ºãجدار اإ�صمنتي رمادي اللون يج

لم¬، واملري�ص وعÓج¬، والعامل وم�صدر رRق¬، وي≥طع �صÓت  pوع Öالطال Úب

 êو�صيا البع�ص;  بع�صها  عن  وال≥رى  والأحياء  املناRل   kمفرقا وال≥ربى،   êالزوا

 Rواللو Öرم اأ�صجار العنëص¬، ويVعن اأر ìÓحديدي ينع الراعي عن مرعا√، والف

كÓهما  اأ�صëابها.  اأيادي  على  تل≥اها   âكان التي  الرعاية  من  والزيتون   Úوالت

الأرVص  نب�ص  يë�ص  ول  حيات¬،  يدّمر  الذي  الإن�صان  �رشخات  ي�صمع  ل   ºاأ�ص

 kناRو  ºي≥ي ول  �صاحبها،  عنها   Öغّي التي  الأ�صجار  ذبول  يرى  ول  يزقها،  التي 

لÓتفاقيات واملواKي≤ الدولية التي ينتهكها.

 êل اأو الفا�صل، جدار الف�صل العن�رشي، ال�صياRن ا÷دار العاÓي�صّك kهما معا

الأمني، جدار ال�صº والتو�صع... وهي كلها اأ�صماء مل�صمى واحد.
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 âول– ومتى  وكي∞  aكرت¬?  بداأت  ومتى  كي∞  امل�صمى:  هذا  ح≥ي≥ة  هي  ما 

الفكرة اإىل خطة عمل? اإىل اأين و�صل تنفيذ هذ√ اÿطة? ما هي انعكا�صات¬ على حياة 

الفل�صطينيÚ اليومية وعلى م�صت≥بلهº ال�صيا�صي? وكي∞ يروي �صهود عيان م�صهد 

?ºصيهVواأرا ºز يف قلوبهëا÷دار الذي ي

عن   Öت كمُ مبا   kم�صتعينا وغريها،  الأ�صÄلة  هذ√  كل  لإجابة  الكتاب  هذا  ي�صعى 

ا÷دار العاRل خÓل اأكÌ من �صبع �صنوات م�صâ من عمر√، وبالراأي ال�صت�صاري 

ملëكمة العدل الدولية يف لهاي حول مدى قانونية ا÷دار، وبت≥ارير الأ· املتëدة 

ومنظمات ح≥و¥ الإن�صان حول اأKر ا÷دار على النواحي الإن�صانية والقت�صادية، 

�صت�صهداk بروايات و�صهادات اأ�صîا�ص ت�رشروا من بناء ا÷دار، من �صمال ال�صفة  وممُ

ال¨ربية اإىل جنوبها.

ويî�ص�ص الكتاب اأحد a�صول¬ للëديå عن ا÷دار العاRل يف مدينة ال≥د�ص، اأو 

ما يمُ�صّمى بـ”غÓ± ال≥د�ص“، وتاأKري√ على تركيبتها الديوغراaية وم�صت≥بل هويتها، 

مع ت�صلي§ ال�صوء على املعاناة امل�صاعفة لأبناء ال≥د�ص ب�صبÖ بناء ا÷دار. كما يمُ≥ّدم 

نبذة عن ‰وذê تظاهرة بلعÚ الأ�صبوعية التي –ولâ رمزاk مل≥اومة ا÷دار. 
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�صورة جوية مل≥طع من ا÷دار 

يف  ال¨ربية  باقة  بلدة  يف  العاRل 

طولكرم.

.2004/2/17 ،Rرويرت    
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?QGó÷G ƒg Ée :k ’hCG

:…öüæY π°üa øe ÌcCا  .1
لدى  مطروحة  ”اإ�رشاFيل“  عن  ال¨ربية  ال�صفة  يعزل  اإقامة جدار  aكرة   âكان

الذي   êال�صيا يف  متمãلة  �صاب≥ة  aهنا∑  �صنوات;  ومنذ  اأ�صكال  بعدة   ÚيليFالإ�رشا

 ≥ëاإ�ص اأن  كما   ،1987  áæ°S  ¤hC’G  á°VÉØàf’G  ´’ófG  òæe  IõZ  ´É£≤H  •ÉMCG

 ºن هنا وهëيلية �صنة 1992 على اأ�صا�ص �صعار ”نFابات الإ�رشاîيف النت Rاa Úراب

.
هنا∑“1

 âرشبV صة الأق�صى، وتزايد العمليات ال�صت�صهادية التيVاندل´ انتفا Ö≤وع

”اإ�رشاFيل“، تبلورت نواة aكرة ا÷دار ا◊ا›، حÚ واa≤ رFي�ص الوRراء الإ�رشاFيلي 
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اإيهود بارا∑ Ehud Barak يف ت�رشين الãاÊ/ نوaمب 2000 على اإقامة ”حاجز ملنع 

اإىل  ال¨ربية،  ال�صفة  �صمال غرب  من  يتد  اأن  يفرتVص  كان  الآلية“،  املركبات  مرور 

.
2 kمنط≥ة اللطرون جنوبا

وبعد قدوم اأريل �صارون Ariel Sharon اإىل رFا�صة الوRراء، وتبني¬ خطة الف�صل 

التي كان �صلف¬ قد بداأ بها، ºK ك�صب¬ التاأييد ال�صيا�صي لها، عمل �صارون على ترجمة 

هذ√ اÿطة اإىل ح≥اF≤ على اأرVص الواقع. ومن بÚ تلك ا◊≥اF≤ كان ا÷دار العاRل 

يف ال�صفة ال¨ربية، والذي �صادقâ ا◊كومة الإ�رشاFيلية على اإن�صاF¬ يف ني�صان/ اأبريل 

2002، وبداأ العمل aي¬ يف 2002/6/16.

 Úفيëطة، اأ�صار اأحد الكتاب ال�صÿخل∞ تبني هذ√ ا âع التي وقفaوعن الدوا

 åيëصة الأق�صى، بVبدء انتفا Ö≤ع kهرت جمدداX êكرة ال�صياa اإىل اأن ÚيليFالإ�رشا

يمُ≥ام ”على امتداد اÿ§ الأخ�رش، اأو بال≥رب من¬، وراء الكتل ال�صتيطانية التي كان 

اإ�رشاFيل،  اإىل  ل�صمها  Shlomo Ben-Ami يîططان  عامي  بن  و�صلومو  بارا∑ 

اأن ا◊كومات الإ�رشاFيلية  اإىل  اإطار اتفا¥ داºF مع الفل�صطينيÚ“، لaتاk النتبا√  يف 

 çحدو بعد   kوخ�صو�صا  ،kÓعa الف�صل  خطة  تنفيذ  املاVصي  يف   âحاول املتعاقبة 

العمل  حزب  عرVص  عن  الإطار  هذا  يف   çو–د �صديدة.  ”تîريبية“  عمليات 

خطة ”هاألوaيº“ يف انتîابات �صنة 1988، والتي اقرتحâ اإقامة �صياa êا�صل على 

خّ§ التما�ص، اإل اأن ‚اì حزب الليكود يف تلك النتîابات حال دون ت≥دمها. 

ºK عن طلÖ رFي�ص ا◊كومة اإ�صë≤ رابÚ من وRير الأمن الداخلي مو�صي¬ �صاحل

اإKر   ،1995 �صنة  اأواFل  يف   Úالفل�صطيني عن  a�صل  خطة  وVصع   Moshe Shahal

عملية aداFية يف بيâ ليد، اإل اأنها �ص≥طâ اآنذا∑ لأ�صباب اقت�صادية. كما اأ�صار اإىل 
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حكومة  يف  الداخلي  الأمن  Avigdor Kahalani وRير   ÊÓكه اأaي¨دور  مبادرة 

 ،1996 بنيامÚ نتنياهو Benjamin Netanyahu اإىل وVصع خطة ”مت�صادË“ �صنة 

–ول  الأخ�رش،   §ÿا امتداد  على   ≥Fوعوا  êصيا� ”اإقامة  من   kاأ�صا�صا تتكون  والتي 

تعود  �صيا�صية،  لأ�صباب   âص≥ط� اÿطة  تلك  اأن   kاëصVمو ال�صيارات“،  عبور  دون 

اإىل ”اÿو± الأR› لدى اليمÚ من اأن تر�صº العواF≤ حدوداk للدولة غري مرغوب 

aيها“.

ويمُذكر اأن الكاتÖ بداأ روايت¬ لـ”ق�صة الف�صل“ باإ�صارة اإىل �صعوبة اأن ي�صكن �صتة 

وينمي  ر،  uمدم  ºبينه الحتكا∑  ”لأن   ;kمعا عربي   ÚيÓم واأربعة  اإ�رشاFيلي   ÚيÓم

اإجراء  ا�صتëالة  اإىل  اأ�صار يف امل≥ابل  “، ح�صÖ و�صف¬. ولكن¬  kظيعاaو kخطرا kاإرهابا

”a�صل fiكº“ بÚ الطرÚa ما دام هنا∑ م�صتوطنات يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة، 
خ�صو�صاk واأن حماية امل�صتوطنات اأمر غري ‡كن; ”لأن¬ لي�ص هنا∑ جي�ص يف العا⁄ 

ي�صتطيع اأن يëمي حماية مطل≥ة KÓKة اآل± كيلومرت من ال�صوار´ والطرقات التي 

.
ت�صل بÚ امل�صتوطنات، وت�صلها بداخل البلد“3

و‡ا �صب≤، يمُظهر �صيا¥ تطور aكرة ا÷دار العاRل اأن جزءاk منها ي≥وم على الف�صل 

م�صار  واأن  خا�صة  والإ�رشاFيلية،  الفل�صطينية  ال�صكانية  التجمعات   Úب العن�رشي 

 ºصي ال�صفة ال¨ربية لي�صVالأخ�رش، واإ‰ا يلت∞ داخل اأرا §ÿدود اëا÷دار ل يلتزم ب

 åيطها الفل�صطيني; حيfi يل“، ويعزلها بالتا› عنFامل�صتوطنات الكبى اإىل ”اإ�رشا

 ºاأي 10.4%، من طول امل�صار الكلي للجدار البال≠ 770 ك ،§≤a kكيلومرتا ÚمانK اإن

�صتكون مبنية على امتداد اÿ§ الأخ�رش، aيما ي≥وم ما تب≥ى من ا÷دار على اأراVصي 

.
4
ال�صفة ال¨ربية
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ولكن ل بّد من الإ�صارة اإىل اأن جملة الأهدا± والأبعاد، التي وVصعتها ”اإ�رشاFيل“ 

ويكن  هذ√،  العن�رشي  الف�صل  aكرة  جمرد   Rتتجاو ا÷دار،  لإن�صاء  اعتبارها  يف 

:
5
تلîي�صها كما يلي

اأ. البó©o ا’æeC«: ويتمãل يف منع ت�صلل امل≥اتلÚ الفل�صطينيÚ من ال�صفة ال¨ربية 

اإىل aل�صطÚ املëتلة �صنة 1948، ومنع العمليات ال�صت�صهادية.

مع  النهاFية  للت�صوية  الإ�رشاFيلي  الت�صور  aرVص  ويتمãل يف   :»°SÉ«°ùال  ó©oالب ب. 

الفل�صطينيÚ، ويف الرت�صيº الأحادّي ا÷انÖ للëدود، ويف ال�صº الفعلي 

aل�صطينية  دولة  اإن�صاء  من  يجعل  ب�صكل  عليها;   ≥Fح≥ا وaرVص  لÓأرVص 

 kص �صيا�صات التهويد وخ�صو�صاVاملجال لفر íويفت ، kÓيëم�صت kح≥ي≥ية اأمرا

يف ال≥د�ص.

ê. البó©o ا’OÉ°üàb…: ويتمãل مب�صادرة اأراVصي الفل�صطينيÚ الزراعية، وم�صادر 

 â– Úالفل�صطيني العمل والتن≥ل، ووVصع  مياههº، واإعاقة قدرتهº على 

.ºمن وطنه êروÿللهجرة وا ºعهaمعاناة قا�صية لد

ّز¥ عن عمد الن�صيè الجتماعي الفل�صطيني،  د. البó©o ا’YÉªàL«: اإذ اإن ا÷دار يمُ

لأن¬ يعزل اأحياء وقرى ومدناk كãرية عن بع�صها، وينع توا�صلها الجتماعي 

ال�صëية  اÿدمات  على  ال�صلبية  ا÷دار  انعكا�صات  عن   kÓص�a والعاFلي، 

والتعليمية ملÄات الآل± من املت�رشرين.

:√QÉ°ùeh Qاó÷ا AÉæH πاحôe .2

تعمل خطة العزل التي اأقرها الحتÓل على ق�صº نëو 39% من اإجما› م�صاحة 
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، وهي ت≥�صº ال�صفة اإىل KÓKة اأق�صام رFي�صية )انظر 
2
ºال�صفة ال¨ربية البال¨ة 5,876 ك

خريطة 1(:

وتبل≠  بالكامل،  الحتÓل  �صلطات  عليها  ت�صيطر  �رشقية  اأمنية  منط≥ة  اأ. 

على  و“تد  ال�رشقية،  العزل  مبنط≥ة  تمُعر±  وهي   ،
2
º1,555ك م�صاحتها 

، اأي ما يعادل 26.5% من م�صاحة 
6
مدى 200 كº مبëاذاة غور الأردن

ال�صفة ال¨ربية.

 §ÿوا العاRل  ا÷دار   Úب الواقعة  املنط≥ة  وهي  ال¨ربية،  العزل  منط≥ة  ب. 

م�صاحتها  وتبل≠  الحتÓل،  �صلطات  ل�صيطرة  تî�صع  وهي  الأخ�رش، 

، اأي ما يعادل %12.5 
7
وa≤ التعديÓت الأخرية مل�صار ا÷دار

 2
º733 ك

من م�صاحة ال�صفة ال¨ربية.

، ت�صّكل 61% من م�صاحة 
2
ºاملنط≥ة املتب≥ية والتي تبل≠ م�صاحتها 3,588 ك .ê

قد  التي  املنط≥ة  الكبى، وهي  الفل�صطينية  املدن   ºوت�ص ال¨ربية،  ال�صفة 

تتناRل عنها ”اإ�رشاFيل“ للفل�صطينيÚ، وa≥اk للîطة الإ�رشاFيلية.
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خريطة )1(: ا÷دار العاRل وت≥�صيº ال�صفة ال¨ربية

ا÷¨راaية  املعلومات   ºنظ وحدة   ،)èاأري( ال≥د�ص  يف  التطبي≥ية   çاëالأب معهد  امل�صدر: 

وال�صت�صعار عن بعد.
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م≥�صمة  العاRل  للجدار  الإ�رشاFيلية  ا◊كومة  اأقرتها  التي  الأولية  اÿطة   âوكان

اإىل خم�ص مراحل، “تد اأولها )املرحلة A( من قرية �صا⁄ �صمال غرب جنÚ حتى 

قرية م�صëة يف fiاaظة �صلفيâ بال≥رب من م�صتوطنة الكانا، اإVصاaة اإىل م≥طعÚ يف 

املناط≤ ال�صمالية وا÷نوبية من مدينة ال≥د�ص، Vصمن ا÷دار املëي§ باملدينة وامل�صمى 

ّ” النتهاء من املرحلة الأوىل يف نهاية “وR/ يوليو 2003،  ال≥د�ص“. وقد   ±Óغ”
 من م�صاحة ال�صفة ال¨ربية.

2
ºيها على ما جمموع¬ 107كa وي�صتو› ا÷دار

اأما املرحلة الãانية a (B)كانâ “تد من قرية �صا⁄ �صمال غرب جنÚ، حتى خربة 

تل ا◊مة يف fiاaظة طوبا�ص على نهر الأردن، ومن غرب منط≥ة بردلة يف fiاaظة 

طوبا�ص باŒا√ ا÷نوب حتى بلدة تيا�صري يف املëاaظة نف�صها.

يف حÚ كانâ املرحلة الãالãة (C) ترتكز يف جمملها حول مدينة ال≥د�ص، و“ãل 

الزيتون،  مفرت¥  اإىل  �صاحور   âبي من  الأول  م≥اطع;  KÓKة  منها يف  الأول   ºال≥�ص

اإىل ال�رش¥ من بلدة  اإىل م�صتوطنة عناتوت  ال≥د�ص  والãاÊ من منط≥ة قلنديا �صمال 

حزما، والãالå هو جدار �صامل يطو¥ منط≥ة بري نبال من جميع ا÷هات.

اإىل عدة  وان≥�صما  نابل�ص،  مدينة  من  ال¨رب  اإىل  aرتكزا  املتب≥يان،  ال≥�صمان  اأما 

م≥اطع، يتد اأبرRها من م�صتوطنة اأريÄيل اإىل منعطفات م�صتوطنة كدوميº، لي�صمل 

املنط≥ة التي تعتب اأكب Œمع ا�صتيطاÊ يف ال�صفة ال¨ربية، والتي تعّد م�صتوطناتها من 

اأكب امل�صتوطنات لناحية امل�صاحة وعدد ال�صكان.

واملرحلة الرابعة (D) كانâ ترتكز يف مناط≤ جنوب ال≥د�ص وبيº◊ â وغرب 

وجنوب اÿليل. اأما املرحلة النهاFية aكانâ تبداأ من م�صتوطنة كرمÄيل; بëيå “تد 
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مع ال�صفوì ال�رشقية لل�صل�صلة ا÷بلية الو�صطى من ا÷نوب اإىل ال�صمال، حتى تلت≥ي 

.
8
مع املرحلة B عند بلدة تيا�صري يف fiاaظة طوبا�ص

ولكن Œدر الإ�صارة اإىل اأن تعديÓت عدة اأمُدخلâ على م�صار ا÷دار منذ البدء 

 من م�صاحة ال�صفة 
2
ºما م�صاحت¬ 1,024 ك ºكان من امل≥رر اأن ي≥�ص åحي ،¬Fيف بنا

. ولكن بعد التعديÓت العديدة التي اأدخلâ على 
9
ال¨ربية، اأي ما ن�صبت¬ 18% منها

، ت�صكل حوا› %13 
2
ºصي التي �صيعزلها 733 كVم�صاحة الأرا â¨هذا امل�صار، بل

من اإجما› م�صاحة ال�صفة ال¨ربية، وبل≠ طول ا÷دار 770 كº، وذلك وa≥اk لÓأرقام 

. ووa≤ ما ذكر√ الناط≤ 
10

)èالتطبي≥ية يف ال≥د�ص )اأري çاëالتي يذكرها معهد الأب

با�صº وRارة الدaا´ الإ�رشاFيلية �صلومو درور Shlomo Dror يف a ،2009/7/8≥د 

اكتمل بناء 490 كº من م�صار ا÷دار، وهو الرقº نف�ص¬ الذي كان قد اأعلن عن¬ درور 

اإىل قرارات املëكمة  اإVصاaة  امليزانية،  اأن  اإىل  اأ�صار   å2008، حي  ôjGÈa /•ÉÑ°T ‘

ا÷دار،  اإجما› طول  من   ºك  100 البناء يف حوا›   â≤عل التي  الإ�رشاFيلية  العليا 

.
11

كانâ ال�صبÖ الرFي�صي يف تاأخري ا�صتكمال بناء ا÷دار

 
12

ويوVصí ا÷دول امل≥ابل تطور م�صار ا÷دار العاRل وامل�صاحة امل≥تطعة ل�صا◊¬

)انظر جدول 1(.
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جدول )1(: تطور م�صار ا÷دار العاRل يف ال�صفة ال¨ربية 2007-2002

ïjQÉàال

 اÉ°ùŸحة اŸقàط©ة

Qاó÷ا íلÉ°üل 

(2ºc)

 الùæ°بة É°ùe øeحة

 ال†°فة ال¨Hô»ة

(%)

Qاó÷و∫ اW 

(ºc)

≈∏Y Qاó÷و∫ اW 

ö†NC’ا §ÿا 

(ºc)

 حزيران/ يونيو

13 2002
1,02417.4734-

 حزيران/ يونيو

2004
63310.864583

ôjGÈa /•ÉÑ°T 

2005
5659.6683138

 ني�صان/ اأبريل

2006
5559.4725128

 ني�صان/ اأبريل

2007
73312.577080

Œدر الإ�صارة هنا اإىل وجود ت�صارب يف الأرقام التي تتناول الطول الكلي ا÷دار 

وطول امل�صار املكتمل من¬، وم�صاحة الأراVصي التي يعزلها، وذلك ب�صبÖ خ�صو´ 

م�صار ا÷دار ملراجعات وتعديÓت م�صتمرة. aÓîaاk لÓأرقام الواردة اأعÓ√، تمُ�صري 

الكلي  الطول  اأن  اإىل  املتëدة  لÓأ·  التابع  الإن�صانية  ال�صوDون  تن�صي≤   Öمكت اأرقام 

للجدار يبل≠ 709 كº، اكتمل بناء 413 كº من¬ )58.3%(، اإVصاaة اإىل 73 كº قيد 

الإن�صاء )10.2%(. ويذكر املكتÖ اأن ن�صبة الأراVصي التي �صيعزلها ا÷دار ت�صّكل 

.
14

9.5% من اأراVصي ال�صفة ال¨ربية
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يف حÚ ت�صري الأرقام التي توردها وحدة دعº املفاوVصات التابعة لداFرة �صوDون 

املفاوVصات يف منظمة التëرير الفل�صطينية اإىل اأن الطول الكلي للجدار يبل≠ 711 

 .
15

كº، اكتمل بناء 430 كº منها )60.5%(، اإVصاaة اإىل 48 كº قيد الإن�صاء )%6.7(

ا÷دار   Úب ال¨ربية  ال�صفة  اأراVصي  من   %9 يعزل حوا›  ا÷دار  اأن  الأرقام  وتذكر 

 ≥ë8% من امل�صاحة الواقعة داخل ا÷دار �صتل اإىل حوا›  اإVصاaة  واÿ§ الأخ�رش، 

Vصمن  الواقعة  امل�صاحة  هي  و%28.5  املنط≥ة،  تلك  يف  املوجودة  بامل�صتوطنات 

م�صاحة العزل ال�رشقية )انظر خريطة 2(.

:¬JÉف°Uواeh Qاó÷ا äÉfوµe .3

الفل�صطيني:   Öا÷ان من   kبدءا التالية،  الأجزاء  من  معظم¬  يف  ا÷دار  يتكون 

معبد  اأو  ترابي  ºK طري≤  يليها خند¥ عمي≤،  ال�صاFكة،   ∑Óالأ�ص من  لفات   âص�

بارتفا´ KÓKة   Êاإلكرتو اإنذار  باأجهزة  �صياê مزود   ºK ملرور دوريات الحتÓل، 

 øe •Éfi ,∫ÓàM’G äÉjQhód óÑ©e ≥jôW óLƒj »∏«FGöSE’G ÖfÉ÷G ≈∏Yh ,QÉàeCG

 ºK اأKر على حدوç اخرتا¥،  اأي  باقتفاء  جانبي¬ مبمرين رمليÚ ‡هدين ي�صمëان 

 
16

اإلكرتونية مراقبة  اأجهزة  خلفها  توجد  ال�صاFكة،   ∑Óالأ�ص من  اأخرى  جمموعة 

)انظر ال�صكل 1(.

 ،¬Fاإل اأن ا÷دار يف بع�ص اأجزا .kمرتا Úص هذا ا÷دار حوا› �صتVويبل≠ معدل عر

يتكون من حاF§ اإ�صمنتي بارتفا´ Kمانية اأمتار، وخا�صة يف مناط≤ الكãاaة ال�صكانية 

.
17

الفل�صطينية
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خريطة )2(: ا÷دار العاRل وت≥�صيº ال�صفة ال¨ربية

اÿريطة: اإعداد وحدة دعº املفاوVصات - داFرة �صوDون املفاوVصات

اأن اÿريطة ال�صادرة بالل¨ة الإ‚ليزية عن وحدة �صوDون املفاوVصات يف “وR/ يوليو  اإىل  (ÖŒ الإ�صارة 
2009، و امل�صار اإليها �صاب≥اk، تمُظهر وجود ت¨ريات يف بع�ص امل≥اطع املكتملة و امل≥ّرة و امل≥اطع قيد البناء(.
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وقد اأقيمâ يف ا÷دار 73 بوابة وحاجز تفتي�ص ل¨اية �صهر “وR/ يوليو 2009، 

بهد± ال�صماì بتن≥ل الفل�صطينيÚ بÚ املناط≤ التي عزلâ خل∞ ا÷دار وب≥ية اأجزاء 

 ácô◊G ájô◊ kGó««≤J ÌcC’G •É≤ædG ÚH øe ó©oJ äÉHGƒÑdG √òg ¿CG ’EG ,á«Hô¨dG áØ°†dG

لفë�ص  البوابة  عند  ي�صطفوا  اأن   íالت�صاري على حملة   Öيتوج  åال�صفة; حي يف 

وKاF≥هº وتفتي�صهº �صî�صياk وتفتي�ص اأمتعتهº، كما اأن هنا∑ قيوداk على دخول املواد 

وم�صاي≥ات  اإهانات  وجود  عن  �صكاوى  وهنا∑  املعزولة.  املناط≤  اإىل  واملركبات 

عند البوابات، كما يفيد املزارعون باأن اإدخال اأدوات الزراعة والأ�صمدة الكيماوية 

.
18

ومواد البناء والأعÓ± وغريها تî�صع ملزاê ا÷ندي املتواجد عند البوابة

�صكل )1(: م≥طع يوVصí مكونات ا÷دار العاRل
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19
جدول )2(: البوابات املوجودة يف ا÷دار العاRل ح�صÖ نوعها

OóY البواUhäÉH°ف¡fÉو´ البواHة

 حواجز تفتي�ص

املنط≥ة امل¨ل≥ة

 fl�ص�صة اأ�صا�صاk لعبور �صكان التجمعات املوجودة يف املناط≤ املعزولة

kنهارا íالأخ�رش اإىل ال�صفة ال¨ربية ومنها، وهي تفت §ÿا÷دار وا Úب 

 وت¨ل≤ ليkÓ. ويكن للمزارعÚ حاملي ت�صاريí الزيارة الو�صول من

ºل مو�صÓاملعزولة خل∞ ا÷دار، وخا�صة خ ºصيهVلها اإىل اأراÓخ 

قط∞ الزيتون.

11

يومية

 ì15-60 دقي≥ة، لل�صما Úما ب ìملدة ترتاو kمرات يوميا çÓK íتفت

 Öاملعزولة خل∞ ا÷دار، ويتوج ºصيهVبالو�صول اإىل اأرا Úللمزارع

عليهº م¨ادرة اأراVصيهº عند اإغÓ¥ البوابة يف نهاية اليوم.

11

 اأ�صبوعية/

مو�صمية

Úللمزارع ìقط∞ الزيتون، لل�صما ºل مو�صÓعادة خ íتفت 

 بالو�صول اإىل اأراVصيهº املعزولة خل∞ ا÷دار، كما تفتí اأي�صاk ملدة

ترتاوì ما بÚ يوم وKÓKة اأيام خÓل اأيام الأ�صبو´، على مدار ال�صنة.

10

مو�صمية
 تفتí لفرتة fiدودة خÓل مو�صº قط∞ الزيتون ال�صنوي، خÓل الفرتة

ت�رشين الأول/ اأكتوبر حتى كانون الأول/ دي�صمب.
17

 تفتí بتن�صي≤

م�صب≤

•ÉÑJQ’G Öàµe ™e ≥Ñ°ùe ≥«°ùæJ ∫ÓN øe º°SGƒŸG ‘ kÉ°SÉ°SCG íàØJ 

 الإ�رشاFيلي يف املنط≥ة، ويكون عبور هذ√ البوابات fi�صوراk بالأ�صîا�ص

 املدرجة اأ�صماوDهº على قاFمة موجودة عند البوابة، با�صتîدام بطاقة

الهوية ولي�ص با�صتîدام الت�صاريí املعمول بها عند ب≥ية البوابات.

23

اأخرى
بوابة بلعÚ وهي مفتوحة حالياk على مدار 24 �صاعة ب≥رار من fiكمة 

العدل العليا الإ�رشاFيلية.
1

73املجمو´
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¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG QGó÷G :k É«fÉK

1. اΩÉeC حمªµة ال©ó∫ الhóل»ة:

بتاريخ 2003/10/9 ت≥دمâ املجموعة العربية يف الأ· املتëدة مب�رشو´ قرار 

اإىل جمل�ص الأمن، ين�ص على اأن ”ت�صييد اإ�رشاFيل، ال�صلطة ال≥اFمة بالحتÓل، ÷دار 

 Öمبوج Êهدنة �صنة 1949، هو اأمر غري قانو §îب kلÓتلة، اإخëصي املVيف الأرا

الوليات  اأن  اإل   .“√Dواإل¨او وقف¬   Öويج ال�صلة،  ذات  الدو›  ال≥انون  اأحكام 

 √Rƒa øe ºZôdG ≈∏Y ,QGô≤dG ´höûe •É≤°SE’ ¢†≤ædG ‘ É¡≤M âeóîà°SG IóëàŸG

.
20

ب¨البية ع�رشة اأ�صوات ل�صا◊¬
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العامة  ا÷معية  املوVصو´ على   ìر ال≥رار، طمُ اتîاذ  الأمن يف  a�صل جمل�ص  واإKر 

 Öيطال  ،kصوتا�  144 ب¨البية   kقرارا  2003/10/21 يف  اتîذت  التي  املتëدة،  لÓأ· 

العام ت≥دË ت≥ارير عن مدى   Úمن الأم Öبناء ا÷دار، كما يطل ”اإ�رشاFيل“ بوق∞ 
اإن  aي¬  وقال  الأول،  ت≥رير√  العام   Úالأم قدم  �صهر،  نëو  وبعد  ال≥رار.  هذا  تنفيذ 

بت≥رير√   kا≤aمر ا÷دار،  بناء  م�صتمرة يف   âالR ما  واأنها  ال≥رار،  تنفذ   ⁄ ”اإ�رشاFيل“ 
معلومات عن ا÷دار واآKار√. وبعد هذا الت≥رير، اتîذت ا÷معية العامة قراراk باإحالة 

الأمر اإىل fiكمة العدل الدولية يف لهاي لإبداء راأيها على وج¬ ال�صتعجال، يف 

.
21

الآKار ال≥انونية املرتتبة على اإقامة ا÷دار

بدعوى   Öالطل مع هذا  التعاون   âص�aقد ر ”اإ�رشاFيل“  اأن  اإىل  الإ�صارة  وŒدر 

عدم وجود �صÓحية للمëكمة للبåë يف هذ√ ال≥�صية. ويف الوKي≥ة التي قدمتها 

”اإ�رشاFيل“ اإىل املëكمة، بررت هذا الدعاء بكون ا◊ديå يدور حول ق�صية �صيا�صية 
ولي�صâ قانونية، واأن الإطار املنا�صÖ لبåë هذ√ ال≥�صية هو اإطار العÓقات الãناFية 

الدعاء،  هذا  الأ�صوات  باأغلبية  ردت  املëكمة  ولكن   .Úالفل�صطيني  Úوب بينها 

واأكدت �رشعية و قانونية الأحكام ال�صادرة عنها، كما ردت ادعاء ”اإ�رشاFيل“ باأن 

وKي≥ة جني∞ الرابعة ل�صنة 1949 ل ت�رشي على املناط≤ الفل�صطينية.

واإVصاaة اإىل بåë موVصو´ الخت�صا�ص بالنظر يف ق�صية ا÷دار، بâãë املëكمة 

م�صري√،  ت≥رير  يف  الفل�صطيني   Öال�صع حّ≤  على  واآKار√  ا÷دار  تبعات  يف  كذلك 

م�صرية اإىل وجود flاو± كبرية من اأن يوDدي م�صار ا÷دار اإىل اإيجاد ”ح≥اF≤ على 

عليها   âا�صتول التي  والأراVصي  للم�صاحات  الفعلي   ºال�ص اإىل  توDدي  الأرVص“، 
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الفل�صطينية.  للدولة  امل�صت≥بلية  ا◊دود  على  يوKDر  ‡ا  لإقامت¬،  وعزلتها  ”اإ�رشاFيل“ 
 kيل“ الفعلي لأجزاء من ال�صفة ال¨ربية ي�صكل خرقاFاإ�رشا” ºصV كمة اأنëوراأت امل

◊≤ ال�صعÖ الفل�صطيني يف ت≥رير م�صري√.

وتناولâ املëكمة اأي�صاk مدى قانونية ا÷دار العاRل على Vصوء ال≥انون الدو› 

◊≥و¥ الإن�صان; موDكدة اأن¬ وبÓî± الدعاء الإ�رشاFيلي، aاإن هذا ال≥انون ي�رشي 

flتل∞  ي�ص  ا÷دار  اأن   âëصVواأو املëتلة.  الفل�صطينية  الأراVصي  على  باأكمل¬ 

ا◊≥و¥ املذكورة يف التفاقيات واملواKي≤ التي وقعâ ”اإ�رشاFيل“ عليها، واأبرR تلك 

ا◊≥و¥: ا◊≤ يف حرية ا◊ركة، وا◊≤ يف التن≥ل ويف عي�ص حياة كرية، وامل≥ننة يف 

البنود 12 و17 من امليãا¥ الدو› بî�صو�ص ا◊≥و¥ املدنية وال�صيا�صية; وا◊≤ يف 

العمل، وا◊≤ يف م�صتوى حياة لF≤، وا◊≤ يف ال�صëة والتعليº، وهي م≥ننة يف 

البنود 6، 11، 12 و13 من امليãا¥ الدو› اÿا�ص با◊≥و¥ القت�صادية والجتماعية 

.
22

وا◊�صارية

اإليها املëكمة  ا�صتندت  التي  الدولية  التفاقيات واملعاهدات   Úكما كان من ب

املëتلة  الأراVصي  العاRل يف  بناء ا÷دار  ي�صّكل  والتي  ال≥�صية،  النظر يف هذ√  عند 

انتهاكاk لها، اتفاقية لهاي ل�صنة 1907، واتفاقية جني∞ الرابعة ل�صنة 1949. وتن�ص 

الف≥رة 23 من اتفاقية لهاي على اأن¬ ”يëظر على اأي قوة احتÓل تدمري اأو م�صادرة 

تن�ص  كما  الع�صكرية“.  ال�رشورة  بها  ت≥�صي  التي  ا◊الت  با�صتãناء  العدو   ∑Óاأم

باأن ت≥وم  ال≥وة املëتلة  ”يëظر على  اأن¬  الرابعة على  اتفاقية جني∞  49 من  الف≥رة 

147 منها  الف≥رة  التي احتلتها“، وتن�ص  الأراVصي  اإىل   ºاأو جزء منه بن≥ل �صكانها 
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على اأن¬ ”يëظر على ال≥وة املëتلة تدمري اأو م�صادرة املمتلكات التي تî�ص العدو 

.
اإل يف حالة ال�رشورة الع�صكرية امللëة“23

بناء  اأن  aي¬  وراأت   ،2004/7/9 يف  ال�صت�صاري  راأيها  املëكمة  اأ�صدرت  وقد 

ا÷دار العاRل يف الأراVصي الفل�صطينية املëتلة، مبا aيها داخل �رش¥ ال≥د�ص وحولها، 

يعّد flالفاk لل≥انون الدو›، ودعâ ”اإ�رشاFيل“ اإىل وق∞ بناء ا÷دار، وتفكيك امل≥اطع 

التي ّ” بناوDها، واإىل الإل¨اء الفوري ÷ميع اÿطوات الت�رشيعية والتنظيمية املرتبطة 

ب¬. كما دعâ جميع الدول الأع�صاء يف الأ· املتëدة اإىل عدم العرتا± بالوVصع 

.
24

غري ال≥انوÊ النا�صÅ عن بناء ا÷دار، وكفالة امتãال ”اإ�رشاFيل“ لل≥انون الدو›

املناRل  وتدمري  امل�صادرة  عن  الناجمة  الأVرشار  جب  اإىل  ”اإ�رشاFيل“   âدع كما 

واملëال التجارية واملمتلكات الزراعية، واإعادة الأراVصي وب�صاتÚ الفاكهة وح≥ول 

بناء  من  املت�رشرين  الأ�صîا�ص  وتعوي�ص  اأخرى،  م�صادرة  ع≥ارات  واأية  الزيتون 

.
25

ا÷دار

وقد �صادقâ ا÷معية العامة على aتوى fiكمة العدل الدولية، يف 2004/7/20، 

بالتزاماتها  بالت≥ّيد  املتëدة  الأ·  يف  الأع�صاء  الدول  وجميع  ”اإ�رشاFيل“  مطالبة 

.
26

ال≥انونية على النëو املذكور يف الفتوى

اإل اأن ”اإ�رشاFيل“ وا�صلâ بناء ا÷دار العاRل، ورa�صâ املëكمة العليا الإ�رشاFيلية 

با◊�صبان  تاأخذ   ⁄ اأنها  بëجة  الدولية،  العدل  fiكمة  aتوى   2005/9/15 يف 

املëكمة  تلزم  ل  الفتوى  تلك  اأن  بالتا›  وراأت  الأمنية،  ”اإ�رشاFيل“  احتياجات 

العليا يف ”اإ�رشاFيل“. وجاء ذلك يف قرار للمëكمة �صمa âëي¬ ببناء ا÷دار داخل 
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اأراVصي ال�صفة ال¨ربية، عند وجود اأ�صباب اأمنية توجÖ بناء√ يف تلك الأماكن، غري 

اأنها تركâ ت≥دير ا◊اجة الأمنية اإىل ا÷ي�ص نف�ص¬ الذي يëتل تلك الأراVصي ويتوىل 

.
27

بناء ا÷دار

بها  تتذر´  التي  الرFي�صية  ا◊جة  هي  الأمنية  الذريعة  اأن  اإىل  الإ�صارة  وŒدر 

”اإ�رشاFيل“ لرa�ص التعامل مع قرار fiكمة لهاي، مّدعية اأن بناء ا÷دار ل ينطوي 
الإ�رشاFيلية  ا◊كومة  من  اعرتا±  كّذب¬  الدعاء  هذا  اأن  �صيا�صية. غري  اأهدا±  على 

باأنها ت�صعى لتë≥ي≤ اأهدا± �صيا�صية من وراء بناء ا÷دار، وذلك يف التما�ص قدمت¬ 

النيابة العامة الإ�رشاFيلية للمëكمة العليا اأKناء نظرها يف التما�ص م≥ّدم اإليها Vصّد اإقامة 

.
28

ا÷دار �رشقي ال≥د�ص

وقد تكرر هذا العرتا± يف التما�ص اآخر للنيابة العامة م≥دم اإىل املëكمة ذاتها 

يف اأKناء نظرها يف التما�ص قدم¬ �صكان قرية عزون، �رش¥ قل≥يلية، Vصّد امتداد ا÷دار 

ل  ا÷دار  م�صار  باأن  الوKي≥ة  تلك  يف  ”اإ�رشاFيل“   âaاعرت  åحي  ;ºصيهVاأرا على 

. كما �رشì رFي�ص الوRراء الإ�رشاFيلي اإيهود اأوملرت 
29

Öص�ëa ع اأمنيةaرك¬ دوا–

 ،
Ehud Olmert باأن كل من ي�صكن خارê ا÷دار هو خارê ”دولة اإ�رشاFيل“30

‡ا يوDكد اأن ا÷دار لي�ص اأمنياk مب≥دار ما هو ديوغرايف �صيا�صي.

2. اΩÉeC اªµëŸة ال©∏»É ا’öSEاF»∏»ة:

اأن  اإل  ا÷دار،  لبناء  املتëيز  الإ�رشاFيلية  العليا  املëكمة  موق∞  من   ºالرغ على 

ل�صتîدام  ÷وDوا  للجدار  املناه�صة  ا◊≥وقية  واملوD�ص�صات   Úالفل�صطيني  Úاملواطن

الأورا¥ ال≥انونية اأمام تلك املëكمة ملواجهت¬، و“كنوا من تعديل م�صار ا÷دار يف 
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مواVصع عدة من خÓل اللتما�صات التي قدموها. اإل اأن هذ√ التعديÓت تعتب غري 

ذات قيمة م≥ارنة مبîط§ بناء ا÷دار حول Œمع امل�صتوطنات الرFي�صية، وبالأخ�ص 

 ،âظتي قل≥يلية و�صلفيaاfi ن اأجزاء منÓواأريل اللذين �صي�صتاأ�ص ºاإ�صبعي“ كدومي”
وتطوي≤ م�صتوطنة معالي¬ اأدوميº الذي �صيكمل a�صل �رشقي ال≥د�ص عن باقي ال�صفة 

املدنية عن   º◊ âبي �صي≥�صº منط≥ة  الذي  ال¨ربية، وتطوي≤ Œمع غو�ص عت�صيون 

.
31

ريفها الزراعي، م≥وVصاk اأي تطور عمراÊ اأو مدfi Êتمل

ا÷óاQ اΩÉeC القfÉو¿:

اأراVصي  يف  العاRل  ا÷دار  ت¨ل¨ل  اإن 

 Öال�صب يزال  وما  ”كان  ال¨ربية  ال�صفة 

الإن�صان  ح≥و¥  انتها∑  يف  الأ�صا�صي 

الذين   Úالفل�صطيني لل�صكان  بالن�صبة 

يعي�صون يف املناط≤ املجاورة للجدار“.

يف  الإن�صان  ◊≥و¥  الإ�رشاFيلي  املعلومات  مركز   

اأجل  من  flططون  و   ،ºتلة-بت�صليëامل الأراVصي 

التîطي§-مبكوم، –â غطاء الأمن: تو�صيع  ح≥و¥ 

�صبتمب  اأيلول/  الفا�صل،  امل�صتوطنات يف Xل ا÷دار 

2005، انظر:
www.btselem.org/Download/200509_
Guise_of_ Security_Summary_Arb.doc
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واأبرR التعديÓت التي اأقرتها املëكمة العليا الإ�رشاFيلية هي:

• eقطع L»وeÓa - ¢S»ة: بعد معركة ق�صاFية خاVصها املواطنون الفل�صطينيون مع 
العليا  املëكمة  اأ�صدرت  �صنوات،  خم�ص  ا�صتمرت  املعنية،  الإ�رشاFيلية  ال�صلطات 

للجدار،  الأ�صلي  امل�صار  بتفكيك   kحكما  2007 يوليو   /Rو“ �صهر  يف  الإ�رشاFيلية 

والذي يتد م�صاaة 4.2 كº يف عم≤ اأراVصي ال≥ريتÚ وي�صادر 20,028 دو‰اk منها; 

لي�صتوعÖ عملية تو�صيع م�صتوطنة ت�صوaيº التي اأقامتها ”اإ�رشاFيل“ اأ�صkÓ على اأراVصي 

مواطني ال≥ريتÚ. واأمرت ببناء م�صار جديد ي≥رتب اأكÌ من اÿ§ الأخ�رش، ي�صل 

طول¬ اإىل 4.9 كº ويعيد لل≥ريتÚ 11,628 دو‰اk من اأراVصيهما، اإل اأن ال≥رار اأب≥ى 

)انظر خريطة 3(. وت�صº الأراVصي املعزولة 
 32

مع ذلك على 16,400 دو‰اk معزولة

اأكÌ امل�صاحات اإنتاجاk للفواك¬ واÿ�رشاوات، واأربعة اآبار ارتواRية، واأغلÖ البيوت 

.
33

البÓ�صتيكية الزراعية، بالإVصاaة اإىل Œمع بدوي

• eقطع É©e› اº«ehOC: يف �صهر اآب/ اأغ�صط�ص 2008 اأعلن مكتÖ الدعاء العام 
اإىل  الواقعة   ،ºاأدومي الإ�رشاFيلي عن تعديل م�صار ا÷دار يف �رشقي م�صتوطنة معا› 

 Âاآل± دو اأربعة  اإعادة  الذي يرتتÖ علي¬  ال≥د�ص املëتلة; الأمر  ال�رش¥ من مدينة 

حي  اإقامة  ب¨رVص  للجدار،  الأ�صلي  امل�صار  ابتلعها  التي   Úالفل�صطيني اأراVصي  من 

املëاذية  كيدار  م�صتوطنة  يف  جديدة  يهودية  عاFلة   84  Öي�صتوع جديد   Êا�صتيطا

مل�صتوطنة معا› اأدوميº. وقد جاء قرار تعديل م�صار ا÷دار نتيجة ل≥رار من املëكمة 

العليا الإ�رشاFيلية، a�صلa âي¬ يف دعوى ق�صاFية رaعها مواطنون aل�صطينيون يف قرية 

.
34

ال�صواحرة ال�رشقية، قبل اإ�صدار ا◊كº بçÓã �صنوات
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العليا الإ�رشاFيلية قراراk ي≥�صي  اأ�صدرت املëكمة   2007/9/4 يف   :Ú©∏H قطعe  •
باإعادة ر�صº م�صار ا÷دار يف قرية بلعÚ الواقعة �صمال غرب رام اˆ، وذلك باإRاحة 

م�صار ا÷دار 500 مرتاk خارê املنط≥ة العمرانية لل≥رية لي≥رتب من ”اÿ§ الأخ�رش“. 

 Úوعة من اأها› بلعaمرة ل�صل�صلة اللتما�صات والدعاوى املرK وقد جاء هذا ال≥رار

اإىل املëاكº الإ�رشاFيلية، لتعديل م�صار ا÷دار الذي اأ◊≤ اأVرشاراk بال¨ة بëياة ووجود 

.
35

املواطنÚ يف هذ√ ال≥رية

كما ن�ّص ال≥رار على اإRالة ا÷دار امل≥ام بطول 1.7 كº على اأراVصي ال≥رية، والـتي 

�صودر منها اأكÌ من 2,300 دوÂ، وعلى اإعادة 1,100 دوÂ من تلك الأراVصي اإىل 

.
36

اأ�صëابها

وعلى الرغº من قرار املëكمة الإ�رشاFيلية، اإل اأن �صلطات الحتÓل ⁄ ت≥º باأي 

اأن  ال≥رية،  اأها›  fiامي  �صفارد،  ميكاFيل  ذكر  وقد  ا÷دار،  م�صار  لتعديل  خطوة 

م�صار ا÷دار ا÷ديد )الذي �صلمت¬ ال�صلطات الإ�رشاFيلية اإىل ا÷انÖ الفل�صطيني يف 

ياأخذ   ⁄  åحي املëكمة;  عن  ال�صادر  الأمر  مع  يتما�صى  ل   ،)2008 يوليو   /Rو“

.
37

جي�ص الحتÓل بعÚ العتبار ال≥رارات والنت≥ادات ال�صادرة عنها
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خريطة )3(: تعديل م�صار ا÷دار يف م≥طع جيو�ص - Óaمية 

ا÷¨راaية  املعلومات   ºنظ وحدة   ،)èاأري( ال≥د�ص  يف  التطبي≥ية   çاëالأب معهد  امل�صدر: 

وال�صت�صعار عن بعد.
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¿É£«à°S’Gh QGó÷G :k ÉãdÉK

:äÉæWوà°ùŸع ا«°SوJ .1

 B’Tselem  ºوبت�صيل  Bimkom مبكوم  منظمتي  عن  �صادر  ت≥رير  اأكد 

ا◊≥وقيتÚ الإ�رشاFيليتÚ، يف اأيلول/ �صبتمب 2005، اأن¬ ”على الن≥ي�ص من ال�صورة 

البادية من موق∞ الدولة يف املنتديات املîتلفة، aاإن خط§ التو�صيع للم�صتوطنات 

ا÷دار  مل�صار  التîطي§  عملية  يف   kجدا  kداFو�صا  kاXوëمل  kاعتبارا ت�صكل   âكان

الفا�صل“، م�صرياk اإىل اأن ”اأحد العتبارات املركزية لتëديد م≥اطع كãرية من م�صار 

ا÷دار الفا�صل كان Vصº امل�صاحات املî�ص�صة ح�صÖ اÿارطة الهيكلية لتو�صيع 

م�صتوطنات معينة، وراء ا÷انÖ الإ�رشاFيلي من ا÷دار“، وم�صيفاk اأن¬ ”يف جزء من 

هذ√ ا◊الت ت�صّكل هذ√ التو�صيعات م�صتوطنات جديدة بكل معنى الكلمة“.
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واأوVصí الت≥رير اأن ”معاينة امل≥اطع ذات ال�صلة يف خراF§ م�صار ا÷دار الفا�صل، 

تظهر اأن¬ يف معظº ا◊الت، ّ” –ديد م�صار ا÷دار الفا�صل على بعد مÄات الأمتار 

وحتى اآل± الأمتار من اآخر البيوت يف كل م�صتوطنة“، لaتاk النتبا√ اإىل اأن م�صار 

 kÓي§ بامل�صتوطنات بطري≥ة تف�صلها عن باقي ال�صفة ال¨ربية، ويولد توا�صëا÷دار ي

”مراعاة خط§  اأن  الت≥رير  اأكد  على الأرVص بينها وبÚ الأراVصي الإ�رشاFيلية. كما 

تو�صيع امل�صتوطنات يف عملية التîطي§ مل�صار ا÷دار الفا�صل، اأدت اإىل تعاºX عملية 

.
انتها∑ ح≥و¥ الإن�صان ل�صكان ال≥رى الفل�صطينية املëاذية لهذ√ امل�صتوطنات“38

العاRل  ا÷دار  م�صار  اأن   )èاأري( ال≥د�ص  يف  التطبي≥ية   çاëالأب معهد  ويذكر 

 Öي�صع 107 م�صتوطنات من اأ�صل 199 م�صتوطنة م≥امة يف ال�صفة ال¨ربية يف ا÷ان

ال¨ربي )الإ�رشاFيلي( من ا÷دار، ويبل≠ عدد �صكان هذ√ امل�صتوطنات حوا› 425 األ∞ 

م�صتوطن، اأي حوا› 80.2% من اإجما› عدد امل�صتوطنÚ يف ال�صفة، والبال≠ 530 

يف  ت≥ع   kم�صتوطنا  12,530 حوا›  ي�صكنها  م�صتوطنة   38 اإىل  بالإVصاaة  هذا   .kاألفا

.
39

منط≥ة العزل ال�رشقية

تو�صيع  ا÷دار  م�صار  aيها  يراعي  التي  ا◊الت  بع�ص  على  الأمãلة  ومن 

aيها حوا›  يعي�ص  قل≥يلية، والتي  الواقعة مبëاذاة   Úaت�صو امل�صتوطنات، م�صتوطنة 

 åاآل±. حي �صتة  اإىل حوا›   ºيادة عددهR اإىل ”اإ�رشاFيل“  ت�صعى  األ∞ م�صتوطن، 

كان العتبار املركزي يف –ديد م�صار ا÷دار حول ت�صوÚa هو Vصº الأراVصي اإىل 

ا÷انÖ الإ�رشاFيلي; ب¨رVص تو�صيع امل�صتوطنة واإقامة منط≥ة �صناعية. ويف�صل هذا 

امل�صار قل≥يلية عن 70% من اأراVصيها الزراعية، منتهكاk ح≥و¥ الفل�صطينيÚ يف حرية 

ا◊ركة والعمل والإعالة وامللكية.
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وكذلك ا◊ال بالن�صبة مل�صتوطنة األفي من�صي، والتي يعي�ص aيها 5,700 م�صتوطن، 

اإىل  يبتعد عن اÿ§ الأخ�رش �صبعة كيلومرتات،  حيå يهد± م�صار ا÷دار، الذي 

عن¬   èوينت aوقها،  امل�صتوطنة  تو�صيع  اأجل  من  الإ�رشاFيلي   Öا÷ان يف  اأراVص  اإب≥اء 

البع�ص. و�صتكون خم�ص قرى  ناFية ومنف�صلة عن بع�صها  aل�صطينية  KÓKة جيوب 

aل�صطينية، يعي�ص aيها حوا› a 1,200ل�صطيني، fiبو�صة يف جيÖ منف�صل عن باقي 

مناط≤ ال�صفة ال¨ربية.

 Öبطل يت≥دموا  اأن   Öا÷ي يف  يعي�صون  الذين   Úالفل�صطيني على   Öويتوج

ال≥رى  اإىل  الو�صول   Öي�صتوج كما   ،ºبيوته يف  للعي�ص   íت�رشي على  للë�صول 

املëبو�صة يف ا÷يوب املرور با◊واجز والأنفا¥، وهي قيود توKDر على كاaة مناحي 

ا◊ياة; كاÿروê اإىل العمل والدرا�صة، وت�صوي≤ املëا�صيل الزراعية، والو�صول اإىل 

.
40

العêÓ الطبي، والتوا�صل مع اأaراد الأ�رشة والأ�صدقاء وغريها

:√É«Ÿا QOÉ°üeh ة«YاQõال »°VاQC’ة اböS .2

اإىل جانÖ الأهدا± ال�صتيطانية التو�صعية التي يراعيها م�صار ا÷دار، aاإن¬ يراعي 

كذلك ال�صتãÄار بالأراVصي الزراعية وم�صادر الÌوة املاFية يف ال�صفة ال¨ربية.

 íصVصي املعزولة غرب ا÷دار، يظهر ب�صكل واVل درا�صة طبيعة الأراÓمن خa

اأن ”اإ�رشاFيل“ قامâ ب�صكل متعمد وتكتيكي بانتزا´ اأكب قدر ‡كن من الأراVصي 

الزراعية وال¨ابات واملناط≤ املفتوحة، مع اأقل عدد ‡كن من التجمعات الفل�صطينية 

هنا∑; حيå ت�صعى ”اإ�رشاFيل“ اإىل دaع الفل�صطينيÚ للîروê من مناط≤ �صكناهº يف 
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منط≥ة العزل ب�صكل طوعي، بعد ت�صيي≤ اÿنا¥ عليهº من خÓل اإجراءات العبور 

 ºع العديد منهaي�صية، الأمر الذي يدFدمات الرÿعب البوابات للو�صول اإىل مناط≤ ا

 Úصي الزراعية مباحة للم�صتوطنVاإىل مراكز املدن، وبالتا› تر∑ الأرا ºاإىل ن≥ل �صكنه

:
41

الإ�رشاFيليÚ. ويوVصí ا÷دول التا› طبيعة املناط≤ املعزولة غرب ا÷دار العاRل

جدول )3(: ت�صني∞ ال¨طاء النباتي لÓأراVصي املعزولة غرب ا÷دار

∞«æ°üàال (2ºc) حةÉ°ùŸة %اjوÄŸبة ا°ùæال

34847.5اأراVصي Rراعية

253.5مناط≤ عمرانية aل�صطينية

 مناط≤ –â ال�صيطرة

 الإ�رشاFيلية )م�صتوطنات، قواعد

ع�صكرية...(

11015

8111غابات

16923مناط≤ مفتوحة

733100املجمو´ الكلي

وaيما يتعل≤ ب�رشقة م�صادر امليا√، ذكر ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء الفل�صطيني اأن 

اأو عزل ما ل ي≥ل عن ت�صعÚ بÄر للميا√ يف ال�صفة،  اإىل تدمري  بناء ا÷دار �صيوDدي 

 êخار املعزولة  ال¨ربية  املنط≥ة  اأن   kاëصVمو ب¬،  تاأKرت  التي  الينابيع  عن  عدا  هذا 

ا÷دار ت≥ع aو¥ ا◊وVصÚ ا÷وaيÚ ال¨ربي وال�صمال ال�رشقي، اللذين ت≥ّدر طاقتهما 
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اأن املنط≥ة ال�رشقية املعزولة ت≥ع   Úيف ح ،kصنويا� 
3
507 مÓيÚ م الت�رشيفية بëوا› 

 �صنوياk. واأ�صار 
3
بكاملها aو¥ ا◊وVص ال�رشقي بطاقة ت�رشي∞ ت≥ّدر بـ 172 مليون م

اإىل اأن عدد الآبار ا÷وaية يف هاتÚ املنط≥تÚ ي≥ّدر بـ 165 بÄراk، بطاقة Vصخ ت≥در بـ 

 �صنوياk. اأما عدد الينابيع aي≥ّدر بـ 53 ينبوعاk، بطاقة ت�رشيفية م≥دارها 
3
33 مليون م

.kصنويا� 
3
22 مليون م

املنط≥ة  الواقعة يف  والينابيع  الآبار  من  امل�صتîرجة  امليا√  اأن  اإىل  الإ�صارة  وŒدر 

وال�صناعي  والزراعي  الب�رشي   ∑Óال�صته لأغراVص  ت�صتîدم  وامل�صادرة،  املعزولة 

وال�صياحي، وهي ل تîدم التجمعات ال�صكانية داخل املنط≥ة املعزولة ëa�صÖ، بل 

تمُن≥ل وت�صتîدم يف املناط≤ والتجمعات املوجودة خل∞ ا÷دار، وهو ما يعني قيام 

 Úحرمان الفل�صطيني ºية التي �صيتFلة من املوارد املاFو�رشقة ن�صبة ها Öيل“ بنهFاإ�رشا”
.

42
Úيهدد حياة الفل�صطيني kمنها، الأمر الذي يجعل من ق�صية امليا√ اأمرا

كما Œدر الإ�صارة اإىل اأن ا÷دار يعزل من امل�صطëات املاFية والأنهار الداخلية 

يف املنط≥ة ال¨ربية نëو 221 دو‰اk، بالإVصاaة اإىل عزل نëو 685 دو‰اk يف املنط≥ة 

.
43

ال�رشقية، والتي ت�صكل جمتمعةk 99% من جممو´ جماري امليا√ يف ال�صفة ال¨ربية
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QGó÷G ÖÑ°ùH Ú«æ«£°ù∏ØdG IÉfÉ©e :k É©HGQ

 Öص لها الفل�صطينيون ب�صبVمن �صور املعاناة التي يتعر êيتناول هذا الف�صل ‰اذ

اأVرشار مبا�رشة متمãلة يف هدم  ال¨ربية; من  ال�صفة  العاRل يف  بناء الحتÓل ÷دار√ 

على  ال�صكانية  التجمعات  عزل  عن  نا�صÄة  اأVرشار  اأو  الأراVصي،  وم�صادرة  املناRل 

ال�رشر  ي�صّكÓن  اللذين  الأمران  جانبي ا÷دار، ومنع حرية ا◊ركة والتن≥ل، وهما 

الأبرR الذي ينعك�ص على حياة الفل�صطينيÚ باأ�صكال عديدة من املعاناة، كالتهجري 

 Úاملزارع ومنع  العاÓFت،   Úب التوا�صل  ومنع  الأ�رش  �صمل   âوت�صتي الداخلي، 

اإىل   Úواملدر�ص والطÓب   ،ºاأماكن عمله اإىل  والعمال   ،ºصيهVاأرا اإىل  الو�صول  من 

مدار�صهº وجامعاتهº، واملرVصى والطواقº الطبية اإىل امل�صت�صفيات واأماكن الرعاية 

ال�صëية، وغريها.
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:äاAÉ°üحEاh ΩÉbQC1. ا

:(»°VاQC’ا IQOÉ°üeh ∫RÉæŸا Ωóg) IöTÉبŸا QاöVC’ا .Cا

تتمãّل الأVرشار املبا�رشة الناŒة عن بناء ا÷دار العاRل يف هدم املناRل وم�صادرات 

الأراVصي من قبل �صلطات الحتÓل بذراFع ”اأمنية“. وقد ذهبâ الأراVصي امل�صادرة 

اإما ل�صالí بناء ا÷دار، اأو لتاأمÚ مناط≤ عاRلة، اأو ل�صالí م�صتوطنات ال�صفة ال¨ربية 

ب¨رVص منëها م�صاحات اإVصاaية يف حال تو�صعتها.

اأن¬   2008/4/3 يف  الإ�رشاFيلية   ºبت�صيل منظمة  ذكرت  املناRل،  لهدم  وبالن�صبة 

 kبيتا  166 حوا›  الإ�رشاFيلية  ال�صلطات   âهدم الأخرية،  الKÓãة  الأعوام  ”خÓل 
املدنية“.  الإدارة  ملعطيات   kطب≥ا الفا�صل،  ا÷دار  م�صار  من  م≥ربة  على  موجودة 

.
واأVصاâa اأن¬ ”طب≥اk لهذ√ املعطيات، من املتوقع هدم حوا› 754 بيتاk اإVصاaيا“44

 ºال�ص جدار  اأKر   íم�ص  èFنتا اأ�صارت  a≥د  الأراVصي،  مب�صادرة  يتعل≤  aيما  اأما 

ير  التي  الفل�صطينية  للتجمعات  والقت�صادي  الجتماعي  الواقع  على  والتو�صع 

املركزي   Rا÷ها اأجرا√  والذي   ،2008 يونيو  اأراVصيها، حتى حزيران/  من  ا÷دار 

قّدروا   íبامل�ص امل�صتهدaة  ال�صكانية  التجمعات  ‡ãلي  اأن  اإىل  الفل�صطيني،  لÓإح�صاء 

.
45 kوا› 49,291 دو‰اëب ¬îصي امل�صادرة حتى تاريVم�صاحة الأرا

وكان م�صí �صاب≤ اأجرا√ ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء الفل�صطيني يف اآب/ اأغ�صط�ص 

2006، حول اأKر ا÷دار على الأ�رش يف التجمعات التي ير ا÷دار من اأراVصيها، اأ�صار 

 ،kصيها كلياVرت با÷دار قد �صودرت اأراKاإىل اأن 19.2% من اأ�رش التجمعات التي تاأ

aيما بل¨â ن�صبة الأ�رش التي �صودرت اأراVصيها ب�صكل جزFي 28.5%. ولوحظ من 
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تاأKرت  اأن معظº الأراVصي التي “â م�صادرتها يف التجمعات التي   èFالنتا خÓل 

.
با÷دار كانâ ت�صتîدم لأغراVص الزراعة، حيå بل¨â ن�صبتها 46%87.5

Ü. ا’öVCاQ الÄ°TÉæة øY ال©fÉL ≈∏Y ∫õب« ا÷óاh QاbÉYEة حjôة ا◊côة:

ي�رّشان   Úعامل  Rاأبر ا◊ركة  حرية  واإعاقة  ا÷دار  جانبي  على  العزل  يãّل 

ب�صورة يومية بëياة الفل�صطينيÚ امل≥يمÚ بال≥رب من ا÷دار، مبîتل∞ جوانبها: 

القت�صادية، والجتماعية، وال�صëية والتعليمية، وغريها. وقد اأ�صار ت≥رير �صادر 

 United Nations املتëدة  لÓأ·  التابع  الإن�صانية  ال�صوDون  تن�صي≤   Öمكت عن 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs-Occupied

اأKر ا÷دار على الوVصع الإن�صاÊ يف  حول   Palestinian Territory (OCHA)

ال�صفة ال¨ربية، اإىل اأن¬ يف حال اكتمال بناء ا÷دار وa≤ م�صار√ ا◊ا›، aاإن 35 األ∞ 

 §ÿوا ا÷دار   Úب �صيتواجدون  ال¨ربية  ال�صفة  هوية  بطاقات  يëملون  aل�صطيني 

�صيعزل  امل≥د�صية  الهوية  حملة  من  aل�صطيني  األ∞   225 نëو  عن  عدا  الأخ�رش، 

 ºي§ بهëل�صطيني �صيa ∞و 125 األëالأخ�رش، ون §ÿا÷دار وا Úب kاأي�صا ºغالبيته

ا÷دار من çÓK جهات، ونëو 26 األفاk �صيëي§ بهº ا÷دار من ا÷هات الأربع، 

.
47

ويë�رشهº يف جيوب م¨ل≥ة

 Úيلي قد اأعلن املنط≥ة املوجودة بFل الإ�رشاÓدر الإ�صارة اإىل اأن جي�ص الحتŒو

ا÷دار واÿ§ الأخ�رش منط≥ة ع�صكرية م¨ل≥ة منذ ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2003، ‡ا 

يعني اأن على اأي aل�صطيني ŒاوR الـ 16 من عمر√ ا◊�صول على ت�رشيí من الحتÓل 

ليتمكن من موا�صلة العي�ص على اأرVص¬ الواقعة داخل هذ√ ا÷يوب، كما اأن على اأي 

مبن  املناط≤،  هذ√  لزيارة   íت�رشي على  ا◊�صول  عمر√  من   12 الـ   RاوŒ aل�صطيني 



44
 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

aيهº العاملون يف الزراعة. ويتبع الحتÓل �صيا�صة �صارمة يف منí ت�صاريí الزيارة 

الأمنية“،  ”املتطلبات  جميع  تلبية   íالت�رشي  Öطال على   Úيتع  åيëب وŒديدها; 

وت≥دË اإKباتات بوجود ”عÓقة ل¬ بالأرVص“ الواقعة داخل املنط≥ة امل¨ل≥ة، وهو ما 

ي�صّكل مطلباk �صعÖ التë≥ي≤، حيå اأن a %33≥§ من الأراVصي يف ال�صفة ال¨ربية 

ي�صتطيعون  الذين   Úالفل�صطيني عدد  ت≥لي�ص  اإىل  بالتا›  ويوDدي   ،
48 kر�صميا م�صجل 

.ºصيهVراعة اأراR

التجمعات  عدد  اأن  اإىل  الفل�صطيني،  لÓإح�صاء  املركزي   Rا÷ها اأ�صار  كما 

�صهر  نهاية  مع   kمعاŒ  171 بل≠  اأراVصيها  من  ا÷دار  مر  التي  الفل�صطينية  ال�صكانية 

حزيران/ يونيو 2008، ي�صكنها نëو a 5,400ل�صطيني، وقعâ 14 منها بÚ ا÷دار 

واÿ§ الأخ�رش، لت�صبí معزولة كلياk عن ب≥ية ال�صفة ال¨ربية. يف حÚ ت�رشر 157 

Œمعاk �صكانياk ي�صكنها نëو 707 اآل± aل�صطيني باأ�صكال اأخرى. وقمُّدرت م�صاحة 

اأ�صëابها  ي�صتطيع  ل   ،kدو‰ا  274,607 بëوا›   ،íامل�ص  ≥aو املعزولة،  الأراVصي 

.
49

الو�صول اإليها

للتن≥ل وعبور ا◊واجز  الRÓم   âالوق aاإن  باإعاقة ا◊ركة والتن≥ل،  يتعل≤  وaيما 

اأKر  كما  ا÷دار،  داخل  امل≥يمة  الأ�رش  من   %82.9 لأaراد  ا◊ركة  يف   kا≤Fعا �صّكل 

95.2%، م≥ابل  بن�صبة  امل≥د�صة،  الأماكن  الأ�رش على Rيارة  ا÷دار على قدرة هذ√ 

.
50

88.1% لÓأ�رش التي ت≥يº خارê ا÷دار

وقد دaعâ الأVرشار املذكورة اآل± الفل�صطينيÚ لت¨يري اأماكن �صكنهº هرباk من 

ّجرت  ا÷دار; حيå اأ�صارت اأرقام ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء اإىل اأن جممو´ الأ�رش التي همُ
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بكاملها من التجمعات التي مّر ا÷دار من اأراVصيها، حتى نهاية �صهر حزيران/ يونيو 

.
51kرداa 27,841 راد املهجرينa2008، قد بل≠ 3,880 اأ�رشة، وبل≠ عدد الأ

اإن املعانا√ ال�صاقة التي يّر بها ال�صكان، تãري ال�صك يف اأن نظام الت�صاريí هذا معّد لزر´ الياأ�ص يف 

قلوب اأ�صëاب الأراVصي التي اأ�صبâë غربي ا÷دار، على اأمل اأن يتوقفوا عن Óaحتها.

”هذا الوVصع املوجود ي�ص ب�صورة بال¨ة باملزارعÚ، والذين يî�صع مرورهº )يف ال�صباì الباكر، 
الطوابري  يولد  النظام  اإن هذا   .íالت�صاري نظام  الناŒة عن  الطبيعية  للت≥ييدات  الظهرية وامل�صاء(  ويف 

الطويلة من اأجل مرور املزارعÚ اأنف�صهº; ويجعل مرور ال�صيارات �صعباk )وهو ما يتطلÖ ا◊�صول 

من  اأمامنا،  املوجود  لÓأمر   kا≤aو( واأراVصي¬  املزار´   Úب ما  ويمُباعد  وëa�صها(  لل�صيارة   íت�رشي على 

املîط§ اإقامة بوابتÚ يوميتa Ú≥§ على امتداد م�صار ا÷دار الفا�صل(. ونتيجة لهذا aاإن حياة املزار´ 

�صتîتل∞ ب�صورة جذرية. ح≥اk، اإن م�صار ا÷دار الفا�صل ي�ص ب�صورة بال¨ة بë≥هº يف امللكية ويف 

يف  املنت�رشة  البطالة  ذلك   Úب )من  الآن  من¬  يعانون  الذي  ال≥ا�صي  ا◊ياتي  الواقع  اإن  ا◊ركة.  حرية 

.“ kاملكان( �صيزداد تفاقما

 ،ºصيهVعن اأرا ºعزله ºالذين يت Úباملزارع ≥ëال�رشر الذي يل kيلية، وا�صفاFكمة العدل العليا الإ�رشاfi ي�صFر

يف قرار ا◊كº ال�صادر يف ال≥�صية املرaوعة Vصد ا÷دار يف بيâ �صوريك.

 بت�صليº، �صرتاها لكنك لن تدخلها: منع الفل�صطينيÚ من الو�صول اإىل اأراVصيهº التي اأ�صبâë غربي 

ا÷دار الفا�صل يف منط≥ة طولكرم - قل≥يلية، حزيران/ يونيو 2004، انظر:

http://www.btselem.org/Arabic/Publications/Summaries/200406_Qalqilia_
Tulkarm_Barrier.asp

http://www.btselem.org/arabic/Separation_Barrier/20060124_Campaign_
Test_Cases.asp
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�صكان   Úب التوا�صل  منع  قد  ا÷دار  aاإن  القت�صادي،   Öا÷ان اإىل  وبالنت≥ال 

التوXي∞  aر�ص  من  قّلل  ‡ا   ،ºمنه ال≥ريبة  الرFي�صية  واملدن  خلف¬  املعزولة  املناط≤ 

تاأKرت با÷دار، حتى  التي  التجمعات  البطالة يف  ن�صبة   â¨بل åحي ;ºبالن�صبة له

.
�صهر اآب/ اأغ�صط�ص 2006، حوا› 52%32

كما اأن منع التوا�صل الذي اأوجد√ ا÷دار بÚ جانبي¬ اأدى اإىل اإعاقة حركة الزباFن 

وال�صلع، ويف هذا الإطار، اأ�صارت ت≥ديرات ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء الفل�صطيني 

اإىل اأن جممو´ املن�صاآت القت�صادية التي اأمُغل≥â منذ البدء ببناء ا÷دار وحتى حزيران/ 

 .
53

يونيو 2008، بل≠ حوا› 3,551 من�صاأة

ويف ال≥طا´ الزراعي الذي يمُعّد اأحد اأكÌ ال≥طاعات ت�رشراk با÷دار، aاإن ا÷دار 

 ،Úرشار باملزارعVاأعا¥ حركة ال�صلع الزراعية من ال≥رى اإىل املدن، ‡ا اأدى اإىل الإ

.
54

واإىل ارتفا´ اأ�صعار هذ√ ال�صلع يف املدن

وقد ذكر ت≥رير �صادر عن البنك الدو› اأن حوا› 170 األ∞ دوÂ من الأراVصي 

الزراعية اÿ�صبة، تمُ�صّكل ما ن�صبت¬ 10.2% من جممو´ الأراVصي املزروعة يف ال�صفة 

اأن قيمتها القت�صادية بل¨â حوا›  اإىل   kال¨ربية، قد ت�رشرت بفعل ا÷دار، م�صريا

38 مليون دولر، اأي ما يعادل 8% من قيمة الإنتاê الزراعي الفل�صطيني. وينّب¬ اإىل 

اإجما›  20% من  تمُنتè حوا›  الزراعية،  الأراVصي  274,700 دوÂ من  اأن حوا› 

الإنتاê الزراعي الفل�صطيني، باتâ مهددة ب�صبÖ منط≥ة العزل ال�رشقية، على امتداد 

وادي الأردن.
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واأVصا± الت≥رير اأن التجمعات البدوية التي تعتمد على تربية املوا�صي كم�صدر 

للرR¥ خ�رشت م�صاحات رعوية كبرية، ‡ا تر∑ اأKراk مدمراk على مدخولها املادي، 

م�صرياk اإىل اأن منط≥ة العزل ال�رشقية �صو± ت�صºّ نëو 80% من الأراVصي امل�صتîدمة 

لرعي املوا�صي، لي≥بى يف املë�صلة حوا› 225 األ∞ دوa Â≥§ من الأراVصي الرعوية 

.
55

Âمن اأ�صل مليون ون�ص∞ املليون دو ،)§≤a %15 اأي(

ويف ال�صيا¥ نف�ص¬، اأ�صار ت≥رير �صادر عن مكتÖ تن�صي≤ ال�صوDون الإن�صانية التابع 

لÓأ· املتëدة اإىل اأن ال≥طا´ الزراعي ي�صّكل ما ن�صبت¬ 20-11% من اقت�صاد ال�صفة 

ل حوا› 15% من ال≥وى العاملة الر�صمية، و39% من ال≥وى العاملة  ّ̈ ال¨ربية، ويمُ�ص

الأونروا  وكالة  مع  بالتعاون  ب¬  قام   kاëم�ص اأن  ذكر   Öاملكت ولكن  الر�صمية.  غري 

 Refugees United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

 íت�صاري âëيل“ منFهر اأن ”اإ�رشاXصنة 2007 اأ� in the Near East (UNRWA)

 §ÿا÷دار وا Úص يف املناط≤ الواقعة بVلأقل من 20% ‡ن اعتاد على العمل يف الأر

على  ا◊�صول  دخولها   Öي�صتوج م¨ل≥ة  منط≥ة  الحتÓل  اأعلنها  والتي  الأخ�رش، 

ت�رشيí وa≤ ال≥يود ال�صارمة التي �صب≤ ذكرها. ويلفâ الت≥رير النتبا√ اإىل اأن اأ�صباب 

 Úب عÓقة  وجود  و”عدم  الأمنية“،  ”الدواعي   Úب  âتنوع  íالت�صاري  íمن رa�ص 

.
م≥دم الطلÖ والأرVص“، و”عدم امتÓ∑ اأرVص كاaية“56

الجتماعية  ا◊ياة   èبن�صي  kكبريا  kرشراV ا÷دار  اأ◊≤  الجتماعي،   Öا÷ان ويف 

العديد  يف  a�صل   åحي اأراVصيها،  من  يّر  التي  املناط≤  ل�صكان  بالن�صبة  والأ�رشية 

من ا◊الت اأقارب من الدرجة الأوىل عن بع�صهº بع�صاk، كما اأ�صبR âëيارات 
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الأقارب امل≥يمÚ خارê املناط≤ املعزولة لأقاربهº امل≥يمÚ داخلها تî�صع ل�صل�صلة 

امل≥يمون  ي�صطر   Úالأمنية، يف ح والتدقي≥ات  البريوقراطية  الإجراءات  من  طويلة 

لتدقي≥ات  واÿ�صو´  حواجز  بعدة  واملرور  طويلة  م�صاaات  ل≥طع  املعاRل  داخل 

.
57

اأمنية مطولة

كما اأن هذا الوVصع يوKDر على رواب§ الزواê بÚ الفل�صطينيÚ على جانبي ا÷دار، 

 ،ºدي اإىل عزل بناتهDقد يو êواR ة على≤aوا يرتددون يف املواëاأن الآباء اأ�صب åحي

وي�صطرهº للë�صول على ت�صاريí لزيارتهن يف حال انت≥لن للعي�ص مع اأRواجهن 

يف املنط≥ة امل¨ل≥ة، وقد ّ” a�صخ العديد من اÿطوبات خوaاk من هذا الوVصع. كما اأن 

الأها› باتوا يî�صون من تعرVص الن�صاء لعمليات التفتي�ص والتاأخري على ا◊واجز، 

وبالتا› a≥د قّلâ حركة الن�صاء وامل�صاركة الجتماعية وaر�ص التعليº بالن�صبة لهن 

.
58

نتيجة لذلك

وتمُ�صري اأرقام ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء اإىل اأن 30.5% من الأ�رش الفل�صطينية اأو 

اأحد اأaرادها يف التجمعات التي تاأKرت با÷دار انف�صلâ عن الأقارب، كما تاأKرت 

قدرة 87% من الأ�رش التي ت≥يº داخل ا÷دار على Rيارة الأهل والأقارب، م≥ابل 

.
59

53.1% من الأ�رش التي ت≥يº خارê ا÷دار

الفل�صطينية  الأ�رش  من   %65 اأن  اإىل  الإح�صاءات  تمُ�صري  ال�صëي،   Öا÷ان ويف 

)امل�صت�صفيات  الطبية  اÿدمات  عن  النف�صال  لها  �صّكل  ا÷دار،  داخل  الواقعة 

واملراكز الطبية( يف مراكز املدن، عاF≥اk يف ا◊�صول على اÿدمات ال�صëية، م≥ابل 

على  الطبي  الكادر  قدرة  عدم  �صكل  كما  ا÷دار.   êخار الواقعة  لÓأ�رش   %39.4
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الو�صول اإىل التجمعات ال�صكانية عاF≥اk لـ 63.3% من الأ�رش التي ت≥يº داخل ا÷دار 

.
60

ولـ 36.3% من الأ�رش التي ت≥يº خارê ا÷دار

وŒدر الإ�صارة اإىل اأن الأVرشار ال�صëية التي ي�صببها ا÷دار للفل�صطينيÚ “تد اإىل 

ا÷انÖ النف�صي; aفي قل≥يلية على �صبيل املãال، اأXهرت درا�صة للمركز الفل�صطيني 

لÓإر�صاد حول الآKار النف�صية للجدار على �صكان قرى املëاaظة ارتفا´ معدلت 

كما   ،
61

Ú¨والبال الأطفال   Úب والأكل  النوم  اVصطرابات  مãل  الكتÄاب،  عوامل 

اأ�صباب  عن  الناŒة  ا÷�صدية  الأعراVص  من  كبرية  ن�صبة  وجود  الدرا�صة  اأXهرت 

نف�صية، كالدوار، وارتفا´ عدد Vرشبات ال≥لÖ، وال�صعور بوهن ا÷�صد، اإVصاaة اإىل 

.
62

تزايد العدوانية لدى الأطفال، وغريها من التاأKريات النف�صية ال�صلبية

العا›   ºوالتعلي الرتبية  وRارة  عن  �صادر  ت≥رير  اأ�صار  التعليمي،   Öا÷ان ويف 

الفل�صطينية يف �صنة 2006، اإىل اأن عدد املدار�ص املت�رشرة من بناء ا÷دار العاRل يف 

 Ìيها اأكa ب املت�رشرينÓظات ال�صفة ال¨ربية بل≠ 124 مدر�صة، وبل≠ عدد الطaاfi

.
63

Öمن 14 األ∞ طال

التعليمية،  العملية  على  للجدار  ال�صلبية  التاأKريات  اإىل  النتبا√  الت≥رير   âولف

واأبرRها عدم انتظام العملية التعليمية يف املدار�ص; ب�صبÖ منع عدد من الطÓب اأو 

 ºعب حجزه ºالأيام، اأو تاأخري و�صوله ºمن الو�صول اإىل املدار�ص يف معظ Úاملعلم

ل�صاعات طويلة. وهو ما قد يوKDر على م�صتوى التë�صيل الدرا�صي للطÓب نتيجة 

ال�صفّية  يوKDر على متابعة املدار�ص لÓأن�صطة  املناهè امل≥ررة، كما  اإنهاء  تاأخرهº يف 

.
64

§≤a الدرا�صية امل≥ررة èالرتكيز على اإنهاء املناه Öصفّية ب�صب�Óوال



50
 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

اإىل   ،2006 اأغ�صط�ص  اأ�صار ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء الفل�صطيني يف اآب/  وقد 

اأن 4% من الأaراد الفل�صطينيÚ يف هذ√ التجمعات قد تركوا التعليº ب�صبÖ الوVصع 

الأمني وا÷دار. كما اأن 85.3% من الأ�رش التي لديها اأaراد ملتë≥ون بالتعليº العا›، 

اتبعوا طرقاk بديلة للو�صول اإىل جامعاتهº اأو كلياتهº كو�صيلة للتاأقلº مع ال�صعوبات 

التي تواجههº، يف حÚ اأن 65.3% من الأ�رش اVصطر اأaرادها لتعطيل درا�صتهº لعدة 

.
65

اأيام; ب�صبÖ اإغÓ¥ املنط≥ة

:äاOÉ¡°Th êPÉ‰ .2

اإن الأVرشار الناŒة عن بناء ا÷دار وعزل التجمعات ال�صكانية على جانبي¬ “�ّص 

كاaة اأ�صكال ا◊ياة اليومية، ويكننا اإجمال اأبرR اأ�صكال املعاناة aيما يلي:

اأ. هدم املناRل وت�رشيد ال�صكان.

ب. م�صادرة الأراVصي.

ê. اإغÓ¥ املن�صاآت القت�صادية.

د. اقتÓ´ الأ�صجار.

ال�صفة  اأجزاء  ب≥ية  عن  ا÷دار  غرب  الواقعة  ال�صكانية  التجمعات  عزل   .√

ال¨ربية.

و. عزل ال�صكان داخل جيوب م¨ل≥ة اأو �صب¬ م¨ل≥ة.

R. عزل الفÓحÚ عن اأراVصيهº الزراعية.
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.ºلت¨يري مكان اإقامته ºعهaتهجري ال�صكان ود .ì

.¢†©ÑdG É¡°†©H øY äÓFÉ©dGh öSC’G π°üa .•

ي. اإعاقة اأو منع التوا�صل الجتماعي بÚ الأقارب.

.ºاإعاقة اأو منع و�صول العمال اإىل اأماكن عمله .∑

.ºوجامعاته ºاإىل مدار�صه Úب واملعلمÓل. اإعاقة اأو منع و�صول الط

ال�صëية  املراكز  اإىل  الطبية   ºوالطواق املرVصى  و�صول  منع  اأو  اإعاقة  م. 

املناط≤  اإىل  الطبية   ºالطواق و�صول  اإعاقة  اإىل  اإVصاaة  وامل�صت�صفيات، 

املعزولة لإ�صعا± املرVصى يف ا◊الت الطارFة.

:ÚæL øe •
يعزل ا÷دار عدداk من قرى fiاaظة جنÚ عن م�صاحة كبرية من اأراVصيها الزراعية 

Rيتون  �صجرة  اآل±  Kمانية  ا÷دار  يعزل  املãال  �صبيل  على   Úعان aفي  والرعوية، 

 íيتون، ول ي�صمR وغريها عن ال≥رية، ويف يعبد يعزل ا÷دار ع�رشة اآل± �صجرة

لÓ�صتعانة   Úاملزارع ي�صطر  ‡ا  املعزولة  املنط≥ة  اإىل  ا÷رارات  باإدخال  الحتÓل 

 .êر بدور√ على الإنتاKDا◊�صاد، وهو ما يو ºب�صيارات الأجرة لن≥ل الزيتون يف مو�ص

ويف قرى اأم دار واÿلجان وخربة �رشوê انîف�ص عدد املوا�صي من �صتة اآل± اإىل 

1,500 راأ�ص منذ البدء ببناء ا÷دار وحتى �صنة 2007; نتيجة لعدم “كن رعاة هذ√ 

املوا�صي من الذهاب اإىل املراعي الت≥ليدية التي يعزلها ا÷دار خلف¬، يف حÚ ترعى 

م�صببة  ا÷دار،  املعزولة خل∞  وامل¨ري  املطلة  قريتي  اأراVصي  الإ�رشاFيلية يف  املوا�صي 

.
66

Vرشراk كبرياk لأ�صجار ال≥رية املزروعة هنا∑
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 Êقبها مع ا÷دار، وهو طفل يعا ≥aومن قرية طورة ال¨ربية، تاأتي ق�صة اأحمد مو

اأ�رشت¬ لأداء معظº احتياجات¬  اإىل والدي¬ واأaراد   êتاëاإعاقة ع≥لية وحركية، وي من 

ال�صî�صية.

اأaراد  ، وبينما كان  kÓلي  12:00 2004، ويف حوا›  اأيار/ مايو  ليا›  اإحدى  يف 

قام رب  اaتخ باب“،  ”جي�ص   :ñاأ�صوات طرقات و�رشا  ºزعتهaاأ  ،ÚمFنا العاFلة 

البيâ موa≤ قبها من نوم¬ وهلع نëو الباب وaتë¬، واإذا باأربعة اأو خم�صة من جنود 

الحتÓل يداهمون املنزل، واأكÌ من 15 جندياk اآخرين يتموVصعون خارج¬.

طلÖ ال�صاب§ من موa≤ اأن يë�رش جميع اأبناF¬ الذكور اإىل �صاحة املنزل، بدعوى 

اأن¬ يëمل اأمراk ع�صكرياk ي≥ت�صي اعت≥ال اأحدهa ،ºاأح�رش موa≤ طفلي¬، معتز وقي�ص، 

م�صتبعداk اأن يكون اأمر العت≥ال ي�صتهد± ابن¬ الأكب اأحمد، كون¬ يعاÊ من وVصع 

خا�ص، ولكن الأمر الع�صكري الذي كان يëمل¬ ال�صاب§ كان ي�صتهدa¬ بالفعل.

لل�صاب§  الع≥لية  وحالت¬  ال�صëية   ¬aروX  ìرش� اأن حاول  بعد  ابن¬   ≥aمو اأح�رش 

 ºK ومن ،ºFوال�صباب وال�صتا ìانهال ا÷نود على اأحمد بال�رشب املبa ،دون نتيجة

اعت≥لو√ بتهمة اإل≥اء ا◊جارة على ا÷دار العاRل.

وقد اأ�رّش جنود الحتÓل على اعت≥ال الطفل، على الرغº من fiاولت والد√ 

الدورية  نëو   kصاVاأر ّرو√  nجa ابن¬،  وVصع   Öب�صب  ºقراره عن  بالعدول   ºاإقناعه

 ،ºواأع≥اب بنادقه ºيركلون¬ باأحذيته ºب�ص النوم، وهÓومب Úالع�صكرية حايف ال≥دم

ºK ن≥لو√ اإىل مع�صكر �صا⁄، حيå ا�صتمر احتجاR√ ملدة 26 يوماk، عرVص خÓلها على 

املëكمة مرتÚ. وبراأي الوالد a≥د كانâ املëاكمة ”مهزلة ح≥ي≥ية“، حيå كان 

ال≥اVصي ي�صتجوب طفkÓ ل يدر∑ ما يوج¬ اإلي¬، aيما ال≥اعة ت�صè بال�صëك.
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يدaع  اأن  على  الطفل،   ìرشا�  ¥Óاإط على  ال≥اVصي   ≥aوا الãانية،  املëاكمة  بعد 

غرامة مالية ت≥در باألفي �صيكل وحب�ص ملدة �صتة �صهور، اإذا Vصب§ متلب�صاk مبãل هذ√ 

.
67

الأعمال ”التîريبية“، على مدى �صنة كاملة

:ΩôµولW øe •

 §îاذاتها للëيل“، ملFكان القت�صاد يف طولكرم يعتمد ب�صورة كبرية على ”اإ�رشا

يعملون  اأبناFها  من  العديد  وكان  aيها،  يت�صوقون  الإ�رشاFيليون  كان  a≥د  الأخ�رش. 

 kتراجعا تواج¬  واأ�صبâë طولكرم  اأنهى ذلك كل¬،  ا÷دار  ”اإ�رشاFيل“، ولكن  يف 

.kخطريا kاقت�صاديا

اإVصاaة اإىل ذلك، a≥د هدم الحتÓل نëو 60 مبنى وfi 200ل Œاري يف fiاaظة 

وبات  اأراVصيها،  من   Âدو األ∞   27 نëو  الأخرية، و�صادر  ال�صنوات  طولكرم يف 

املزارعون يواجهون �صعوبات متزايدة يف الو�صول اإىل اأراVصيهº، ‡ا يزيد املعاناة 

.
68

القت�صادية للبلدة

يف قفÚ، على �صبيل املãال، عزل ا÷دار حوا› 12 األ∞ �صجرة Rيتون عن ال≥رية، 

ويف قرية aرعون تلفâ مÄات الدو‰ات املزروعة با◊م�صيات وا÷واaة ب�صبÖ عدم 

 kصا�îاأن 149 �ص åوالعتناء بها; حي ºعلى الو�صول اإىل اأ�صجاره Úقدرة املزارع

اإىل  للو�صول   íت�صاري يلكون  ن�صمة   3,100  ºعدده البال≠  ال≥رية  اأبناء  من   §≤a

اأ�صجار  70% من  اأراVصيهº املعزولة خل∞ ا÷دار. كما تلفâ يف قرية ا÷ارو�صية 

 Öب�صب ;kصنويا� Rع�رشة اأطنان من اللو èتنت âالواقعة خل∞ ا÷دار، والتي كان Rاللو

Rيتا  ويف  الأ�صجار.  لهذ√  الRÓمة  املنظمة  العناية  توaري  على   Úاملزارع قدرة  عدم 
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ôjGÈa /•ÉÑ°T ô¡°T ‘ äÉfÉ°†«ØdG √É«e äôeO 2009 حوا› 11 دو‰اk من الدaيÄات 

 â– ان�صداد جماري ال�رش± الواقعة Öا�صيل البعلية ب�صبëمن امل kالزراعية و15 دو‰ا

ا÷دار. ويف خربة جبارة املعزولة بÚ ا÷دار واÿ§ الأخ�رش، تناق�ص عدد الدواجن 

 Úنتيجة مل�صاكل العبور ب ;§≤a kاإىل 20 األفا kالتي كان يربيها ال�صكان من 120 األفا

 ≥F4 حرا اأمُبل≠ عن  جانبي ا÷دار. ويف الأراVصي املعزولة التي ت≥ع Vصمنها البلدة، 

منف�صلة �صنة 2008، وقد منع الحتÓل aر¥ الإطفاء من الدخول، واحرت¥ 500 

.
69

دوÂ من اأ�صجار الزيتون نتيجة لذلك

 Öص ل¬ ال�صكان من �صعوبات ب�صبVعلى ما يتعر kالãخربة جبارة نف�صها ت�صّكل م

ا÷دار، حيå يجدون اأنف�صهfi ºاطÚ “اماk با÷دار املتمãل ب�صياê كهرباFي، يëوي 

بوابة واحدة يتëكº بها جنود الحتÓل، وتفتçÓK í مرات a≥§ يف اليوم، وملدة 

ل تتعدى 15 اأو 20 دقي≥ة يف كل مرة، وعبورها م≥�صور على �صكان البلدة دون 

.ºغريه

ويف غياب اأي م�صدر للرعاية ال�صëية يف البلدة، aاإن �صكانها يعتمدون ب�صكل 

كامل على العيادة املتن≥لة التابعة لهيÄة الإغاKة الطبية الفل�صطينية يف طولكرم. ومع 

 ìصون ب�صورة متكررة ال�صما�aعن البوابة ير ÚولDل امل�صوÓاإن جنود الحتa ،ذلك

لطاقº العيادة املتن≥لة باملرور، بëجة اأنهº لي�صوا من �صكان البلدة.

 Öب�صب اأن¬  الطبية،  الإغاKة  هيÄة  يف  يعمل  الذي  بركة  عماد  الدكتور   íصVويو

 ºصهVاأمرا مع  ”التعامل  على  يجبون  املرVصى  aاإن  البوابة،   íتa اأوقات  fiدودية 

وبعد  والãامنة،   7:40 ال�صاعة   Úب ما   kصباحا� يلكون¬  الذي  ال≥ليل   âالوق خÓل 
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اإل  ال�صابعة  الãانية والãانية والربع، ويف امل�صاء ما بÚ ال�صاعة  الظهر ما بÚ ال�صاعة 

ربعاk وال�صابعة“. وي�صي∞: ”ال�صلطات الإ�رشاFيلية ل –اول a≥§ عزل بلدة جبارة، 

ولكن fiو وجودها نف�ص¬“. وهنا Œدر الإ�صارة اإىل اأن¬ منذ بناء ا÷دار، منع جي�ص 

الحتÓل ت�صجيل اأي كان ك�صاكن يف البلدة، و�صمل هذا الأطفال الذين ولدوا يف 

.
البلدة منذ �صنة 702003

:â«ف∏°Sh ق»∏»ة∏b  øe •
تعّد fiاaظتا قل≥يلية و�صلفيâ الأكÌ ت�رشراk با÷دار العاRل بعد fiاaظة ال≥د�ص، 

حيå يت¨ل¨ل ا÷دار يف اأراVصي املëاaظتÚ ب�صكل كبري، ليلت∞ حول عدد كبري من 

 ºان باإ�صبعي كيدوميaيعر “Úاإ�صبع” kÓيل“، م�صّكFامل�صتوطنات وي�صمها اإىل ”اإ�رشا

 kمعبدة و148 طري≥ا  k27 طري≥ا املنط≥تÚ حوا›   Úهات ا÷دار يف  وي≥طع  واأرFيل. 

Rراعية، مدمراk اإمكانية الو�صول اإىل الأراVصي وم�صادر امليا√ والأ�صوا¥، كما يعزل 

ي�رّش  ما  اإنتاجاk، وهو   Ìالأك الزراعية  اأراVصيهما  من  كبرية  م�صاحة  املëاaظتÚ عن 

بالقت�صاد الزراعي aيهما، وقد انîف�صâ اإنتاجية الأراVصي الزراعية لبلدة جيو�ص، 

اأربعة  اإىل   2002 الفواك¬ واÿ�صار �صنة  على �صبيل املãال، من ت�صعة اآل± طن من 

.
اآل± طن a≥§ �صنة 712008

 Úب Œمعات  �صبعة  ويعزل  جهات   çÓK من  باملدينة  ا÷دار  يëي§  قل≥يلية  يف 

اأما �صلفيâ، التي  اآبارها.  ا÷دار واÿ§ الأخ�رش، وي�صادر حوا› ع�رشين بÄراk من 

كانâ قد خ�رشت نëو 12% من اأراVصيها ب�صبÖ ا�صتيÓء �صلطات الحتÓل عليها 

عنها  اأعلن   %10 اإىل  اإVصاaة  ال�صناعية،  واملناط≤  امل�صتوطنات  لإقامة  وتî�صي�صها 
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2
ºك  100 حوا›  ا÷دار   ºي≥�صa جنود√،  لتدريبات  نار   ¥Óاإط مناط≤  الحتÓل 

من اأراVصيها، اأي ن�ص∞ م�صاحتها ت≥ريباk، م�صتتاk اأراVصي املëاaظة اإىل KÓKة جيوب 

غري مت�صلة، وم�رّشاk بالتا› بجميع املراكز ال�صكانية الفل�صطينية aيها; حيå يëا�رش 

 Úب fi�صورة  ويرتكها  جهات   çÓK من  املëاaظة  �صمال  قرى  من  ت�صعة  ا÷دار 

 øe ,äÉaGQh •ƒ∏H ôjOh ájhGõdG iôb º°†j …òdG ,ájhGõdG Ö«L öUÉëjh ,Ú©Ñ°UE’G

جهات¬ الأربع، مع منفذ وحيد هو عبارة عن نف≤ ي�صل¬ بباقي ال�صفة ال¨ربية، ‡ا يعني 

اإىل  للو�صول  �صلو∑ –ويلة طويلة  اإىل  �صي�صطرون  املëاaظة  اأن �صكان معظº قرى 

 .
72

املناط≤ الواقعة جنوب اإ�صبع اأرFيل و�صولk اإىل مدينة �صلفيâ عا�صمة املëاaظة

الفا�صل  ا÷دار  ببناء  ”اإ�رشاFيل“   âرشع� عندما 

اأراVصي  من  اآخر  وراء   kدو‰ا  ºيلته واأخذ 

اأحمد“  ”اأم  �صفية  ا◊اجة   âصعVو جيو�ص، 

لها   Åبîت ما   âعلم a≥د  قلبها،  على  يدها 

بÚ طياتها. ال≥ادمة  الأيام 

حفيدي  جاء   2003/9/20  ìصبا�” ت≥ول: 

�صتي  )�صتي  يناديني  اÿام�ص  ال�ص∞  يف  �صامر 

 âaعر  âالوق ذلك  يف  الأرVص(...  ا◊≥ي 

اأ�صجار  ت≥تلع  بداأت  الإ�رشاFيلية  ا÷راaات  اأن 

الã≥يلة  بجناRيرها  وتدو�ص  والبيارات  الزيتون 

هذ√  يف  اأحÓمنا  كما  تن¨ر�ص  التي  اÿ�رشاوات 

رب   ˆ �صوى   Åاألتج ملن  اأaعل?  ماذا  الأرVص. 

ال¨طر�صة  �صلبت¬  ما  �صيعيد  البكاء  هل   ?Úالعامل

اأعت≥د ذلك“. الإ�رشاFيلية? ل 
            هنادي دويكات، ”جدار الف�صل وق�ص�ص من حياة الفل�صطينيÚ“، ا÷زيرة 

نâ، 2004/10/3، انظر:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D54E36A4-BF-42D7-
B34B-A4C74F9C40BC.htm
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 êاإنتا الزراعية على  ال≥درة  aل�صطÚ، ولديها  للميا√ ا÷وaية يف  اأغنى م�صتود´  ت≥ع جيو�ص aو¥ 

جميع اأنوا´ الفاكهة واÿ�صار املعروaة يف املنط≥ة. اأما الآن aاإن اآبار امليا√ ال�صتة يف جيو�ص و75% من 

اأراVصيها اأ�صبfi âëا�رشة وراء ا÷دار العاRل، الذي اأدى بناوD√ اإىل اقتÓ´ اأربعة اآل± �صجرة Rيتون 

ولوR يلكها Óaحو جيو�ص. ومنذ انتهاء اإقامة ا÷دار، انîف�ص عدد الدaيÄات الزراعية من 136 اإىل 

72. وهنا∑ عاÓFت يف جيو�ص، ‡ن كانâ تعي�ص برخاء من ناœ اأراVصيها، اVصطرت لخت�صار وجباتها 

.É¡FÉæHC’ á«°SQóŸG •É°ùbC’G ™aO øe øµªàJ »µd á«FGò¨dG

جيو�ص، الواقعة اإىل ال�صمال ال�رشقي من مدينة قل≥يلية، بلدة ي≥طنها 3,200 ن�صمة ت�صّكل 550 عاFلة، 

 Öص�ëوب .kياFلة على الزراعة جزF200 عا الزراعة بالكامل، aيما تعتمد  350 عاFلة منها على  تعتمد 

 kصل 69 مزارعا�ëصي جيو�ص، ⁄ يVا´ عن اأراaعليها ÷نة الد âل التي ح�صلÓت جي�ص الحتÓصج�

ق§ على ت�صاريí للو�صول اإىل اأراVصيهº، و⁄ يتمكن ع�رشون مزارعاk من Œديد ت�صاريëهº، مع اأن Kمة 

 ºصيهVالو�صول اإىل اأرا ºيمكنهa ،íاأدلة على اأن هذ√ الأرقام غري �صاملة. اأما الذين ح�صلوا على ت�صاري

عب واحدة من بوابتçÓK ،Ú مرات يف اليوم، ملدة �صاعة يف كل مرة.

�رشي∞ عمر ìÓّa من جيو�ص، يبل≠ عمر√ 62 عاماk. وجه¬ اأ�صمر ويدا√ خ�صنتان ب�صبÖ اأعوام من 

العمل –â اأ�صعة ال�صم�ص، لكن قوت¬ ا÷�صدية الواVصëة تتناق�ص وابت�صامت¬ الرقي≥ة وVصëكت¬ ال�صاذجة 

ية. aيما كنا ‰�صي يف ب�صاتÚ اللوR واملان¨ا والأaوكادو واأ�صجار الزيتون التي “تلكها عاFلت¬، كان  uاملدو

يناديني ”يابا“، اأي ”يا ابنتي“، ويëدKني عن بلدت¬.

اإن ال�صاعة ت≥رتب من ال�صاد�صة م�صاءk، موعد اإغÓ¥ البوابة، �صعدت و�رشي∞ اإىل تراكتور√ لن¨ادر. 

 اأن اأذهÖ اإىل بوابة 
ّ
لكن ا÷نود اأخبوÊ اأنني ل اأ�صتطيع دخول البلدة لأنها منط≥ة ع�صكرية، واأن علي

قل≥يلية، على بعد اأربعة كيلومرتات ت≥ريباk. وaيما اأخذت اأم�صي غرباk، األ≥يâ نظرة اإىل الوراء وراأيâ يد 

.§≤a ل ب�صعة اأ�صابيعÓخ ،kها جيداaباإ�صارة قوة مطّوقة بالعجز وهي اإ�صارة �رشت اأعر ìرشي∞ تلّو�

¢Sو«L øe لةÉ°SQ :IÉ«◊ع اæe

 Margaree little, Barring Life: Letter from Jayyous- West Bank, Palestine 
Monitor, 25/6/2005, in:
http://www.palestinemonitor.org/nueva_web/articles/eyewitness/barring-life.
htm
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 ،Úص¬ ا÷دار على الفل�صطينيVيل الذي يفر≤ãال�صور العديدة للواقع ال Úومن ب

 ºالذين طوقه Úال، �صاأن¬ �صاأن الآل± غري√ من الفل�صطينيãعطا، على �صبيل امل Úمع

ت�صاريí مرور flتلفة من  اإىل عدة   êتاëي ب¬،   kرهنا ºل وجعل حياتهRالعا ا÷دار 

جي�ص الحتÓل كي يتمكن من موا�صلة حيات¬ اليومية. ويمُبR معÚ، وهو من �صكان 

لدخول  الأول   :íلت�صاري ن�صخ   çÓK والأRهار،  الأ�صجار  بيع  ويعمل يف  قل≥يلية 

”اإ�رشاFيل“، والãاÊ لعبور ا÷دار، والãالå من اأجل التن≥ل بÚ مدن ال�صفة ال¨ربية، 
وي≥ول: ”دون هذ√ ل اأ“كن من العمل وال�صتمرار“.

ا◊ا�صوب،  اأجهزة  بيع  يف  يعمل   åحي اˆ،  رام  يف   ºامل≥ي ا÷يو�صي   ºرا�ص اأما 

قل≥يلية،  ملدينة  املجاورة  جيو�ص  قرية  يف  عاFلت¬   Úب�صات اإىل  يعب  اأن  حاول  aعندما 

رّد√ ا÷نود الإ�رشاFيليون املتمركزون عند واحدة من çÓK بوابات اأقاموها هنا∑، 

بëجة اأن الت�رشيí الذي مع¬ ل يëمل رقº البوابة امل�صموì ل¬ بدخولها.

 ،Úلعام  kصاريا�  kاëمل ت�رشيëهو يa ،يف جيو�ص ºامل≥ي ل�ص≥ي≥¬ حلمي  وبالن�صبة 

ي�صدر√ ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي، ويëدد البوابة اÿا�صة بدخول الذين ت≥ع اأراVصيهº اإىل 

ب�صاعات fiددة،  الدخول  الت�رشيí كذلك aرتة  ال¨ربية من ا÷دار. ويëدد  ا÷هة 

تبداأ من ال�صباì وتنتهي عند امل�صاء، ول ي�صمí بعد√ لأي aل�صطيني بعبور املنط≥ة 

.
التي باتâ عملياk جزءاk من ”اإ�رشاFيل“73

 Úيا�ص �صهادة  قل≥يلية،  منط≥ة  اأها›  على  ا÷دار  اآKار  عن  ال�صهادات   Úب ومن 

ا÷نوب  اإىل  الواقعة  الطرية  را�ص  قرية  يف  ي�صكن  اأبناء،  لع�رشة  اأب  هو  مرابعة. 

 :Úال�رشقي ملدينة قل≥يلية، والتي تبعد 700 م عن م�صتوطنة األفي من�صي¬. ي≥ول يا�ص

”قبل بناء ا÷دار، كانâ قريتنا طوال الفرتة املاVصية –�صل على معظº خدماتها من 
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اإىل حبلة عب  الو�صول  اأ�صبâë طري≤  اإقامة ا÷دار  الآن وبعد   ]...] بلدة حبلة، 

بوابة“. وي�صي∞:

منذ عامÚ ت≥ريباk مرVصâ ابنة اأخي نبال توaي≤، 9 �صنوات، وو�صلâ درجة 

حرارتها اإىل مرحلة ت�صكل اÿطر على حياتها. a≥ام اأخي بن≥لها اإىل حبلة وعندما 

و�صل اإىل البوابة منع¬ ا÷نود من العبور بëجة عدم وجود مفاتيí للبوابة، a≥ام 

باإدخال �صماعة  ال�صياa ،ê≥ام  قام مبعا÷تها من خÓل   åحي Öبالت�صال بطبي

aاأعطاها  ي≥در،  يعطيها ح≥نة، ⁄  اأن  قرر  ال�صياê، وعندما  الفë�ص من خÓل 

حبوب بدل ا◊≥نة.

كما يروي يا�صÚ �صورة اأخرى من املعاناة، متمãلة يف منع ال�صكان من التوا�صل 

مع اأ�صدقاFهº واأقاربهº الذين ي≥يمون يف ا÷هة الأخرى من ا÷دار، aي≥ول:

هنالك العديد من الن�صاء اللواتي ي≥يº اأهلهن يف املنط≥ة الواقعة �رشقي ا÷دار. 

تزوê اأخي Rهران يون�ص من لبنى جابر منذ اأربع �صنوات، ومنذ اإقامة ا÷دار ⁄ 

 íا◊�صول على ت�رشي Öطل Ëت≥د ºيارتها. ويف كل مرة يتR اأهلها من يتمكن 

يوجد  واإخوانها.  اأخواتها  وجميع  والدتها  ي�صمل  وذلك   .ºصه�aر  ºيت  ،ºله

العديد من ا◊الت امل�صابهة يف ال≥رية.

ويلفâ يا�صÚ النتبا√ اإىل اأن:

منط≥ة  يف   kكاÓواأم ال≥رية،  يف  والبيوت  الأراVصي  “لك  عاÓFت  هنالك 

اأوا�ص§  اأخرى، ⁄ يتº اإح�صاوDها عندما ّ” اإجراء التعداد ال�صكاÊ للمنط≥ة يف 

يوم   ºبيوته يف   ºتواجده عدم  ت�صاد±   åحي  ،ºت�صجيله  ºيت و⁄   ،2003

 ºهDاإعطاو ºيت ⁄ âومنذ ذلك الوق .kن عن¬ م�صب≥اÓالإع ºالإح�صاء، الذي ⁄ يت

.
74

ºصيهVواأرا ºللدخول اإىل ال≥رية والعودة اإىل بيوته íت�صاري
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يف حÚ يروي معت�صº عمر، اأحد �صكان بلدة عزون عتمة املëاطة با÷دار، اأن¬ 

تعرVص ◊ادç �صري بينما كان برa≥ة ابن عم¬ عادل عمر، و�صدي≥هما ق�صي علي، 

بتاريخ 2007/2/17، جراء ان≥Óب ا÷رار الزراعي الذي كانوا يركبون¬. ‡ا اأدى اإىل 

اإ�صابة عادل نتيجة وقو´ اأحد جناحي ا÷رار علي¬، aيما ⁄ ي�صÖ هو ورaي≥¬ ق�صي 

باأذى. وي�صي∞ اأن رaي≥¬ تدبر اإح�صار مركبة لرaع ا÷رار وانت�صال عادل من –ت¬، 

كما اأح�رش �صيارت¬ لن≥ل عادل اإىل امل�صت�صفى.

حوا›  يف  هنا∑  اإىل  و�صلنا  عتمة.  عزون  بوابة  اإىل  ”توجهنا   :ºمعت�ص ي≥ول 

ال�صاعة 22:20 ليÓ“، موVصëاk اأن البوابة الوحيدة لل≥رية كانâ م¨ل≥ة، حيå ت¨ل≤ 

يومياk يف ال�صاعة 10:00 ليkÓ وتفتí يف ال�صاعة 6:00 �صباحاk، ول يوجد flرê اآخر 

لل≥رية. وي�صي∞:

ال�صيارة ونادينا ب�صوت عالm على ا÷نود املوجودين يف برê املراقبة.  نزلنا من 

 çص م�صاب من حاد�îبالل¨ة العبية اأن¬ يوجد معنا يف ال�صيارة �ص ºله âرشخ�

يجÖ ن≥ل¬ ب�رشعة اإىل امل�صت�صفى. كذلك aعل ق�صي الذي يتëدç العبية اأa�صل 

مني، و�رشì للجندي املتواجد داخل البê عن Xرو± عادل. طّل علينا اأحد 

ا÷نود من �صبا∑ �ص¨ري يف برê املراقبة واأمرنا اأن نن�رش± ونبتعد عن البوابة.

يتابع معت�صº قاkÓF اإنهما اأ�رشا على الب≥اء واأ◊ا تكراراk على ا÷نود للنزول من 

 kاأن¬ حاول –ريك رجلي امل�صاب الذي كان م�صتل≥يا  kاëصVالبوابة، مو íلفت êالب

على الكر�صي اÿلفي يف ال�صيارة ليوDكد للجنود وجود حالة طارFة معهما. وي≥ول:
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بعد 65 دقي≥ة ت≥ريباk نزل KÓKة جنود من البê وح�رشوا اإىل ال�صيارة. �صاهدوا 

عادل وتاأكدوا من حالت¬ اÿطرية التي ت�صتدعي ن≥ل¬ اإىل امل�صت�صفى. �صاألنا اأحد 

البوابة.   íبفت ا÷نود  اأحد  وقام   çا◊اد عن  aاأخبنا√  ح�صل،  الذي  ما  ا÷نود 

.≥Fعوقنا ا÷نود على البوابة حوا› �صاعة وع�رشة دقا

ºK ي�صي∞:

انطل≥نا م�رشعÚ اإىل م�صت�صفى الأق�صى يف مدينة قل≥يلية. يف الطري≤ �صاهدت 

عادل يتنف�ص. و�صلنا اإىل هنا∑ خÓل 20 دقي≥ة [....[ عند و�صولنا ّ” اإدخال 

عادل اإىل غرaة الطوارÇ حيå قام الأطباء واملمرVصون بفë�ص¬، لكن عادل قد 

.
75

aار¥ ا◊ياة. تبÚ اأن عادل م�صاب بك�صور ونزي∞ داخلي يف ال�صدر

• Q øeاΩ اˆ:

 âيل“ م�صتوطنات بيFاإىل ”اإ�رشا ºظة رام اˆ لي�صaاfi صيVيتد ا÷دار داخل اأرا

اأراVصي وادي   ºاإىل معظ بالإVصاaة  واأقراË وموديعÚ عيليâ وميفو هورون،  اأري¬ 

ّددت منط≥ة منزوعة ال�صìÓ بÚ الأردن و”اإ�رشاFيل“ �صنة 1949.  اللطرون، التي حمُ

وبالإVصاaة اإىل عزل املëاaظة عن اآل± الدو‰ات من اأراVصيها الزراعية، aاإن ا÷دار 

يف�صل عدداk من Vصواحي  ال≥د�ص، كما  يعمل على a�صل مدينة رام اˆ عن مدينة 

.
76

ال≥د�ص عن املدينة ويلë≥ها برام اˆ، بعد اأن كانâ ال≥د�ص هي مركز حياتها

�ص≥با يف  قرية  من   ،íقدي العزيز  عبد  الفل�صطيني îaري   ìÓالف وت�صّكل حالة 

منط≥ة رام اˆ، مãالk اآخر على الأVرشار التي يلë≥ها ا÷دار بëياة الفل�صطينيÚ يف 

ال�صفة ال¨ربية. aهو ككل ìÓّa يتبع اأعواماk من الت≥اليد يف هذ√ املنط≥ة، ويعتمد على 
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ب≥رب �صجرة كبرية جفâ غ�صونها بعد اأن قطعâ جذورها 

اأنياب جراaة اإ�رشاFيلية “هيداk لإقامة ا÷دار، جل�ص الطالÖ همام 

اإ�صماعيل ابن 12 ربيعاk غارقاk يف التفكري يف كيفية الو�صول اإىل 

منزل¬، �صاأن¬ �صاأن 250 طالباk يدر�صون يف مدر�صة بيâ عور الفوقا 

 ,iôNC’G iô≤dG øY É¡dõYh QGó÷G É¡H •ÉMCG »àdG ,ˆG ΩGQ »HôZ

aالذهاب والعودة من املدر�صة رحلة fiفوaة باملîاطر.

ي≥ول الطالÖ همام اإن ”معاناتنا كبرية لكنها تزداد يف a�صل 

ال�صتاء اإذ ن�صطر لل�صري على الأقدام اأكÌ من ن�ص∞ �صاعة حتى 

ن�صل اإىل املدر�صة“.

ويف ذات املدر�صة يتل≥ى طÓب من بلدة الطرية ال≥ريبة تعليمهº، وهوDلء ‡نوعون من 

واإن حاول  للجدار،  امل≥ابلة  ا÷هة  املدر�صة من  يëد  الذي  اللتفايف  ال�صار´  ال�صري على 

اإىل  الو�صول  يريد  من  وعلى  الأحوال.  اأح�صن  يف  لÓعت≥ال  معرVص  aهو  ذلك   ºاأحده

املدر�صة ال�صري يف عّبارة اأقامها ا÷ي�ص لت�رشي∞ ميا√ ال�صتاء وهذا ال�صبيل اأخطر من غري√ 

خا�صة يف a�صل ال�صتاء.

ال≥رية،  عن  املدر�صة  عزل  ”ا÷دار  اإن  املدر�صة  �صكرتري  عي�صى  علي  عي�صى  ي≥ول 

مب¨ادرة  للطلبة   íي�صم ل  اإذ  املدر�صة،  واإىل  من  تن≥لنا  اأKناء  �صارمة  قيود  علينا   âصVمُرaو

.“Úبة املدر�صëاملدر�صة اإل ب�صكل جماعي وب�ص

وي�صي∞ اأن”دوريات ا÷ي�ص تراقÖ خروê ودخول الطلبة يف املدر�صة، ويف حال عدم 

ا�صطëابهº من قبل املدر�صÚ ياأتون اإىل املدر�صة ويبا�رشون يف التë≥ي≤ معنا، ويجددون 

تهديداتهº واإنذاراتهº لÓإدارة“.

               موقع ا◊ملة ال�صعبية مل≥اومة جدار الف�صل العن�رشي، 2006/11/18، انظر:

http://www.stopthewall.org/arabic/cgi-bin/arabic/publish/printer_175.shtml
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اأ�صا�صية; التÚ �صيفاk، والزيتون �صتاءk. ولكن  مو�صمÚ من الإنتاê الزراعي ب�صورة 

.ºيف ال�صمي ºصهVري واأهل قريت¬ على اأرîa ا÷دار دمر هذ√ الدورة، وهّدد وجود

ي≥ول îaري: ”بدوDوا ببناء ا÷دار قبل �صهر a≥§ من مو�صº قطا± الزيتون، كان 

ذلك يف ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2003. اقتلعوا اأ�صجار الزيتون وعزلوا اأراVصينا البال¨ة 

.“Âم�صـاحتها الإجمالية 1,000 دو

يتلك îaري خم�صÚ دو‰اk من هذ√ الأراVصي، ويوVصí اأن بع�صها تعود ملكيت¬ 

 120  ´Óباقت ”بدوDوا  اأبناء عم¬، ولكن¬ هو من كان ي�رش± عليها. وي�صي∞:  اإىل 

�صجرة Rيتون من اأ�صجاري. كانâ قطعة الأرVص الأكÌ خ�صباk [خ�صوبة[ بÚ جميع 

ال≥طع، الآن دمروها“.

 Rباللو كذلك  املزروعة  الأرVص،  هذ√  يف   Úالت  ºملو�ص ال�صنوي  الدخل  كان 

 kدولرا  375 بنëو  يمُ≥ّدر  كان  ال�صهري  دخلها  اأن  اأي  دولر،   4,500 والزيتون، 

بناء  بدء  منذ  ولكن  الحتÓل.  Xرو±  Xّل  يف   kمرتفعا  kÓدخ يمُعد  وهو   ،kصهريا�

ا÷دار، رa�صâ �صلطات الحتÓل منîa íري ت�رشيëاk للو�صول اإىل اأرVص¬. وهو 

 kكانوا ي≥ولون يف كل مرة اأن لي�ص م�صموحا ºمن مرة، ولكنه Ìاأك âي≥ول: ”حاول

لنا ا◊�صول على ت�رشيí، ول حتى الو�صول اإىل الأرVص“.

خ�رشت¬   ،íقدي عاFلة  اأراVصي  من  اآخر   mجزء اإىل  املعزولة  الأرVص  هذ√  وت�صا± 

 íصVويو البع�ص.  ببع�صها  ال�صتيطانية  الكتل  ترب§  التي  اللتفاaية  الطر¥   Öب�صب

îaري:
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ل يوجد اأية م�صتعمرات على اأراVصينا، ولكنهº �صّ≥وا çÓK طر¥ التفاaية 

وجنوبيها.  ال¨ربية  ال�صفة  �صما›  يف  ال�صتيطانية  الكتل  ÿدمة  اأراVصينا  على 

هذ√  الطر¥.  هذ√  ÷انبي  املÓ�ص≥ة  الأراVصي  بالعتبار  تاأخذ  اأن  وعليك 

ال�صتãمار،  من  اآخر  نو´  اأي  من  اأو  للزراعة  ا�صتعمالها  من  عنا  pن ممُ الأراVصي 

.
77

ونëن نعتبها Vصاعâ هي الأخرى

“êاõŸا ôµ©e”

كان عبد الرحمن )5 �صنوات(، من قرية م�صëة ال≥ريبة من رام اˆ، واقفاk بال≥رب من واحدة 

ا◊ياة“،  ”روVصة  اأتراب¬ يف  اإىل   ºلين�ص كالعادة  لت≥ل¬  الروVصة  ينتظر حاaلة  ا÷دار،  بوابات  من 

عندما بادر√ اأحد ا÷نود هنا∑ ب�صفعة اهتزت لها جوانë¬ وارتطمâ بوجنت¬ املمتلÄة املëمرة، 

ºK اأم�صك ا÷ندي بتÓبيÖ عبد الرحمن ورaع¬ عالياk عن الأرVص لترتنí رجÓ√ مدلة يف الهواء، 

وهو ي�صيí”ماما، ماما“.

كانâ تلك املرة الأخرية التي خرê بها عبد الرحمن من املنزل وحد√، دو‰ا الإ�رشار على 

رa≥ة والد√، اأو اأحد اإخوان¬.

ت≥ول اأم¬ عن �صبa Öعل ا÷ندي لذلك: ”وق∞ عبد الرحمن عند البوابة، من �صوء حظ¬ اأن 

ا÷ندي كان معكر املزاê ذلك ال�صباa ،ìنëن نعي�ص –â رحمة اأمزجتهº، وقام ب�رشب¬، ومنذ 

 ºFدا íمن املنزل مبفرد√، وقد اأ�صب êروÿصة، اأو اVياأبى عبد الرحمن الذهاب اإىل الرو Ú◊ذا∑ ا

البكاء وتراود√ اأحÓم وكوابي�ص مزعجة يومياk، بالإVصاaة اإىل التبول الليلي بعد ا◊ادKة“.

    هنادي دويكات، ”جدار الف�صل و ق�ص�ص من حياة الفل�صطينيÚ“، ا÷زيرة نâ، 2004/10/3، انظر:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D54E36A4-BF1B-42D7-B34B-
A4C74F9C40BC.htm
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:º◊ â«H  øe •

هذ√  من   §≤a  %13 aاإن   ،º◊  âبي fiاaظة  م�صاحة  هي   
2
ºك  660 اأ�صل  من 

امل�صاحة متاì ل�صتîدام الفل�صطينيÚ; وذلك نتيجة لبناء ا÷دار وا�صتمرار تو�صع 

اإىل تî�صي�ص م�صاحة �صا�صعة  اإVصاaة  امل�صتوطنات والبوDر ال�صتيطانية الإ�رشاFيلية، 

ومنع  طبيعية.  وfiميات  نار   ¥Óاإط مناط≤  اأو  ع�صكرية  كمناط≤  اأراVصيها  من 

ت�صّكل  والتي   ،âاملي البëر  �صواحل  من   ºك  32 اإىل  الو�صول  من   Úالفل�صطيني

 åحي املëاaظة،  هذ√  واقع  ا÷دار   ºاقa وقد  املëاaظة.  من  ال�رشقي  ا÷زء   ºمعظ

 من اأراVصيها، ت�صºّ ت�صعة Œمعات aل�صطينية ي�صكنها 21 األ∞ ن�صمة، 
2
ºعزل 64 ك

الرFي�صي  الطري≤   ،60 طري≤  واأغل≤  خ�صوبة،   Ìالأك الزراعية  الأراVصي  وبع�ص 

ت�صتهر  التي  اÿ�رش،  بلدة  ا÷دار  �صيعزل  املãال،  �صبيل  وعلى  اÿليل.  اإىل  املوDدي 

 âبي �صيعزل  كما  الزراعية،  اأراVصيها  من   %75 عن  aيها،   Öالعن fiا�صيل  بتنو´ 

باأ�صجار  معظمها  املزروعة  الزراعية  الأراVصي  من   Âدو  3,200 حوا›  عن  جال 

التجارية  املÓëت   ºمعظ ¥Óباإغ ا÷دار   Öت�صب قبة راحيل  منط≥ة  الزيتون. ويف 

 kاب 72 م�صنعاëصى اأ�ص�îو ال≥د�ص، كما يëية لها نîبعد اأن قطع الطري≤ التاري

م≥اماk يف بيa âّجار من انهيار القت�صاد املëلي لل≥رية يف حال قطعهº ا÷دار عن 

.
7860 

طري≤ 

وخ�رشت  للهدم  مناRلها   âصVتعر التي  التجمعات  على  الأخرى  الأمãلة  ومن 

اأربعة كيلومرتات  اأراVصيها، قرية الو÷ة، والتي ت≥ع على بعد  م�صاحات كبرية من 

.º◊ âمن مدينة بي
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 kاأ�صبوعيا  kاKحد  íاأ�صب املناRل  ”هدم  ال≥رية:  جمل�ص  ع�صو   êالأعر �صريين  ت≥ول 

عاÓFت   çÓK Œد  لذلك  اإلي¬;  ليذهبوا  مكان   ºلديه لي�ص  والنا�ص  الو÷ة،  يف 

يف  للعي�ص  اVصطرت  الأ�رش  بع�ص   .Ìاأك  kواأحيانا منزل،  كل  يف  تعي�ص  الأقل  على 

الكهو±“. وت�صي∞: ”الأمر اأ�صب¬ بëكº بال�صجن املوDبد على ا÷ميع، حتى على 

الذين �صيولدون هنا“.

ا÷دار،   íل�صال الأراVصي  م�صادرات  نتيجة  اأراVصيها   ºمعظ الو÷ة  خ�رشت 

غيلو،  وهار  غيلو،  م�صتوطنات  )وهي  بها  املëيطة  الKÓãة  امل�صتوطنات   íول�صال

 âص، وهي ن�ص∞ امل�صاحة التي ب≥يVمن الأر 
2
ºيل(، ليب≥ى لها 2.2 كFوغيفعات يا

.
2
ºمن م�صاحتها الأ�صلية البال¨ة 18ك §≤a %12.5ل �صنة 1948، وÓلها بعد احت

اإحدى  خل∞  ينتظرون  aل�صطينيون 

يف   ،º◊  âبي يف  العاRل  ا÷دار  بوابات 

�صÓة  لأداء  ال≥د�ص  اإىل  العبور  انتظار 

ا÷معة الãانية من �صهر رم�صان يف امل�صجد 

الأق�صى.

   اأ.±.ب، 2005/10/14



67
 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

اإىل جانÖ ذلك، aاإن ا÷دار عند اكتمال¬ �صيعزل الفÓحÚ عن اأكÌ من %90 

 ºعلى دخول قريته ºب�صكل كامل، ليجبه ºا�رشهëالزراعية، و�صي ºصيهVمن اأرا

.
79

واÿروê منها عب بوابة واحدة

وقد اأ�صارت درا�صة حالة اأعدها معهد الأبëاç التطبي≥ية يف ال≥د�ص )اأريè( اإىل 

اأن ”اإ�رشاFيل“ تتÓعÖ ب�صكان ال≥رية وت�ص¨§ عليهº من خÓل قيود البناء ال�صارمة 

وا÷دار الفا�صل; بهد± دaعهº للرحيل عنها طواعية.

وتعرVص الدرا�صة حالة اأحد �صكان ال≥رية، منذر حمد، الذي تعرVص منزل¬ للهدم 

قوات  يد  على   2006/1/31 يف  اأولهما  الأمنية“;  ”الحتياجات  بذريعة   Úمرت

الحتÓل، ل�صالí بناء ا÷دار العاRل.

)
i
اأمريكي دولر  األ∞   12( �صيكل  األ∞   Úخم�ص نëو  دaع  اأن¬  منذر  ي≥ول 

لإعادة بناء منزل¬ الذي هدم¬ الحتÓل.

ولكن بعد اأن اأعيد بناء املنزل، تل≥ى �صاحب¬ اإخطاراk باأن اإعادة البناء “â دون 

ويف  جديد.  من  بهدم¬  اأمر  اأ�صدر  a≥د  وبالتا›  الحتÓل،  �صلطات  من   íت�رشي

دم املنزل مرة اأخرى، ليرت∑ منذر  �صهر كانون الأول/ دي�صمب من ال�صنة نف�صها، همُ

.
80

مفل�صاk وم�رشداk مع عاFلت¬ املكونة من خم�صة اأaراد

ويف مدينة بيº◊ â نف�صها جاءت اإحدى العبارات التي ت�ص∞ معاناة �صكانها 

 Öوج” اآن�صتا�ص:  قالâ كلري   Úية، حFناãا�صت ب�صورة  لÓنتبا√  ملفتة  ب�صبÖ ا÷دار 

علينا ا◊�صول على ت�رشيí لن�رش ال¨�صيل على �صطí منزلنا“.

وa≤ معدل �صعر ال�رش± من ال�صيكل اإىل الدولر ل�صنة 2006 )4.46 �صيكل للدولر(، انظر:
 i

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/average/averg06e.htm  



وعند الت�صاوDل عن ال�صبÖ، تاأتي الإجابة من خÓل امل�صهد التا›: ا÷دار العاRل 

يطو¥ البناية التي ت≥طن aيها كلري مع عاFلتها من çÓK جهات، ولأن �صطí البناية 

املكونة من KÓKة طواب≤ اأعلى ب≥ليل من حاaة ا÷دار العلوية، قرر جنود الحتÓل 

–ويل هذا ال�صطí لن≥طة مراقبة ع�صكرية لعدة �صهور.

عاFلة كلري و�ص≥ي≥ها اأ�صبëتا العاFلتÚ الوحيدتÚ اللتÚ ت≥يمان يف هذ√ البناية، 

وتوVصí قاFلة: ”⁄ يعد اأحد ي�صكن يف هذ√ البناية �صوانا“، م�صيفة اأن¬ ”كان هنا∑ 

غرينا، ولكنهº رحلوا ب�صبÖ امل�صاكل“.

امل�صاكل التي تتëدç عنها كلري هي التي ت�صببâ باإغÓ¥ م�صدر رR¥ العاFلة، 

aعاFلة اآن�صتا�ص كانâ تدير KÓKة Ófiت ناجëة لبيع التذكارات يف الطاب≤ الأرVصي 

من البناية، ولكن ا÷دار �صّد ال�صار´ الذي كان يف ال�صاب≤ اأحد ال�صوار´ املزدهرة 

يف بيº◊ â بë�صÖ ما ت≥ول كلري، ‡ا اأجبهº على اإغÓ¥ هذ√ املÓëت، Óa اأحد 

ي�صلك طري≥اk ينتهي اإىل حاF§ م�صدود.

a�صول  اأحد  يف   çحد ما  كذلك،  كلري  عنها   âKد– التي  الأVرشار   Úب ومن 

ال�صتاء، عندما ذابâ الãلوê املت�صاقطة اآنذا∑، وتدâ≤a اإىل داخل املÓëت واأغرقتها 

موقعة aيها اأVرشاراk كبرية، بعد اأن حجز ا÷دار امليا√ وحال دون جريانها اإىل اأ�صفل 

.
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التل كما يف ال�صاب≤
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äÉYوæªŸو¿ اfÉb

بعد اكتمال ا÷دار حول قرية النعمان الواقعة �رشقي بيº◊ â، اأقامa âي¬ �صلطات 

الحتÓل بوابة ي�صيطر عليها جنود الحتÓل، ويî�صعون اأهلها لـ”قانون ‡نوعات“.

الدخول  اإن�صان  م�صموì لأي  اإن¬ غري  ال≥رية،  �صكان  اأحد  ي≥ول جمال درعاوي، 

�صوى �صكان ال≥رية، حتى موD�ص�صات ح≥و¥ الإن�صان التي حاولâ الدخول، وعدد من 

حملة هويات ال≥د�ص الذين حاولوا Rيارة ال≥رية، منعوا من الدخول عب البوابة.

واأكÌ من ذلك ي≥ول جمال: ”من [منذ[ �صهرين ⁄ يعودوا ي�صمëوا ل�صيارة النفايات 

اإذا بدنا   Rحتى جرة ال¨ا” :kة بالنفايات“، م�صيفاÄال≥رية ملي âëبدخول ال≥رية، واأ�صب

ندخلها على ال≥رية ندخلها تهريÖ مرة تزب§ معنا [ننجí[ ومرة ‡كن يرجعوها“.

ومن امل�صëك املبكي كما ي≥ول جمال اأن �صلطات الحتÓل “نع الطبيÖ البيطري 

من دخول ال≥رية، يف حÚ ت�صمí للمزارعÚ باإخراê جميع اأغنامهº من ال≥رية لتطعيمها 

نع الفني من دخول ال≥رية لت�صليëها  يف بيâ �صاحور. حتى الÓãجة يف حال تعطلها يمُ

aي�صطر �صاحبها اإىل حملها لبيâ �صاحور لت�صليëها.

كما باتâ اأكيا�ص الطfi Úëظورة كذلك، aوa≥اk ل�صهادة جمال، منع الحتÓل اأحد 

ال�صكان من اإدخال كي�ص طÚë لأولد√، واأ�رشوا على عودت¬ اإىل بيâ �صاحور وتفري≠ 

كي�ص الطÚë يف اأكيا�ص من النايلون بدعوى الفë�ص الأمني.

ويف اإحداى املرات �صÖ حري≤ يف اأ�صجار ال≥رية، ي≥ول جمال اإن جنود الحتÓل 

على  اأتى  حتى  وب≥ي  ا◊ري≤،  لإطفاء  الإطفاFية  باإدخال   Êاملد للدaا´  ي�صمëوا   ⁄”
الأ�صجار كلها“.

وال≥رى  املدن  العن�رشي،  الف�صل  جدار  مل≥اومة  وا◊ملةال�صعبية   ،kالتنموي-معا العمل  مركز    

، aل�صطÚ، �ص 26-28، انظر: ّ̂ الفل�صطينية بÚ العزل والتهجري، اأيار/ مايو 2007، رام ا

http://www.stopthewall.org/arabic/cgi-bin/arabic/uploads/book_001.pdf 
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70

:π«∏ÿا øe •

عن   kل�صطينياa  kمعاŒ  Úخم�ص نëو  اÿليل  fiاaظة  يف  ا÷دار  م�صار  يعزل 

التي   ºمراعيه اإىل  الو�صول  من  الرعاة  من   kكبريا  kعددا  kف≥دا ممُ اأراVصيها،  من  جزء 

اأ�صكلوت  م�صتوطنة  من  بال≥رب  ت≥ع   Âدو اآل±  اأربعة  بينها  من  عليها،  اعتادوا 

مكونة  عاFلة  تعي�ص  اÿليل،  جنوب  الواقعة  يتري   âبي ويف  ا÷دار.  Vصمها  التي 

الحتÓل  اأعلنها  منط≥ة  يف  الأخ�رش،   §ÿوا ا÷دار   Úب  kصا�îص�  Úخم�ص من 

على  العاFلة  اأaراد   kبا جممُ م¨ل≥ة،  ع�صكرية  منط≥ة   2009 يناير   /Êاãال كانون  يف 

وتفت≥ر   .ºمنه  35 لـ  ينëها   ⁄ ،ºبيوته للعي�ص يف  اإقامة   íت�صاري على  ا◊�صول 

للذهاب  اإىل Ófiت Œارية ومدار�ص وخدمات طبية، ‡ا ي�صطر �صكانها  املنط≥ة 

اأقرب مركز للîدمات، من خÓل معب بيâ يتري الذي  تمُعّد  التي  اإىل بلدة منيزل 

تدير√ �رشكة اإ�رشاFيلية خا�صة، تمîُ�صع اأطفال البلدة لتفتي�ص كل �صباì وم�صاء عند 

.
82

ذهابهº اإىل مدار�صهº وعودتهº منها

�صاهدة على   âد كان≤a اÿليل،  اإذنا غرب  بلدة  الواقعة قرب  ق�صة،  اأما خربة 

هدم مناRل اأكÌ من a 200ل�صطيني وطردهº منها يف 2007/10/29; ب�صبÖ ا÷دار 

الذي يعزل اÿربة عن باقي مناط≤ ال�صفة ال¨ربية.

كان �صكان اÿربة، التي اأقيمâ يف اÿم�صينيات، ومعظمهº من الÓجÚÄ من 

بيâ جبين الواقعة يف الأراVصي املëتلة �صنة 1948، يعي�صون يف اÿيام والكهو± 

ويعتا�صون من تربية املا�صية. ولكن منذ البدء ببناء ا÷دار العاRل، بداأ جي�ص الحتÓل 

يمُنّكل ب�صكان ال≥رية وينعهº من الو�صول اإىل باقي مناط≤ ال�صفة.
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وقبل موعد الهدم باأربعة اأيام، وVصع جي�ص الحتÓل اأوامر الهدم بëجة البناء 

بدون ترخي�ص –â ا◊جارة يف مدخل ال≥رية. ويف التاريخ املذكور، و�صلâ اإىل 

ال≥رية جيبات ع�صكرية م�صëوبة بجراaات، وبداأت aوراk بهدم اÿيام والكهو± 

دون “كÚ ال�صكان من اإخراê اأغراVصهº و‡تلكاتهº، ‡ا اأدى اإىل دaن الكãري منها 

–â الأن≥اVص.

ºK حّمل جنود الحتÓل معدات ال�ص≥اية والعل∞ اÿا�صة باملا�صية يف �صاحنة، 

املكان  م¨ادرة  على  ال�صكان  واأجبوا  ا÷دار،  من  ال�رشقية  ا÷هة  اإىل  بها  واأل≥وا 

اإىل  ال≥رية بÓ ماأوى واVصطروا  التا›. وب≥ي معظº �صكان  اليوم  مع حلول Xهرية 

.
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ا�صتÄجار م�صاكن موDقتة يف بلدة اإذنا

وي≥ول fiمد طلÖ وfiمد نطاì، اللذين كانا من �صكان اÿربة، اأنهما باتا جمبين 

على بيع ما تب≥ى لهº من موا�صيهº ليتمكنوا من تاأمÚ معي�صتهº، موVصÚë اأن¬ ⁄ 

.
84

يعد با�صتطاعتهما تربية املوا�صي لأنهما ⁄ يعودا يلكان اأي اأرVص للرعي





73
 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

(¢Só≤dG ±ÓZ) ¢Só≤dG ‘ QGó÷G :k É°ùeÉN

يعّب بناء ا÷دار حول ال≥د�ص، اأو ”غÓ± ال≥د�ص“ كما ت�صمي¬ �صلطات الحتÓل 

 èيف برنام kل، وهو امل�صي قدماRل من ا÷دار العاÓاأهدا± الحت ºيلي، عن اأهFالإ�رشا

بامل�صتوطنات وا÷دران، لعزلها عن  اأراVصيها، واإحاطتها  ال≥د�ص، وم�صادرة  تهويد 

املدينة الأ�صليÚ من  اأ�صëاب  الت�صيي≤ على   Öاإىل جان العربي والإ�صÓمي،  fiيطها 

الفل�صطينيÚ ودaعهº اإىل تركها.

وقد اأوVصí املكتÖ الوطني للدaا´ عن الأراVصي يف aل�صطÚ، اأن ا�صتكمال بناء 

ا÷دار يف ال≥د�ص �صيرتتÖ علي¬ اآKار خطرية، لأن الهد± الواVصí من بناء ا÷دار يف 

 %35 الفل�صطينيÚ من  حدود ما ي�صمى ال≥د�ص الكبى، هو خف�ص ن�صبة ال�صكان 
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كما هو ا◊ال يف ال≥د�ص املو�صعة اإىل 22%، الأمر الذي يك�ص∞ بوVصوì م�رشو´ 

واجتماعية  واقت�صادية  �صيا�صية  اآKار  ذلك  على   Öو�صيرتت امل≥د�صة،  املدينة  تهويد 

.
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Úخطرية على الفل�صطيني

وي�صتعرVص هذا الف�صل تاأKريات ا÷دار العاRل على مدينة ال≥د�ص، وجوانÖ من 

معاناة �صكانها الناجمة عن¬.

طفلة aل�صطينية –مل �صورة Rميلتها 

متاأKرة  ا�صت�صهدت  التي   Úعرام عبري 

باإ�صابة تعرVصâ لها خÓل مظاهرة Vصد 

ا÷دار يف عناتا.

.2007/1/21 ،Rرويرت  

ك�صفâ �صëيفة معاري∞ يف 2008/3/19، عن اأن النيابة العامة الإ�رشاFيلية 

 Úالنريان ا◊ية على املتظاهرين الفل�صطيني ¥Óل≥وات حر�ص ا◊دود باإط âصادق�

Vصد ا÷دار العاRل املëي§ ب�رش¥ ال≥د�ص، وامل�صمى بـ”غÓ± ال≥د�ص“. 

نريان   ¥Óاإط الإ�رشاFيلية  لل≥وات   ìاإن¬ م�صموa التعليمات،  تلك   Öص�ëوب

لتعليمات  م�صابهة  ”ب�صورة  ا÷دار  Vصد   Úل�صطينيa متظاهرين  باŒا√  قنا�صة 

اإطÓ¥ النار املتبعة يف مناط≤ ال�صفة ال¨ربية“، ولكن يëظر اإطÓ¥ النريان ا◊ية 

.Öيليون واأجانFم اإ�رشاÓن�صطاء �ص ºيتواجد بينه âا√ متظاهرين يف وقŒبا

     امل�صهد الإ�رشاFيلي، 2008/3/20.
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õY .1∫ القH øY ¢Sóق»ة اõLCاA ال†°فة ال¨Hô»ة:

، وهو يعمل على عزلها عن ب≥ية 
86

ºو 167 كëيتد م�صار ا÷دار يف ال≥د�ص ن

اأجزاء ال�صفة ال¨ربية. كما اأن¬ يتلوى مبا ي�صمن –≥ي≤ الأغلبية اليهودية يف املدينة، 

من خÓل عزل¬ الأحياء وال≥رى العربية التابعة ملëاaظة ال≥د�ص عن املدينة نف�صها; 

 âبي وقرى  ال�رش¥،  يف  �صعد  وال�صيخ  ال�رشقية  وال�صواحرة  دي�ص  واأبو  كالعيزرية 

عنان   âوبي دقو   âوبي اك�صا   âوبي اإجزا   âوبي وال≥بيبة  وقطنة  وبّدو  �صوريك 

والطرية يف ال�صمال ال¨ربي، والرام وVصاحية البيد وعناتا وحزما يف ال�صمال.

ويف ال�صمال اأي�صاk، يعزل ا÷دار اأربع قرى ي�صكنها اأكÌ من 15 األ∞ aل�صطيني 

يف جيÖ م¨ل≤ يعر± بجيÖ برينبال، وهو ي�صº قرى بري نبال وا÷يÖ وا÷ديرة 

الرابعة  ا÷هة  بها ا÷دار من çÓK جهات، ويف  البلد; حيå يëي§  وبيâ حنينا 

 Öا÷ي من  الوحيد  والطري≤   .Úالفل�صطيني اأمام  م¨ل≤  اإ�رشاFيلي  اأمني  طري≤  يوجد 

.
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واإلي¬ ير –â الطري≤ الأمني ويو�صل اإىل رام اˆ

ويف امل≥ابل، يعمل ا÷دار على و�صل ال≥د�ص بامل�صتوطنات الإ�رشاFيلية املوجودة 

 ºل كتلة عت�صيون يف ا÷نوب ال¨ربي، وكتلة اأدوميãيها وحولها يف كتلة واحدة; مa

يف ال�رش¥، وكتلة غيفعون يف ال�صمال ال¨ربي، وم�صتوطنات بي�ص¨ات FRي∞ ونيفي¬ 

يع≥وب وعطاروت يف ال�صمال )انظر خريطة 4(.

تلك  من  عدد  وقو´  من   ºالرغ على  ياأتي  ذلك  اأن  اإىل  الإ�صارة  وŒدر 

معالي¬  كم�صتوطنتي  الحتÓل;  ر�صمها  التي  البلدية  حدود   êخار امل�صتوطنات 
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اأن   Úح يف  ن�صمة.  األ∞   39 �صكانهما  جممو´  البال≠  FRي∞  وجيفعات   ºاأدومي

 ,ájó∏ÑdG  OhóM πNGO  á©bGƒdG  ,¢ù«eGÒª°Sh  Ö≤Y ôØch  •ÉØ©°T  º«îªc ≥WÉæe

تعداد  يزيد   åحي aل�صطينية،  �صكانية  كãاaة  ذات  لكونها  ا÷دار،   êخار  âاأب≥ي

.
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�صكانها عن 30 األ∞ ن�صمة

ال�صمال،  جهة  من  ال≥د�ص  مدينة  عزل  الحتÓل  �صلطات   âا�صتكمل  ،2009/2/16 بتاريخ 

باإغÓ¥ بوابة Vصاحية البيد يف ا÷دار العاRل، والتي كانâ ت�صّكل املدخل الوحيد املمُتب≥ي ل�صكان 

قلنديا.  الدخول واÿروê عب معب  ال�صكان على  ال≥د�ص، جمبة  الرام من واإىل  ال�صاحية وبلدة 

اأمُغل≥â جميع البوابات حول مدينة ال≥د�ص، واأ�صبí الدخول واÿروê يتº من خÓل  وبذلك 

بوابات ي�صيطر عليها الحتÓل.

واأوVصí �رشحان ال�صÓية، رFي�ص جمل�ص الرام املëلي، اأن هذا الإجراء يهد± اإىل عزل ال�صكان 

عن مدينة ال≥د�ص من ناحية ديوغراaية، م�صرياk اإىل وجود نëو 60 األ∞ مواطن م≥د�صي يعي�صون 

يف بلدة الرام وال�صاحية �صمال املدينة باتوا مهددين ب�صÖë هوياتهº الزرقاء، ‡ا يوDدي اإىل تفري≠ 

.Úال≥د�ص من �صكانها امل≥د�صي ±Óغ

      موقع مدينة ال≥د�ص، 2009/2/17، انظر:

http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=1676
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ويف املجمو´، �صتبل≠ م�صاحة الأراVصي املعزولة غرب ا÷دار عند النتهاء من 

 Úظة ال≥د�ص، وي≥ّدر عدد الفل�صطينيaاfi و 43% منëاأي ن ،k151,974 دو‰ا ¬Fبنا

الذين �صيعزلهº ا÷دار يف مدينة ال≥د�ص بëوا› 230 األ∞ aل�صطيني، ي�صّكلون نëو 

.
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56% من �صكانها

90
جدول )4(: تطّور وت≥ّدم عملية اإن�صاء ا÷دار يف ال≥د�ص

الن�صبة من طول امل�صارالطول بالكيلومرت

47%78.5اأكملâ اإقامت¬

â–30.6%18.3 البناء

34.7%58.2⁄ تتº اإقامت¬ بعد

100%167.3املجمو´

التي  الأدوات  تعزيز  اإىل  العاRل  ا÷دار  يوDدي  ا÷¨رايف،  الف�صل   Öجان واإىل 

“تلكها �صلطات الحتÓل لت≥ييد حركة الفل�صطينيÚ بÚ ال≥د�ص وب≥ية اأجزاء ال�صفة 

ال¨ربية، مبا يعزR عزلة املدينة و�صكانها، وذلك من خÓل بطاقات الهوية ال�صî�صية، 

والت�صاريí وا◊واجز الع�صكرية; حيå يعتمد تن≥ل الفل�صطيني من ال≥د�ص واإليها 
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خريطة )4( ا÷دار و امل�صتوطنات ال�رشاFيلية املëيطة بال≥د�ص املëتلة 

اآذار/ مار�ص 2007

اÿريطة: اإعداد داFرة �صوDون املفاوVصات - وحدة دعº املفاوVصات.
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الذين  ال¨ربية  ال�صفة  اأبناء  وينع  يëملها،  التي  ال�صî�صية  الهوية  بطاقة  نو´  على 

يëملون الهوية الفل�صطينية من دخول �رشقي ال≥د�ص، اإل بت�رشيí خا�ص يë�صلون 

اإ�رشاFيلي، يëدد عادة ا◊اجز الذي يتوجÖ على  اأمني  علي¬ بعد اÿ�صو´ لتدقي≤ 

.
91

حامل الت�رشيí املرور عب√، ويكن ل�صلطات الحتÓل اإل¨اوD√ دون �صاب≤ اإنذار

:Qاó÷ا Öب°ùH ¢Sóالق ¿Éµ°S IÉfÉ©e .2

:¿Éµ°ùال Òé¡J .Cا

الإ�رشاFيلية،  بالإجراءات   Úامل≥د�صي كاهل  اإK≥ال  اإىل  ال≥د�ص  ا÷دار يف  بناء  اأدى 

واVصطر عدد كبري منهº لÓنت≥ال وت¨يري اأماكن �صكنهº لأ�صباب flتلفة، من اأبرRها 

حملة  aاإن  الإ�رشاFيلي،  لل≥انون   kا≤aوa امل≥د�صية.  الهويات  على  للمëاaظة  ال�صعي 

هذ√ الهويات مهددون بف≥دانها يف حال اأقاموا ل�صبع �صنوات اأو اأكÌ خارê حدود 

البلدية. وت≥ع م�صوDولية اإKبات الإقامة على امل≥د�صيÚ اأنف�صهº، من خÓل ت≥دË اإKبات 

دaع Vرشيبة امللكية، واإKبات مبكان العمل اأو الدرا�صة، اإVصاaة اإىل aواتري املراa≤ العامة.

وقد اأدت هذ√ ال�صيا�صة الإ�رشاFيلية اإىل �صÖë هويات a 1,363ل�صطيني م≥د�صي 

يف �صنة 2006، وهو اأعلى معدل ل�صÖë الهويات منذ اكتمال احتÓل ال≥د�ص �صنة 

1967، ليبل≠ بذلك جممو´ الإقامات امل�صëوبة منذ ذلك العام وحتى نهاية �صنة 2006 

.
نëو 928,269

 êخار  ºصكناه� اأماكن  من  لÓنت≥ال   ºعهaد  ºمبدينته  Úامل≥د�صي “�صك  ولكن 

حدود البلدية اإىل داخلها، حيå بل≠ جممو´ املنت≥لÚ حتى نهاية �صنة 2007 حوا› 

. وذلك على الرغº من �صعوبة الظرو± التي �صيواجهونها عند 
93

40 األ∞ aل�صطيني
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عودتهº ب�صبÖ �صيا�صات الحتÓل، �صواء من ناحية الكتظا® ال�صكاÊ والتعليمي 

يف الوحدات ال�صكنية وال�صفو± التعليمية، اأو التناRلت الجتماعية والقت�صادية 

امل≥د�صي،  املواطن  التي يدaعها  الباهظة  aالتكالي∞  التي يوجدها النت≥ال;  ال�صعبة 

مادي  Vص¨§   â– الأ�رش  بوVصع  كفيلة  اأخرى،   ÖFرشاVو امل�ص≥فات   ÖFرشاV من 

ج�صيº، يجعل اأaرادها يعي�صون يومهº دون تîطي§ للم�صت≥بل.

اأ�صارت درا�صة  اأKر ا÷دار على النزوì ال≥�رشي للفل�صطينيÚ يف ال≥د�ص،  وعن 

بديل  مركز  مع  بالتعاون  الفل�صطيني  لÓإح�صاء  املركزي   Rا÷ها اأجراها  ميدانية 

للمواطنة وح≥و¥ الÓجÚÄ يف الفرتة ما بÚ 5/15-2006/6/10، اإىل اأن %32.9 

من امل≥د�صيÚ الفل�صطينيÚ غريوا اأماكن اإقامتهº ال�صاب≥ة، منهº 53.9% غريوا مكان 

اإقامتهº لأول مرة ب�صبÖ بناء ا÷دار منذ �صنة 2002، واأن 63.8% من الأaراد الذين 

16 �صنة aاأكÌ يفكرون يف النت≥ال ب�صبÖ ا÷دار والإجراءات الإ�رشاFيلية  يبل¨ون 

على   ºفيزهëلت املنا�صبة  اÿدمات  توaري  اإىل   ºمنه  %86.7  êتاëي aيما  الأخرى، 

.
94

الب≥اء يف اأماكن �صكناهº، وخا�صة العمل وال�صمان الجتماعي

الأ�رشة  هذ√   âكان  åحي ا◊الة;  هذ√  على  الأمãلة  اأحد  �صلمى  اأ�رشة  وت�صّكل 

يف  كبري  منزل  بناء  الãمانينيات  يف  اختارت  قد  اأaراد  ع�رشة  من  املكونة  امل≥د�صية 

امللكية،  ال≥د�ص، ودaعV âرشيبة  لها جميعاk، واحتفظâ مبنزلها يف  يت�صع  العيزرية 

واحتفظâ بوVصعية اإقامتها.

للعودة  الأ�رشة   âعaصببها ا÷دار غرّيت ذلك كّل¬، ود� التي  ال�صعوبات  ولكن 

اإىل داخل ال≥د�ص. aرحلة العمل التي كانâ تكل∞ �صلمى 2.5 �صيكل )نëو ن�ص∞ 
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دولر( وت�صت¨ر¥ 15 دقي≥ة، على �صبيل املãال، اأ�صبâë تكل∞ 50 �صيكل )اأكÌ من 

، وت�صت¨ر¥ اأكÌ من �صاعة بالتاك�صي عب م�صتوطنة 
ii
10 دولرات( بعد بناء ا÷دار

 íاأ�صط وتتن≥ل عب  aتت�صل≤   ،kاأحيانا ا÷دار  تتëدى  �صلمى   âوكان .ºاأدومي معالي¬ 

 Êعوaود الإ�رشاFيليون  ا÷نود  بي  اأم�صك  ”عندما  قاFلة:  وتتذكر   ،√Rلتتجاو  Êاملبا

اأيام.  اإىل التوق∞ عن العمل عدة  بî�صونة اإىل الأرVص، تاأذى Xهري واVصطررت 

ومن ح�صن حظي اأنهº ⁄ ي≥ب�صوا علي“.

و⁄ تنت¬p م�صكلة هذ√ الأ�رشة بالعودة اإىل ال≥د�ص، حيå رaعâ بلدية الحتÓل 

اأنها ل تتîذ من ال≥د�ص  اأaرادها امل≥د�صية، بëجة  دعوى Vصدها مل�صادرة هويات 

 âيف ال�صفة ال¨ربية. ويف حال “كن âلبع�ص الوق ºلإقامته kللعي�ص“، نظرا kم≥را”
�صلطات الحتÓل من اإKبات هذ√ ا◊جة، تف≥د الأ�رشة وVصعية الإقامة يف ال≥د�ص، 

 kا≤aصارة منزلها و�îمهددة ب íة، وت�صبaمن اأنها من الأ�رش امل≥د�صية املعرو ºعلى الرغ

.
ل≥انون اأمÓ∑ ال¨اFبÚ الإ�رشاFيلي ل�صنة 951950

وي�صّكل البدو الذين طردهº جدار معالي¬ اأدوميº مãالk اآخر على الآKار امل�صرتكة 

قبيلة  اإخÓء  بداأ   ،1999 �صنة  aفي   .Úالفل�صطيني حياة  على  وال�صتيطان  للجدار 

ال�رش¥  اإىل   ،ºاأدومي معالي¬  مل�صتعمرة  املجاورة   ºصيهVواأرا  ºم�صاربه من   Úا÷هال

من ال≥د�ص، “هيداk لتو�صيع امل�صتعمرة الكبى يف ال�صفة ال¨ربية باŒا√ ال≥د�ص. وقد 

انت≥لâ ال≥بيلة aعkÓ من مواقعها التي عا�صa âيها ع≥وداk طويلة اإىل موقع جديد، ي≥ع 

 وa≤ معدل �صعر ال�رش± من ال�صيكل اإىل الدولر ل�صنة 2005 )4.49 �صيكل للدولر(، انظر:
ii

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/average/averg05e.htm   
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بÚ امل�صتعمرة من جهة وبلدتي العيزرية واأبو دي�ص الفل�صطينيتÚ من جهة اأخرى، 

وي≥وم aو¥ اأراVصm تعتبها �صلطات الحتÓل الإ�رشاFيلي اأراVصي دولة، aيما يعّدها 

اأها› اأبو دي�ص اأراVصيهº التي �صادرتها تلك ال�صلطات بال≥وة.

املîّط§  امل�صار  نطا¥   êخار ت≥ع   Úا÷هال ل≥بيلة  النموذجية“  ”ال≥رية  ولكن 

÷دار الف�صل، و�صيتV ºصمها اإىل اأبو دي�ص. ي≥ول fiمد خليل، اأحد flاتري ال≥بيلة:

يف البداية، اأمُجبنا على التîلي عن طري≥ة حياتنا ال≥دية، والعي�ص يف قطعة 

يبنوا جداراk �صيف�صلنا  اأن  اأرVص م�صاحتها ن�ص∞ كيلومرت مربع. والآن يريدون 

عن ال�صëراء وعن اأماكن العمل يف معالي¬ اأدوميº، واأن يلë≥ونا باأبو دي�ص، التي 

ل �صلة منتظمة لنا معها ول نذهÖ اإليها.

يف �صي∞ 2004، بداأت �صلطات الحتÓل باإر�صال اأوامر اإخÓء وهدم اإىل ال≥بيلة. 

ووa≥اk لتë≥ي≤ قامâ ب¬ هاآرت�ص، aاإن ما ل ي≥ل عن 66 اأمراk من هذا النو´ �صدر 

امل�صتعمرة   Úب الواقعة  املنط≥ة  يف  ت�صكنان   Úاللت وا◊مادين  ال�صÓمات  لع�صريتي 

وال≥رية ا÷ديدة.

 .ñواأب ل�صتة اأطفال، يتكون من عدد من الأكوا ،kمد ا◊مادين، 34 عاماfi âبي

وهو ي≥ع يف منت�ص∞ امل�صاaة بÚ معالي¬ اأدوميº وقرية ا÷هالÚ. وي≥ول fiمد على 

�صبيل الطرaة اإن ديوان¬ هو من م�صتوى خم�ص ‚وم مب≥يا�ص البدو: قطع �صجاد مرتبة 

بعناية ونظيفة، طاولة للتلفزيون وال�صترييو. وي�صي∞: ”ل اأريد مناRل اأو ن≥وداk“، يف 

اإ�صارة اإىل قوم¬ ا÷هالÚ يف ال≥رية.

 ñل هذا? يف البداية جاءوا وبداأوا ي�صورون الأكواãم âهدم بي kاألي�ص حراما 

وكل �صيء. والآن اأ�صدروا 12 اأمراk ÷ميع الأكواñ. وaيما بعد، بداأوا ي�صعون 
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اأين   .Úع�صبي اأ�صبëنا  aجاأة  الو�صول.  طري≤  على  ع�صواFية  تفتي�ص  حواجز 

يمُبنى  وعندما  ال�صëراء،  اإىل   kرشقا�  Öتذه املوا�صي  قطعان   ?]Öصنذه�]  ìوÔص�

ا÷دار، لن يكون لها مكان تذهÖ اإلي¬، ول نëن. كّنا هنا قبل م�صتوطني كيدار 

وحتى قبل م�صتوطني  معالي¬ اأدوميº. اإذن، ان≥لوهº اإىل مكان اآخر“.

اأبو يو�ص∞ �رشايا، flتار �صكان وادي الهندي -الواقع يف ال�صëراء، على م�صاaة 

�صنة  هدم  وfiاولت  هدم  اأعمال  تفادي  يف   í‚ كيدار-  من  قليلة  اأمتار  مÄات 

ي≥ول  املمتدة جمتمعة.  ابتداFية وا◊فا® على عاFلت¬  بناء مدر�صة  1997، وا�صتطا´ 

يمُطلÖ منا  اأدوميa .ºلماذا  اأو معالي¬  ”⁄ نطلÖ م¨ادرة �صكان كيدار  اأبو يو�ص∞: 

اأن نذهÖ من هنا? اإذا اأمُجبنا على النت≥ال غرباk، لن ي�صمí لنا اأحد بذلك. واإىل 

.
ال�رش¥، هنا∑ منط≥ة تدريÖ ع�صكرية، ول اأحد ي�صتطيع دخولها“96

:kÉjOÉ°üàbا .Ü

ت�صبÖ ا÷دار العاRل مبنع و�صول التجار وامل�صتهلكÚ الفل�صطينيÚ من ال�صفة 

ال¨ربية اإىل �رش¥ ال≥د�ص، التي كانã“ âل fiوراk اقت�صادياk مهماk لل�صفة قبل بناء ا÷دار 

 Úص ال≥يود الأخرى على حرية ا◊ركة، كما منع و�صول التجار وامل�صتهلكVرaو

من Vصواحي ال≥د�ص، التي كانâ تعتمد ت≥ليدياk على اأ�صوا¥ املدينة لتاأمÚ احتياجات 

 Öاإىل جان التجارية يف املدينة،  اآKاراk �صلبية على ا◊ركة  �صكانها، الأمر الذي تر∑ 

 Öب�صب كبري  ب�صكل  لل�صÓة  ا÷معة  يوم  املدينة  اإىل   Úال≥ادم اأعداد  بتناق�ص  تاأKرها 

ال≥يود التي يفرVصها الحتÓل، حيå تعتمد ا◊ركة التجارية عليهº كذلك ب�صورة 

ككل،  للمدينة  القت�صادي  الوVصع  على  التجارية  ا◊ركة  تراجع  اأKر  وقد  كبرية. 
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حيå اأaاد ت≥رير �صادر عن مكتÖ تن�صي≤ ال�صوDون الإن�صانية التابع لÓأ· املتëدة اأن 

هذا ا÷دار اأ�صهº جزFياk يف Rيادة ن�صبة البطالة يف املدينة، ليبل≠ حوا› 19.3% يف 

.
الربع الãالå من �صنة 2006، م≥ارنة مع ن�صبة 8.3% يف ”اإ�رشاFيل“97

a≥د  ا÷دار،  اأوجد√  الذي  القت�صادي  التدهور  على   êالنماذ من  الرام  وتعّد 

كانâ هذ√ البلدة مركزاŒ kارياk مزدهراk ب�صبÖ موقعها بÚ ال≥د�ص ورام اˆ، ولكن 

زلâ امل�صاريع  بعد بناء ا÷دار يف منت�ص∞ ال�صار´ الرFي�صي الوا�صل بÚ املدينتÚ عمُ

Œارية  من�صاأة   1,650 اأ�صل  aمن  وامل�صرتين،  الزباFن  قاعدة  عن  الرام  يف  التجارية 

م�صجلة يف الرام �صنة 2006، اأغل≥â 730 من�صاأة اأبوابها، وانîف�ص اإيجار ال�ص≥ة 

اإىل   )k336 دولرا 1,500 �صيكل )حوا›   من 
2
90-120 م  Úالبال¨ة م�صاحتها ما ب

 Úب ما   ìيرتاو ال�ص≥ة  هذ√  مãل  �صعر   íواأ�صب  ،)kدولرا  157 )حوا›  �صيكل   700

33,600 دولر(،  األ∞ �صيكل )حوا›  27,900 دولر( و150  األفاk )حوا›   120
. كما 

iii
بعد اأن كان يبل≠ يف ال�صاب≤ نëو 250 األ∞ �صيكل )حوا› 56 األ∞ دولر(

اأن عدداk من املوD�ص�صات الدولية وموD�ص�صات املجتمع املدÊ تركâ الرام بعد اإكمال 

.
98

بناء ا÷دار aيها

 âانت≥ل åمن �صكان الرام املت�رشرين من بناء ا÷دار، حي âالدي كانÿهرة اR

Rح∞  مع  ولكن  aيها،  ل�ص≥ة   kمناK دولر  األ∞   60  âعaود  ،1999 �صنة  يف  اإليها 

األ∞   35 اإىل  ال�ص≥ة  تلك  قيمة   âف�صîان aي¬،  ت�صكن  الذي  ال�صار´  اإىل  ا÷دار 

 iii  وa≤ معدل �صعر ال�رش± من ال�صيكل اإىل الدولر ل�صنة 2006 )4.46 �صيكل للدولر(، انظر:

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/average/averg05e.htm     
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اإىل   kنت≥ال جمدداÓل اVصطرت Rهرة  ال≥د�ص،  مدينتها   êنفيها خار دولر. وخ�صية 

داخل مدينة ال≥د�ص، وا�صتاأجرت �ص≥ة �ص¨رية يف البلدة ال≥دية، لعدم قدرتها على 

�رشاء منزل.

اأRمة   âتفاقم املدينة،  داخل  اإىل   kجمددا Úالفل�صطيني اآل±  تدa≤ ع�رشات  ومع 

اأن  اإىل  اإVصاaة  هذا  كبري،  ب�صكل  الإيجارات  قيمة   âوارتفع aيها،  امل�صاكن  ن≥�ص 

ال�رشاÖF والأ�صعار يف داخل حدود البلدية اأعلى من خارجها; ‡ا يرت∑ Rهرة، التي 

.
99

اأ�صبâë عاطلة عن العمل منذ �صبعة �صهور، تكاía �صعياk للوaاء بالتزاماتها املالية

ال≥د�ص، a≥د خ�رشت  ال¨ربي من  ال�صمال  اإىل  الواقعة  ال≥رية  اأما بيâ �صوريك، 

م�صاحة كبرية من اأراVصيها من اأجل اإقامة ا÷دار العاRل، اإVصاaة اإىل ما خ�رشت¬ نتيجة 

احتÓل 1948، ونتيجة ال�صتيطان.

من  العديد  �صاأن  �صاأنها   ،Âدو األ∞   13 الأ�صلية  م�صاحتها  البال¨ة  ال≥رية  aهذ√ 

الإ�رشاFيلي  الحتÓل   Öب�صب اأراVصيها  تف≥د  اأخذت  الأخرى،  الفل�صطينية  ال≥رى 

املتوا�صل التو�صع; حيå خ�رشت اأربعة اآل± دوÂ �صنة 1948، و�صودر املزيد من 

1967. ومنذ  �صنة  بعد  ت�صيون وهاراآدار  اأجل م�صتوطنتي مف�صريت  اأراVصيها من 

امل�صتوطنات  لتو�صيع  اإVصاaية  اأراVص  على  الحتÓل  ا�صتولâ حكومة   ،Ú◊ا ذلك 

واإقامة نظام ت�رشي∞ �صëي اإ�رشاFيلي على 750 دو‰اk من اأراVصي ال≥رية.

و�صتت≥ل�ص   ،¥ �رشمُ قد  اآخر   Âدو  5,500 �صيكون  ا÷دار،  بناء  يكتمل  وعندما 

اأية  دون  من   ،Âدو  1,300 اإىل  اأي   ،§≤a املبنية  املنط≥ة  اإىل  �صوريك   âبي م�صاحة 

اأرVص مفتوحة اأو مفلوحة. 

m
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ويعّل≤ اأحد اأها› ال≥رية على خ�صارتها لأراVصيها بال≥ول: ”ا÷دار طري≥ة بطيÄة 

 ºبداأ النا�ص ي�صاألون اأنف�صه ،Ìاأكa Ìص اأكVلإجبارنا على الهجرة. مع تناق�ص الأر

اأين �صيعي�ص اأطفالهº، وكي∞ �صيطعمون عاÓFتهº اإذا �رشقâ الدولة الإ�رشاFيلية كل 

.
100“?ºنون موتاهaصي، واأين �صيدVهذ√ الأرا

:kÉ«YÉªàLا .ê

يعمل ا÷دار على ت�صتيâ �صمل الأ�رش امل≥د�صية وتفري≥ها عن بع�صها، كما يعي≤ 

لي�صّكل  جانبي¬،  على   Úامل≥يم الأaراد   Úب  êالزوا وحتى  الأقارب،   Úب التوا�صل 

.Úياة الجتماعية للم≥د�صيëلل kمدمرا kبذلك حاجزا

وي�صري امل�صí الذي اأجرا√ ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء ومركز بديل اإىل اأن %21.4 

الأقارب،  عن   âانف�صل ال≥د�ص  fiاaظة  يف  اأaرادها  اأحد  اأو  الفل�صطينية  الأ�رش  من 

واأن 18% من الأ�رش انف�صل عنها الأب، و12.7% انف�صلâ عنها الأم. كما اأXهر 

 ºرادها من �رشيك م≥يaاأحد اأ êواR لديها مانع من íاأن ن�صبة الأ�رش التي اأ�صب íامل�ص

من   %84.6 قدرة  تاأKر  اإىل  واأ�صار   ،%69.4  â¨بل ا÷دار  من  الأخرى  ا÷هة  يف 

الã≥اaية  الأن�صطة  56.3% على ‡ار�صة  الأهل والأقارب، وقدرة  Rيارة  الأ�رش على 

.
101

والجتماعية والرتaيهية

:kÉ«ë°U .O

الواقعة  ال≥د�ص  وVصواحي  قرى  �صكان  بف�صل  ال≥د�ص  يف  ا÷دار  بناء   Öيت�صب

خارê ا÷دار عن امل�صت�صفيات الرFي�صية التي يعتمدون عليها للë�صول على الرعاية 
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جميعها  ت≥ع  تî�ص�صية  م�صت�صفيات  �صتة  عددها  يبل≠  والتي  املتî�ص�صة،  الطبية 

داخل املدينة، هي م�صت�صفيات املّطلع، وامل≥ا�صد، والعيون، ومار يو�ص∞، والهÓل 

الأحمر، والأمرية ب�صمة.

الو�صول  من  غزة  وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة  يف   Úالفل�صطيني املرVصى  يëرم  كما 

 Öب�صب  êÓللع ي≥�صدونها  والتي كانوا  ب�صكل عام،  ال≥د�ص  اإىل م�صت�صفيات �رش¥ 

م�صتوى الرعاية ال�صëية التي ت≥دمها، حيå يوaّر م�صت�صفى املّطلع على �صبيل املãال 

 Úامل�صاب لÓأطفال  بالأ�صعة   êÓالع وال≥طا´، يف جمال  ال�صفة  الوحيدة يف  الرعاية 

بال�رشطان، وغ�صل الكلى لÓأطفال. وقد كانâ هذ√ امل�صت�صفيات تتل≥ى نëو KÓKة 

املناط≤  الفل�صطينية من كاaة  ال�صëة  اإليها وRارة   ºاآل± مري�ص يف املعدل، –وله

الفل�صطينية.

واملناط≤  ال¨ربية  ال�صفة  يف  الطبية   ºوالطواق املرVصى  بات  ا÷دار،  بناء  ومع 

املعزولة من ال≥د�ص يعانون من م�صاعÖ متزايدة للو�صول اإىل اÿدمات الطبية التي 

توaرها هذ√ امل�صت�صفيات، ب�صبÖ الوقâ والإجراءات التي يتطلبها ا◊�صول على 

ت�صاريí املرور من البوابات وا◊واجز امل≥امة على ا÷دار، والتي يرa�ص الحتÓل 

 kع عدداaوهو ما د ،ºونه≤aالذين يرا ºصى اأو اأقاربهVري من الأحيان للمرãها يف كëمن

كبرياk منهº اإىل التوج¬ اإىل م�صت�صفيات اأ�ص¨ر واأقل Œهيزاk بãëاk عن الرعاية ال�صëية.

 åصى يف م�صت�صفيات �رش¥ ال≥د�ص، حيVص اأعداد املرVفاîوقد اأدى ذلك اإىل ان

تناق�ص عدد ا◊الت املرVصية يف م�صت�صفى املّطلع على �صبيل املãال بن�صبة Rادت عن 

غرaة  مرVصى  هب§ عدد   2005-2002 الفرتة  الطبية، ويف  30% ملجمل خدماتها 
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 Öامل�صاع  ºحج على  موD�رش  وهذا   ،%50 بن�صبة  امل≥ا�صد  م�صت�صفى  يف   Çالطوار

كبرياk يف   kهبوطا الأونروا   âصجل� كما  امل�صت�صفى.  اإىل  املرVصى  تعي≤ و�صول  التي 

عدد املرVصى امل�صجلÚ للعناية ال�رشيرية يف امل�صت�صفيات الKÓãة الرFي�صية التي ت�صت≥بل 

الÓجÚÄ بت¨طية من الوكالة، aفي حÚ قارب عدد مرVصى الرعاية ال�رشيرية الذين 

 ،2003 �صنة  مري�ص  األ∞   11 والعيون  واملّطلع  امل≥ا�صد  م�صت�صفيات   ºا�صت≥بلته

.
انîف�ص هذا العدد اإىل حوا› اأربعة اآل± مري�ص بëلول منت�ص∞ �صنة 1022006

ال¨ربية  ال�صفة  ن�صبة موXفي  تناق�ص  اإىل  الطبية   ºالطواق اإعاقة حركة  اأدت  كما 

اأ�صل  من   kفاXمو  1,168(  2007 �صنة   %70 حوا›  من  ال≥د�ص  م�صت�صفيات  يف 

1,670(، اإىل حوا› 62.5% �صنة 2009 )915 موXفاk من اأ�صل 1,470(، ويوDدي 

ن≥�ص الطواقº الطبية من ال�صفة ال¨ربية اإىل Rيادة �صعوبة اإدارة ال�صت�صارات الطبية 

.
103

والعمليات ا÷راحية بالن�صبة للم�صت�صفيات

اأ�صارت   ،Úللم≥د�صي ال�صëية  الأوVصا´  على  للجدار  املدمرة  الآKار  اإطار  ويف 

مركز  مع  بالتعاون  لÓإح�صاء  املركزي   Rا÷ها اأجراها  التي  امليدانية  الدرا�صة   èFنتا

بديل اإىل اأن 34.5% من الأ�رش الفل�صطينية يف fiاaظة ال≥د�ص اأعي≥â عن ا◊�صول 

على اÿدمات ال�صëية )5.8% داخل ا÷دار و88.3% خارê ا÷دار(. كما �صكل 

عدم قدرة الكادر الطبي عن الو�صول اإىل التجمعات الفل�صطينية عاF≥اk لـ %31.3 

.
 104

من الأ�رش )4.4% داخل ا÷دار و81.8% خارê ا÷دار(
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:kÉ«ª«∏©J .`g

 Rهرت درا�صة ا÷هاXيف ال≥د�ص، اأ ºار ال�صلبية للجدار على التعليKيف �صيا¥ الآ

ملتë≥ون  اأaراد  لديها  التي  الأ�رش  من   %72.1 اأن  بديل  لÓإح�صاء ومركز  املركزي 

 ¥Óاإغ Öرادها للتعطيل لعدة اأيام عن ا÷امعة اأو الكلية ب�صبaصطر اأVالعا› ا ºبالتعلي

للو�صول  بديلة  طر¥  لإيجاد  اأaرادها  اVصطر  الأ�رش  تلك  من   %80 واأن  املنط≥ة، 

اأن   Úصها ا÷دار. يف حVرa التي ال�صعوبات  للتاأقلº مع   ºاأو كلياته  ºاإىل جامعاته

اأو الãانوي اVصطر  اأaراد ملتë≥ون بالتعليº الأ�صا�صي  69.4% من الأ�رش التي لديها 

اأaرادها لإيجاد  75.2% من تلك الأ�رش اVصطر  اأaرادها للتعطيل عن املدر�صة، واأن 

.
105

ºطر¥ بديلة للو�صول اإىل مدار�صه

اإىل   Úواملعلم الطÓب  و�صول  ا÷دار  اإعاقة  حول  املتوaرة  املعطيات  وت�صري 

مدار�صهº، اإىل اأن¬ من اأ�صل 33 األ∞ طالÖ واألفي معلº يف مدار�ص �رش¥ ال≥د�ص، 

 .ºاإىل مدار�صه للو�صول  650 معلº �صعوبات  اآل± طالÖ واأكÌ من  �صتة  يواج¬ 

وبالن�صبة ل�صكان مناط≤ مãل اأبو دي�ص والعيزرية وبرينبال وكفر ع≥a ،Öاإن الرحلة 

اإىل املدر�صة، باتâ ت�صت¨ر¥  اليومية التي كانâ ت�صت¨ر¥ دقاF≤ معدودة من املنزل 

واملعابر  الع�صكرية  وا◊واجز  امللتوية  امل�صارات  نتيجة   ،kاإيابا ومãلها   kذهابا  Úصاعت�

على ا÷دار العاRل.

ونتيجة لتلك ال�صعوبات a≥د انîف�ص عدد الطلبة يف العديد من املدار�ص، التي 

اإليها، واVصطرت لل�صعي  اأي�صاk من �صعوبة و�صول طواقمها ومعلميها   Êتعا âبات

 kراKاإن املدار�ص التي تعد اأقل تاأa ،ويف امل≥ابل .Úليfi ÚهلDمو Úومعلم ºلإيجاد طواق
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اأعداد كبرية  اأ�صبâë تعاÊ من اكتظا® ال�صفو±، نتيجة انت≥ال  با÷دار الفا�صل 

اليومية لعبور ا÷دار، وعدم قدرة الأهل على  اإليها لتجنÖ ال�صعوبات  من الطلبة 

.
106

ºهFظة على التوا�صل مع مدار�ص اأبناaاëامل

وعلى �صبيل املãال، يعاÊ اأطفال منط≥ة بيâ حنينا معاناة �صديدة ب�صبÖ ا÷دار; 

عن   ºبيوته عزل  ا÷دار  لأن  ال≥د�ص،  يف  باملدار�ص  اللتëا¥  من  حرموا  a≥د 

مدار�صهº، ‡ا اأa≥دهa ºر�صتهº يف التعليº الذي هو ح≤ جماÊ واإلزامي على املجتمع 

â علي¬  وال�صلطة، ويجÖ اأن يكون متاحاk لكل طفل يف �صن التعليº. وهذا ما ن�صّ

اتفاقية ح≥و¥ الطفل يف املادة 20، ويف ال�رشعية الدولية ◊≥و¥ الإن�صان.

ال�صلبية  التاأKريات  بارRاk على   kللذكور ‰وذجا الãانوية  ت�صكل مدر�صة عناتا  كما 

÷دار العزل على الواقع التعليمي للطÓب يف ال≥د�ص، حيå ير ا÷دار و�ص§ هذ√ 

املدر�صة، عاRلk ملعبيها ومب≥ياk م�صاحة Vصي≥ة من ال�صاحات ل تت�صع لطÓبها البال≠ 

.Ö800 طال ºعدده

ووa≥اk ل�صهادة يو�ص∞ عليان، مدير املدر�صة، aاإن الحتÓل عزل ”حوا› KÓKة 

.“ÖعÓامل kدو‰ات من �صاحات املدر�صة وخ�صو�صا

وتعك�ص �صهادات الطÓب مدى تاأKرهº ببناء ا÷دار يف و�ص§ مدر�صتهa ،ºي≥ول 

اأينما  الآن يف �صجن �ص¨ري  اأننا  ”ن�صعر   :Öب¨�ص  )kمود )15 عاماfi ه�صام Öالطال

نذهÖ ل ن�صتطيع ال�صëك اأو الكÓم“.

يف حÚ ي≥ول الطالÖ �صليمان fiمد كر�صان )15 عاماk(: ”⁄ يعد لدينا م�صاحة 

ن≥∞ اأو نلعa Öيها، ومن ناحية اأخرى ن�صعر بال�ص¨§ النف�صي وينتابنا �صعور باÿو± 
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لÓن≥�صاVص   kومتاأهبا املدر�صة  باب  على   kيوميا باملر�صاد  لنا  ي≥∞  الذي  ا÷ي�ص  من 

علينا“.

عناتا  مدر�صة  طÓب   Öاأمُ�صي

من  عادوا  عندما  ب�صدمة  الãانوية 

 âال�صب  ìصبا� الأ�صبوعية   ºعطلته

 kاإ�صمنتيا  kوراأوا جدارا  ،2005/10/1

رمادي اللون بعلو Kمانية اأمتار اأقام¬ 

الحتÓل و�ص§ مدر�صتهº كجزء من 

ا÷دار العاRل يف ال�صفة ال¨ربية.
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”كنا   ،âتعد كما كان املدر�صة ⁄  اأن   )k11 عاما( �صÓمة  يا�رش   Öالطال وي�صي∞ 

نتاأخر بعد الدرا�صة للعÖ كرة ال≥دم والكرة الطاFرة وبتنا الآن نتجنfl Öاطر ا÷نود 

.
ونذهÖ اإىل بيوتنا مبا�رشة“107

والتي  ال≥د�ص،  جامعة  وتعد  ا÷امعات.  اأوVصا´  على  كذلك  ا÷دار  اأKر  وقد 

“تلك KÓKة aرو´: يف اأبو دي�ص والبلدة ال≥دية وبيâ حنينا، مãالk بارRاk على ذلك. 

 Öب�صب  %70 بن�صبة  حنينا   âبي يف  ا÷امعي  ا◊رم  يف  الطلبة  عدد  انîف�ص  a≥د 

aي¬ من حملة   ºدرا�صته يتابعون  الذين  الطلبة  كاaة  اإلي¬، وبات  الو�صول   Öم�صاع

الهوية امل≥د�صية ح�رشاk، ‡ا دaع ا÷امعة اإىل ن≥ل معظº ا◊�ص�ص اإىل ا◊رم ا÷امعي يف 

اأبو دي�ص، حيå يعاÊ الطلبة من �صعوبات كبرية كذلك. a≥رابة ن�ص∞ الطلبة هنا∑ 

ال≥دية ◊�صور ح�ص�ص مواد  البلدة  اإىل   kيوميا ينت≥لون   )8,921 اأ�صل  )3,941 من 

 Ìدام اأكîالتن≥ل ا�صت Öيتطل åيëاد طول الرحلة بR ص�ص، ومنذ بناء ا÷دار�îالت

اأبو دي�ص  من مركبة اأو حاaلة، كما اأن ا◊واجز الع�صكرية لÓحتÓل على مداخل 

تت�صبÖ بتاأخري و�صول الطلبة واملëاVرشين، واأحياناk ب¨ياب الطلبة عن المتëانات. 

ويف �صنة 2005 على �صبيل املãال تاأخر ما بÚ 350 اإىل 400 طالÖ عن امتëانات 

نهاية العام.

اإVصاaة اإىل ذلك، aاإن نëو Kلå الأراVصي التي “لكها ا÷امعة يف اأبو دي�ص ي≥ع 

.
108

غربي ا÷دار وبات من ال�صعÖ الو�صول اإليها
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اإ�رشاFيلي  �صورة جيÖ ع�صكري 

اأبو  يف  العاRل  ا÷دار  مبëاذاة  ير 

دي�ص.

اأ.±.ب، 2005/12/1.
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 Ú©∏H  ...QGó÷G  á¡LGƒe  ‘  :k É°SOÉ°S

k ÉLPƒ‰

ت≥ع قرية بلعÚ التي يبل≠ عدد �صكانها حوا› 1,800 ن�صمة �صمال غرب مدينة 

 Ìاأك âعلي Úم�صتوطنة مودع ºت≥�ص ،Âرام اˆ، وتبل≠ م�صاحتها حوا› 4 اآل± دو

اأن  الإ�رشاFيلية  ا÷دار  بناء  اأوVصâë خطة   ،2005 �صنة  منها. ويف   Â800 دو من 

.
109

ا÷دار �صيعزل حوال األفي دوÂ اأخرى منها، اأي ن�ص∞ اأراVصي ال≥رية

ويروي عبد اˆ اأبو رحمة، من�ص≤ اللجنة ال�صعبية مل≥اومة ا÷دار يف بلعÚ، ق�صة 

:kÓFل قاRصّد ا÷دار العاV بداية تظاهرة ال≥رية الأ�صبوعية
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بداأ   ]...] ا÷دار  لبناء   âصVتعر التي  ا◊دودية  ال≥رى  ب≥ية  مãل   Úبلع قرية 

 Úبلع قرية  اأها›  نëن  اللëظة  تلك  من   .2005  •ÉÑ°T  20 aيها يف  ا÷دار  بناء 

عملنا اجتماعات ك�صباب، وعملنا على ت�صكيل ÷نة �صعبية، هاي [هذ√[ اللجنة 

ال�صعبية اللي “ãل كل ال≥وى الوطنية واملوD�ص�صات اللي يف ال≥رية، من اليوم الأول 

اللي بداأت aي¬ اأول جراaة ت�صت¨ل على قرية بلعÚ كانâ امل�صريات ب�صورة يومية، 

اإل≥اء  اإىل ا÷راaات ونëاول   Öاأن نذه ت≥ليدي عا› مبعنى  وكانâ ذات طابع 

راأوا  ال≥رية  اأها›  عملها،  موا�صلة  عن  لãنيها  وا÷راaات  ا÷ي�ص  على  ا◊جارة 

باأن¬ ل بّد من اأن توا�صل هذ√ امل�صريات حتى اإRالة هذا ا÷دار وهدم هذا ا÷دار 

.110
واإRالة امل�صتوطنات

 íصي ال≥رية، لي�صبVاملظاهرات ب�صورة يومية على اأرا âويف تلك الفرتة، توا�صل

aيما بعد كل يوم جمعة موعداk لتظاهرة بلعÚ الأ�صبوعية املناه�صة للجدار، مب�صاركة 

.Öواأجان ÚيليFاإ�رشا Úل�صطينية ومت�صامنa صيات وطنية�îو�ص Úل�صطينيa Úمواطن

اإن  ”ي≥ولون   :kم�صيفا ،“kاأبدا نتوق∞  لن  نتوق∞،  لن  ”نëن  اأبو رحمة:  وي≥ول 

العÚ ل ت≥اوم املîرR، هذا املãل ينطب≤ على اأي مكان با�صتãناء بلعÚ، هº �صلبونا 

اأكلنا Rيتاk وRعرتاk، ولعبنا �ص¨اراk، وهنا دaن  اأرVصنا، ونëن لن ن≥∞ �صامتÚ. هنا 

اآباوDنا واأجدادنا، وهنا �صندaن، ومن هنا �صيبداأ انهيار ا÷دار“. 

اأبو رحمة ي�صكن منزلk من طاب≥Ú، قدم اأحدهما للمت�صامنÚ الأجانÖ، ويعّل≤ 

ملنا�رشة  جاوDوا   ºهa خا�صة،  مبعاملة  يëظوا  اأن   Öيج ”هوDلء   : kÓFقا ذلك  على 

ق�صيتنا، ونëن نëر�ص على اأن ي�صاركوا يف كل تظاهرة �صعبية، aا÷ي�ص الإ�رشاFيلي 

 .
111“Öل يطل≤ الر�صا�ص ا◊ي على املتظاهرين عند وجود الأجان
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:Qاó÷ة ا¡LواŸ ة«YاóHEا QÉµaC1. ا

عن الأaكار الإبداعية التي “يزت بها Kورة بلعÚ، ي≥ول اأبو رحمة: 

نëن نعمل هنا بطري≥ة جماعية ولكل منا اخت�صا�ص¬، هنا∑ م�صوDولون اإعÓميون، 

واآخرون ميدانيون، واآخرون للëرا�صة، وهكذا.. يف كل مرة نëاول اخرتا´ 

، ربطنا اأج�صادنا باأ�صجار الزيتون حتى  kÓãمa الراأي العاملي âو�صيلة جديدة للف

اأعناقنا  على  م�صان≤  ربطنا  ومرة  معها،  ت≥تلعنا  لقتÓعها  ا÷راaات  جاءت  اإذا 

وKبتناها aو¥ الأ�صجار حتى اإذا ما جاوDوا ÷رaها جرaونا معها ومتنا، وقد نظمنا 

ووVصعنا  ا÷دار،  قرب  مو�صي≥ية  حفÓت  واأقمنا  ال�صمو´،  م�صريات  ع�رشات 

.
112

�صا�صة لعرVص املباريات خÓل كاأ�ص العا⁄ ومرة اأقمنا حفل aRا± هنا∑

كما ÷اأ اأها› بلعÚ كذلك اإىل fiاربة ا÷دار وال�صتيطان بالبناء، حيë‚ åوا 

يف بناء غرaتÚ على اأراVصيهº الواقعة يف منط≥ة بناء ا÷دار، اأولهما يف �صهر كانون 

الأول/ دي�صمب 2005، والãانية بعدها بنëو KÓKة �صهور. وت�صّكل هاتان ال¨رaتان 

اإحراجاk ل�صلطات الحتÓل التي ترa�ص وق∞ اأعمال البناء يف حي متتياهو-�رش¥ 

العليا  املëكمة  الرغº من �رشار  ال≥ريبة، على   âعيل Úالواقع يف م�صتوطنة مودع

.
113

الإ�رشاFيلية Œميد البناء aيها

ي≥ول اأبو رحمة:

ل≥د اأKبتنا اأمام املëاكº الإ�رشاFيلية اأن هذ√ امل�صتوطنة غري قانونية، وقمنا ببناء هذ√ 

ال¨رaة aجاء ا÷ي�ص لهدمها بëجة اأنها غري قانونية، aعرVصنا لهº وKاF≤ تãبâ عدم 

قانونية امل�صتوطنة، وبالتا› ل يجوR التم�صك بال≥انون لهدم ال¨رaة، aلº يتمكنوا 

من الرّد علينا وب≥يâ ال¨رaة �صامدة حتى الآن ونëن نتناوب على حرا�صتها طوال 

.âالوق
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ا÷دار  على   ºالر�ص ي�صّكل 

العاRل اإحدى الو�صاFل التي ÷اأ اإليها 

 Öالأجان والنا�صطون  الفل�صطينيون 

مل≥اومت¬.



99
 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

:kم�صيفا

من اأبرR ما قمنا ب¬ اأننا اأخذنا اأغراVصنا واألعاب اأطفالنا واقتëمنا اأنا وعاFلتي 

 ºله وقلنا  aوق¬،  الفل�صطيني   ºالعل ورaعنا  امل�صتوطنة،  يف   kمنزل اأخرى  وعاFلة 

اأنتº جÄتº اإىل هنا بطري≥ة غري �رشعية ونëن اأي�صاk ندخل بطري≥ة غري �رشعية، ولن 

.ºاإل اإذا خرجت êرîن

ما  يف  ا�صتطاعوا   ºلكنه املكان،  من   ºواأخرجته الحتÓل  قوات  جاءت  وقد 

 Úمة، وّ” هدم عدد من بيوت امل�صتوطنة، وا�صتعاد اأها› بلعRÓال ≥FاKالو Ëبعد ت≥د

.
114

الأرVص وكذلك الرتاب الذي جر± قبل البناء

Ú©∏H .2 حقÜQÉŒ π لë∏°SCÓة:

⁄ تنجfl íتل∞ الأ�صلëة التي ا�صتîدمتها قوات الحتÓل الإ�رشاFيلية يف قمع 

التظاهرة الأ�صبوعية اأو يف اإخماد �رشارتها، على الرغº من اأن �صهادات عّدة اأXهرت 

اأن ال≥رية –ولâ اإىل ما ي�صب¬ ح≥ل Œارب لÓأ�صلëة ”غري الفتاكة“.

هاآرت�ص  ت≥رير ÷ريدة  2005/8/11 عن  اللندنية يف  ا◊ياة  ن≥لâ جريدة   åحي

ا�صتîدام  عن   Öوالأجان  ÚيليFالإ�رشا ال�صÓم  ن�صطاء  من  عدد  كÓم  الإ�رشاFيلية، 

تظاهرة بلعÚ كë≥ل Œارب لهذ√ الأ�صلëة. ون≥لâ هاآرت�ص عن النا�ص§ الإ�رشاFيلي 

يونتان بول∑ Yonatan Pollack قول¬ اإن جنود الحتÓل يجرون Œارب لأنوا´ 

flتلفة من الأ�صلëة ”غري الفتاكة“، بهد± اكت�صا± ”ا÷يد منها ل�صتîدام¬ Vصّد 

ÉÑJQ’G q∂a á£ÿ Ú°VQÉ©ŸG•“، التي كانâ ”اإ�رشاFيل“ تعك∞ على تطبي≥ها اآنذا∑.
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100

ما  التظاهرات  يف   ºFدا ب�صكل  ت�صار∑  التي  اإيفا  الأملانية  النا�صطة   âوو�صف

�صاهدت¬ بال≥ول:

كانâ هنا∑ اأ�صلëة بدت كاأنها ماأخوذة من اأÓaم اÿيال العلمي. ل≥د اأطل≥وا 

 kجنديا �صاهدت  ال�صاب≤.  يف  ن�صاهدها   ⁄ اأ�صلëة  من  الأعرية  من  flتلفة   kاأنواعا

 âكن املتظاهرين.  اأحد  على  طويلة  نارية  �صليات  اأتوماتيكي   ìÓص� من  يطل≤ 

واK≥ة اأن¬ قتل ال�صاب، لكني aوجâÄ بال�صاب نف�ص¬ ينه�ص ويلوذ بالفرار. ل≥د 

اأ�صبâ ب�صدمة.

الإ�رشاFيلية  ا÷راaات   âاقتلع

 kاعاaال≥رية د اأهل  ãaار  الزيتون  اأ�صجار 

Rيتونية،  Kورة  هي  لذا   ،ºيتونهR عن 

 kرمزا املباركة  ال�صجرة  aيها   âصكل�

اإبداعياk مل≥اومة aريدة من نوعها.

العربية،  قناة   ،Úبلع مهمة خا�صة: جدار     

2006/10/19، انظر:
http://www.alarabiya.net/pro-
grams/2006/10/22/28459.html
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101

اأن –ويل   Úّب املوVصو´  اأجرت¬ يف   kاأن –≥ي≥ا اإىل   Haaretz هاآرت�ص  واأ�صارت 

م�صلëة  بل   ،Öص�ëa الحتÓل  جي�ص  على  يتوق∞   ⁄ Œارب  ح≥ل  اإىل   Úبلع

.
115

ال�صجون اأي�صاk جربâ اأ�صلëتها يف ال≥رية

كما –دâK ت≥ارير اأخرى عن منظومة وا�صعة من الأ�صلëة امل�صتîدمة يف تفري≤ 

 kصاVصوVر ºله Öراد وت�صبaالأ Öال≥نابل الإ�صفنجية التي ت�صي :âهذ√ التظاهرة، �صمل

كبرية، والأ�صوات املوجهة عب مكبات Vصîمة توDدي عند توجيهها على �صî�ص 

والكرات  ا÷�صدي،  التواRن  a≥دان¬   kوتاليا الو�صطى،  اأذن¬  يف  Vرشر  اإ◊ا¥  اإىل  ما 

امللëية، وهي كرات �ص¨رية مليÄة مب�صëو¥ ال¨اR ت�صيÖ الأaراد، واأكيا�ص الكرات 

ا◊ديدية، وهي كي�ص خي�صي �ص¨ري يëتوي على نëو مÄة كرة معدنية موجهة Vصّد 

واملياة  ب�صدمة كهرباFية،  املتظاهرين   Öت�صي التي  املعدنية  اأي�صاk، والكرات  الأaراد 

اأن  اإىل  نتانتها،  �صدة  اإىل   kنظرا عادمة  ميا√  اأنها  بداية  املتظاهرون  اعت≥د  التي  النتنة 

ك�ص∞ ا÷ي�ص يف ا�صتجوابات �صëفية وبرملانية اأنها تركيÖ كيماوي ينتè راëFة 

الظربان النتنة.

ولكن مع كل و�صيلة قمع جديدة، كان املتظاهرون يجتمعون ويتدار�صون و�صاFل 

الرد. ومن الأaكار التي طب≥وها يف هذ√ التظاهرات ا�صتîدام درو´ حديد على 

ال�صدر للوقاية من الر�صا�ص املطاطي، وا�صتîدام مرايا كبرية لتوجي¬ اأ�صعة ال�صم�ص 

على عيون ا÷نود لإرباكهº ومنعهº من توجي¬ اأ�صلëتهº نëو املتظاهرين، وارتداء 

.
116

مÓب�ص قدية غري �صا◊ة اأو ت¨طية ا÷�صº باأكيا�ص بÓ�صتيكية ملواجهة امليا√ النتنة
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:Qاó÷ا QÉ°ùe πj3. –و

 êوذ‰ “كن  التي  الإ‚اRات   Rاأبر تتمãّل 

العليا  املëكمة  قرار  يف  –≥ي≥ها  من   Úبلع

والذي   ،2007/9/4 يف  ال�صادر  الإ�رشاFيلية 

ال≥رية.  fiي§  يف  ا÷دار  م�صار  بت¨يري  ق�صى 

املëدد   ºالرت�صي” اأن  املëكمة  اأكدت   åحي

 âوطلب  “Úبلع ب�صكان   kكبريا  kرشراV  ≥ëيل

مدة  ”يف  بديل   ºتر�صي درا�صة  ا◊كومة  من 

.
Rمنية مع≥ولة“117

اقرتحت¬  الذي  البديل“   ºالرت�صي” ولكن 

ا◊كومة للجدار، ⁄ يتواa≤ مع قرار املëكمة 

املذكور، aرّدت¬ املëكمة يف قرار اآخر �صدر 

 Ìاأك �صياغت¬   âكان  ،2008/12/15 يف 

على   Öيتوج التي  املعايري  لناحية   kصوحاVو

حكومة الحتÓل مراعاتها عند –ديد م�صار 

اأن  ال≥رار  هذا   Öمبوج ويفرتVص  ا÷دار، 

 ºصيهVاأرا بلعÚ حوا› ن�ص∞  ي�صرتد �صكان 

.
118

التي ب≥يâ اإىل ال¨رب من ا÷دار

من   ºالرغ على  اأن¬  اإىل  الإ�صارة  وŒدر 

اإÓa�ص   Úبلع يف  ا÷دار  م≥اومة  ÷نة  عّدت 

بناء  يف  تعمل  التي  الإ�رشاFيلية  حفت�صيفا  �رشكة 

بينها  ومن  امل�صتوطنات،  يف  ال�صكنية  الوحدات 

امل�صتوطنة امل≥امة على اأرVص بلعÚ، ن�رشاk اآخر لها.

الإ�رشاFيلية  العليا  املëكمة   âكان a≥د 

اأ�صدرت يف بداية �صنة 2007 اأمراk بوق∞ اأعمال 

ال≥رية،  اأراVصي  البناء يف حي متتياهو امل≥ام على 

املاء  ب�صبكات  بناوDها   ”ّ التي  ال�ص≥≤  رب§  وعدم 

يف  النظر   Ú◊ الإ�رشاFيلية،  ال≥طرية  والكهرباء 

اللتما�ص الذي ت≥دم ب¬ الع�رشات من �صكان قرية 

منظمات  ومب�صاعدة  الأخرى،  وال≥رى   Úبلع

ح≥و¥ الإن�صان، والذي يوDكد اأن ملكية الأراVصي 

.Úالتي بني عليها ا◊ي تعود اإىل الفل�صطيني

من  ال�رشكة  تتمكن   ⁄ ال≥رار  لهذا  ونتيجة 

عدد  يف  ال�ص≥≤   Öت�صطي يف  بالتزاماتها  الإيفاء 

على  املëكمة  واأجبتها  امل�صتوطنات،  من 

البنو∑  رaعتها  دعوى  على  بناء  اإÓa�صها  اإعÓن 

على ال�رشكة لتë�صيل ديونها التي تزيد عن 200 

مليون دولر، و–ويل ملكية امل�صاريع التي ت≥وم 

بها ال�رشكة للبنو∑.
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الدو›،  لل≥انون  ب�صورة flالفة  ال¨ربية  ال�صفة  اأراVصي  م≥امة على  امل�صتوطنة  كون 

اأقرت Vصº ا÷دار لÓأراVصي التي بنيâ عليها امل�صتوطنات بëجة  اأن املëكمة  اإل 

املëكمة  ت≥دمها  اأن  يمُفرتVص  التي  ”العدالة“  يمُب≥ي  ‡ا  الأمنية“،  ”العتبارات 
لÓحتÓل   íت�صم aيما   ،§≤a  ºصيهVاأرا ن�ص∞   ºله تعيد  من≥و�صة،   Úللفل�صطيني

بالحتفا® بالن�ص∞ املتب≥ي.
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á`“ÉÿG

العن�رشي“،  الف�صل  ”جدار  ي�صمى  ما  اأن  ال�صاب≤  �صيا¥ عرVصنا  ات�صí يف  ل≥د 

اإن¬ منظومة  اأو الأمن.  الف�صل  اأو �صياê، ول ي≥ت�رش غرVص¬ على  لي�ص جمرد جدار 

متكاملة من ا÷دران وال�صياجات واÿناد¥ والعواF≤ وطر¥ الدوريات الع�صكرية 

ال�صفة  اأراVصي  “من  kرشيطا�” املنظومة  هذ√  و–تل  الإلكرتونية.  الإنذار  واأجهزة 

 ºكëويجعلها ب kة ت�صل اإىل ع�رشين كيلومرتاaصي مل�صاVال¨ربية، يتوغل يف هذ√ الأرا

عن  والبلدات  ال≥رى  من  العديد   kÓا�صa aيها  ويتلوى  ”اإ�رشاFيل“،  اإىل  امل�صمومة 

.ºب عن مدار�صهÓالزراعية، والط ºصيهVعن اأرا ÚحÓقها، والفRموارد ر
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ال≥رى  من  العديد  تطّو¥  هذ√  والعزل   ºال�ص منظومة  اأن  ذلك،  من  والأنكى 

واملدن، وت≥ّطع اأو�صال ال�صفة ال¨ربية، و–ولها اإىل جمموعة من املعاRل، وتكّر�ص 

التهام الكتل ال�صتيطانية وم�صتعرات ال≥د�ص الكبى لنëو ن�ص∞ م�صاحة ال�صفة، 

ما يëيل اإىل fi�ص اأوهام جمرد التفكري باإقامة دولة aل�صطينية ما حتى على جزء VصÄيل 

من م�صاحة aل�صطÚ النتدابية. وقد جاءت اÿطوة الأحادية ا÷انÖ التي اتîذتها 

 É¡î«°SôJ ájhGR øe ,¬°ùØf √ÉŒ’G ‘ Ö°üàd IõZ ´É£b ™e •ÉÑJQ’G ∂ØH “يلFاإ�رشا”
بناء ا÷دار وتعزيز الكتل ال�صتيطانية يف ال�صفة.

و⁄ ترتد´ ”اإ�رشاFيل“عن امل�صي قدماk يف اإقامة ا÷دار وتعزيز ال�صتيطان وتهويد 

ال≥د�ص، على الرغº من aتوى fiكمة العدل الدولية يف لهاي باإبطال هذا ا÷دار 

من   kاأي�صا  ºالرغ وعلى  الفتوى،  هذ√  على  املتëدة  لÓأ·  العامة  ا÷معية  وم�صادقة 

الأراVصي  اليهودي يف  ال≥اVصية بعدم �رشعية ال�صتيطان  الدولية  ال≥رارات  ع�رشات 

دون  من  لـ”اإ�رشاFيل“  ذلك  ليت�صنى  كان  وما  ال≥د�ص.  aيها  مبا  املëتلة،  الفل�صطينية 

التëال∞ الأ�صد وKوقاk بينها وبÚ الوليات املتëدة، ولول املواق∞ العربية الر�صمية 

التي تت�صº بالعجز، ومبا هو اأ�صد واأدهى من العجز.

ا÷در  من   kعددا الف�صل“،  ”جدار  اإىل  بالإVصاaة  الفل�صطينيون  يواج¬  وهكذا، 

وجدار  و�صيا�صاتها،  الحتÓل  ل�صلطة  الكãي∞  الأمريكي   ºالدع جدار  الأخرى: 

امل�رشوعة  الوطنية   ºطموحاته عن   ºيف�صله الذي  ا÷دار  الر�صمي،  العربي  العجز 

واإقرار ح≥هº يف ا◊رية والعودة وت≥رير امل�صري. وهº، بانتفاVصتهº وم≥اومتهº، ما 

يزالون ي�صعون لهدم كل ا÷دران.
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