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ثامناً: احلواجز االإ�سرائيلية

يف  “اإ�رشائيل”  تقيمها  التي  الأمنية  التفتي�ص  ونقاط  الع�سكرية  احلواجز  تكر�ص 

ال�سفة الغربية واملتواجدة على مداخل القرى واملدن الفل�سطينية واقعًا ماأ�ساويًا يزيد 

انتهاكات حقوق  اأ�سواأ مظاهر  الفل�سطينيني، وهي واحدة من  ال�سكان  من معاناة 

الإن�سان التي يكن اأن تقوم بها جهة احتالل يف الأرا�سي التي حتتلها، حيث توؤثر 

على حياة الأفراد يف جميع جوانبها.

ممثلة  اجلماعية،  العقوبات  و�سائل  اأق�سى  اإحدى  الحتالل  هذا  اأوجد  لقد 

منفذ ومعب،  لت�سمل كل  اجلغرايف  انت�سارها  رقعة  تت�سع  التي  الع�سكرية  باحلواجز 

والتي كانت وما تزال ت�سكل رمزاً كارثيًا ملعاناتهم الدائمة. وت�سبب هذه احلواجز 

الكثري من األوان املعاناة للمدنيني الفل�سطينيني، كما اأن ممار�سات اجلنود الإ�رشائيليني 

وا�ستفزازاتهم امل�ستمرة عليها ي�ساعف املعاناة.
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مع  وهدنة  �سالم  اتفاقيات  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  اإبرام  من  الرغم  وعلى 

اأن قوات الحتالل الإ�رشائيلي ما زالت ت�سع احلواجز التي تف�سل  اإل  “اإ�رشائيل”، 
احلواجز  عند  الفل�سطينيني  تعامل  اأنها  كما  كانتونات،  اإىل  وحتّولها  املناطق  بني 

الع�سكرية معاملة ل اإن�سانية وتعيق و�سول �سيارات الإ�سعاف اإىل املر�سى ونقلهم 

اإىل امل�ست�سفيات من دون مبر.

اإنَّ احلواجز الع�سكرية تتحكم بحركة الفل�سطينيني ب�سكل مطلق، كما تفر�ص 

قيودها التع�سفية على �رشقي القد�ص، ومتنع دخول املواطنني الفل�سطينيني من �سكان 

نطاق  وعلى  ت�سدرها،  خا�سة  ت�ساريح  وفق  اإل  اإليها  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

الرتابية،  وال�سواتر  والثابتة،  )املتحركة،  اأ�سكالها  بكافة  �سكلت  وقد  جداً.  �سيق 

والبوابات احلديدية، واحلدود، واملعابر، واجلدار الفا�سل الذي هو اأخطرها على 

الإطالق...( التي اأقامها الحتالل الإ�رشائيلي على ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأحد 

اأ�سهرها يف وجوه الفل�سطينيني على مدار  اأ�سلحته، واأ�سّدها �رشا�سة وفتكًا،  اأخطر 

ال�ساعة واليوم وال�سهر والعام، غري اآبه مبا قد ينتج عنها من كوارث اإن�سانية.

التفتي�ص  مهمتها  مدربة،  وكالب  اإلكرتونية  باأجهزة  الع�سكرية  احلواجز  تزّود 

الحتالل  ي�سميهم  ومن  املختلفة،  النقل  وو�سائل  والأفراد  الأمتعة  على  الأمني 

.
134

الإ�رشائيلي املطلوبني اأمنيًا، وغري ذلك

كر�سي  على  مقعدة  اإمراأة 

الرتابي  احلاجز  لتجاوز  ي�ساعدونها 

يف منطقة اخلليل.
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املرهق،  النتظار  الفل�سطينيني  على  َتفر�ص  التي  احلواجز؛  هذه  خالل  ومن 

طويلة،  ومل�سافات  �سعبة  مناخية  ظروف  يف  الأقدام  على  ال�سري  على  وجتبهم 

وت�ستهدفهم يف اإعاقة طواقم اإ�سعافهم، اأو النتقال من �سيارة اإ�سعاف اإىل اأخرى، 

الكارثة  حجم  لنا  تظهر  مبا�رش،  ب�سكل  اجل�سدية  �سحتهم  يهدد  الذي  الأمر 

الفل�سطينيون.  يعانيها  التي  الإن�سانية 

حاجزاً،   617 اإىل   2010 �سنة  بداية  مع  الإ�رشائيلية  احلواجز  عدد  و�سل  وقد 

:
135

موزعني على ال�سكل التايل

جدول )9(: عدد احلواجز الإ�رشائيلية مع بداية �صنة 2010

الن�صبة املئوية %العدداأنواع احلواجز

7813احلواجز الثابتة
173احلواجز الطيارة
7112اأبراج احلرا�صة
11318بوابات زراعية

15525احلواجز الإ�صمنتية والبوابات احلديدية
18330ال�صواتر الرتابية

617100املجموع

عدد احلواجز الإ�رشائيلية مع بداية �صنة 2010



80

وتتوزع احلواجز على املناطق كالتايل: 196 حاجزاً يف حمافظات جنني وطوبا�ص 

وطولكرم ونابل�ص و�سلفيت وقلقيلية، 164 حاجزاً يف حمافظات رام اهلل والقد�ص 

.
136

واأريحا، و144 حاجزاً يف حمافظتي بيت حلم واخلليل

الفل�سطينيني  اأو�ساع  كافة  لتدهور  �سببًا  زالت  وما  احلواجز  هذه  كانت  لقد 

العامة  وخا�سة ال�سحية والإن�سانية. وجراء ممار�سات الحتالل هذه، فاإن ال�سحة 

يوميًا  اأمراً  العالج  بغية  واملدن  القرى  بني  التنقل  وي�سبح  �سلبًا،  تتاأثر  للفل�سطينيني 

ملحًا و�رشوريًا.

وللن�ساء  والأطفال،  ال�سيوخ  من  للمر�سى  تقف  التي  احلواجز  هذه  اإنَّ 

احلوامل باملر�ساد، كانت ال�سبب يف موت الكثري من هوؤلء املر�سى، واإجها�ص 

69 �سيدة  الع�رشات من احلوامل على مراأى من جنود الحتالل، حيث اأرغمت 

 ،2007 مايو  اأيار/  وحتى   2000/9/28 يف  الأق�سى  انتفا�سة  بدء  منذ  حامل 

جنود  من  وم�سمع  مراأى  على  الإ�رشائيلية  الع�سكرية  احلواجز  عند  الولدة  على 

التي  ال�ستجداء  �رشخات  م�ستفز  ب�سكل  جتاهلوا  الذين  الإ�رشائيلي  الحتالل 

وتلقي  للولدة  امل�ست�سفيات  اإىل  بالو�سول  لهن  لل�سماح  ال�سيدات  تلك  اأطلقتها 

ويف   .
138

احلواجز على  ميتًا  طفاًل   32 لد  ومُ كما   ،
137

الالزمة ال�سحية  اخلدمات 

اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من   12 املادة  لن�ص  �سارخة  خمالفة  ذلك 

:1979 ل�سنة  املراأة  التمييز �سّد 

باحلمل  يتعلق  فيما  منا�سبة  خدمات  للمراأة  الأطراف  الدول  تكفل   ...  .2“
القت�ساء،  عند  لها خدمات جمانية  موفرة  الولدة،  بعد  ما  وفرتة  والولدة 

.
وكذلك تغذية كافية اأثناء احلمل والر�ساعة”139
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انت�رش املوت على حاجز حوارة

اأبو ريده )21  اأ�سهر من انتظار احلمل، و�سعت الفل�سطينية نهيل  على حاجز حوارة، وبعد �سبعة 

عامًا( مولودها فاقداً للحياة، ومل ي�سفع لها و�سعها ال�سحي ول رجاء زوجها موؤيد )25 عامًا( للجنود 

الإ�رشائيليني بال�سماح له اإدخالها اإىل امل�ست�سفى يف مدينة نابل�ص كي ت�سع حملها وتتلقى رعاية �سحية.

تقول نهيل: 

لغة  اإل  يفهمون  ول  الرحمة  يعرفون  ل  جنود  اإنهم  هامدة،  جثة  ابني  اأرى  اأن  قبل  قتلوين  ليتهم 

احلواجز والت�ساريح، لقد قتلوا طفلي ومل يرحموين، كنت اأنتظر اأن اأح�سن ابني بني ذراعي، ا�ستقت 

اإليه قبل اأن اأ�ساهده، وكنت اأنتظر اأن يلتحف �سدري واأ�سمه فاأنا اأمه، كنت اأكلمه وهو يف اأح�سائي.

زيٌد اأ�سميتك يا طفلي احلبيب ولكنهم حرموين منك فقط لأنهم اأقوياء.

�سبكة فل�سطني الإخبارية، انت�رش املوت على حاجز حواره.. بقلم: علي دراغمة، 2008/9/16، انظر:   ×
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=38695&Itemid=112

انتفا�سة  بدء  ومنذ  اأنَّه  الفل�سطيني،  ال�سحية  املعلومات  ملركز  تقرير  اأفاد  وقد 

ال�سحية  املراكز  يف  بالولدة  يرغنب  اللواتي  الن�ساء  من   %10 اأن  لوحظ  الأق�سى، 

احتجن من 2 اإىل 4 �ساعات للو�سول اإىل امل�ست�سفى، و6% منهن احتجن اإىل اأكرث من 

.
140

4 �ساعات للو�سول، فى حني كانت املدة حوايل 15-30 دقيقه قبل النتفا�سة

يف  الولدات  عدد  ارتفاع  الهمجية،  الإ�رشائيلية  الأ�ساليب  هذه  عن  ونتج 

املنازل من 8.2% قبل النتفا�سة اإىل 14% اأثناء النتفا�سة، وانخفا�ص عدد الن�ساء 

اأثناء   %82.4 اإىل  النتفا�سة  قبل   %95.6 من  الولدة  بعد  بالرعاية  يحظني  الالتي 

.
141

النتفا�سة
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لقد بلغ عدد ال�سهداء ب�سبب احلواجز الإ�رشائيلية، منذ بداية النتفا�سة وحتى 

الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  ت�سمح  مل  حيث   ،
142

�سهيد  401 اإىل   ،2011/1/31

هوؤلء  ومن  ال�سحي،  و�سعهم  تدين  من  بالرغم  امل�ست�سفيات  اإىل  بالو�سول  لهم 

املر�سى:

نعت من  فوزية الدرك، البالغة من العمر 66 عامًا، يف �سباط/ فباير 2009، التي ممُ

املرور عب نقطة تفتي�ص ع�سكرية اإ�رشائيلية من اأجل التوجه اإىل م�ست�سفى يف مدينة 

طولكرم اإثر اإ�سابتها باأزمة قلبية، وقد تمُوفيت بعد ذلك بوقت ق�سري.

تاأخريهم على احلواجز،  اأو  الفل�سطينيني على منعهم  املر�سى  تقت�رش معاناة  مل 

حالة  يف  وهم  اأحيانًا  وامل�سي  ال�سيارات  اأو  احلافالت  من  للنزول  ي�سطرون  بل 

مما  منه،  اأو ممنوعني  امل�سي  قادرين على  اأنهم غري  الرغم من  �سحية حرجة، على 

معاجلته  وعدم  املر�ص  معاناة  املر�سى  يتحمل  لذلك  ال�سحي،  و�سعهم  يفاقم 

احلواجز  على  النتظار  وطول  الإجراءات  بتعقيد  املتمثلة  الأعباء  ب�سبب  اأحيانًا 

وزيادة التكاليف املرتتبة على ذلك. هذا عدا معاناتهم عند اإغالق احلواجز لأيام 

 .
143

متتالية يف الأعياد اليهودية واأيام الطوق الأمني مما ي�سكل خطراً على حياتهم

 289 جمموعه  ما  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  �سّجلت   ،2009 �سنة  ويف 

حادثة تاأخري اأو حرمان من الو�سول اإىل �رشقي القد�ص بوا�سطة �سيارات الإ�سعاف 

.
144

لها التابعة 
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الطبية  الإغاثة  طاقم  ع�سو 

م�سنة  مب�ساعدة  يقوم  الفل�سطينية 

فل�سطينية لجتياز حاجز �رشدا، م�سافة 

700 مرت تقريبًا.

من  نقلها  يتم  ال�رشطان  بداء  مري�سة 

حاجز  على  اأخرى  اإىل  اإ�سعاف  �سيارة 

اأوغ�ستا  م�ست�سفى  اإىل  طريقها  يف  قلنديا 

فيكتوريا.










