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تقدمي

يقّدم مركز الزيتونة للقّراء كتابه الثالث ع�رش من �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا”، 

التي ُي�سلط ال�سوء من خاللها على اجلوانب املختلفة ملعاناة ال�سعب الفل�سطيني.  

الفل�سطينيني من احلواجز الإ�رشائيلية يف ال�سفة  “معاناة  يتناول هذا الكتاب 

الغربية”، اأبرز النتهاكات التي يرتكبها الحتالل بحق الفل�سطينيني من خالل 

احلواجز املنت�رشة يف ال�سفة الغربية بكافة اأ�سكالها. تقّدم الكتاب متهيد معلوماتي 

ا�ستعر�ص ا�سرتاتيجية “اإ�رشائيل” املتبعة بتق�سيم ال�سفة الغربية وقطاع غزة منذ �سنة 

1967، من خالل تطبيق �سيا�سة تقطيع اأو�سال اأرا�سي الفل�سطينيني واإذللهم، يليه 
متهيد قانوين عر�ص القوانني الدولية والإن�سانية التي ُتثبت عدم �رشعية احلواجز. ثم 

عر�ص تطور اأعداد واأنواع احلواجز الإ�رشائيلية خالل الفرتة 2001-2014، كما 

اأنواعًا ومناذج للحواجز يف ال�سفة الغربية، ومعاناة الفل�سطينيني ب�سببها  عر�ص 

وغياب املحا�سبة اجلدية للجنود الإ�رشائيليني.

التي تكفلها  الطبيعية  اأب�سط حقوقه  ُمْنَتَق�سًا من  الفل�سطيني  الإن�سان  يعي�ص 

حواجز،  ق�سبانه  �سجن  يف  حمجوزاً  الدولية،  واملعاهدات  ال�رشائع  جميع 

واأ�سالك، و�سدود ترابية، وبوابات حديدية، وجدار من اإ�سمنت م�سلح؛ لكل 

�سلك حديدي رواية،  اأو  ترابي  �سدٍّ  اأو  بوابة حديدية  حاجٍز ق�سة، وعلى كل 

لعمال وطلبة واأطباء واأمهات واأطفال  الدم واملوت  ق�س�ص وروايات حملت 

على يد جنود مدججني بال�سالح بحجة حماية النف�ص.

ي�سري هذا الكتاب على نهج كتب �سل�سلة “اأول�ست اإن�سانًا”، فينقل املعاناة 

 موّثق، م�ستعينًا بعدد 
ّ
 منهجي

ّ
باأ�سلوب يخاطب العقل والقلب يف اإطار علمي

ال�سعب  يعانيه  ما  اأو�سح  ب�سكل  القارئ  اإىل  لتقّرب  وال�سور،  الق�س�ص  من 

الفل�سطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي. 
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مقدمة

—وهي  “املح�سوم”  اأو  الغربية  ال�سفة  يف  الإ�رشائيلية  احلواجز  تختزل 

كلمة عبية تعني احلاجز الع�سكري، وقد اأ�سبحت جزءاً من القامو�ص اليومي 

ال�سفة،  قت  مزَّ كانتونات  يف  اأ�سري  فل�سطيني  �سعب  معاناة  الفل�سطيني— 

عت اأو�سالهم. و�سيَّقت اخلناق على الفل�سـطينيني، و�سـلَّت حركتهم، وقطَّ

 ،1967 �سنة  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة  احتاللها  منذ  “اإ�رشائيل”،  قامت 

ومنها  عليها،  �سيطرتها  نطاق  من  عت  و�سَّ التي  القوانني  من  عدد  باإ�سدار 

للدولة  يجيز  والذي   ،1969 ل�سنة   321]1[ رقم  الإ�رشائيلي  الع�سكري  الأمر 

وب�سكل اأحادي اجلانب م�سادرة الأرا�سي الفل�سطينية لأغرا�ص عامة، وبدون 

لبناء  “اإ�رشائيل” هذا الأمر  تقدمي تعوي�سات للجهة املت�رشرة. وقد ا�ستخدمت 

احلال  وكذلك  املحتلة،  الفل�سطينية  املناطق  داخل  يف  للجي�ص  طرق  �سبكة 

للم�ستوطنني الإ�رشائيليني، الذين وفَّر اجلي�ص الإ�رشائيلي لهم طرق بديلة، بعيداً 

عن التجمعات ال�سكنية الفل�سطينية.
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تنقل  التي حتّد من حرية  القيود  �سامل من  “اإ�رشائيل” تطبيق نظام  كما فر�ست 

الف�سل  وجدار  الطرق  ومتاري�ص  كاحلواجز،  الغربية،  ال�سفة  داخل  الفل�سطينيني 

يف  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  بعد  خ�سو�سًا  احلملة  هذه  وازدادت  العن�رشي، 

.2000/9/28

وياأتي هذا النظام اإىل جانب �سيا�سات اأخرى كانت وما زالت تطبقها ال�سلطات 

الإ�رشائيلية، والتي تت�سمن قيوداً على و�سول الفل�سطينيني اإىل مناطق وا�سعة ومهمة 

ك�رشقي القد�ص، ومناطق م�سنفة على اأنها مناطق ع�سكرية مغلقة، واأرا�صٍ خم�س�سة 

الإ�رشائيلية،  وامل�ستعمرات  “اإ�رشائيل”  اأمن  تعزيز  بدعوى  ذلك  كّل  للم�ستوطنني، 

وباأنها تدابري موؤقتة.

اإنَّ اإقامة احلواجز الإ�رشائيلية يف ال�سفة الغربية يعيق حركة ال�سكان وينعهم من 

واجتماعيًا.  ونف�سيًا  اقت�ساديًا  وينهكهم  طبيعي،  ب�سكل  اليومية  م�ساحلهم  ق�ساء 

وعلى الرغم من اختالف اأ�سكالها، لكنها تتفق بجميع اأنواعها على اأنها ُوجدت 

لتك�رش اإرادة الفل�سطينيني.

الإن�سان،  انتهاكات حقوق  اأ�سواأ مظاهر  الإ�رشائيلية واحدة من  وتعدُّ احلواجز 

الأفراد  حياة  على  فعليًا  ُتوؤثِّر  مبمار�سات  جوانبها  من  العديد  يف  ترتبط  حيث 

وكرامتهم، والتي حفظتها املواثيق والعهود الدولية.
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خريطة رقم )1(: احلواجز االإ�رسائيلية يف ال�صفة الغربية

امل�سدر: املجل�ص القت�سادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار )بكدار(.





11

اأوالً: متهيد معلوماتي

الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  تنقل  حركة  على  قيوداً  “اإ�رشائيل”  تفر�ص 

واملعيقات  املتنقلة،  الفجائية  واحلواجز  الثابتة،  احلواجز  من  �سبكة  بوا�سطة 

على  والبوابات  الفل�سطينيني،  تنقل  فيها  يحظر  التي  وال�سوارع  املح�سو�سة، 

لـ“اإ�رشائيل”  تتيح  التي  القيود  من  للعديد  بالإ�سافة  الفا�سل،  اجلدار  امتداد 

طبقًا  وتقييدها،  الغربية  ال�سفة  اأنحاء  يف  الفل�سطينيني  حركة  على  ال�سيطرة 

مل�ساحلها.

عقب �سنة 1967 والحتالل الإ�رشائيلي لل�سفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�ص 

وقطاع غزة، بداأت “اإ�رشائيل”، بو�سع قيود على تنقل الفل�سطينيني. ومع بداية 

النتفا�سة الأوىل �سنة 1987، �سددت “اإ�رشائيل” من اإجراءاتها الع�سكرية بحق 

دخولهم  ومنعت  تنقلهم،  حرية  على  قيوداً  وفر�ست  الفل�سطينيني،  املدنيني 
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يف  ال�سادر   242 الأمن  جمل�ص  قرار  ن�ّص 

كل  “اإنهاء  على:  1/ب  املادة  يف   ،1967/11/22
واحرتام  بها،  املتعلقة  واملطالب  احلرب  حالت 

ال�سيا�سي  وال�ستقالل  الأرا�سي  ووحدة  ال�سيادة 

لكل دولة يف املنطقة والعرتاف بها، بالإ�سافة اإىل 

حقها يف العي�ص ب�سالم �سمن حدود اآمنة ومعرتف 

بها دون تهديدات اأو ا�ستخدام القوة”.

× وثائق مهمة، النزاع العربي الإ�رشائيلي، قرار جمل�ص الأمن 

الإ�رشائيلية،  اخلارجية  وزارة  موقع   ،242 رقم  الدويل 

انظر: 

http://mfa.gov.il/MFAAR/KeyDocuments/
I s r a e l i ArabConflict/Pages/security%20
council%20resolution%20242.aspx

اإىل “اإ�رشائيل” للعمل؛ اإل اإذا توفر لديهم 

ت�رشيح خا�ص �سادر من الإدارة املدنية، 

واأغلقت بع�ص الطرق املوؤدية لبلدات اأو 

احلديدية  احلواجز  بوا�سطة  معينة  قرى 

اأو  الرتابية  الإ�سمنتية واحلواجز  الكتل  اأو 

.
1
اخلنادق

اتفاقية  ن�ست   ،1995/9/28 ويف 

واملوقعة   Oslo Accords الثانية  اأو�سلو 

الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  بني 

و“اإ�رشائيل”، على الن�سحاب الإ�رشائيلي 

ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي  من 

اأ  اإىل مناطق  الغربية، وت�سنيف الأرا�سي 

تخ�سع  حيث  ج،  ومناطق  ب  ومناطق 

مناطق اأ لل�سيطرة الفل�سطينية الكاملة، اأمنيًا واإداريًا، اأما مناطق ب، فتقع امل�سوؤولية 

لـ“اإ�رشائيل”  وتبقى  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  عاتق  على  العام  النظام  عن  فيها 

ال�سلطة الكاملة على الأمور الأمنية )واجلدير بالذكر، اأن غالبية ال�سكان يتمركزون 

يف مناطق اأ و مناطق ب(، اأما مناطق ج، والتي متثِّل نحو 60% من م�ساحة ال�سفة 

الغربية، فاإنها تخ�سع لل�سيادة الإ�رشائيلية الكاملة؛ حيث ينع الفل�سطيني من البناء 

ال�سلطات  بت�رشيح �سادر عن  اإل  الأ�سكال  �سكل من  باأي  منها  ال�ستفادة  اأو  فيها 

الإ�رشائيلية املخت�سة، ومعظم اأرا�سيها هي عبارة عن اأرا�صٍ زراعية ومناطق خ�سبة 

.
2
وغنية مب�سادر املياه الطبيعية
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يف حزيران/ يونيو 2002، اأي بعد اندلع انتفا�سة الأق�سى، �رَشََعت “اإ�رشائيل” 

باإن�ساء جدار الف�سل العن�رشي، واإيجاد منطقة عزل متتد على طول اخلط الأخ�رش من 

�سمال ال�سفة الغربية اإىل جنوبها، مغت�سبة اأكرث الأرا�سي الزراعية خ�سوبة، وعازلة 

اجلدران  من  متكاملٌة  منظومٌة  اجلدار  ويعدُّ   .
3
الفل�سطينية التجمعات  من  العديد 

الأمنية  املراقبة  ونقاط  الأخرى،  والعوائق  واخلنادق  ال�سائكة  الأ�سالك  و�سياجات 

والإنذار الإلكرتوين، وحواجز التفتي�ص، اإىل جانب طرقٍ للدوريات الع�سكرية.

ولطاملا راأت “اإ�رشائيل” املنطقة ال�رشقية من ال�سفة الغربية )منطقة العزل ال�رشقية( 

اأهدافها  تخدم  اأنها  على  فيها  ال�ستيطانية  خمططاتها  وبررت  الأمنية،  حدودها 

الأمنية ال�سرتاتيجية. ففي منطقة الأغوار مثاًل —التي ت�سكل 27.5% من امل�ساحة 

احلواجز  واإقامة  الإ�رشائيلية  الإغالق  �سيا�سة  تاأتي  الغربية—  لل�سفة  الإجمالية 

“اإ�رشائيل”  اأعلنت  فقد  العن�رشي؛  العزل  ل�سيا�سة  مكملة  الإ�رشائيلية  الع�سكرية 

لتنظيم  اأمراً ع�سكريًا  “اأرا�صٍ ع�سكرية مغلقة”، واأ�سدرت  م�ساحات وا�سعة منها 

دخول الفل�سطينيني اإليها، واأقامت احلواجز الع�سكرية على املداخل الرئي�سية التي 

ت�سل  التي  الفرعية  املداخل  وعلى  الأغوار،  مبنطقة  الغربية  ال�سفة  حمافظات  ت�سل 

اأيار/  يف   Ariel Sharon �سارون  اأريل  و�رشَّح  الفل�سطينية.  بالتجمعات  الأغوار 

مايو 2004، عند �سوؤاله عن اجلدار يف املنطقة ال�رشقية “�سوف نحجب الدخول اإىل 

.
املنطقة ال�رشقية باحلواجز الع�سكرية”4

لتفر�ص  “اإ�رشائيل”  عنها  �رشَّحت  التي  امل�ستوطنني  اأمن  على  احلفاظ  ة  حجَّ اإن 

اأمنيًا  خطراً  فل�سطيني  مواطن  كّل  واعتبار  الفل�سطينيني،  تنقل  حرية  على  قيوداً 

، هي حجة عن�رشية، ل تبر امل�ص بحرية احلركة والتنقل، ول تبر عمليات 
5
عليها

التفتي�ص امل�ستمرة التي يقوم بها اجلنود الإ�رشائيليني على احلواجز، اإىل جانب املعاملة 

املهينة والدور الطويل.
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ثانياً: متهيد قانوين

تلبية  �سمان  عن  م�سوؤولة  املحتلة،  القوة  بو�سفها  “اإ�رشائيل”،  تعّد 

�سمان  وعن  لحتاللها،  اخلا�سعني  املحليني  لل�سكان  الإن�سانية  الحتياجات 

والتفاقيات  واملواثيق  للعهود  وفقًا  الأ�سا�سية،  الإن�سانية  حلقوقهم  ممار�ستهم 

والقوانني الدولية. وتعّد احلواجز ونقاط التفتي�ص الإ�رشائيلية يف ال�سفة الغربية، 

واملعاملة املهينة عليها، خرقًا وا�سحًا و�رشيحًا لكافة هذه القوانني، التي ن�ست 

على حرية احلركة والتنقل، وكفلت احلفاظ على كرامة الإن�سان، وعلى حماية 

الأ�سخا�ص املدنيني يف وقت احلرب.

 Universal Declaration of  
6
الإن�سان حلقوق  العاملي  الإعالن  ين�ص 

Human Rights، يف املادة 3 منه على اأن: “لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية 
�ص اأي اإن�سان للتعذيب  و�سالمة �سخ�سه”، ون�ست املادة 5 منه على اأن: “ل يعرَّ

ول للعقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو الوح�سية اأو احلاطة بالكرامة”. ون�ست 
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املادة 9 منه على اأنه: “ل يجوز القب�ص على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفًا”. 

ون�ست املادة 13 منه على اأن:

“)اأ( لكِلّ فرد حرية التنقل واختيار حمِلّ اإقامته داخل حدود كل دولة.

)ب( يحقُّ لكل فرد اأْن ُيغادر اأي بلد مبا يف ذلك بلده، كما َيِحقُّ له العودة اإليه”.

 International  
7
وال�سيا�سية املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  ون�صَّ 

Covenant on Civil and Political Rights، يف املادة 6 منه، على اأن: “احلق 
اأن يحمي هذا احلق. ول يجوز  القانون  اإن�سان. وعلى  يف احلياة حّق مالزم لكل 

حرمان اأحد من حياته تع�سفًا”. ون�ست املادة 7 منه على اأنه: “ل يجوز اإخ�ساع 

اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة”. 

ون�ست املادة 9 منه، على اأنه: “لكل فرد حّق يف احلرية ويف الأمان على �سخ�سه. 

اإل  حريته  من  اأحد  حرمان  يجوز  ول  تع�سفًا.  اعتقاله  اأو  اأحد  توقيف  يجوز  ول 

: لأ�سباب ين�ص عليها القانون وطبقًا لالإجراء املقرر فيه”. كما ن�ست املادة 12، اأنَّ

لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل اإقليم دولة ما، حّق حرية التنقل   .1

فيه وحرية اختيار مكان اإقامته.

لكل فرد حرية مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده.  .2

ل يجوز تقييد احلقوق املذكورة اأعاله باأية قيود غري تلك التي ين�ص   .3

عليها القانون، وتكون �رشورية حلماية الأمن القومي اأو النظام العام 

الآخرين وحرياتهم،  اأو حقوق  العامة  الآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو 

يف  بها  املعرتف  الأخرى  احلقوق  مع  ]متما�سية[  متم�سية  وتكون 

العهد. هذا 

ل يجوز حرمان اأحد، تع�سفًا، من حّق الدخول اإىل بلده.  .4
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ن�ست  فقد   ،Fourth Geneva Convention  
8
الرابعة جنيف  اتفاقية  اأما 

واملر�سى  اجلرحى  نقل  احرتام وحماية عمليات  “يجب  اأنه  منها، على   21 املادة 

املركبات  قوافل  بوا�سطة  الب  يف  جتري  التي  النفا�ص  والن�ساء  والعجزة  املدنيني 

وقطارات امل�ست�سفى اأو يف البحر بوا�سطة �سفن خم�س�سة لهذا النقل....”. وهو ما 

ل حترتمه “اإ�رشائيل”، وتعرقله بوا�سطة حواجزها املنت�رشة.

ملزمة  فهي  كذلك  وبكونها  الغربية،  ال�سفة  يف  املحتلة  القوة  هي  “اإ�رشائيل” 
كما ن�ست التفاقيات واملعاهدات الدولية بالهتمام بتاأمني رفاهية �سكان ال�سفة 

خمالف  ب�سكل  بالفل�سطينيني  ت�ستبد  اأّنها  اإل  كرامتهم،  على  واحلفاظ  الغربية 

ول  املر�سى  نقل  لعمليات  احرتام  فال  م�ستوطنيها،  ول�سالح  ل�ساحلها  للقانون، 

العمل  ول حرية يف  الفل�سطيني،  كرامة  على  ول حفاظ  وال�سكن،  للتنقل  حرية 

وك�سب الرزق.

، فاإن الدول الأع�ساء 
9
ولكن مبوجب ن�ص املادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة

كل  ويلتزم  التفاقية،  ملواد  خمالفات  يقرتفون  الذين  على  عقوبات  بفر�ص  تلتزم 

متعاقد  طرف  كل  على  واأنه  التفاقية،  مبخالفة  املتهمني  مبالحقة  متعاقد  طرف 

التفاقية.  اأحكام  مع  تتعار�ص  التي  الأفعال  جميع  لوقف  الالزمة  التدابري  اتخاذ 

يلي ن�ّص  “اإ�رشائيل”. وفيما  املادة مع  الدول الأع�ساء هذه  اأيًا من  ولكن مل تطبِّق 

املادة 146:

َيلزم  ت�رشيعي  اإجراء  اأي  تتخذ  باأن  املتعاقدة  ال�سامية  الأطراف  تتعهد 

لفر�ص عقوباتٍ جزائية فعالة على الأ�سخا�ص الذين يقرتفون اأو ياأمرون 

املادة  يف  املبينة  التفاقية،  لهذه  اجل�سيمة  املخالفات  اإحدى  باقرتاف 

التالية.
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يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات 

اجل�سيمة اأو بالأمر باقرتافها، وبتقديهم اإىل حماكمة، اأيًا كانت جن�سيتهم. 

وله اأي�سًا، اإذا ف�سل ذلك، وطبقًا لأحكام ت�رشيعه، اأن ُي�سلِّمهم اإىل طرف 

متعاقد معني اآخر ملحاكمتهم، ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور اأدلة 

اتهام كافية �سّد هوؤلء الأ�سخا�ص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابري الالزمة لوقف جميع الأفعال التي 

تتعار�ص مع اأحكام هذه التفاقية، بخالف املخالفات اجل�سيمة املبينة يف 

املادة التالية.

برج  اإقامة  على  “اإ�رشائيل”  اأقدمت 

مدر�سة  اأرا�سي  على  ع�سكري  مراقبة 

برج  يبعد  حيث  الثانوية،  بورين  ذكور 

150م  م�سافة  اجلديد  الع�سكري  املراقبة 

البج  ويقع  املدر�سة.  مبنى  عن  فقط 

م�ستعمرة  مدخل  البج  يك�سف  حيث   60 رقم  اللتفايف  الطريق  مبحاذاة 

يت�سهار Yitzhar من الناحية ال�سمالية للم�ستعمرة.

مدر�سة  اأر�ص  على  ع�سكري  مراقبة  برج  اإقامة  القد�ص،   - الأرا�سي  اأبحاث  مركز   ×

ذكور بورين الثانوية، موقع ر�سد اأن�سطة ال�ستيطان الإ�رشئيلي يف الأرا�سي الفل�سطينية 

http://www.poica.org/details.php?Article=6790 :2014/8/1، انظر ،POICA



19

فتحة يف  عب  يرك�سون  فل�سطينيون  عمال 

اجلدار الفا�سل جنوب ال�سفة الغربية. 

فل�سطينيو ال�سفة ي�سطرون لالنتظار 

مطوًل اأمام احلواجز.

رويرتز  وكالة  عواد،  عامر  ت�سوير   ×

لالأنباء، 2013/7/6.
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ثالثاً: تطور اأعداد احلواجز االإ�سرائيلية واأنواعها خالل 

الفرتة 2001–2014  

يعاين الفل�سطينيون عند احلواجز الإ�رشائيلية من النتظار الطويل واملرهق 

لأع�سابهم، والتفتي�ص املذل. فال يتورع الإ�رشائيليون عن اإجبار اأي فل�سطيني 

ال�سري على الأقدام يف ظروف  اإجباره على  اأو  بخلع مالب�سه بحجج واهية، 

مناخية اأو �سحية �سعبة.

على  واحد  عام  م�سي  بعد   ،2001/9/28 حتى  الثابتة  احلواجز  عدد  بلغ 

الثاين/  ت�رشين  680 يف  اإىل  احلواجز  . وو�سل عدد 
10ً

190 حاجزا النتفا�سة 

اإىل  ارتفع  ثم   ،2005 اأغ�سط�ص  اآب/  376 يف  اإىل  انخف�ص  ثم   2004 نوفمب 

.
396 يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 112005
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ال�سفة  يف  الثابتة  التفتي�ص  ونقاط  احلواجز  عدد  بلغ   ،2007 مايو  اأيار/  ويف 

الأول/  ت�رشين  يف  حاجزاً   561 اإىل  وارتفعت  حاجزاً،   553 جمموعه  ما  الغربية 

الفرتة  ويف   .2008 يناير  الثاين/  كانون  يف  حاجزاً   563 واإىل   ،2007 اأكتوبر 

باإزالة  2007، قامت ال�سلطات الإ�رشائيلية  اأكتوبر  – ت�رشين الأول/  اأبريل  ني�سان/ 

خمتلفة  اأ�سكاًل  احلواجز  وت�سمل  اآخر.  حاجزاً   115 اأ�سافت  لكنها  حاجزاً   80
كاحلواجز الع�سكرية، ونقاط التفتي�ص، والبوابات، والكتل الإ�سمنتية، وال�سواتر 

.
12

الرتابية، واخلنادق، وال�سياجات...اإلخ

وحتى 2008/9/11، و�سل عدد احلواجز املقامة يف ال�سفة الغربية 630 حاجزاً، 

من �سمنها 93 حاجزاً ع�سكريًا معززاً باجلنود، و537 حاجزاً ماديًا )كتل ترابية، 

املنطقة  واقعًا يف  69 حاجزاً  احت�ساب  اإ�سمنتية، جدران...اإلخ(، وهذا دون  كتل 

يعي�ص  التي   ،
13H2 اثنان”  بـ“ات�ص  املعروفة  اخلليل  يف  اإ�رشائيليًا  عليها  امل�سيطر 

الفل�سطينيون فيها ظروفًا معي�سية �سعبة. فهناك اإغالق لكافة الطرق التجارية املوؤدية 

اإىل امل�ستعمرات الإ�رشائيلية، علمًا باأن غالبية هذه املعيقات اأُن�سئت منذ �سنة 2000. 

منازل  من  منزل  األف  قرابة  كاإخالء  كثرية،  تداعيات  املعيقات  لهذه  كان  ولقد 

احلواجز  على  الفل�سطينيني  العمال 

الإ�رشائيلية يف ال�سفة الغربية.
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ال�سكان العرب، واإغالق اأكرث من 1,800 م�رشوع جتاري؛ مع مالحظة اأنه مّت اإغالق 

قرابة 650 حماًل جتاريًا ودكانًا باأوامر ع�سكرية خالل �سنة 2010، هذا بجانب تدين 

 .
14

احلركة ال�سياحية وحركة الزوار

 - )اأوت�سا(  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  ملكتب  تقرير  ويذكر 

 United Nations Office for the Coordination الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

 of Huminitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territories
(OCHA–oPt) حول الإغالق الإ�رشائيلي، اأنه وبعد ثماين �سنوات من فر�ص هذا 

النظام، فاإنه بات “نظامًا متعدد الطبقات من احلواجز الع�سكرية والقيود، ويعمل 

على جتزئة وتفتيت مناطق ال�سفة الغربية، ويوؤثر على حرية تنقل غالبية الفل�سطينيني 

.
يف ال�سفة الغربية”15

ويف 2009/9/16، اأعلن جي�ص الحتالل الإ�رشائيلي اأنه �رشع باإزالة مئة حاجز 

ع�سكري يف ال�سفة الغربية، بناء على توجيهات من وزير الدفاع الإ�رشائيلي اإيهود 

. وادعى ناطق ع�سكري با�سم جي�ص الحتالل الإ�رشائيلي، 
16Ehud Barak باراك

اإىل اأن قرار اإزالة احلواجز الع�سكرية يعّد “ا�ستمراراً ل�سيا�سة احلكومة الإ�رشائيلية يف 

حت�سني الأو�ساع القت�سادية يف املنطقة، مع احلفاظ على املرونة العملياتية للجي�ص 

.
الإ�رشائيلي وقوى الأمن الإ�رشائيلية”17

�سيا�سية  اّدعاءات  جمرد  هو  “اإ�رشائيل”  به  تقوم  ما  باأن  الأمر،  حقيقة  وتتلخ�ص 

اإعالمية، حيث اإن احلواجز التي اأعلنت “اإ�رشائيل” عن اإزالتها ما زالت قائمة على 

با�سم  تعرف  اأ�سبحت  بحيث  تغري،  قد  الإداري  ت�سنيفها  اأن  غري  الواقع،  اأر�ص 

“حواجز طيارة”.
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 617 اأنواعها  مبختلف  الإ�رشائيلية  احلواجز  عدد  بلغ   ،2009 �سنة  نهاية  ويف 

حـاجـزاً؛ منها 78 حاجزاً ثابتًا، و17حاجزاً طياراً، و71 بـرج حرا�سة، و113 بوابة 

.
18

زراعية، و155 حاجزاً اإ�سمنتيًا وبوابة حديدية، و183 �ساتراً ترابيًا

متحركًا مبعدل  5,858 حاجزاً  “اإ�رشائيل”  اأقامت   ،2007 �سنة  اأنه يف  العلم  مع 

حاجزاً   7,090 اأقامت  قد   2006 �سنة  يف  وكانت  حاجزاً.   488 مقداره  �سهري 

.
19

متحركًا مبعدل �سهري مقداره 591 حاجزاً

واأ�سار تقرير اأعده املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان اأن 65% من الطرق الرئي�سية 

.
20

مغلقة اأو ي�سيطر عليها اجلي�ص الإ�رشائيلي، مبا يعادل نحو 500 كم من الطرق

196 حاجزاً  2010 على املناطق كالتايل:  اأبريل  وتوزعت احلواجز يف ني�سان/ 

يف حمافظات جنني وطوبا�ص وطولكرم ونابل�ص و�سلفيت وقلقيلية، 164 حاجزاً يف 

.
21

حمافظات رام اهلل والقد�ص واأريحا، و144 حاجزاً يف حمافظتي بيت حلم واخلليل

 505 اأنواعها  مبختلف  الإ�رشائيلية  احلواجز  عدد  بلغ   ،2010 مايو  اأيار/  ويف 

:
22

حواجز؛ توزعت على ال�سكل التايل

جدول رقم )1(: توزيع احلواجز االإ�رسائيلية يف ال�صفة الغربية

ح�صب نوعها �صنة 2010 (%)

الن�صبة النوع

13احلواجز الدائمة
4احلواجز اجلزئية

37التالل وال�سواتر الرتابية
21بوابات الطرق

9موانع على جانبي ال�سارع

2اخلنادق
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اأح�سى  فقد  واملتنقلة.  الفجائية  احلواجز  ُت�ساف  اأعاله،  احلواجز  جانب  واإىل 

مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا( - الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

له 310 حاجزاً فجائيًا يف كل �سهر خالل الفرتة ني�سان/ اأبريل 2009 - اآذار/  ما ُمعدَّ

له 65 حاجزاً فجائيًا للفرتة اأيلول/ �سبتمب 2008 - اآذار/  مار�ص 2010؛ مقارنة مبا ُمعدَّ

.
مار�ص 232009

ومعيق  حاجزاً   542 اإىل  احلواجز  عدد  و�سل   ،2012 يونيو  حزيران/  ويف 

الغربية.  ال�سفة  اأنحاء  داخل  الفل�سطينيني  وو�سول  ل  تنقُّ اإمكانية  تعيق  حركة، 

وتت�سمن هذه املعيقات 61 حاجزاً ع�سكريًا ماأهوًل باجلنود ب�سورة دائمة )با�ستثناء 

احلواجز الواقعة على اخلط الأخ�رش(، و25 حاجزاً جزئيًا )ت�سبح ماأهولة باجلنود 

متاري�ص  ذلك  يف  مبا  اجلنود  ي�سغلها  ل  معيقًا  و436  فح�سب(،  حمددة  لأغرا�ص 

الطرق، والتالل الرتابية، واجلدران الرتابية، وبوابات الطرق، وحواجز الطرق، 

 .
24

واخلنادق

ويف �سباط/ فباير 2014، و�سل عدد احلواجز الثابتة املن�سوبة يف ال�سفة الغربية 

ثابتًا، من بينها 59 حاجزاً داخليًا من�سوبًا يف عمق ال�سفة الغربية،  اإىل 99 حاجزاً 

من�سوبًا يف منطقة  17 حاجزاً  اأي�سًا  بعيداً عن اخلط الأخ�رش. وي�سمل هذا املعطى 

“ات�ص اثنان” يف اخلليل، التي يوجد فيها نقاط ا�ستيطان اإ�رشائيلية، و33 حاجزاً من 

جمموع احلواجز الداخلية معززة ب�سورة ثابتة، و40 حاجزاً من بني احلواجز الثابتة 

تعد نقاط فح�ص اأخرية قبل الدخول اإىل “اإ�رشائيل”، على الرغم من اأن معظمها يقع 

على بعد كيلومرتات اإىل ال�رشق من اخلط الأخ�رش، لكن قبل الدخول اإىل القد�ص، 

و33 من هذه احلواجز معززة ب�سورة ثابتة وهي مغلقة اأمام احلركة عندما ل تكون 

.
25

معززة
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حمزة  الأطفال  وجد  قليلة،  اأ�سابيع  قبل 

مليطات وحممد وقي�ص حنني —من بلدة بيت 

الغربية—  بال�سفة  نابل�ص  مدينة  �رشق  فوريك 

الحتالل  جنود  من  عدد  قب�سة  يف  اأنف�سهم 

الإ�رشائيلي، بينما كانوا يق�سدون اأر�سهم.

وتفاجاأ الأطفال الثالثة بجنود الحتالل متخفني وراء الأ�سجار وقد ن�سبوا حاجزاً فجائيًا 

باملكان، وباأ�سلوب يثري القلق اأ�سهروا بنادقهم �سوب ال�سبية واأمروهم بالنبطاح على الأر�ص، 

وقيدوا اأيديهم للخلف وع�سبوا اأعينهم.

ويختزل هذا امل�سهد واقع ما بات يعرف باحلواجز الطيارة املفاجئة، التي هي كمائن ونقاط 

تفتي�ص يار�ص الحتالل عليها اأ�سنافًا خمتلفة من العذاب بحق الفل�سطينيني ت�سل حلد اغتيالهم 

اأحيانًا.

�رسب وتكبيل:

ودا�سوا  الأ�سواك،  فوق  وجروهم  اأيديهم  كبلوا  اجلنود  اإن  عامًا(   14( حممد  الطفل  يقول 

باأقدامهم على ظهورهم.

اإىل  ومنها  بلدتهم،  من  القريبة  اإيتمار  مل�ستعمرة  لحقًا  ورفيقيه  نقلوه  اجلنود  اأن  وي�سيف 

مع�سكر حوارة جنوب نابل�ص، واأ�سبعوهم �رشبًا وتوبيخًا وتخويفًا.

ويقول اإن جنود الحتالل عاملوهم بق�سوة يف اأثناء التحقيق معهم، واأجبوهم على امل�سي 

فوق �سياج �سائك، واأهانوهم بالعبارات البذيئة والنابية.

ويروي الطفل قي�ص حنني، اأن اجلنود �سوبوا البنادق نحوهم لتخويفهم وخاطبوهم بالقول 

“اأنتم اإرهابيون. �سنقتلع اأعينكم اإن مل تعرتفوا، و�ستنه�ص الكالب اأج�سادكم”.

وي�سيف اأن جنديًا بدينًا جل�ص فوق ظهره بكامل عتاده واآمله كثرياً، بينما �سغط عليه املحقق 

بطرق ملتوية لنزع اعرتافه بالإكراه.

ذويهم،  تبلغ  اأن  دون  �ساعات  خم�ص  من  اأكرث  الأطفال  الحتالل  �سلطات  واحتجزت 

و�سلمتهم لالأمن الفل�سطيني يف �ساعة متاأخرة من الليل مكبلني بالأغالل.

× “احلواجز الطّيارة”.. كمائن وعقاب للفل�سطينيني، موقع اجلزيرة.نت، 2013/12/20، 
http://www.aljazeera.net/ :انظر     
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خريطة رقم )2(: اجلدار ونقاط االإغالق يف حميط القد�س

Source: OCHA-oPt, Map of the West Bank Access Restrictions-Jerusalem, December 2012, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_closure_map_2013_04_21_jerusalem.pdf
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رابعاً: اأنواع ومناذج احلواجز يف ال�سفة الغربية

تتنوع احلواجز الإ�رشائيلية ما بني نقاط تفتي�ص يقيم عليها جنود الحتالل 

الإ�سمنتية  الكتل  وجمموعات  متحركة،  جزئية  واأخرى  ال�ساعة  مدار  على 

وجدران  و�سواتر  حديدية  وبوابات  املرت،  منها  الواحدة  طول  يبلغ  التي 

بني  حتول  وا�سعة  وخنادق  حفر  اأخرى  فل�سطينية  بتجمعات  ويحيط  ترابية، 

الحتالل.  جنود  عليها  يرابط  ل  بديلة  طرق  ا�ستخدام  وبني  الفل�سطينيني 

اإىل  تتحول  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  داخل  من�سوبة  للمراقبة  اأبراج  وهناك 

حواجز ثابتة معززة باجلنود يف حالت خا�سة يقررها الإ�رشائيليون وحدهم، 

و�سط  يف  تنت�سب  املعادن  عن  للك�سف  باأجهزة  مزودة  اإلكرتونية  وحواجز 

ومدينة  قرية  بني  اأو  مدينتني  بني  النتقال  من  الفل�سطينية، وجتعل  التجمعات 

جماورة مهمة �ساقة.
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1. اأنواع احلواجز يف ال�صفة الغربية:

تختلف اأهداف واأ�سباب كّل نوع من اأنواع احلواجز، ولكنها جميعها ت�سب 

يف خانة اإذلل الفل�سطينيني، ومن اأنواع هذه احلواجز:

والقرى  والبلدات  املدن  مداخل  على  العادة  يف  وتكون  الثابتة:  احلواجز  اأ. 

الفل�سطينية، وهي لل�سيطرة على احلركة والتنقل داخل ال�سفة الغربية، ونقاط فح�ص 

اأخرية قبل الو�سول اإىل الأرا�سي املحتلة �سنة 1948.

تقام  اأو زمن حمدد، وهي  ثابت  لها مكان  لي�ص  )الفجائية(:  الطيارة  احلواجز  ب. 

بح�سب حاجات “اإ�رشائيل” ومتطلباتها، متنقلة من منطقة لأخرى.

واخلط  العن�رشي  الف�سل  جدار  بني  اللتواءات  ولدتها  التي  هي  اجليوب:  ج. 

اأرا�سيهم  اإىل  للدخول  ت�ساريح خا�سة  اإىل  الفل�سطينيون  يحتاج  بحيث  الأخ�رش، 

الزراعية وممتلكاتهم التي يحول اجلدار بينهم وبينها.

اإ�سمنتية  ومكعبات  و�سخور  ترابية  اأكوام  عن  عبارة  هي  �صناعية:  معيقات  د. 

لقطع  احلواجز  من  النوع  هذا  وي�ستخدم  حديدية،  وبوابات  وقنوات  وجدران 

طرق الو�سول اإىل مناطق معينة، بحيث ل يكون الو�سول اإليها متاحًا اإل من خالل 

.
26

احلواجز الثابتة واملعززة بجنود الحتالل

م�ساحة  لكون  الإطالق،  على  اأخطرها  وهو  العن�رسي:  الف�صل  جدار  هـ. 

و�سيبلغ  دومن،  األف   733 نحو  �ستكون  الغربي  اجلدار  خلف  املعزولة  الأرا�سي 

مزود  اأنه  كما  8م،  اإىل  ي�سل  وارتفاعه   ،
27

كم  770 قرابة  بنائه  اإنهاء  عند  طوله 

ور�سا�سات. بكامريات  وجمهز  ال�سائكة،  والأ�سالك  باخلنادق 
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و. ال�صوارع االلتفافية: ظهرت ال�سوارع اللتفافية مع مرحلة اتفاقيات اأو�سلو 

�سنة 1993، كواحدة من اأ�ساليب العزل، فا�ستولت على ما يقارب 80 كم2 (%1.4) 

امل�ستعمرات  لربط  اللتفافية،  الطرق  من  �سبكة  لبناء  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  من 

الإ�رشائيلية بع�سها ببع�ص ومع “اإ�رشائيل”، مما اأ�سهم يف عزل التجمعات الفل�سطينية 

عن بع�سها البع�ص وقطع اأو�سالها. ويكمن اخلطر احلقيقي للطرق اللتفافية فيما 

على  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  يفر�سها  التي   Buffer Zone ال�سارع”  بـ“حرم  يعرف 

. ووفقًا 
28

طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون 75م على جانبي ال�سارع

عقب  اأنه  اإل  الطرق  هذه  با�ستخدام  للفل�سطينيني  �سمح  فقد  اأو�سلو،  لتفاقيات 

من  الفل�سطينيني  “اإ�رشائيل”  منعت   ،2000/9/29 يف  الأق�سى  انتفا�سة  اندلع 

. وقد مّت ا�ستثمار مبالغ طائلة 
ا�ستخدام هذه الطرق حتت ذريعة “الدواعي الأمنية”29

.
30

يف الطرق اللتفافية، وخ�سو�سًا يف ال�سفة الغربية

�صواتر ترابية: وهي موانع على جانب الطريق، ويتاألف 

من �سل�سلة من التالل الرتابية.

جانب  على  اأو  م�ستوية،  اأرا�ٍص  يف  وحتفر  اخلنادق: 

للحركة  معيق  على  اللتفاف  من  املركبات  ملنع  ما  طريق 

من�سوب على تلك الطريق.

تطورات  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي   – )اأوت�سا(  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب   ×
اإمكانية التنقل والو�سول يف ال�سفة الغربية، حزيران/ يونيو 2010، انظر: 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_access_2010_06_16__arabic.pdf
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�سري  حركة  متنع  حتتية  بنية  عن�رشين،  من  وتتاألف  الثابتة:  احلواجز 

)كاأفراد  الإ�رشائيلي  الأمن  لأفراد  دائم  ووجود  وامل�ساة،  املركبات 

املدنية،  ال�رشطة  اأو  احلدود،  حر�ص  �رشطة  اأو  الإ�رشائيلي،  اجلي�ص 

وثائق  عادة  الأمن  اأفراد  يفح�ص  خا�سة(.  اأمنية  حرا�سة  �رشكة  اأو 

�سياراتهم  ويفت�سون  التفتي�ص  حاجز  يعبون  الذين  الأ�سخا�ص 

ومتعلقاتهم ال�سخ�سية.

�سخور  و/اأو  والرتاب  الركام  من  اأكوام  وهي  الرتابية:  التالل 

املركبات  حركة  منع  اأجل  من  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  جرافات  ت�سعها 

نطاق  يف  تقع  التي  الرتابية  التالل  وحت�سب  م�سار.  اأو  طريق  على 

ذاته،  الطريق  وتغلق  البع�ص،  بع�سها  عن  مرتاً  تبلغ خم�سني  م�سافة 

على اأ�سا�ص اأنها معيق حركة واحد. ويف حال مّت دفع تّل ترابي اإىل 

اأو يف  الفل�سطينيني(  اأو  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  يد  )على  الطريق  جانب 

حال فتح م�سار يلتف حول هذا التل، بحيث ي�سبح مرور املركبات 

ممكنًا، فال ي�سجل التل الرتابي كمعيق للحركة. وغالبًا ما تزال التالل 

الرتابية اأو يتم اللتفاف حولها، ومن ثم يعاد بناوؤها و/اأو تو�سيعها.

بوابات الطرق: وهي بوابات معدنية ت�ستخدم ملنع الو�سول اإىل 

ب�سفتها  اخلرائط  على  الطرق  بوابات  كافة  اإىل  وي�سار  ما.  طريق 

توثيق  حلظة  مفتوحة  تكون  التي  تلك  فيها  مبا  للحركة،  معيقات 

مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا( - الأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة لها، وذلك اإىل حني اإزالة بنيتها التحتية.
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مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا( – الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة،   ×
تطورات اإمكانية التنقل والو�سول يف ال�سفة الغربية، حزيران/ يونيو 2010.

امل�ستخدمة  لتلك  م�سابهة  حتتية  بنية  من  وتتاألف  جزئية:  حواجز 

ب�سورة  الأمن  باأفراد  ماأهولة  تكون  لكنها ل  التفتي�ص،  يف حواجز 

دائمة. وغالبًا ما تن�سب البنية التحتية يف احلاجز املاأهول جزئيًا على 

جوانب الطريق، ولذلك، فهي ل تعيق حركة ال�سري ب�سورة مبا�رشة. 

وعندما تكون ماأهولة باأفراد القوات الإ�رشائيلية فاإن وظيفتها تكون 

هذه  تكون  ل  وعندما  الكاملة.  التفتي�ص  حواجز  لوظيفة  مطابقة 

احلواجز ماأهولة، فاإن حركة ال�سري جتري بحرية يف ال�سارع ن�سبيًا.

الإ�سمنتية  الكتل  من  اأكرث  اأو  كتلة  من  وتبنى  الطرق:  متاري�س 

ت�ستخدم  الرتابية،  التالل  مثل  ومثلها  تقريبًا،  مكعب  مرت  حجمها 

اأو  الأرا�سي  اإىل  املركبات  و�سول  منع  اأجل  من  الطرق  متاري�ص 

الطرق. وهي مطابقة للتالل الرتابية من كافة النواحي الأخرى.

موانع على جانب ال�صارع: قد تتاألف من �سياج اأو حاجز اإ�سمنتي 

يو�سع على طول جانب الطريق. ولكي ي�سنف املعيق على اأنه مانع 

مرت  مئة  التحتية  بنيته  طول  يكون  اأن  يجب  ال�سارع،  جانب  على 

على الأقل، ويجب اأن يعيق حرية مرور الأ�سخا�ص، اأو املركبات اأو 

اإليها وكذلك  املا�سية ويحول دون اخلروج عن الطريق اأو الدخول 

ينع قطعها مروراً اإىل اجلانب الآخر.
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�سوؤون  يف  الفل�سطيني  اخلبري  حنت�ص،  الهادي  عبد  قال   ،2012 �سنة  نهاية  يف 

ال�ستيطان، اأن ما يعرف بـ“الطرق اللتفافية” التي �سيدتها “اإ�رشائيل” على اأرا�سي 

اإ�رشائيلية ب�سق طرق  اإىل وجود مقرتحات  900 كم؛ ونّبه  يبلغ طولها نحو  ال�سفة 

ما  نهب  اإىل  اأدت  الطرق  هذه  اأن  واأو�سح  كم.   600 بنحو  طولها  يقدر  جديدة 

يزيد عن 18 األف دومن من الأرا�سي الزراعية، واقتالع ع�رشات الآلف من اأ�سجار 

.
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الزيتون والعنب

ويف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2014، ك�سفت اإذاعة جي�ص الحتالل يف تقرير لها 

ال�سفة،  امل�ستعمرات يف  الهادفة خلدمة  ال�سوارع  ل�سق ع�رشات  عن خمطط �سخم 

الأرا�سي،  من  الدومنات  اآلف  ع�رشات  وت�سادر  كم،   300 لـ  مداها  ي�سل  والتي 

وتعمل على تر�سيخ ال�سيطرة الإ�رشائيلية على م�ساحات �سا�سعة من ال�سفة والقد�ص. 

واأ�ساف التقرير اأن اخلطة هي نتاج عمل ا�ستمر �سنوات طويلة وت�سمل 44 خمططًا

وفقًا  ال�سوارع  طول  ويبلغ  الدرا�سة.  قيد  خمططًا   20 زال  وما  منها،   24 اأُقر 

للمخططات التي مّت اإقرارها 157 كم، فيما يبلغ طول املخططات التي مل تقر بعد 

140 كم، ما يعني اأن احلديث يدور عما يقارب 300 كم من الطرقات، التي يتطلب 
.

32
�سقها م�سادرة قرابة 25 األف دومن من ال�سفة الغربية

رق اإىل ثالثة اأق�سام: وتنق�سم هذه الطُّ

1. خا�سع لال�ستخدام الإ�رشائيلي املطلق، وُينع الفل�سطينيون من ا�ستخدامها ب�سكل 
نهائي.

2. ُي�سمح للفل�سطينيني با�ستخدامها، ولكن بقيود اإدارية، وذلك عن طريق ت�رشيح 
�سادر عن الإدارة املدنية الإ�رشائيلية لل�سفة الغربية.
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3. ي�سم طرقًا يكن للفل�سطينيني ا�ستخدامها دون ت�ساريح، ولكنها تكون خا�سعة 

لقيود نقاط تفتي�ص احلواجز الع�سكرية على مداخلها من قبل قوات الحتالل 

.
33

الإ�رشائيلي

:
34

ومن اأهم الطرق اللتفافية يف ال�سفة الغربية

1. طريق رقم 60: وهو طريق �رشيع قدمي ي�سطر ال�سفة الغربية من ال�سمال اإىل 

املدن  حول  متر  التي  اجلديدة  اللتفافية  للطرق  الرئي�سي  ال�رشيان  ويعد  اجلنوب، 

اإىل  تقع  اإ�رشائيلية  بلدة  وهي  العفولة  من  الطرق  هذه  وتبداأ  الفل�سطينية.  الرئي�سية 

ال�سمال من اخلط الأخ�رش مروراً بو�سط مدن جنني، ونابل�ص، ورام اهلل، والقد�ص، 

وبيت حلم، واخلليل. وهذه الطرق مفتوحة اأمام جميع و�سائط النقل. ويقع الطريق 

فيه،  “اإ�رشائيل”  تتحكم  يوفر ممراً  املنطقة ج، وهذا  تقريبًا يف  60 كله  ال�رشيع رقم 

ويخرتق طول ال�سفة الغربية بكامله.

يف  املهم  الطريق  هذا  بقاء  على  اأ�رش  قد  الإ�رشائيلي  اجلانب  اأن  واملالحظ 

املنطقة ج اخلا�سعة لل�سيطرة الإ�رشائيلية الكاملة، لأنه ع�سب طرق املوا�سالت يف 

ال�سفة الغربية، حيث تتقاطع معه جميع الطرق الفرعية والعر�سية، كما اأن الطرق 

اللتفافية التي ت�سل بني امل�ستعمرات ت�سبح عدية القيمة اإذا مل تت�سل بالطريق الرئي�سي 

رقم 60، ومن ثم الطرق العابرة التي تو�سل رقم 60، هو الذي جعل اجلانب الإ�رشائيلي 

يهتم باأن يكون هذا الطريق يف املنطقة ج.
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2. �سارع رقم 80: يعد �سارع رقم 80 من اأهم واأخطر ال�سوارع التي �سادقت 

 .Wye River عليها احلكومة الإ�رشائيلية يف نهاية �سنة 1998، بعد اتفاق واي ريفر

منه  الأكب  اجلزء  ويقع  النقب جنوبًا،  باجتاه  اخلليل  ال�سارع �سحراء  ويخرتق هذا 

داخل اأرا�سي ال�سفة الغربية، ويبداأ ال�سارع بالقرب من م�ستعمرة مي�سور اأدوميم 

Mishor Adumim اإىل ال�رشق من مدينة القد�ص قرب اخلان الأحمر، متجهًا اإىل 

خمرتقًا   ،Ma‘ale Adumim اأدوميم  معاليه  م�ستعمرة  من  بالقرب  وماراً  اجلنوب 

ثم   Carmel كرميل  م�ستعمرة  اإىل  و�سوًل  امليت  البحر  مبوازاة  اخلليل  �سحراء 

م�ستعمرة �سوي�سا، ثم يعب اخلط الأخ�رش اإىل داخل الأرا�سي الإ�رشائيلية يف النقب، 

اجلنوب مبنطقة  النقب يف  ال�سارع هو ربط  �سّق هذا  الأ�سا�سي من وراء  والهدف 

القد�ص، ونابل�ص، وغور الأردن يف ال�سمال، وذلك من اأجل جتنب املرور من مناطق 

القد�ص الكبى والتجمعات الفل�سطينية الكبرية يف منطقة بيت حلم واخلليل.

بيت جال.  60 يف منطقة  الطريق  جزء من 

ويعد هذا الطريق ع�سب طرق املوا�سالت يف 

ال�سفة الغربية، حيث تتقاطع معه جميع الطرق 

الفرعية والعر�سية.
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 9 رقم  �سارع  بتنفيذ خمطط   ،2013 �سنة  “اإ�رشائيل”  �رشعت   :9 رقم  �سارع   .3
الذي �سريبط منطقة �ساحل البحر قرب اخل�سرية ب�سمال ال�سفة، وعلى طول ع�رشين 

كيلومرتاً باجتاه �سارع رقم 6 )العابر( لريبط مبفرق قريتي باقة وجّت، مبحاذاة جدار 

و�ست�سيب  الأردن.  مع  واحلدود  الأغوار  منطقة  اإىل  و�سوًل  العن�رشي،  الف�سل 

اأ�رشار هذا املخطط قرى فل�سطينية داخل الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948، 

دومن   700 نحو  و�سي�سادر   ،61 رقم  ب�سارع  املعروف  للمخطط  الثاين  املقطع  يف 

مبلكية خا�سة لأهايل باقة الغربية وجّت؛ و�سيمنع اأّي توا�سل جغرايف بني القريتني، 

.
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و�سيبتلع جميع الأرا�سي التي كانت خم�س�سة لتو�سعهما

املدن  وتخطيط  الهند�سة  بكلية  املحا�رش  جبارين،  يو�سف  املهند�ص  وا�ستعر�ص 

�سيمتد  الذي   9 �سارع  ملخطط  التف�سيلية  اخلرائط  بحيفا،  التطبيقية  العلوم  مبعهد 

مبا�رشة  مل�سادرة  �سيوؤدي  ال�سارع  اإن  وقال  الغربية.  ال�سفة  داخل  كم   183 بطول 

على  ال�سيطرة  لإحكام  وذلك  للفل�سطينيني،  خا�سة  مبلكية  دومن  األف   20 لنحو 

وقال  بـ“اإ�رشائيل”.  وربطها  ال�ستيطانية  امل�ساريع  وتكثيف  الغربية  ال�سفة  �سمال 

جبارين، اإن م�ساريع البنى التحتية ال�ستيطانية تهدف ل�سطب اخلط الأخ�رش وقطع 

اجلغرافيا الفل�سطينية، فمناطق نفوذ �سارع 9 �ستكون 400م، ت�سمل عر�ص ال�سارع 

على  200م  اإىل  اإ�سافة  150م،  بعر�ص  الرتداد  ومناطق  50م  لنحو  �سي�سل  الذي 

جانبي ال�سارع ت�سنف مناطق خ�رشاء يحظر على ال�سكان ا�ستعمالها كونها معدة 

 9 ا�سرتاتيجيًا لتطوير م�ساريع بنى حتتية قطرية. ويرى جبارين مبخطط �سارع رقم 

“اإ�رشائيل”  اإىل  الغربية  ال�سفة  ل�سم  ال�سهيوين  ال�سرتاتيجي  امل�رشوع  لفكرة  تكملة 

وغربيها،  القد�ص  �رشقي  لتوحيد  به  املعمول  باملخطط  اأ�سوة  طرقات،  �سبكة  عب 
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حيث تعتمد وزارة املوا�سالت الإ�رشائيلية رزمة من م�ساريع البنى التحتية و�سبكة 

الطرقات وتتطلع عب م�ساريع �سكة احلديد لربط “اإ�رشائيل” ب�رشقي القد�ص وال�سفة 

.
36

الغربية و�سوًل اإىل بي�سان ومنطقة الأغوار

 5:50 ال�ساعة  قلنديا،  حاجز  عند  ال�سري  اأزمة 

جدران  وراء  ظلت  التي  الأحياء  �سكان  �سباحًا. 

القد�ص يف طريقهم للعمل يف املدينة.

القد�ص وبيت حلم  بني  ما  املعب  املوجود يف  امل�سار 

واملعروف با�سم حاجز 300. 

على الرغم من وجود حاجز قلنديا داخل اأرا�سي 

ال�سفة الغربية، بعيداً عن اخلط الأخ�رش، وحماطًا بقرى 

كمحطة  عمليًا  تعامله  “اإ�رشائيل”  اأن  اإل  فل�سطينية، 

حدودية تف�سل بني ال�سفة الغربية و“اإ�رشائيل”.
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امل�سار  ح�سب  الغربية  ال�سفة  يف  اللتفافية  الطرق  بع�ص  يبني  التايل  واجلدول 

:
37

والطول والعر�ص وامل�ساحة

جدول رقم )2(: بع�س الطرق االلتفافية يف ال�صفة الغربية ح�صب امل�صار والطول 

والعر�س وامل�صاحة

امل�صاحة  العر�س  الطول  امل�صار 

م2  م  كم  اإىل  من 

 2,400  160  15 عنبتا  طولكرم 

 275  50  5.5 كفر قدوم  دير �رسف 

 1,300  162.5  8 عالر  باقة ال�رسقية 

 240  30  8 عيبال  دير �رسف

 720  30  24 بيت فوريك  دير حطب 

 108  12  9 دوليف  بيت اإيل 

 187.5  25  8.7 بيتونيا  رام اهلل 

 250  50  5 نحيئيل  طلمون 

 72  12  6 كوخاف �صاحر  تل العا�صور 

 26.4  12  2.2 كوخاف يائري  ت�صوفيم 

 270  50  5.4 األون  �صيلو 

 200  50  4 دير قدي�س  را�س كركر 

 75  30  2.5 القد�س  بيتونيا 

 300  60  5 عوفرا  عني احلرامية 

 142.5  25  5.7 كريات اأربع  بيت حجاي 

 29.6  8  3.7 بيطار  اخل�رس 
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2. مناذج احلواجز يف ال�صفة الغربية:

�سمال  هي:  اأ�سا�سية  جغرافية  مناطق  �سّت  اإىل  الغربية  ال�سفة  حواجز  تق�سم 

جدار  وجيب  امليت،  البحر  و�سمايل  الأردن،  غور  ومنطقة  وو�سطها،  ال�سفة، 

الف�سل العن�رشي )بني اجلدار واخلط الأخ�رش(، ومنطقة �رشقي القد�ص املحتلة، ومن 

اأبرز هذه احلواجز:

�سيطرة مطلقة على  ي�سيطر  )تبواح( )�رسق حمافظة �صلفيت(: حيث  اأ. حاجز زعرتة 

الرجال  �سارمة على مرور  قيوداً  ال�سفة وو�سطها، ويفر�ص  �سمال  ما بني  احلركة 

وال�سبان الفل�سطينيني من عمر 16 اإىل 35 عامًا، الذين يرغبون بالتنقل ما بني �سمال 

ال�سفة الغربية وجنوبها.

حاجز الكونتيرن )�صمال بيت حلم(: ي�سيطر �سيطرة مطلقة على احلركة ما بني  ب. 

جنوب ال�سفة وو�سطها. ويتعر�ص املارون يف هذا احلاجز، خ�سو�سًا يف �ساعات 

الذروة، اإىل التاأخري امل�ستمر الذي قد ي�سل اإىل �ساعة من الوقت.

ج. حواجز تيا�صري، احلمرا، جيت، ييطف )منطقة االأغوار(: ت�سيطر على احلركة جتاه 

غور الأردن ذهابًا واإيابًا.

د. حاجز اأملوج )مفرتق بيت العربة(: ي�سيطر على منطقة �سمال البحر امليت ذهابًا 

واإيابًا. ويف اأيار/ مايو 2007، ُحظر دخول الفل�سطينيني اإىل هذه املنطقة، ويكمن 

البحر  �سواطئ  ا�ستخدام  الفل�سطينيني من  منع  احلاجز يف  اإقامة هذا  ال�سبب وراء 

 .
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امليت
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للفل�سطينيني من جنني  الوحيد  ي�سكل هذا املعب املدخل   :
39

هـ. حاجز اجللمة/ مقيبلة

1948، وهو من�سوب على جدار الف�سل العن�رشي، ومعزز  اإىل الأرا�سي املحتلة �سنة 

�سكان  با�ستثناء  الفل�سطينيني  مرور  ينع  اخلا�سة.  احلرا�سة  و�رشكات  اجلي�ص  ِقبل  من 

باملرور  لهم  ي�سمح  الذين  “اإ�رشائيل”،  اإىل  الدخول  ت�ساريح  واأ�سحاب  القد�ص  �رشقي 

�سكان  من  الفل�سطينيني  با�ستثناء  اأي�سًا  الإ�رشائيليني  مرور  ينع  كما  الأقدام.  على  �سرياً 

“اإ�رشائيل”. ي�ستعمل احلاجز اأي�سًا لتمرير الب�سائع بني ال�سفة الغربية و“اإ�رشائيل”.

: يقع حاجز قلنديا جنوب مدينة رام اهلل على الطريق التي ت�سلها 
40

و. حاجز قلنديا

اأكب  يعد هذا احلاجز من بني  للفل�سطينيني.  املحتلة، وهو م�سدر معاناة  القد�ص  مبدينة 

الأق�سى.  انتفا�سة  عقب  الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ص  اأقامها  التي  الع�سكرية  احلواجز 

خريطة رقم )3(: حاجز زعرتة
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اإىل  منها  يقدم  اأو  املحتلة  القد�ص  اإىل  التوجه  يف  يرغب  فل�سطيني  كل  على  ويتعني 

عبوره  وي�ستغرق  للتفتي�ص،  يخ�سع  احلاجز حيث  هذا  من  املرور  الغربية  ال�سفة  و�سط 

اإىل حاجز ع�سكري  “اإ�رشائيل”  2001، حولته  �سنة  اأواخر  اأحيانًا عدة �ساعات. ويف 

عزلة  من  وزاد  القت�سادية،  احلركة  وعطل  املدنيني،  تنقل  كبري  حّد  اإىل  اأعاق  �سخم 

القد�ص. اأُحيط مبناطق عازلة، واأ�سالك �سائكة، وحواجز اإلكرتونية، اإ�سافة اإىل بوابات 

وحواجز  بالأقفا�ص،  �سبيهة  ممرات  خالل  من  اإل  الأ�سخا�ص  دخول  متنع  وكامريات 

دوارة يرتفع كل واحد منها لأكرث من مرتين.

حلم،  وبيت  القد�ص  بني  العن�رشي،  الف�سل  جدار  على  من�سوب   :
41300 حاجز  ز. 

ومعزز من قبل اجلي�ص، وعنا�رش حر�ص احلدود و�رشكة حرا�سة خا�سة، ومفتوح 24 �ساعة 

اإىل القد�ص با�ستثناء اأ�سحاب ت�ساريح الدخول اإىل  يف اليوم. ُيحظر مرور الفل�سطينيني 

“اإ�رشائيل” و�سكان �رشقي القد�ص، وُي�سمح مبرور البا�سات الإ�رشائيلية التي تنقل ال�سائحني 

اإىل بيت حلم فقط عن طريق هذا احلاجز.

: من�سوب على �سارع 443، وهو معزز من قبل اجلي�ص و�رشكات 
42

ح. حاجز عوفر

احلرا�سة اخلا�سة، ويعمل 24 �ساعة يف اليوم. ينع مرور الفل�سطينيني با�ستثناء �سكان �رشقي 

القد�ص.

: هو حاجز ع�سكري اإ�رشائيلي قرب قرية عطارة يف ال�سفة الغربية، 
43

ط. حاجز عطارة

الغربية وو�سطها، كما متر عبه حركة  ال�سفة  �سمال  بني  النقل  معظم حركة  وير عبه 

ال�سري بني مدينة رام اهلل والق�سم الأكب من قرى �سمال غرب رام اهلل.
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الن�ساء والأطفال الفل�سطينيني على 

حاجز �سعفاط.

تعتمد احلركة ما بني �رشقي القد�ص وباقي مناطق ال�سفة الغربية على 12 حاجزاً يف 

الذين ل يحملون بطاقات هوية  الغربية  ال�سفة  للفل�سطينيني من �سكان  ُي�سمح  اجلدار. 

اإ�رشائيل”:  “دولة  اإىل  ت�رشيح دخول  لعر�ص  طبقًا  فقط،  منها  اأربعة  با�ستعمال  اإ�رشائيلية 

الثمانية  احلواجز  اأما  الزيتون،  وحاجز  �سعفاط،  خميم  وحاجز   ،Gilo وجيلو  قلنديا، 

الفل�سطينيني  ذلك  يف  مبا  “اإ�رشائيل”،  و�سكان  امل�ستوطنني  ملرور  خم�س�سة  فهي  املتبقية 

منطقة  من  احلركة  على  املفرو�سة  القيود  اإىل  بالإ�سافة  هذا  القد�ص.  �رشقي  �سكان  من 

لأخرى. فعلى �سبيل املثال، يتج�سد تطبيق منع احلركة الداخلية يف �سمايل ال�سفة الغربية 

نابل�ص  القرى املجاورة لها، وكذا بني  نابل�ص وبني  الف�سل بني منطقة مدينة  من خالل 

.
44

وباقي حمافظات �سمايل ال�سفة الغربية؛ جنني، طوبا�ص وطولكرم

تتغري �سدة القيود املفرو�سة على من يرغب باملرور عب احلواجز والبوابات املحددة 

.
45

يف اجلدار طبقًا للحاجز اأو البوابة من وقت اإىل اآخر
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حاجز قلنديا: عائق يف منت�صف احلياة

واملوت  العنف  بحالت  الحتالل  اإطار  الإن�سان يف  انتهاكات حقوق  تنعك�ص  ل 

تبلوره �سلطات  الذي  الفل�سطينيني،  لل�سكان  اليومي  الروتني  والدمار فح�سب، بل يف 

الحتالل.

حاجز قلنديا هو مثال �ساطع على هذا الروتني: فاحلاجز ُو�سع بال�سكل الذي يف�سل 

بني فل�سطينيني وفل�سطينيني، بني اأحياء ف�سلها اجلدار عن بع�سها البع�ص ب�سكل �سناعي. 

غالبية املاّرين عبه من �سكان �رشقي القد�ص، الذين ُي�سطرون للو�سول اإىل �سائر اأجزاء 

املدينة، اإىل اأماكن عملهم ومدار�سهم اأو من اأجل تلقي العالجات الطبية الأ�سا�سية.

كيلومرتات  ب�سعة  املق�سود  املكان  وبني  البيوت  بني  تف�سل  احلالت  غالبية  يف 

فقط، لكنهم ُي�سطرون لالنتظار عدة �ساعات عند احلاجز يوميًا نتيجة لطوابري النتظار 

الطويلة. ول تن�سط يف احلاجز اإل ثالث نقاط تفتي�ص لل�سيارات واأربع للم�ساة، ل تعمل 

كلها طيلة الوقت. وعند الو�سول اإىل التفتي�ص يكون يف بع�ص احلالت ُمهينًا وي�ستغرق 

وقتًا طوياًل.

املعلومات  مركز   - بت�سيلم  يف  باحث  عاروري،  عامر  وّثق   ،2014/3/19 يف 

النتظار  طوابري  القد�ص،  �رشقي  يف  املحتلة،  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حلقوق  الإ�رشائيلي 

الطويلة املمتدة يف املكان.

يف انتظار الفح�س االأمني عند احلاجز
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عمال يحملون ت�صاريح دخول اإىل “اإ�رسائيل” 

يف طريقهم اإىل احلاجز

مدخل حاجز قلنديا

املعلومات  مركز   - بت�سيلم  موقع  احلياة،  منت�سف  يف  عائق   :2014 اآذار  قلنديا،  حاجز   ×

الإ�رشائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة، انظر: 

http://www.btselem.org/arabic/photoblog/201404_qalandiya_checkpoint
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خام�ساً: معاناة الفل�سطينيني من احلواجز االإ�سرائيلية

تفر�ص “اإ�رشائيل” على فل�سطينيي ال�سفة الغربية نظامًا �سارمًا من القيود على حرية 

احلركة، عب احلواجز املختلفة ونقاط التفتي�ص، والطرق اللتفافية، تهدف اإىل حماية 

امل�ستعمرات، وتاأمني املناطق من اأجل تو�سعها، وحت�سني ربط امل�ستعمرات بها. وزاد 

من هذه املعاناة بناء جدار الف�سل العن�رشي يف ال�سفة الغربية، والذي اأقّرت حمكمة 

بقرارها  لهاي  يف   International Court of Justice (ICJ) الدولية  العدل 

الفل�سطينيني  اإزالته وتعوي�ص  القانون الدويل، و�رشورة  ال�ست�ساري عدم �رشعيته يف 

يف  تدريجيًا  الفل�سطينيني  تنقل  انخف�ص  وقد   .
46

بها ت�سبب  التي  الأ�رشار  كافة  عن 

بع�ص �رشايني حركة املرور الرئي�سية يف ال�سفة الغربية خالل الأعوام ال�سابقة بوا�سطة 

معيقات حركة مادية وقيود اإدارية، حمولة هذه ال�سوارع اإىل ممرات �رشيعة، ي�ستخدمها 

بع�ص احلالت  امل�ستعمرات و“اإ�رشائيل”، ويف  للتنقل بني  الإ�رشائيليون  امل�ستوطنون 

.
47

ت�ستخدم للتنقل بني مناطق خمتلفة يف “اإ�رشائيل” عب ال�سفة الغربية
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وذكر تقرير ملنظمة بت�سيلم - مركز املعلومات الإ�رشائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�سي 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights املحتلة

in the Occupied Territories، اأنه لغاية �سباط/ فباير 2013، خ�س�ست “اإ�رشائيل” 
اإن  اأو احل�رشي تقريبًا لالإ�رشائيليني. بل  ال�سفة لال�ستعمال احل�رشي  67 كم من �سوارع 
“اإ�رشائيل” حتظر على الفل�سطينيني حتى قطع ق�سم من هذه ال�سوارع بال�سيارات، بطريقة 
ُتقيِّد و�سولهم اإىل ال�سوارع املجاورة التي ل ي�رشي عليها احلظر. ونتيجة لذلك ي�سطر 

الأقدام،  على  �سرياً  ال�سارع  وقطع  ال�سيارات،  من  النزول  اإىل  الفل�سطينيني  من  الكثري 

.
48

وحماولة العثور على موا�سالت بديلة من اجلهة الأخرى

لها بني  �سهدت الأو�ساع ال�سحية ترديًا بالغًا نتيجة ملنع و�سول الطواقم الطبية وتنقُّ

املدن والبلدات الفل�سطينية، وُيعِطي اجلندي الإ�رشائيلي لنف�سه حّق تقييم حالت املر�سى 

الإ�رشائيلية تقف يف وجه  اأم ل. وباتت احلواجز  اإىل رعاية طبية  اإذا كانوا بحاجة  فيما 

من  الكثري  موت  يف  �سببًا  وكانت  رحمة،  دومنا  والأطفال،  وال�سيوخ  والن�ساء  الرجال 

املر�سى، الذين ي�سطرون للنزول من احلافالت اأو ال�سيارات وامل�سي اأحيانًا وهم يف حالة 

الع�رشات من احلوامل على مراأى من جنود  اإجها�ص  اأي�سًا  اآثارها  �سحية حرجة. ومن 

الحتالل، حيث ا�سطرت 69 �سيدة حامل منذ بدء انتفا�سة الأق�سى يف 2000/9/28 

 32 ُوِلد  ، كما 
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الإ�رشائيلية الع�سكرية  احلواجز  عند  للولدة   ،2007 مايو  اأيار/  وحتى 

.
طفاًل ميتًا على احلواجز خالل الفرتة 502011/1/31-2000/9/28

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

، حيث مل ت�سمح قوات الحتالل الإ�رشائيلي لهم بالو�سول 
51ً

2011/1/31، 401 �سهيدا
اإىل امل�ست�سفيات بالرغم من و�سعهم ال�سحي احلرج.
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يخاف الطفل عمر ن�رشاوي يف مدينة اخلليل عند املرور من 

احلاجز الذي يقطع الطريق الوا�سلة بني بيته ومدر�سته فيقول:

عليهم،  النار  ويطلقون  النا�ص  ي�رشبون  احلاجز  على  اجلنود 

املدر�سة،  من  مبفردي  مرة  ذهبت  ويحب�سونهم.  وي�سكونهم 

الإ�رشائيلي اإىل اأين اأنت ذاهب؟، قلت له على البيت، ففت�سوا يل احلقيبة املدر�سية.

النتقادات  له  توجه  حني  الإ�رشائيلي  فيه  يختفي  الذي  امللجاأ  هو  الأمن  وكالعادة 

Baruch Spiegel، م�ست�سار وزير الدفاع الإ�رشائيلي  اإذ يبر باروخ �سبيغل  والأ�سئلة، 

ل�سوؤون احلواجز الأمنية، تفتي�ص الطفل الفل�سطيني باأنه “يكن ا�ستغالل الطفل لغايات 

خطرة” من قبيل تهريب الأحزمة النا�سفة والذخرية، لكنه مل يف�رش جدوى تهريب هذه 

الأ�سلحة بني بيت عمر ومدر�سته التي ل تبعد �سوى مئات الأمتار.

اجلزيرة.نت، برنامج “فل�سطني حتت املجهر،” احلواجز يف فل�سطني، ج 2، 2005/7/14، انظر:  ×
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DBAFA46-E232-4CDC-81FB-8D789A63B634

باروخ �صبيغل

اجلندي  وقال يل  وارفع رجلك،  يديك  وارفع  “ال�سورت”  اإخلع  يل  وقالوا  فم�سكوين 
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ع�سكري  حاجز  على  مولودها   2008/1/7 يف  الغربية  بال�سفة  اخلليل  من  �سيدة  و�سعت 

لقوات الحتالل الإ�رشائيلي و�سط املدينة، وذلك بعد منعها من الو�سول اإىل امل�ست�سفى. وقال 

اأ�رشف اإليا�ص �سدر )32 عامًا( اإن زوجته )23 عامًا( و�سعت مولودها على احلاجز الع�سكري 

اإىل  م�سرياً  عائلته،  تقيم  املدينة، حيث  و�سط  الرميدة”  “تل  اإىل حي  املوؤدي  املدخل  املقام على 

اأن الإرادة الإلهية وحدها اأنقذت مولوده اجلديد اأحمد من موت حمقق، ل�سدة البد الذي كاد 

املتمركزين على  اأن جنود الحتالل  �سدر  واأو�سح  الو�سع.  اأثناء عملية  يوؤدي لختناقه يف  اأن 

اخلليل،  احلكومي يف  امل�ست�سفى  اإىل  متجهني  كانا  بينما  وزوجته  اعرت�سوه  الع�سكري  احلاجز 

بدعوى  �ساعة  ن�سف  لنحو  واحتجزوهما  ال�سارع،  تغلق  التي  احلديدية  البوابة  فتح  ورف�سوا 

اإجراء ات�سالت اأمنية ت�سمح لهما باملرور، لكن ما لبثت زوجته اأن و�سعت مولودها على قارعة 

الطريق، وذلك قبيل حلظات من و�سول اإ�سعاف الهالل الأحمر الفل�سطيني الذي مّت ا�ستدعاوؤه 

لهذا الغر�ص، والذي قام بدوره بنقل الأم واملولود اإىل امل�ست�سفى.

× فل�سطينية ت�سع مولودها على حاجز اإ�رشائيلي باخلليل، موقع اإن�سان اأون لين، 2008/1/8، انظر:
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=2429               

وتواجه الطواقم الطبية �سعوبات جمة يف الو�سول �رشيعًا اإىل امل�سابني واملر�سى، كما 

توؤثر احلواجز �سلبًا على القدرة يف تطوير اجلهاز ال�سحي الفل�سطيني وتاأمني الحتياجات 

الطبية، التي تعاين اأ�سا�سًا �سعفًا يف املوارد. وخالل الفرتة 1/1-2014/6/31، �سّجلت 

القد�ص  من  اإعاقة و�سول  204 حالت  ما جمموعه  الفل�سطينية  الأحمر  الهالل  جمعية 

القد�ص  اإىل  الغربية  ال�سفة  من  و�سول  اإعاقة  حالت  و388  الغربية  ال�سفة  اإىل  املحتلة 

�سيارات  لبع�ص  الإعاقات  مدة  وتراوحت  قلنديا.  حاجز  على  وخ�سو�سًا  املحتلة، 

الإ�سعاف وطواقمها على احلواجز الع�سكرية الإ�رشائيلية ما بني 35 دقيقة واأربع �ساعات 

.
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واأربعني دقيقة. ويف كثري من الأحيان كانت �سيارات الإ�سعاف مُتنع من املرور
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 ،2012 ل�سنة   Amnesty International الدولية  العفو  منظمة  تقرير  وبح�سب 

اإىل  الفل�سطينيني  اإ�رشائيلية و�سول  تفتي�ص ع�سكرية  ونقطة  500 حاجز  من  اأكرث  يعرقل 

اأماكن العمل واملدار�ص وامل�ست�سفيات يف ال�سفة الغربية، كما ل ي�سمح لفل�سطينيي ال�سفة 

الغربية الذين يحملون ت�ساريح بدخول القد�ص اإل با�ستخدام اأربع نقاط تفتي�ص فقط من 

.
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جمموع 16 نقطة موجودة على جدار الف�سل العن�رشي

قبل جنود الحتالل كانت كافية لأن  �ساعات متوالية من الحتجاز واملماطلة من  خم�ص 

حتول حياة املواطنة الفل�سطينية رويدا قبها )24 عامًا( من بلدة برطعة غرب مدينة جنني �سمال 

ال�سفة الغربية اإىل جحيم قبل اأن تنجب طفلها ثائر.

انطلقت رويدا قبيل منت�سف الليل اإىل م�ست�سفى الأمل مبدينة جنني لإجناب مولودها الأول، 

حتى  برطعة  بحاجز  يعرف  ما  جتتاز  تكد  فلم  باملر�ساد،  لها  كانت  الحتالل  حواجز  ولكن 

ا�سطدمت بحاجز دوتان القريب منه، والذي اأعاق و�سولها لعدة �ساعات.

رف�ص اجلندي الإ�رشائيلي فتح بوابة احلاجز، وطلب من رويدا ومن مرافقيها النتظار حتى 

وبدت عالمات  كبري،  باأمل  و�سعرت  �سوءاً،  زاد حالتي  الذي  “الأمر  ال�سباح  احلاجز يف  يفتح 

الولدة الأوىل تظهر، وبعد مماطالت جاءت اإحدى دوريات الحتالل وفتحت احلاجز”.

مكثت رويدا اأكرث من خم�ص �ساعات تعاين جراء الولدة، وهو ما زاد من �سوء حالة جنينها 

عقب اإجنابه، وقالت اإنه اأ�سيب بنزيف حاد يف راأ�سه، اإ�سافة اإىل انقطاع النف�ص لأكرث من 15 

دقيقة، “وهو ما ا�سطرهم لنقله اإىل م�ست�سفى رمبام الإ�رشائيلي بحيفا ملتابعة حالته”.

× اجلزيرة.نت، 2009/10/22.
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يعاين الفل�سطينيون من اإجراءات احلواجز ال�ساقة، فقد تطول الطوابري ل �سّيما خالل 

جمهداً  هذا  ويكون  �ساعتني،  اإىل  احلاجز  لعبور  الالزم  الوقت  وي�سل  الذروة،  �ساعات 

الإعاقة.  اأو ذوي  �سيئة  يكونون يف حالة �سحية  الذين  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة  وخ�سو�سًا 

بالإ�سافة اإىل اأنه ل ي�سمح لل�سيارات التي حتمل لوحات فل�سطينية بالنتقال عب احلواجز 

القائمة على اجلدار لت�سل اإىل �رشقي القد�ص، مما ي�سبب �سعوبات للمر�سى اأو اجلرحى 

ال�سفة  اإ�سعاف  �سيارات  على  اأي�سًا  ينطبق  وهذا  امل�سي،  يف  م�ساكل  من  يعانون  الذين 

.
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الغربية التي هي ممنوعة اأي�سًا من دخول القد�ص

يغادر اأبو خلدون )55 عامًا(، يف �ساعة مبكرة منزله يف بيت حلم اإىل حاجز �سمال املدينة، 

فيجد اأمامه ع�رشات العمال يف انتظار اللحظة التي ي�سمح لهم بالعبور بحثًا عن لقمة العي�ص 

لهم ولأطفالهم واأ�رشهم. وقال اأبو خلدون: اأخرج من املنزل عندما ينام النا�ص، واأجد اأمامي 

ع�رشات العمال، ل اأدري متى يخرجون من بيوتهم. وين�سم اأبو خلدون اإىل زمالئه، وي�سطر 

لالنتظار اأربع �ساعات اأخرى )حتى ال�ساعة اخلام�سة والن�سف وال�ساد�سة �سباحًا( حتى ي�سمح 

بالتاأخري،  ي�سمحون  ل  العمل  اأرباب  بع�ص  اإن  العمال  ويقول  احلاجز.  بدخول  اجلنود  لهم 

ولذلك فاإن و�سولك اإىل مكان عملك يف الـ 7:00 �سباحًا يتوجب عليك اأن تغادر يف الـ 12:00 

لياًل. ويحتاج كل عامل اإىل دقيقتني واأكرث من اأجل عر�ص اأوراقه ال�سخ�سية وت�رشيحه، بعد اأن 

ير عب بوابات اإلكرتونية ودوارة، وبع�سهم قد يتعر�ص لتفتي�ص دقيق ي�ستوجب خلع مالب�سه 

اخلارجية. ي�سف اأبو خلدون مبرارة كبرية ما يحدث باأنه نوع من الإذلل، ويزيد �ساخراً “واهلل 

نقف زي الغنم، يكن الغنم اأح�سن منا”. وحتى ل يفقد اأحد دوره، فاإنه ل يغادر الطابور لأي 

اأح�سن”.  الغنم  اإن  لك  اأقل  “اأمل  اأبو خلدون  وقال  احلاجة،  لق�ساء  الذهاب  ول حتى  �سبب، 

ويتندر العمال عندما يدعوهم اجلنود لدخول احلاجز، قال اأحدهم ب�سوت عال “ادخلوا زي 

الدجاج على املعاطات” )يطلق على بع�ص حمال الدجاج يف فل�سطني معاطات ن�سبة اإىل الآلة 

التي تنظف الدجاج من الري�ص(.

�سحيفة ال�رسق االأو�صط، لندن، 2009/8/30، انظر:  ×
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11233&article=533927&
feature=#.VBfnyqOjZeE
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املوظفني  تلزم  الغربية  ال�سفة  يف  جديدة  قيوداً  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  فر�ست  كما 

العاملني يف م�ست�سفيات �رشقي القد�ص بدخول القد�ص من خالل ثالثة حواجز معينة فقط، 

بعدما كان ُي�سمح لهم يف ال�سابق من عبور اأي حاجز، وذلك بو�سع طابع خا�ص على 

ت�ساريحهم. ويقت�رش هذا المتياز الآن على الأطباء، ويتوجب على موظفي امل�ست�سفيات 

من ال�سفة الغربية عبور احلواجز �سرياً على الأقدام وا�ستخدام و�سائل النقل العامة للو�سول 

اإىل امل�ست�سفيات اخلا�سة بهم، مما يرتتب عليه تاأخري طويل يوؤدي ل�سطراب مزمن يف 

.
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الأداء الفعال للم�ست�سفيات

ي�سطر �سكان �ستني جتمعًا فل�سطينيًا يف ال�سفة الغربية، يبلغ عددهم نحو 190 األف 

�سعفني  طولها  يرتاوح  التفافية  طرق  �سلوك  اإىل   ،2012 يونيو  حزيران/  حتى  ن�سمة، 

اإليها. ويخ�سع الق�سم  اإىل خم�سة اأ�سعاف طول الطرق املبا�رشة املوؤدية اإىل اأقرب املدن 

الذي ُت�سيطر عليه “اإ�رشائيل” يف مدينة اخلليل لقيود �سارمة؛ فهذه املنطقة مف�سولة عن 

باقي املدينة بوا�سطة 120 معيق حركة، اإ�سافة اإىل اأن و�سول الفل�سطينيني بال�سيارات، 

وم�سيًا على الأقدام يف بع�ص احلالت، ما زال حمظوراً يف �سوارع معينة. لذلك، ما زال 

اإىل  الو�سول  اإمكانية  �سعف  من  يعانون  املنطقة  هذه  يف  يعي�سون  الذين  الفل�سطينيون 

.
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اخلدمات الرئي�سية، مبا فيها التعليم

النبي  مدخل  يف  اجلي�ص  اأقامها  التي  البوابة 

القرية  ل�سكان  ي�سمح  اهلل.  رام  مبحافظة  �سالح 

باملرور عب البوابة م�سيًا على الأقدام فقط.
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2004/11/9، على حاجز  التي ح�سلت معه يف  يروي و�سام �سيام الطالب اجلامعي ق�سته 

بيت ايبا القريب من نابل�ص، يقول �سيام:

حاجز  عند  يقفون  املواطنني  مئات 

بيت ايبا انتظاراً لل�سماح لهم بالعبور.

نابل�ص  من  اخلروج  اأراد  كلما  الإ�رشائيلي  ايبا  بيت  يعزف جلنود حاجز  �سيام  و�سام  وبقي 

لزيارة ذويه يف قريته اأو الو�سول اإىل نابل�ص لإكمال درا�سته يف اجلامعة.

حادثة ال�رشب وال�ستم تبدو عادية على احلواجز، اأما ملاذا كانت الثالثني نقطة مثرية فالأن 

بع�ص  وعبور  بالعبور،  لهم  ُي�سمح  ل  اأو  لهم  ُي�سمح  ملن  العمر  �سنوات  يحددون  الإ�رشائيليني 

احلواجز حكر على من جتاوز الثالثني، ويف حالت اأخرى حتتاج اأن تكون هرمًا لي�سمح لك 

بالعبور.

انظر:   ،2005/7/10  ،1 ج  فل�سطني،  يف  احلواجز  املجهر،”  حتت  “فل�سطني  برنامج  اجلزيرة.نت،   ×
 http://aljazeera.net/NR/exeres/C1749A20-F610-4967-AEAF-6764D84FBCE4.

htm?wbc_purpose=basic_current_current_current_Current؛ وانظر اأي�سًا:
 Yehudit Kirstein Keshet, Checkpoint Watch: Testimonies From Occupied Palestine (London,
New York: Zed Books, 2006), p. 165, http://www.amazon.com/Checkpoint-Watch-Testimonies-
Occupied-Palestine/dp/184277719X#reader_184277719X

مني  طلب  ال�سباك  على  وو�سلت  دوري  جاء  حني 

اجلامعة  بطاقة  اأعطيته  الثبوتية  اأوراقي  الإ�رشائيلي(  )اجلندي 

فاأخرج  �سنة،  ثالثني  له  قلت  عمرك؟  كم  قال يل  وهويتي، 

“كذاب  وقال  وجهي  على  ولطمني  ال�سباك  من  ج�سمه 

عمرك م�ص ثالثني روح من هون يلال”.

جرى  عما  و�ساأل  امل�سوؤول  ال�سابط  و�سل  قليل  بعد 

وفجاأة تنبه ملا اأحمل، �ساألني ما الذي معك بال�سندوق؟ قلت 

له كمان قال يل افتحه، ففتحت �سندوق الكمان، فقال يل 

اإعزف لنا مو�سيقى حزينة، وي�سيف ال�ساب الفل�سطيني “اإذا 

ما  وال�سكن،  نابل�ص  على  اأرجع  برد  م�سيبة  عليه  رديت  ما 

اأمه واأهله )..( حطني حتت  بي�سدق الواحد يروح ي�سوف 

الأمر الواقع وعزفت”.
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مناحيم  اللواء  الإ�رشائيلي،  للجي�ص  العام  املحامي  القا�سي  �رشَّح   ،2003 �سنة  يف 

من  العديد  “هناك  اأن   ،Maj. Gen. Dr. Menachem Finkelstein فينكل�ستاين 

الفل�سطينيني وال�سحفيني وجماعات حقوق الإن�سان، موجهة �سّد  ال�سكاوى من قبل 

الإ�رشائيلي  اجلي�ص  يعرتف  لها، ول  احلواجز، ول مبر  الإ�رشائيليني على  اجلنود  �سلوك 

.
مبعظمها”57

ويف اأواخر �سنة 2013، قتل جنود الحتالل على حاجز زعرتة املحا�رش يف جامعة 

ا�ست�سهد  قرية مركة جنوب جنني. كما  �سامي حنانني )28 عامًا( من  ب�سري  خ�سوري 

جنود  اإطالق  جراء  اخلليل،  مدينة  �سكان  من  عامًا(   23( الأطر�ص  فوؤاد  اأن�ص  ال�ساب 

من  �ساعات  بعد  القد�ص،  �رشق  �سمال  الكونتيرن  عليه على حاجز  الر�سا�ص  الحتالل 

�سيارة  على  النار  الحتالل  جنود  اأطلق   ،2014 فباير  �سباط/  ويف  حنانني.  ا�ست�سهاد 

اإ�سابة  اإىل  اأدى  نابل�ص وقلقيلية، مما  الوا�سل بني مدينتي  ال�سارع  فل�سطينية على  مدنية 

.
58

الفتاة نهاد كمال داود عقل )18 عامًا( من بلدة كفر قدوم بر�سا�سة يف �ساقها

وي�سف �سري اآرت�ص، الع�سو يف فريق ال�سالم امل�سيحي املرابط يف مدينة اخلليل، تلك 

احلواجز باأنها فظيعة، واأنها “و�سيلة عقاب جماعية”، وي�سري اآرت�ص يف مقابلة تلفزيونية 

على قناة اجلزيرة الف�سائية اإىل اأنه “كّل يوم حني ياأتي الرجال للذهاب اإىل امل�سجد لل�سالة 

33 من  املادة  اأن  ، مع 
59

املدينة لعبور حاجز داخل  يقت�سيهم حوايل ثالثني دقيقة”  فاإنه 

، توؤكد على اأنه: “حتظر العقوبات اجلماعية وباملثل جميع تدابري 
60

اتفاقية جنيف الرابعة

التهديد اأو الإرهاب... حتظر تدابري القت�سا�ص من الأ�سخا�ص املحميني وممتلكاتهم”.

عن  م�سوؤوًل  عمل  الإ�رشائيلي،  اجلي�ص  يف  �سابق  �سابط  وهو  وي�ص،  حاييم  ويقول 

عدد كبري من احلواجز قبل اأن يقرر ترك اجلي�ص، اإن املاأ�ساة اأكب من اأن تروى اإذ يكفي اأن 

ي�سعر جندي بامللل حتى يقرر اإغالق احلاجز. ويقول وي�ص، الذي اأخفى رتبته الع�سكرية 
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اأن يذهب من اخلليل اإىل بيت حلم  اأراد �سخ�ص  اأثناء مقابلة تلفزيونية: “اإذا  ال�سابقة يف 

فعليه اأن يعب �سبعة حواجز خمتلفة، باإمكانه عبور الأول وباإمكانه عبور الثاين لكن عند 

احلاجز الثالث لن ي�سمحوا له بالعبور، ملاذا؟ لأن اجلندي رمبا �سعر بالتعب اأو اأن البطاقة 

لي�ست �سليمة )...( وعندما يرغب بالعودة ينعه اجلندي على احلاجز الثاين من العبور، 

ما  “كثرياً  امليدانية  واقع جتربته  من  وي�ص  ويوؤكد  والثالث”.  الثاين  احلاجزين  بني  فيعلق 

لآخر  حاجز  من  يتنقلون  ويظلون  املطر  حتت  اأو  احلر  حتت  حاجزين  بني  النا�ص  يعلق 

دون اأن نعطيهم جوابًا �سافيًا”، اأو ُي�سمح لهم باملرور. وي�سي وي�ص للقول “نحن مننع 

اأن يكون يل دور يف ذلك”، لذلك  اأريد  اأن يكون لهم حياة طبيعية، ول  الفل�سطينيني 

. غري اأن الآلف غريه ما زالوا ينت�رشون على الأر�ص الفل�سطينية 
61

قرر وي�ص ال�ستقالة

ويقومون مبا كان وي�ص يقوم به قبل اأن يقرر الن�سحاب.

اجلنود  فاأوقفهم  احلاجز،  عب  املرور  الفل�سطينيني  اجلامعيني  الطالب  من  جمموعة  اأراد 

الإ�رشائيليون، وطلبوا من اأحدهم اأن ي�سعد فوق ظهر دبابة، وعندما �سعد اأمروه بخلع مالب�سه 

متامًا، وعندما رف�ص كان التهديد بقتله واغت�ساب زميلة له، ومل يجد ال�ساب �سوى اأن ينفذ ما 

طلبوا!

مل يقف الأمر عند هذا احلد، بل مّت تهديد الفتيات ب�رشورة النظر اإليه وهو على هذه احلال، 

كان  التي  الآلية  البندقية  كعب  من  قوية  �رشبة  ن�سيبها  كان  الفتيات  اإحدى  رف�ست  وعندما 

يحملها هذا اجلندي الإ�رشائيلي.

http://www.hala.ps/ar/index.php?act=Show&id=76093 :وكالة هال فل�سطني، 2011/1/22، انظر ×



57

غالبًا ما ت�رش “اإ�رشائيل” عند �سبط ممار�سات جنودها اأن ما يتعر�ص له الفل�سطينيون 

على املعابر واحلواجز ويف الطرقات هي جمرد ت�رشفات فردية، غري اأنها بالتاأكيد لي�ست 

 ،Baruch Spiegel حوادث منعزلة باعرتاف اجلي�ص الإ�رشائيلي، اإذ يقول باروخ �سبيغل

م�ست�سار وزير الدفاع الإ�رشائيلي ل�سوؤون احلواجز الأمنية “يوجد بع�ص الت�رشفات ال�سيئة 

جلنودنا عند نقاط التفتي�ص، يحدث معهم يف بع�ص الأحيان احتكاك والحتكاك م�سكلة 

.
كبرية، يجب علينا توعية جنودنا، ويف بع�ص الأحيان معاقبتهم”62

لكن هذه الت�رشفات التي اعرتف بها، اأدت اإىل ا�ست�سهاد العديد من الفل�سطينيني منهم 

ب�سار فخري القادري، وهو �ساب كان يبلغ 23 عامًا عندما احتجزه جنود اإ�رشائيليون 

يف 2005/8/14 داخل حفرة مقّيد اليدين، ا�ست�سهد ب�سار القادري بعد اأن م�سى اأكرث 

من �ساعتني داخل احلفرة حتت ال�سم�ص احلارقة، بقرار من اجلنود املرابطني على حاجز 

.
63

بيت ايبا

ال�رشق  التنفيذية لق�سم  املديرة   ،Sarah Leah Whitson ليا ويت�سن  وقالت �سارة 

“اإن   :Human Rights Watch ووت�ص  رايت�ص  هيومن  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

كانت  املدنيني  �سفوف  يف  اخل�سائر  ب�ساأن  اإ�رشائيل  بها  قامت  التي  التحقيقات  معظم 

الأبرياء  املدنيني  الوفيات من  ب�ساأن  اإجراء حتقيق  تقاع�ص احلكومة عن  اأدى  زائفة؛ وقد 

اإىل اإيجاد مناخ يدفع اجلنود اإىل العتقاد باأن مبقدورهم اإزهاق الأرواح وهم مباأمن من 

.
امل�ساءلة والعقاب”64
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اتبعت “اإ�رشائيل” يف النتفا�سة الفل�سطينية التي اندلعت �سنة 1987، �سيا�سة تتمثل 

املدنيني  تقع يف �سفوف  التي  الوفاة والإ�سابة  ب�ساأن كافة حالت  التحقيقات  فتح  يف 

الفل�سطينيني؛ غري اأن هذه التحقيقات كانت على م�ستوى متدنٍ هي الأخرى يف كثري من 

الأحيان. ويف اأعقاب اندلع ال�ستباكات يف انتفا�سة الأق�سى، اأكد اجلي�ص الإ�رشائيلي اأنه 

ل يعتزم اإجراء التحقيقات ب�سفة روتينية يف حالت الوفاة التي تقع يف �سفوف املدنيني 

من  يقرتبان  كانا  بينما  اإ�رشائيليني  جنود  بر�سا�ص  وقتلهما  فل�سطينيني  رجلني  على  النار  اإطالق  مّت 

حاجز احلمرا يف حادثني منف�سلني وقعا يف كانون الثاين/ يناير 2011.

يف احلالة الأوىل )2 كانون الثاين/ يناير(: فتح اجلنود النار على رجل كان ي�سك مبا مّت اعتباره “ج�سمًا 

م�سبوهًا”، والذي تبني لحقًا اأنه ما كان اإل زجاجة، وكان ي�سري على طول “ممر غري م�رشح به”، ومل 

يتوقف بعد اأن اأمر بفعل ذلك. ووفقًا ل�سهود عيان، �سقط الرجل على ركبتيه، ثم وقف مرة اأخرى، رافعًا 

يديه، فاأطلقت عليه النريان مرة اأخرى يف �سدره.

يف احلالة الثانية )8 كانون الثاين/ يناير(: اأطلق الر�سا�ص على رجل كان يعمل يف م�ستعمرة اإ�رشائيلية 

اأكب”. ووفقًا لزمالئه  “اهلل  الن�رش وهو يردد  اقرتابه من احلاجز رافعًا يده بعالمة  يف غور الأردن، بعد 

اأن  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  با�سم  متحدث  وقال  “يزح”،  الرجل  كان  فقد  احلادث،  كانوا يف مكان  الذين 

الرجل كان يحمل عبوة نا�سفة و�سكينًا.

مل توؤدِ اأي من احلالتني اإىل فتح حتقيق جنائي من قبل ال�سلطات الإ�رشائيلية، واإمنا خل�ص حتقيق داخلي 

اأجراه اجلي�ص اأن اجلنود قد ت�رشفوا وفقًا لقواعد ال�ستباك.

التنقل  اإمكانية  تطورات  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي   – )اأوت�سا(  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب   ×

والو�سول يف ال�سفة الغربية، تقرير خا�ص، اآب/ اأغ�سط�ص 2011، انظر:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_august_2011_
arabic.pdf
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التحقيقات  اأن  امل�سلح”، واأ�ساف  ال�رشاع  “تقرتب من  الراهنة  الفل�سطينيني لأن احلالة 

�سوف تقت�رش على “احلالت ال�ستثنائية”. ولكن حتى يف حالت ال�رشاع امل�سلح، ينبغي 

على ال�سلطات الع�سكرية التحقيق يف الدعاءات اجلديرة بالت�سديق اأو الأدلة الأولية على 

النتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل؛ وقالت هيومن رايت�ص ووت�ص يف تقرير لها 

�سدر يف حزيران/ يونيو 2005، اإن الكثري من الوفيات والإ�سابات وقعت يف حالت 

من الوا�سح اأنها مل ترَق اإىل م�ستوى ال�رشاع امل�سلح، بل كانت بالأحرى حالت لتنفيذ 

.
65

القانون

ومن املفارقات اإ�سدار املحكمة الع�سكرية يف تل اأبيب حكمًا من حمكمة ان�سباطية 

على جندي من �سالح املدفعية باحلب�ص ملدة ع�رشين يومًا بعد اإدانته ب�رشقة رغيف خبز من 

. باملقابل ُحكم على جندي اإ�رشائيلي �سهرين؛ 
66

�سيارة فل�سطينية يف حاجز قرب طولكرم

. اإنَّ معظم اأحكام الإدانة ال�سادرة بحق 
67

بعد اإدانته بالإهمال والت�سبب بقتل فل�سطيني

اجلنود الإ�رشائيليني، اأدت اإىل توقيع عقوبات اأخف من تلك التي يحكم بها الق�ساء يف 

جرائم ال�رشقة الب�سيطة اأو التي ت�سدر بحق املعرت�سني على اأداء اخلدمة الع�سكرية بدافع 

.
68

من ال�سمري

وُتعد لوائح التهام املوجهة �سّد جنود اإ�رشائيليني كانوا �سالعني يف قتل فل�سطينيني، 

نادرة جداً. فمنذ اندلع انتفا�سة الأق�سى يف 2000/9/29 وحتى 2011/3/31، قتلت 

من  الأقل  على  فل�سطينيًا   3,024 غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الإ�رشائيلية  القوات 

. وظهر يف تقرير “ا�ستثناءات” 
69

املدنيني، 2,821 منهم على يد قوات اجلي�ص الإ�رشائيلي

التي تداولتها املحاكم  امللفات  الإ�رشائيلية، والذي ت�سمن   Yesh Din ملنظمة ي�ص دين 

الع�سكرية يف املخالفات التي ارتكبها اجلي�ص الإ�رشائيلي، منذ اندلع النتفا�سة الأق�سى 

يف 2000/9/29 وحتى نهاية �سنة 2007، اأنه من بني 1,246 ملف حتقيق مّت فتحها يف 
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“ال�رشطة الع�سكرية املحققة” يف ال�سنوات ال�سبع التي ي�ستعر�سها التقرير، فاإن 78 حتقيقًا 
فقط اأي 6%، اأّدت اإىل لتقدمي لئحة اتهام �سّد جندي اأو اأكرث. كما يظهر التقرير، اأنه يف 

.
70

الفرتة التي ي�ستعر�سها، متّت اإدانة جنود مبخالفات ذات �سلة مبوت اأربعة مواطنني فقط

ني�سان/  الع�سكرية الإ�رشائيلية يف  النيابة  اأعلنتها  التي  التحقيقات  �سيا�سة  تغيري  وحتى 

اأبريل 2011، والتي تق�سي بفتح حتقيق فوري لدى ال�رشطة الع�سكرية يف كّل حالة 

يقتل فيها جنود فل�سطينيني خارج اإطار الن�ساطات القتتالية، فاإّنه مل ُيفتح اأّي حتقيق 

بت�سيلم،  لدى  املتوفرة  للمعلومات  ووفقًا  لفل�سطينيني.  اجلنود  قتل  حالت  غالبية  يف 

يت�سح اأن 14 حالة فقط اأّدت اإىل تقدمي لوائح اتهام �سّد جنود، من بني جممل احلالت 

يف  متهمان  ُبّرئ  اتهام،  لئحة   14 بني  ومن   ،2011 اأبريل  ني�سان/  حتى  وقعت  التي 

حالتني اثنتني. وقد اأف�ست 12 لئحة اتهام اإىل اإدانة جنود، خم�سة منهم يف اإطار �سفقة 

ادعاء، واثنان من املتهمني اأدينا بالت�سبب بالقتل عن طريق الإهمال )اأحدهما اأدين اأي�سًا 

بالإدلء مبعلومات كاذبة وبت�رّشف غري لئق(، فيما اأدين الباقون ببنود اأقّل خطورة: اأدين 

�ستة با�ستخدام غري لئق لل�سالح، واأدين ثالثة بالإهمال وواحد باخلروج على �سالحياته 

.
71

لدرجة ت�سكيل اخلطر على احلياة اأو ال�سحة

اأنتم مثل احلمري!”.. بهذه الكلمات اجلارحة  يا بقر، ما تفهمو�ص؟!  الدور  “�سفوا على 
ا�ستقبل العامل عي�سى العي�سوي من خميم قلنديا قرب رام اهلل يومه للعمل يف البناء يف القد�ص من 

قبل جندي اإ�رشائيلي يتحكم بحركة الفل�سطينيني على حاجز قلنديا.

يعانيه  ما  لي�ست فقط  النابية وال�ستائم والإهانات  الكلمات  �سماع  “اإن  العي�سوي:  يقول 

العمال على احلواجز، فهناك ال�رشب اأي�سًا”. وي�سيف: “من يعرت�ص يكون ن�سيبه العتقال اأو 

احلجز اأو متزيق ت�رشيح العمل، ونحن نتحمل ون�سب لأجل لقمة خبز اأولدنا”.

ويقول العامل خالد مو�سى من رام اهلل: “اأي قانون يف العامل ي�سمح باأن يغادر اأحدهم بيته 

يف الثالثة �سباحًا للو�سول اإىل عمله يف الثامنة؟. نحن نقف هنا مثل احليوانات )اأعزكم اهلل(، 

و�سط ال�ستائم وال�رشب اأحيانًا واحلجز”.

× احلواجز الإ�رشائيلية.. “ن�ساُل” قوت العمال، موقع فل�سطني اأون لين، غزة، 2010/9/26، انظر:
 http://www.felesteen.ps/            
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 Dick Cheney ال�سابق ديك ت�سيني  الرئي�ص الأمريكي  ويف لقاء جرى بني نائب 

ورئي�ص احلكومة الإ�رشائيلية ال�سابق اإيهود باراك، نقل ال�سحفي الأمريكي �سيمور هري�ص 

�سبيل  ثمة  لي�ص  اأنه  تعلمت  “اإ�رشائيل  اإن  لت�سيني  باراك  قول  عن   Seymour Hersh
.

لتحقيق الن�رش بالحتالل، واإن الطريق الوحيد هو اختيار �سدة املهانة”72

“�سعد اجلندي اإىل البا�ص وجمع بطاقاتنا جميعًا، ثم طلب منا النزول، وقفنا �سفًا واحداً 
15 �سابًا، قرروا اقتيادنا اىل مبنى احتلوه من قبل واأطلقوا عليه  قرب هذا اجلدار، كنا نحو 

اإىل مع�سكرات  بانتظار ترحيلهم  فيه  ال�سبان  الفندق”، لأنهم كانوا يحتجزون  ا�سم  تهكمًا 

اعتقال دائمة، ي�سكت �سميح الفوايرة قلياًل ثم يكمل لل�سحفية رواية ما جرى “بداأوا بنداء 

اأ�سمائنا و�ستمنا حتى و�سل جندي اإ�رشائيلي” من اأ�سول اإفريقية على ما يبدو ح�سب رواية 

الفوايرة “كان يحمل بيديه اأربع علب، مل اأدِر ما فيها، حني جاء دوري بداأوا ب�رشبي على 

حركتي  يقيد  بع�سهم  كان  بج�سمي.  ح�سا�سة  مناطق  ويف  راأ�سي  وعلى  ووجهي  معدتي 

فرف�ست  عيني  اأغم�ص  اأن  مني  اأحدهم  اأر�سًا، طلب  األقوين  ثم  يوا�سلون �رشبي  واآخرون 

حينها �رشبني بعقب البندقية على وجهي، فا�سطررت لإغما�ص عيني، قال يل افتح فمك 

فرف�ست. د�ّص اأحدهم ما�سورة البندقية يف فمي لريغمني على اأن افتح فمي، فيما قام اآخرون 

يرغمونني على  اأنهم  تبينت حينها  العلب يف فمي و�رشبي على معدتي،  ب�سكب حمتويات 

�رشب بولهم”.

الع�رشينيات من عمره  فل�سطيني يف  �ساب  الفوايرة وهو  �سميح  على  وا�سحًا  التاأثر  بدا 

بينما كان يروي جتربته، فقد تعر�ص الفوايرة لالعتقال وتلقى اإهانة من قبل جنود الحتالل 

املرابطني على حاجز ع�سكري بني قريتي وادي رحال واخل�رش القريبتني من مدينة بيت حلم 

جنوب ال�سفة الغربية، ي�سيف الفوايرة وهو لعب كرة قدم معروف يف منطقته “اأ�سعر اأين 

اأختنق، واأجتنب الحتكاك بالنا�ص بعدما جرى، ل اأعلم ماذا حّل بي لكني اأ�سعر اأين تغريت 

بعدما جرى”.

الإهانة التي حلقت بالفوايرة وحفلة ال�رشب املجانية التي اأقيمت له ولزمالئه العابرين يف 

ذلك اليوم مل تكن حادثة منعزلة، لكن يكن القول اإنها كانت “تقليدية”.

× اجلزيرة.نت، برنامج “فل�سطني حتت املجهر،” احلواجز يف فل�سطني، ج 1، 2005/7/10. 
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يف  الإ�رشائيلية،   Breaking the Silence ال�سمت”  “ك�رش  منظمة  وك�سفت 

العنف  وا�ستخدام  فل�سطينيني،  باإهانة  فيها  اعرتفن  ملجندات  �سهادات  عن  لها،  تقرير 

والتنكيل  وال�رشقة  العنف  ا�ستخدام  املجندات  بع�ص  فيه  واأكدت  ممنهج،  ب�سكل  معهم 

معياراً  ال�سلوك  هذا  يعتبن  كن  واأنهن  جن�ص،  اأو  لعمر  اعتبار  دون  من  بالفل�سطينيني 

للمقاتلة اجلادة. وقالت جمندة �سابقة ا�سمها دانا غولن Dana Golan، وهي ع�سو يف 

املنظمة، اإن ت�سلق الرتتيب الع�سكري الإ�رشائيلي يتم باملزايدة على اإحلاق كل اأنواع الأذى 

ال�سن. وروت غولن  لو كان �سخ�سًا طاعنًا يف  بالفل�سطيني، حتى  والإهانة والتنكيل 

�سهادة لإحدى املجندات الإ�رشائيليات، ذكرت فيها اأنها كانت تقف على اأحد احلواجز 

عندما قال لها زميلها: “انظري كيف ي�سحك هذا الفل�سطيني عليك”، فقامت وركلته 

بني رجليه. وت�سيف املجندة اأن الرجل كان يف عمر والدها واأن كل ما اأرادته، هو اأن 

.
73

تبدو “قوية” كزمالئها من الرجال، ح�سب قولها

 Haaretz هاآرت�ص  �سحيفة  يف  ال�سحفية   Amira Hass ها�ص  اأمرية  واأوردت 

الإ�رشائيلية، بع�ص ما يح�سل على حاجز تيا�سري، من تبّول جلنود اإ�رشائيليني يف الأماكن 

العامة، وبح�سور الن�ساء، وعدم خوفهم من رفاقهم وثقتهم بنف�سهم باأنهم لن ُيحا�سبوا. 

ويف حادثة اأخرى على احلاجز نف�سه، قام جندي اإ�رشائيلي بجمع بطاقات الهوية لعدد 

من ال�سائقني املتواجدين ب�سياراتهم على احلاجز لفح�سها، ثم اأعادها اإليهم مع خمالفات 

ل�سالح  تدفع  منهم،  لكل   )
74ً

دولرا  24 )نحو  �سيكل  مئة  قدرها  غرامة  ودفع  مرورية 

خزينة الدولة، لعدم ارتداء حزام الأمان، بالرغم من اأنهم كانوا يرتدونه، وعلى الرغم من 

.
75

اأنهم كانوا ينتظرون ب�سياراتهم قبل احلادثة لنحو الن�سف �ساعة

البيطانية  الإذاعة  هيئة  موقع  من  الرازق،  عبد  عمر  ال�سحفي  وجهه  �سوؤال  ويف 

اإىل   2003 �سنة   ،British Broadcasting Corporation (BBC) �سي(  بي  )بي 
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�سالوم جولد�ستاين Shalom Goldstein، نائب رئي�ص بلدية القد�ص الإ�رشائيلية، و�ساأله 

فيه عن اأ�سباب ت�سديد احل�سار على القد�ص واحلواجز التي تنت�رش يف كل مكان بال�سفة 

الغربية، فقال اإن “النتحاريني” ياأتون من ال�سفة لتفجري اأنف�سهم يف “اإ�رشائيل” وعلينا 

حماية  “م�سوؤوليتنا  اأن  اأجاب  للفل�سطينيني  اجلماعي  العقاب  عن  �سوؤاله  وعند  منعهم. 

اأطفالنا ومواطنينا ونحن ناأ�سف ملا يحدث للفل�سطينيني، ولكن اإذا كان ل بّد من البكاء 

.
فلتبك ع�رش اأمهات ول تبكي اأمي”76

:
77

وفيما يلي عدد من ممار�سات قوات الحتالل الإ�رشائيلي على احلواجز الع�سكرية

املري�ص  نقل  من  اإ�سعاف  �سيارة  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  منعت   :2000/10/25  •
اأحمد عبد القادر �سبيتان البالغ من العمر 62 عامًا من م�ست�سفى اخلليل احلكومي اإىل 

م�ست�سفى رام اهلل على الرغم من معاناته من م�ساكل يف القلب مما اأدى اإىل وفاته.

2001/2/5: اأعاقت قوات الحتالل الإ�رشائيلي املواطنني على حاجز كفر قدوم يف   •
قلقيلية ل�ساعات طويلة، مما اأدى اإىل اإ�سابة ال�سيدة خ�رشة م�سطفى البالغة من العمر 55 

عامًا بنوبة قلبية توفيت على اأثرها.

على  فل�سطينية  تفت�ص  اإ�رشائيلية  جمندة 

حاجز حوارة - مدخل نابل�ص اجلنوبي.
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نابل�ص  يف  ع�سكري  حاجز  على  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  اأعاقت   :2001/7/21  •
و�سول الطفل الر�سيع خالد عبد النا�رش مو�سى البالغ من العمر اأربعة اأيام اإىل م�ست�سفى 

رفيديا حيث كان مري�سًا وفارق احلياة.

2002/3/1: توفيت الطفلتني جميلة وهدى ال�سفدي البالغتني من العمر 5 و7 اأعوام   •
من قرية عوريف، اإثر منع جنود الحتالل الإ�رشائيلي لهما باملرور على حاجز حوارة، 

بالرغم من اأن الطفلتني كانتا قد اأ�سيبتا جراء �سقوط حائط املنزل عليهما.

اأيام يف  ثالثة  العمر  البالغة من  الر�سيعة روان حريزان  الطفلة  توفيت   :2002/9/23  •
م�ست�سفى املحت�سب التخ�س�سي لالأطفال يف مدينة اخلليل، حيث طراأ تغري على �سحة 

الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  اأن  غري  امل�ست�سفى،  اإىل  بتحويلها  طبيبها  وقام  الطفلة، 

املتمركزة عند حي اأبو �سنينة، منعت ذوي الر�سيعة من موا�سلة طريقهم للم�ست�سفى، 

الأمر الذي ا�سطرهم اإىل �سلوك طرق التفافية وعرة عب التالل املحيطة، مما اأدى اإىل 

وفاتها يف الطريق. وقد تبني، عقب الفح�ص الطبي، اأن الطفلة كان يكن اإنقاذ حياتها 

لو و�سلت اإىل امل�ست�سفى يف الوقت املنا�سب.

2003/8/19: توفيت امل�سنة خ�رشة عرار البالغة من العمر 74 عامًا من �سكان بلدة   •
قراوة يف رام اهلل بعد منعها، عند حاجز بيت حنينا، من املرور اإىل القد�ص، واحتجازها 

ال�سم�ص احلارة ملا يزيد عن �ساعة ون�سف، وهي م�سنة ومري�سة بالقلب.  اأ�سعة  حتت 

وكانت قد اأنهت فحو�سات لها يف م�ست�سفى رام اهلل، كما اأنها اأخبت اجلنود اأنها 

ت�سلك  اأن  وا�سطرت  بالقد�ص،  العني  يف  جراحية  عملية  لإجراء  موعد  حلجز  ذاهبة 

الطرق اللتفافية الوعرة اإىل اأن لفظت اأنفا�سها.

2004/11/24: تويف ح�سن عبد اهلل رم�سان البالغ من العمر �سبعني عامًا عند حاجز   •
بيت ايبا الع�سكري غرب نابل�ص، حيث تعر�ص لالإ�سابة بجلطة عند ال�ساعة العا�رشة 
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�سباحًا ومّت نقله ب�سيارة عمومية، واللتفاف ع�رشات الكيلومرتات عب حاجزي �رشة 

قبل  تويف  وقد  الثبوتية.  الأوراق  وفح�ص  بتفتي�ص  الحتالل  جنود  وقام  ايبا،  وبيت 

�ساعة  نحو  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  عملية  ا�ستغرقت  حيث  احلواجز،  اجتياز  من  التمكن 

اأربعة  من  اأكرث  نابل�ص  مدينة  عن  تبعد  ل  تل  قرية  اأن  العلم  مع  خاللها.  تويف  وربع 

كيلومرتات، ولكن الو�سول اإىل املدينة يتطلب اجتياز اأكرث من ثالثني كيلومرتاً، واملرور 

عب حاجزين ع�سكريني اإ�رشائيليني دائمني، اإ�سافة اإىل حواجز اأخرى متنقلة.

�سباط/ فباير 2005: اعرت�ص جنود الحتالل يف اخلليل مبنطقة ال�سهلة، �سبيل �سيارة   •
اإ�سعاف تابعة جلمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، يف اأثناء توجهها اإىل حي اأبو �سنينة 

عامًا   15 العمر  من  يبلغ  فل�سطيني  فتى  لإ�سعاف  اخلليل،  مدينة  القدية يف  البلدة  يف 

اإ�سابته بر�سا�ص اجلي�ص الإ�رشائيلي. وبعد مرور �ساعتني من النتظار، مّت ا�ستالم  بعد 

الفتى الفل�سطيني من اجلي�ص الإ�رشائيلي دون تقدمي الإ�سعاف له، وكانت نب�سات قلبه 

امل�ست�سفيات  اأحد  اإىل  الفتى  بنقل  الفل�سطيني  الطبي  الطاقم  اأ�رشع  احلال  متوقفة، يف 

الفل�سطينية يف مدينة اخلليل، ويف امل�ست�سفى مّت الإعالن عن وفاته على الفور.

قرية  جنوب  الفا�سل  اجلدار  بوابة 

كفر �سور �سمال ال�سفة الغربية.



66

حاجز املوت... حاجز حوارة

يف فجر يوم ال�سبت 2008/9/6، كانت نهيل اأبو ريدة )21 عامًا( 

يار�سه  الذي  والظلم  ال�سطهاد  من  جديد  م�سل�سل  مع  موعد  يف 

جنود الحتالل ب�سكل يومي وم�ستمر �سّد اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 

على حاجز حوارة.

يتحدث الزوج موؤيد اأبو ريدة )29 عامًا( قائاًل: �سعرت زوجتي 

ما  للحمل،  ال�سابع  ال�سهر  بداية  يف  زالت  ما  وهي  البطن  يف  باآلم 

اأيلول/ �سبتمب  ا�سطرين لالإ�رشاع يف طلب �سقيقي لينقلنا ب�سيارته فجر يوم ال�سبت ال�ساد�ص من 

اأن  دون  من  املدينة  من  القريب  زعرتة  بحاجز  مررنا  اأي�سًا،  والدتي  ورافقتنا  رفيديا،  م�سفى  اإىل 

ي�ستوقفنا جنود الحتالل املتمركزين على احلاجز، اإىل اأن و�سلنا حاجز حوارة. وبعد مماطلة من 

اجلنود لأكرث من ع�رشين دقيقة، بحجة اأن احلاجز مغلق، طلب اجلنود بطاقات الهوية، ومع اأنهم 

كانوا يرون زوجتي وهي تتاأمل والنزيف ي�ستد معها اإل اأنهم مل يكرتثوا بذلك، بل تعمدوا اإذللنا 

من خالل الطلب من �سقيقي اإرجاع ال�سيارة م�سافة 10م نحو اخللف بعيدين عن احلاجز، وبداأنا 

حينها نتو�سل اإليهم لكن “ل حياة ملن تنادي”.

بداأت عملية املخا�ص وبداأ راأ�ص الطفل باخلروج، ف�رشخت باجلندي وقلت له: “خرج الولد 

وهو بحاجة ملن ي�ساعده وي�ساعد زوجتي”، اإل اأنه رف�ص رف�سًا �سديداً، فخرج راأ�ص الطفل وكتفيه 

الذي ما  بنب�سه  الطفل و�سعرت  راأ�ص  الكرا�سي فقمت بو�سع يدي حتت  ي�سقط بني  اأن  وخفت 

زلت اأ�سعر به اإىل الآن.

بقدوم زيد  الفرح  للحظات، جعلت م�ساعر  ببع�ص احلرارة  الطفل  ت ج�سد  اأَمدَّ التي  احلياة 

تاأتي  اأن وقف يلوح ل�سيارة الإ�سعاف علها  اإل  تختلط مب�ساعر اخلوف عليه، فما كان من الأب 

وقال  الطفل،  بتح�س�ص  وبداأ  جنونه  جّن  احلالة  امل�سعف  وراأى  ح�رشت،  وعندما  لت�ساعدهم، 

للوالد: “اهلل بعو�سك عن الولد”!!! فقال الوالد للم�سعف: اأ�رشع واحمل زوجتي اإىل امل�ست�سفى، 

فاأخبين اأن و�سع الطفل حرج ول يكنه نقلها الآن اإل بعد اأن يتم اإخراج الطفل كاماًل من رحم 

الأم، فبداأ بتوليدها ب�سكل كامل على مراأى وم�سمع من اجلنود. 
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اأمه، وحملنا  احلياة وو�سعناه يف كي�ص كان يحتوي على حاجيات  ابني زيد مفارقًا  خرج 

زوجتي بوا�سطة فر�ص ال�سيارة نظراً لن و�سعها حرج جداً، وو�سلنا اإىل امل�ست�سفى ومّت اإدخالها 

اإىل غرفة العمليات على الفور.

يف اليوم التايل اأعطاين الأطباء ابني يف “كرتونة”، وحني عودتنا اإىل قريتنا لدفن الطفل مروراً 

الذي مل  ابني  فاأجبته هذا  الكرتونة؟  اأحد اجلنود ماذا بداخل  �ساألني  الع�سكري نف�سه،  باحلاجز 

ت�سمحوا له باحلياة، فاأخذ اجلنود ي�ستهزئون ويقولون لبع�سهم “هل تريد اأن ترى طفل ميت يف 

الكرتونة؟”.

وقالت الأم التي اختلطت دموعها بلوعتها على فقدان زيد: مل اأتوقع وفاة الطفل خ�سو�سًا 

واأنه حني ولد كان ينب�ص، لكن ب�سبب نق�ص الأك�سجني ولأنه مولود يف ال�سهر ال�سابع اختنق 

لنا  ي�سمحوا  بالرف�ص ومل  اجلنود  ا�ستمر  ولدت  اأين  ومع  له ويل،  رعاية  هناك  تكن  الطفل ومل 

بالدخول.

مل تتخذ ال�سلطات الإ�رشائيلية العقاب املنا�سب يف احلادثة، فهي فتحت حتقيقًا واأقالت ال�سابط 

قررت  الإ�رشائيلية  الع�سكرية  املحكمة  “اإن  اإ�رشائيلية:  م�سادر  قالت  فيما  احلاجز،  امل�سوؤول عن 

�سجن ال�سابط الإ�رشائيلي 28 يومًا، ومن ثم نقله اإىل موقع اآخر يف اجلي�ص”.

وهكذا تبقى العدالة مرفوعة يف ال�سماء.. اإىل حيث ارتقى زيد..

مركز اأبحاث الأرا�سي - القد�ص، حاجز حوارة – حاجز املوت، موقع ر�سد اأن�سطة ال�ستيطان الإ�رشائيلي  ×

يف الأرا�سي الفل�سطينية POICA، 2008/11/4، انظر:http://www.poica.org/details.php?Article=1383؛ 

لين،  اأون  اإن�سان  حوارة،  حاجز  على  احت�سار  اآلم  عن  تتمخ�ص  )نهيل(  حمل  اآلم  اأي�سًا:  وانظر 

http://insanonline.net/news_details.php?id=5822 :2008/12/22، انظر
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حاجز عطارة الع�صكري

ي�ستخدم جنود الحتالل الإ�رشائيلي احلواجز الإ�رشائيلية 

كـم�سيدة لعتقال رجال املقاومة ومن ت�سميهم باملطلوبني 

يف اأثناء مرورهم عبها. الأ�سري املحرر عبد الفتاح ع�سفور؛ 

اعتقل على حاجز عطارة الع�سكري �سيف �سنة 2008 يف 

�سنجل  قريته  اإىل  متوجهًا  القد�ص  جامعة  من  عودته  اأثناء 

يحملون  كانوا  الحتالل  اأن جنود  مبينًا  اهلل،  رام  مبحافظة 

يتنقلون عب  الذين  ال�سبان  العديد من  باأرقام هويات  قائمة 

هذا احلاجز.

واأو�سح اأن اجلنود اأنزلوه من ال�سيارة التي كانت تقله بعد التاأكد من ا�سمه ورقم هويته، واقتادوه اإىل 

معتقل عوفر الإ�رشائيلي، حيث �سدر بحقه حكم بال�سجن ملدة عامني بتهمة النتماء اإىل “الكتلة الإ�سالمية” 

والن�ساط ال�سيا�سي الذي كان ينفذه.

ولفت النظر اإىل اعتقال الكثري من الطلبة القابعني يف �سجون الحتالل على احلواجز الع�سكرية الطيارة، 

الأمر الذي دفعه اإىل جتنب املرور من خاللها وا�ستخدام الطرق اللتفافية ال�سعبة والوعرة خ�سية من اعتقاله 

جمدداً.

اأما عبد الرحمن لدادوة، فقد متكن من الهرب من املحاولة الأوىل لعتقاله يف اأثناء تغيبه عن البيت، 

ولكن املرة الثانية مل تفلح حيث مّت اعتقاله على حاجز معاليه اأدوميم الع�سكري املقام على طريق جامعة 

اإىل  اأثناء ذهابه  اأن جنود الحتالل اعتقلوه يف  القد�ص، و�سدر حكم ب�سجنه مدة عامني. ويوؤكد لدادوة 

جامعته من خالل حاجز طيار ن�سب قبل و�سوله اإىل املنطقة بدقائق، حيث مّت تكبيله وع�سب عينيه ونقله 

اإىل التحقيق يف مركز امل�سكوبية بتهم عدة اأبرزها النتماء اإىل حركة حما�ص.

هت  اأما الطالب فخر الرنتي�سي الذي اعتقل يف اأثناء عودته من جامعة بيزيت على حاجز عطارة، ُوجِّ

له تهمة امل�ساركة يف تنظيف مقبة بلدته رنتي�ص. ويقول: “رغم العتقالت الكثرية التي منعتني من اإكمال 

جامعتي باأمن واأمان اإل اأن العتقال الأخري حّد من ن�ساطي كثرياً يف جامعتي، وذلك لتفاهة ال�سبب الذي 

اعتقلت عليه وهو امل�ساركة يف تنظيف مقبة بلدتي”.

احلواجز الطيارة.. كابو�ص يالحق طلبة اجلامعات، فل�سطني اأون لين، 2011/1/2.  ×
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يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  يتحكم  التي  احلواجز  هذه  فري�سة  التعليم  قطاع  وقع  كما 

فتحها واإغالقها تبعًا ملزاجه وهواه، واألقت بظاللها على اآلف الطلبة واملعلمني واأ�ساتذة 

اإىل مدار�سهم وجامعاتهم، وكذلك  َفتُحْول احلواجز دون و�سول الطالب  اجلامعات. 

لالإغالقات  نتيجة  المتحانات  اأوقات  �سّيما  ل  والأ�ساتذة،  للمدر�سني  بالن�سبة  احلال 

امل�ستمرة اأو �ساعات النتظار الطويلة، ف�ساعت اآلف ال�ساعات التعليمية على الطالب. 

تلك  على  التحايل  يحاولون  ملنازلهم، وحني  العودة  ي�سمنون  ل  فهم  لها  و�سلوا  واإن 

القيود ل ي�سمنون احلفاظ على حياتهم املحا�رشة بر�سا�ص جنود الحتالل وامل�ستوطنني.

على  �سلبًا  والب�سائع،  العمال  حركة  على  “اإ�رشائيل”  تفر�سها  التي  القيود  واأثرت 

من  والب�سائع  النا�ص  بحركة  وقا�صٍ  �سارم  ب�سكل  تتحكم  فهي  الفل�سطيني.  القت�ساد 

ال�سفة الغربية واإليها. وتتعمد �سيا�سة الإغالقات وتعقيد الإجراءات، بهدف اإيجاد بيئة 

طاردة للفل�سطينيني، ورفع تكاليف معي�ستهم، وازدياد ن�سبة الفقر والبطالة، وكّل ذلك 

الفل�سطينيون يف  ي�سبح  ثم  املعي�سة، ومن  الأدنى من م�ستوى  يُحول دون حت�سيل احلد 

اأو�ساع جتبهم على الهجرة.

ال�سفة  وامل�ستعمرات يف  القد�ص،  و�رشقي  “اإ�رشائيل”،  الفل�سطينية يف  العمالة  بلغت 

القوى  13.5% من جمموع  2013، متثل  �سنة  نهاية  اآلف عامل يف   105 الغربية نحو 

العاملة يف ال�سفة الغربية، ويعمل نحو 34,300 دون ت�ساريح اإ�رشائيلية ر�سمية، اإ�سافة 

من   %32.7 قرابة  اإن  اأي  اأجنبية.  جوازات  اأو  اإ�رشائيلية  وثائق  يحملون   18,700 اإىل 

لبتزاز  �سون  وُمعرَّ الأمنية  باملالحقة  مهددون  املناطق  هذه  يف  العاملني  ال�سفة  عمال 

عدد  بلغ  فقد  الإ�رشائيلية،  ال�سجون  م�سلحة  ملعطيات  ووفقًا   .
78

الأعمال اأ�سحاب 

املعتقلني يف “اإ�رشائيل” 1,424 فل�سطينيًا يف 2014/3/31، بتهمة “الإقامة غري القانونية” 

.
79ً

يف “اإ�رشائيل”، منهم 22 قا�رشا
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ومن جراء هذه ال�سيا�سات، بلغت ن�سبة البطالة 18.6% يف ال�سفة الغربية �سنة 2013، 

ال�سباب  بني  جداً  عالية  فهي  والنوعية،  العمرية  الفئات  بني  ب�سدة  فروقها  وات�سعت 

.
80

وخ�سو�سًا اخلريجني

جدول رقم )2(: توزيع االأفراد من �صّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�صفة الغربية ح�صب القوى 

العاملة والبطالة 2008–2013 )باالألف(81

200820092010201120122013ال�صنة

609643665718743759القوى العاملة

120114114124141141البطالة

19.717.717.117.31918.6ن�صبة البطالة )%(

دون  من  “اإ�رشائيل”  دخولهم  عند  املوت  اأو  الإعاقة  خلطر  الفل�سطينيون  ويتعر�ص 

اخلليل  ق�ساء  ال�سيوخ  قرية  من  عامًا(   23( م.م.  حاول   ،2013/10/19 ففي  ت�ساريح، 

دخول “اإ�رشائيل”، برفقة ع�رشات العمال الآخرين. وحني و�سلوا اإىل منطقة الرما�سني، 

اأطلق عليهم جنود كانوا ينتظرون يف اجلوار قنابل الغاز. ظّل م.م يف موقعه مع اأنا�ص اآخرين 

وحني اعتقد اأّن اجلنود غادروا املكان اجتاز اجلدار وبداأ بال�سري باجتاه �سيارة كانت تنتظره 

يف اجلانب الآخر. بعد تقدمه �سوب ال�سيارة بنحو ع�رشة اأمتار، اأطلق جندي مل يلحظه من 

قبل الر�سا�ص عليه، حيث كان يقف على بعد عدة اأمتار منه، وقد اأ�سابت الر�سا�سة كّف 

رجله من دون اأّي حتذير كالمي اأو اإطالق ر�سا�سة يف اجلو. حاول م.م. امل�ساب الرك�ص 

عائداً اإىل جدار الف�سل، وعندها اأ�سيب بر�سا�سة يف كّف رجله الثانية، بر�سا�ص اجلندي 

ذاته. وقد جنح يف العودة اإىل الطرف الثاين من اجلدار واإىل ال�سيارة التي ح�رش بوا�سطتها اإىل 

املكان، حيث نقله ال�سائق لتلقي العالج الطبي يف م�ست�سفى عالية يف اخلليل.
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ويف 2013/11/10، حاول فل�سطينيان وهما ب.ع. )22 عامًا( وح.ع. )18 عامًا( 

اجتياز جدار الف�سل غربي راأ�ص عطية ق�ساء قلقيلية، من اأجل الدخول اإىل “اإ�رشائيل”، 

الثنان  جتاوزه  اأن  وبعد  اجلدار،  من  الآخر  اجلانب  عند  انتظرت  ع�سكرية  قوة  ولكن 

اأطلق اجلنود الر�سا�ص احلي باجتاههما. ووفق الإفادات فاإّن اجلنود مل يطلقوا قبل اإطالق 

الر�سا�ص نداءات حتذيرية، ومل يطلقوا الر�سا�ص التحذيري يف الهواء، فاأ�سيب ب.ع. 

يف �سدره وبطنه وفخذه. ونقل اإىل امل�ست�سفى يف قلقيلية مب�ساعدة عابر �سبيل.

ووفقًا لأوامر اإطالق النار ال�سارية، فاإنه يحق للجنود القيام بـ“اإجراء اعتقال م�ستبه 

به” �سّد الفل�سطينيني الذين يحاولون قطع جدار الف�سل من دون ت�رشيح. ويف اإطار هذا 

الإجراء، يكن للجنود اإطالق الر�سا�ص على رجلي امل�ستبه به، ولكن يجب اأن يتّم ذلك 

كمالذ اأخري، وبعد اإطالق �سيحة حتذير واإطالق ر�سا�سة يف اجلو، خالفًا ملا يح�سل يف 

مراحل  كّل  ا�ستنفاد  الفل�سطينيني من دون  على  الر�سا�ص  باإطالق  الإ�رشاع  احلقيقة يف 

.
82

الإجراء املذكور. ويف بع�ص احلالت مل يكتفوا حتى باإطالق الر�سا�ص على الأرجل

اجلي�ص  جنود  ينتظر  فل�سطيني 

اجلدار  يف  البوابة  لفتح  الإ�رشائيلي 

الفا�سل عند مدخل مدينة قلقيلية.
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 %55 بن�سبة  اأ�سدود  ميناء  اإىل  نابل�ص  من  الب�سائع  نقل  عملية  تكلفة  ترتفع  كما 

ال�رشائيلي  الحتالل  ل�ستخدام  وكان   .
83

الإ�رشائيلية التفتي�ص  ونقاط  احلواجز  ب�سبب 

اأ�سلوب الإغالقات الداخلية وحواجز التفتي�ص الثابتة والطيارة والبوابات وحظر التجول 

الدويل  البنك  وقّدر  الفل�سطيني،  القت�ساد  على  الأثر  اأ�سواأ  العن�رشي  الف�سل  وجدار 

ن�سف  عن  م�سوؤولة  كانت  ال�رشائيلية  الداخلية  الإغالقات  اأن   The World Bank
تكفي  2000-2002، وهي حواجز  الفرتة  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  النخفا�ص يف 

 .
84

لتدمري اأي اقت�ساد، هذا ف�ساًل عن احلدود واملعابر مع اخلارج

فل�سطينيون يرون بحاجز قرب نابل�ص.

ت�سع ال�سلطات الإ�رشائيلية قيوداً على حركة الأفراد من اأعمار معينة يف داخل ال�سفة 

الغربية. فهي متنع تنّقل الأفراد يف الفئة العمرية من 16 عامًا وحتى 35 عامًا من �سكان 

اأذونات خا�سة، ويبلغ عدد هوؤلء  نابل�ص وجنني وطولكرم وطوبا�ص، دومنا  حمافظات 

. وهناك قيود �سارمة على 
85

32% من جمموع �سكان هذه املحافظات اأي  األفًا،   269
حدود  وكاأنها  الفل�سطينيون  يدخلها  التي  القد�ص  �رشقي  اإىل  الغربية  ال�سفة  اأبناء  حركة 

دولية، ول ي�سمح عادة اإل لفئات الأعمار التي تزيد عن 45 عامًا بالذهاب اإىل القد�ص 

وزيارة امل�سجد الأق�سى.



73

واأحلقت  وظائفهم،  الفل�سطينيني  من  الآلف  ع�رشات  فقد  القيود،  هذه  وب�سبب 

النقل  اأ�سعار  وارتفعت  الب�سائع،  �سحن  وكذلك  العمال،  تنقل  بحركة  بالغة  اأ�رشاراً 

الب�سيطة.  وامل�سنوعات  املزروعات  على  خ�سو�سًا  الربح  اإمكانية  من  يحد  ب�سكل 

�ساعات  يف  واملغادرة  ال�ستيقاظ  الفل�سطينيني  املوظفني  من  العديد  على  يتعنّي  و�سار 

احلواجز  تاأخذها  التي  الإ�سافية  ال�ساعات  ب�سبب  بعملهم،  للحاق  الأوىل  الفجر 

الإ�رشائيلية. واملعيقات 

العمل  تخّولهم  ت�ساريح  على  الفل�سطينيني  العمال  بع�ص  ح�سول  من  الرغم  وعلى 

العمال عن احلاجز لأ�سباب  العديد من  ُيرجعون  الإ�رشائيليني  اأن  اإل  “اإ�رشائيل”،  داخل 

التفتي�ص  نقطة  اإىل  لأنه و�سل  الطابور  نهاية  اإىل  العودة  العامل  من  الطلب  منها  خمتلفة، 

ُي�سادر ت�رشيحه لأن  ال�ساعة املكتوبة يف ت�رشيح الدخول اخلا�ص به، واآخر  قبل حلول 

ب�سمات اأ�سابعه ل تتطابق مع الب�سمات الظاهرة يف احلا�سوب، اأو اأن الإرجاع هو تنفيذ 

.
86

ملطلب جهاز الأمن العام الإ�رشائيلي )ال�ساباك(،...وهكذا

ويروي العامل علي يو�سف جب الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، من بلدة اخل�رش جنوب 

بيت حلم يف ال�سفة الغربية، اأنه ي�سطر للخروج مبكراً من منزله يف الرابعة فجراً حتى 

يتمكن من املرور عب حاجز جيلو املقام على املدخل ال�سمايل لبيت حلم، جراء ازدحام 

اإهانة  اإ�رشائيلية دقيقة بهدف  تفتي�ص  اإجراءات  يرافق ذلك من  البوابة، وما  العمال على 

اإىل  للو�سول  الالزم  الوقت  باأن  علمًا  طويلة؛  ل�ساعات  عملهم  عن  وتاأخريهم  العمال 

الوقت  يتعدى  احلواجز  بفعل  لكن  �ساعة،  ثلث  يتعدى  ل  الطبيعي  الو�سع  يف  القد�ص 

الإ�رشائيلية،  احلواجز  على  يح�سل  الذي  الكبري  الزدحام  وجراء   .
87

اأكرث اأو  ال�ساعتني 

اأمام حاجز   2013/5/26 )50 عامًا(، يف  النواجهة  اهلل  العمال، وهو عبد  اأحد  ُدع�ص 

.
88

ترقوميا وهو على و�سك املرور عب بوابات املعب، وت�سّدع اأحد اأ�سالعه
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احلواجز  لتفادي  الت�سلل  اأو  التفافية  طرق  �سلوك  اإىل  العمال  من  العديد  يلجاأ  كما 

�سبكة  خالل  من  للت�سلل  اأحيانًا  ي�سطرهم  مما  التع�سفية،  الحتالل  ومعاملة  الإ�رشائيلية 

املجاري وت�رشيف مياه الأمطار. ويروي حممد، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، اأنه بعد 

رحلته من بيت حلم اإىل الرام للو�سول لعمله من خالل منهل خا�ص بت�رشيف مياه ال�ستاء، 

وجد الع�رشات من ال�سبان ينتظرون دورهم للنزول اإىل ذلك املنهل، والت�سلل من خالله 

اإذ  العواقب،  اليوم مل تكن �سليمة  العن�رشي. رحلة حممد ذلك  اإىل خلف جدار الف�سل 

كانت بانتظاره على اجلهة الأخرى من اجلدار دورية ع�سكرية، ت�سطاد كل من يخرج 

من �سبكة ت�رشيف مياه الأمطار لينهال عليهم اجلنود �رشبًا، ويحتجزونهم خلم�ص �ساعات 

.
89

حتت اأ�سعة ال�سم�ص

وحبال،  �سالمل  باإح�سار  العن�رشي،  الف�سل  جدار  بت�سلق  العمال  بع�ص  يقوم  كما 

فيعلقون اأحد ال�سالمل على واجهة اجلدار ويتم ربط حبل يف فتحة براأ�ص الكتل الإ�سمنتية 

للجدار البالغ ارتفاعه نحو ثمانية اأمتار، وتنزيل ذلك احلبل من اجلهة الأخرى للجدار، 

اأنف�سهم مب�ساعدة احلبل على اجلهة الأخرى،  اإىل اجلدار، واإلقاء  ويبداأ العمال بال�سعود 

النزول  اليدين والقدمني، ب�سبب �رشعة  اآلمًا حادة يف  والهبوط ب�سكل �رشيع خملفًا لهم 

الباكر  ال�سباح  �ساعات  عادة يف  تكون  الرحلة  وهذه  اجلدار.  احلبل عن ظهر  بوا�سطة 

للعمال الأمر الذي ي�سطرهم للخروج من منازلهم ال�ساعة الثانية اأو الثالثة فجراً، وفق ما 

اأكّده العمال الذين ي�سلون اإىل اأماكن عملهم بتلك الطريقة. كما اأ�سار العديد من العمال 

اإىل اأنهم ي�سطرون يف اأثناء توجههم اإىل مكان عملهم لل�سري لياًل م�سافات طويلة و�سط 

.
90

اجلبال، يف رحلة حمفوفة باملخاطر حتتاج لنحو �ساعتني
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الإ�رشائيلي  الحتالل  جنود  �رشب   ،2009/8/8 ففي  دائمًا،  الأمر  ي�سلم  ل  ولكن 

�سعري  بلدة  من  عامًا،  ع�رشين  العمر  من  يبلغ  الذي  جرادات،  عي�سى  بدر  ثائر  املواطن 

الواقعة اإىل ال�سمال ال�رشقي من مدينة اخلليل، و�سّببوا له عدة ك�سور يف �ساقيه. وقد اأجب 

اأفراد دورية ع�سكرية، تابعة لقوات حر�ص احلدود الإ�رشائيلية، جرادات على القفز من 

ارتفاع 4.5م، بعد حماولته ت�سلق اجلدار العازل يف منطقة الرام مما اأدى اإىل �سقوطه على 

الأر�ص، واإ�سابته بك�سور يف �ساقيه الي�رشى واليمنى، وبعد ذلك انهالوا عليه �رشبًا كما 

مركز  اإىل  يقتادوه  اأن  قبل  الوقوف  على  لإجباره  حماولة  بولي�سيًا، يف  كلبًا  عليه  اأطلقوا 

.
91

حر�ص احلدود

يعتمد جزء كبري من ال�سعب الفل�سطيني على الزراعة، ولكن وجود م�ساحات زراعية 

وا�سعة يف املنطقة ج اخلا�سعة لل�سيطرة الإ�رشائيلية الكاملة، وانت�سار احلواجز و�سعوبة 

التنقل يف الب�سائع الزراعية، وا�سطرار املزارعني اإىل �سلوك طرقات التفافية طويلة، يوؤدي 

اإىل تلف ب�سائعهم، ويحد من منو وتطور القطاع الزراعي.

الف�سل   جدار  يف  الغربي  املدخل  بوابة 

�سكان  من  املزارعني  بني  تف�سل  التي  العن�رشي 

حي  بني  تف�سل  وكذلك  واأرا�سيهم،  اجليب 

اخلاليلة وباقي اأنحاء القرية.
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من  منتجاتهم  مترير  املزارعني من  الإ�رشائيليون  اجلنود  ينع  مثاًل،  تيا�سري  عند حاجز 

قرابة  طولها  يبلغ  التفافية  طريق  �سلوك  اإىل  املزارعون  هوؤلء  في�سطر  احلاجز،  خالل 

ثالثني كيلومرتاً، ويرون اأي�سًا عب حواجز تفتي�ص اأخرى. وي�سطر ال�سائق لتفريغ جميع 

.
92

املنتجات قبل احلاجز، ويتعر�ص للتفتي�ص، ثم يعيد حتميلها

دومنًا   13,149 تدمري  اأو  م�سادرة  على   2010 �سنة  خالل  “اإ�رشائيل”  واأقدمت 

الف�سل  جدار  بناء  بغر�ص  معظمها  كان  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي  من 

العن�رشي يف ال�سفة، بالإ�سافة اإىل ادعاءات امل�سادرة لأ�سباب ع�سكرية، وهي تتلخ�ص 

واإقامة  التفافية،  طرق  �سّق  يف  توزيعها  مّت  التي  الع�سكرية  الأوامر  يف  جاء  ما  بح�سب 

وغريها.  الإ�رشائيلية  امل�ستعمرات  وتو�سيع  ع�سكرية،  قواعد  وتو�سيع  ع�سكرية،  اأبراج 

 The Applied Research )اأريج(  القد�ص   - التطبيقية  الأبحاث  ملعهد  درا�سة  ويف 

اأرا�صٍ  هي  امل�سادرة  الأرا�سي  معظم  اأن  تبني   ،Institute - Jerusalem (ARIJ)

عملها  فقدت  التي  الفل�سطينية  العائالت  من  للكثري  وحيد  دخل  زراعية، وتعّد م�سدر 

.
داخل “اإ�رشائيل”93

وعند درا�سة ن�سبة اإ�سهام الناجت الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سفة والقطاع 

خالل الفرتة 1999-2014، جند اأنه يتجه نحو النخفا�ص من 8.9% �سنة 1999 اإىل 

4.1% �سنة 2014 )انظر جدول رقم )3((.
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جدول رقم )3(: ن�صبة اإ�صهام الناجت الزراعي يف الناجت املحلي االإجمايل يف ال�صلطة 

الفل�صطينية باالأ�صعار الثابتة* – �صنوات خمتارة94

2013**19992001200320052007ال�صنة

8.97.674.96.14.1الن�صبة )%(

الأرقام الواردة بناًء على اإح�ساءات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني التي ل ت�سمل ذلك اجلزء من  مالحظة: 

حمافظة القد�ص الذي �سّمته “اإ�رشائيل” عنوة ُبعيد احتاللها لل�سفة الغربية �سنة 1967.

* �سنة الأ�سا�ص 2004.
** تقديرات اأولية.

ن�صبة اإ�صهام الناجت الزراعي يف الناجت املحلي االإجمايل يف ال�صلطة الفل�صطينية – 

�صنوات خمتارة )%(
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املت�سددة  الإ�رشائيلية  باملمار�سات  ارتبط  الزراعي  الن�ساط  التدهور يف  اأن  يظهر 

العن�رشي،  الف�سل  املرتتبة على جدار  بالنتائج  الأق�سى، وكذلك  انتفا�سة  اأثناء  يف 

واحلواجز الإ�رشائيلية؛ بالإ�سافة اإىل �سيا�سات اإحلاق القت�ساد الفل�سطيني بالقت�ساد 

الإ�رشائيلي.

وقد تلقى �سجل الأمم املتحدة لالأ�رشار حتى متوز/ يوليو 2012، ح�سب تقرير 

الفل�سطينية  الأرا�سي   – )اأوت�سا(  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب 

املحتلة، “تاأثري اجلدار على الأو�ساع الإن�سانية – حقائق اأ�سا�سية”، اأكرث من 26 األف 

 .
95

�سكوى من حدوث �رشر مادي ناجم عن بناء اجلدار يف �سمال ال�سفة الغربية

وح�سب تقرير “الأثر الإن�ساين للجدار”، يعتمد نحو 11 األف فل�سطيني، يعي�سون 

ترتيبات  اأو  ت�ساريح  اجلدار، على ح�سولهم على  م�سار  تقع خلف  32 جممعًا  يف 

. واأنه من اأجل الو�سول اإىل الأرا�سي 
96

خا�سة من اأجل موا�سلة العي�ص يف منازلهم

منها(   52 )اأي  غالبيتها  اجلدار،  على  بوابة   74 اإىل  املزارعني  توجيه  يتم  الزراعية 

اإىل  اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  )من  الزيتون  قطف  مو�سم  خالل  فقط  مفتوحة 

.
97

كانون الأول/ دي�سمب(

اجلدار  لعبور  �سّلم  ي�ستخدمون  الفل�سطينيون 

القد�ص  الرام، �سمال  فل�سطينية من  بلدة  الفا�سل يف 

يف  القد�ص  لدخول  قلنديا  حاجز  من  بالقرب 

.2012/8/17

Oren Ziv/ Activestills.org :ت�سوير ×
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خريطة رقم )4(: م�صار اجلدار العازل ومعدل فتح البوابات الزراعية منه يف ال�صفة الغربية 

متوز/ يوليو 2011

موقع فل�سطني بالعربية، مرتجمة عن الأ�سل الإجنليزي، مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية  امل�سدر: 

)اأوت�سا( – الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
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اأن  اأ�سا�سية”،  الإن�سانية - حقائق  الأو�ساع  على  اجلدار  “تاأثري  تقرير  واأو�سح 

للتقوي�ص  تعر�ست  فل�سطينيًا  جتمعًا   150 من  يقرب  ملا  الزراعية  العي�ص  م�سادر 

اإىل  الو�سول  على  قدرتهم  تقيد  التي  والبوابات،  الت�ساريح  نظام  ب�سبب  ب�سدة 

احل�سول  طلبات  غالبية  رف�ص  عادة  ويتم  اجلدار.  وراء  الواقعة  الزراعية  اأرا�سيهم 

على ت�ساريح، على اأ�سا�ص عدم متكن املزارع من اإثبات “�سلته بالأر�ص” على نحو 

ير�سي ال�سلطات الإ�رشائيلية. واأجب فتح “البوابات الزراعية” لفرتة حمدودة حاملي 

تعتمد على  التي  النتقال من احلا�سالت  اأو  الزراعة،  التوقف عن  الت�ساريح على 

 .
98

العمل الكثيف اإىل احلا�سالت حمدودة القيمة التي ُتروى مبياه الأمطار

مّت   ،2011 �سنة  الزيتون  مو�سم قطاف  اأثناء  فاإنه يف  نف�سه،  التقرير  اإىل  وا�ستناداً 

رف�ص نحو 42% من الطلبات، التي قدمت للح�سول على ت�ساريح للو�سول اإىل 

مناطق وراء اجلدار، وال�سبب املذكور هو “الدواعي الأمنية” اأو عدم وجود “�سلة 

.
بالأر�ص”99

وك�سفت الإغاثة الزراعية الفل�سطينية يف تقرير لها يوثق انتهاكات امل�ستوطنني 

اأن  عن   ،2011 �سنة  زيتون  قطاف  مو�سم  يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ص  وجنود 

جدار الف�سل العن�رشي والإجراءات والتعقيدات التي فر�ستها �سلطات الحتالل 

الت�ساريح  منح  يف  الت�سدد  ومنها  اأرا�سيهم،  اإىل  املزارعني  و�سول  ملنع  الإ�رشائيلي 

للقادرين على العمل من املزارعني الفل�سطينيني، ومنح الت�ساريح لكبار ال�سن فقط، 

بالإ�سافة اإىل تعمد �سلطات الحتالل منح الت�ساريح للم�ستفيد الأول من الأر�ص، 

اإىل  الو�سول  تخولهم  التي  الت�ساريح،  من  الأخوة  اأو  الأبناء  اأو  الزوجة  وحرمان 

حقول الزيتون املعزولة داخل اجلدار، ت�سبب بح�سب م�سح ع�سوائي اأويل لالإغاثة 

ن�سبته  ملا  الفل�سطينيني  املزارعني  بهجرة  جنني،  حمافظة  يف  جتمعات  ثالثة  �سمل 
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46.5% من م�ساحة حقول الزيتون املعزولة باجلدار والبالغ م�ساحتها 750 دومنًا. 
وقدرت الإغاثة الزراعية اخل�سائر نتيجة هجرة املزارعني لنحو 350 دومنًا من حقول 

يعادل  ما  )اأي  �سنويًا  اإ�رشائيلي  �سيكل  مليون  بنحو  املعزولة داخل اجلدار  الزيتون 

300 األف دولر(. وحذرت الإغاثة الزراعية اأنه اإذا ما ا�ستمرت �سلطات الحتالل 
يف اتباع ال�سيا�سة ذاتها جتاه الأرا�سي املعزولة داخل اجلدار، فاإن 70% من الأرا�سي 

.
الزراعية املعزولة داخل اجلدار �ست�سبح مهجورة مع حلول �سنة 1002020

ت�سوير: عبد الكرمي ال�سعدي، بت�سيلم،   ×
.2013/6/2

ينتظرون  فل�سطينيون  عمال 

دورهم اأمام حاجز اإيال.
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نقلت منظمة “حم�سوم ووت�ص” Mahsom Watch الإ�رشائيلية، عن عمال فل�سطينيني 

قولهم اإن اجلنود ل يتورعون عن توجيه بنادقهم نحوهم واإلقاء قنابل �سوتية وقنابل غاز 

العمال  فاإن حّظ هوؤلء  املذلة،  الرحلة  الرغم من هذه  احلواجز. وعلى  و�ستمهم على 

الت�ساريح  منحهم  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  رف�ست  لهم  زمالء  من  حاًل  اأف�سل  يبدو 

 35 الـ  اإىل  بعد  ي�سلوا  مل  الذين  ال�سباب  اأولئك  “اإ�رشائيل”، خ�سو�سًا  لدخول  الالزمة 

عامًا من العمر، ولي�سوا متزوجني ولي�ص لديهم اأطفال. 

من  املحرومون  العمال  يبحث  الفل�سطينيني،  لدى  القت�سادي  التدهور  ومع 

الت�ساريح، عن طرق خمتلفة واإبداعية لدخول “اإ�رشائيل” للبحث عن عمل اأو اللتحاق 

باأعمالهم. وعلى الرغم من اأن القانون الإ�رشائيلي ل يجيز ت�سغيل عمال اأجانب بدون 

ت�ساريح، فاإن اأرباب العمل الإ�رشائيليني يف�سلون اأحيانًا مثل هوؤلء العمال، لأكرث من 

�سبب. وقال حممد )23 عامًا( من نابل�ص، “نحن نعمل بدون اأي حقوق وباأجر اأقل من 

الآخرين ويكنهم طردنا وقتما �ساءوا، لكن ل يوجد بديل”. 

اإىل  نقلهم  اأجل  من  وذلك  يهود،  مهربني  على  حممد،  مثل  العمال  هوؤلء  ويعتمد 

اإ�رشائيل”.  اإىل  200 �سيكل )55 دولراً( مقابل نقلي  اأدفع  “اأنا  “اإ�رشائيل”. وقال حممد 
وب�سحبة حممد ينقل عادة يف كل مرة الع�رشات بح�سب الو�سيلة امل�ستخدمة ويدفعون 

املبلغ نف�سه. واأو�سح حممد “الأ�سبوع املا�سي مّت تهريبنا يف ثالجات كبرية، اأ�سعر مرات 

اأين �ساأختنق لكن ل توجد طريقة اأخرى”. وجرب حممد عدة اأ�ساليب، فقد �سعد يف 

الب�سائع.  لنقل  و�ساحنات  كذلك،  كبرية  خزانات  ويف  النقل  و�ساحنات  الثالجات 

اإىل  يعود  اأن  قبل  كاماًل  �سهراً  “اإ�رشائيل”  يف  يبقى  فاإنه  يوميًا،  امل�ساألة  يكرر  ل  وحتى 

ال�سفة الغربية. ينام حممد يف عمارات و�سقق �سكنية مل تنجز بعد، ويدفع مقابل ذلك 

لالإ�رشائيليني اأي�سًا، لكن حياته تبدو مثل مطارد، وقال “يطاردنا حر�ص احلدود من عمارة 

اإىل عمارة وقد اعتقل اأ�سدقاء يل مرة بينما هربت اأنا”. وتوقف ال�رشطة الإ�رشائيلية �سنويًا 

الآلف من العمال “غري ال�رشعيني”.

× ال�رسق االأو�صط، 2009/8/30.
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خريطة رقم )5(: االأرا�صي الفل�صطينية املعزولة باجلدار املمتد على اخلط االأخ�رس 

واجلدار ال�رسقي املقرتح

امل�سدر: ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وزارة الدولة، مركز املعلومات ل�سوؤون اجلدار وال�ستيطان.
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وقد حذر البنك الدويل يف تقرير له من انهيار �سوق العمل الفل�سطيني ب�سبب 

القت�ساد فقط، بل  انهياراً يف  اأنها ل جتلب  املفرو�سة على احلركة، م�سرياً  القيود 

ن�رشت �سحيفة  وقد   .
101

والظاهر اخلفي  املجتمعي  العنف  من  اأ�سكاًل  اأي�سًا  تولّد 

هاآرت�ص تقريراً �سنة 2006، اأ�سارت فيه مرا�سلة ال�سحيفة اأمرية ها�ص اإىل اأن القيود 

اإىل  اأّدت  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  حركة  على  الحتالل  يفر�سها  التي 

توا�سلها  بالرغم من  البع�ص،  بع�سها  واملعزولة عن  املغلقة  اجليوب  ن�سوء ع�رشات 

.
102

جغرافيًا

ول تقل الآثار الجتماعية والنف�سية اأهمية عن بقية الآثار الأخرى، فالأطواق 

الأمنية والإغالقات تلعب دوراً كبرياً يف تكري�ص عزلة الفل�سطينيني عن بع�سهم، 

والإذلل  والأتراح.  الأفراح  يف  بع�سهم  وم�ساركة  الأهل،  توا�سل  دون  وحَتُول 

الإ�رشائيلي املتعمد للفل�سطينيني على احلواجز كالتفتي�ص العاري، يزيد من ال�سغط 

م�ستمر  اإذلل  اإىل  الأ�رشى  والتجار وذوو  العمال  يتعر�ص  فمثاًل،  عليهم.  النف�سي 

اإىل  جنني  من  للمواطنني  الوحيد  يعد املدخل  الذي  اجللمة،  معب  عبورهم  خالل 

بهذا  ال�سكاوى  الأخرية  الآونة  يف  ازدادت  حيث   ،1948 �سنة  املحتلة  الأرا�سي 

اخل�سو�ص ل �سّيما ما يتعلق منها بالتفتي�ص العاري، الذي ي�سكل كابو�سًا للمواطنني 

هناك  الأ�رشى، حيث  زيارة  منهم خالل رحالت  الن�ساء  الفل�سطينيني وخ�سو�سًا 

الكثري من الن�ساء يتنعن عن دخول هذه الغرف مما يوؤدي اإىل حرمانهن من الزيارة 

بعد اخل�سوع لال�ستجواب. فمو�سوع الكامريات يف غرف التفتي�ص اأمر يثري الريبة، 

ويجعل ق�سية التفتي�ص العاري مرفو�سة متامًا لدى الن�ساء الفل�سطينيات، ول يوجد 

اأحد منهن يتقبل اأن يو�سع يف هكذا موقف، خ�سو�سًا اأن املجندات يرف�سن دخول 

.
103

غرفة التفتي�ص والقيام بتفتي�ص يدوي، فهن يراقنب كل �سيء من خالل كامريات
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وعن عمليات البتزاز على احلواجز، قال الفل�سطيني نافز اأبو الرب، اإنه يتواجد 

اإجراءات  عبوره  بعد  ال�سخ�ص  ينتظرون  احلاجز  اأمام  �سهاينة  خمابرات  �سباط 

غرفة  اإىل  وياأخذونه  عاماًل  يت�سيدون  فاأحيانًا  ابتزازه؛  بعمليات  ليقوموا  التفتي�ص 

جماورة وي�ساومونه على ت�رشيح العمل، واأحيانًا يبتزون ذوي اأ�سري اأو تاجراً، وي�سل 

الأمر اإىل حّد متزيق الت�رشيح دون �سبب وحرمانه من الدخول بعد اجتياز التفتي�ص، 

وعلى الرغم من اأنه يحمل بطاقة ت�رشيح ل ينح اإل لالأ�سخا�ص الذين ل يوجد لهم 

.
104

�سوابق اأمنية، وذلك ب�سبب رف�سه التعامل مع �سابط املخابرات

حممود عواد، 29 عامًا، من �سكان �سامل يف حمافظة 

نابل�ص؛ �رشبه جندي اإ�رشائيلي يف 2009/1/20 وك�رش 

جمجمته عندما حاول الدفاع عن اأخيه من اجلنود يف 

حاجز حوارة.

حاجز  عند  ينتظرون  فل�سطينيون  عمال 

اإ�رشائيلي. 

× رويرتز.
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حواجز املوت تطفئ �صعلة “نور”

امل�ست�سفى يف  اإىل  طفلتي  ت�سل  فلماذا  دقيقة،   25 ت�ستغرق  “الطريق 
نور  الطفلة  والد  يقول  قانون”،  وباأي  حّق  باأي  ال�ساعة،  ون�سف  �ساعة 

الإ�رشائيلية  الع�سكرية  احلواجز  حمماًل  عينيه،  تفارق  ل  والدموع  عفانة، 

امل�سوؤولية املبا�رشة عن وفاة ابنته املري�سة ذات الـ 14 عامًا.

فالطفلة نور عفانة )14 عامًا(، من ذوي الحتياجات اخلا�سة، وتقطن 

بلدة اأبو دي�ص جنوب �رشق مدينة القد�ص املحتلة، كانت يف و�سع �سحي 

�سيء، يوم 2013/11/28، ا�ستدعى نقلها اإىل م�ست�سفى بيت جال احلكومي 

يف بيت حلم، اإىل اجلنوب من اأبو دي�ص، اإل اأن حاجز الكونتيرن الع�سكري 

الذي تن�سبه �سلطات الحتالل الإ�رشائيلي على الطريق املوؤدية اإىل امل�ست�سفى، 

حال دون و�سولها، ما اأدى اإىل وفاتها.

والد الطفلة، حممد عفانة )51 عامًا(، يقول بحرقة �سديدة: “ابنتي تعاين من مر�ص نادر يف الدم، 

�سبب لها �سلاًل حركيًا وح�سيًا كاماًل، اكت�سفناه عندما كانت يف الثالثة من عمرها، ومنذ ذلك الوقت 

وهي بحاجة اإىل رعاية طبية دائمة”، وي�سيف: “قرابة ال�ساعة اخلام�سة م�ساء، لحظت اأن طفلتي 

تتنف�ص ب�سعوبة، فا�ستدعيت �سيارة الإ�سعاف، حيث تقرر نقلها اإىل م�ست�سفى بيت جال احلكومي، 

على اأن تدخل ق�سم العناية املركزة مبا�رشة دون املرور بالطوارئ، نظراً خلطورة و�سعها”.

وكما يقول �سائق �سيارة الإ�سعاف عالء ب�سة، كانت نور تعاين حلظة الو�سول اإليها من �سعوبة 

بالتنف�ص، اإ�سافة اإىل انخفا�ص يف درجة حرارة اجل�سم، وازرقاق بالأطراف العلوية، يف عالمة على 

نق�ص الأك�سجني بدمها.

امل�سعف  قام  داخلها  ويف  دي�ص،  اأبو  من  الإ�سعاف  �سيارة  حتركت  والن�سف  اخلام�سة  قرابة 

بربط الطفلة اإىل جهاز تنف�ص �سناعي. ال�سيارة �سقت نحو كيلومرتين من الطريق املتعرجة التي جلاأ 

الفل�سطينيون اإىل ا�ستخدامها اأوا�سط الت�سعينيات، بعد اأن اأغلقت �سلطات الحتالل طريق القد�ص - 

الطريق اىل  الواقعة يف  ال�رشقية  ال�سواحرة  قرية  اإىل  ال�سيارة  اأمامهم، لكن عند و�سول  بيت حلم 

بيت حلم، “ا�سطدمت باأزمة مرورية خانقة، اإذ كانت ال�سيارات )الفل�سطينية( املتجهة �سوب احلاجز 

تغلق الطريق بكال الجتاهني، فعلقنا على بعد كيلومرت واحد من حاجز )الكونتيرن(” يقول �سائق �سيارة 

الإ�سعاف، وي�سيف: “يف البداية مل اأعرف �سبب الأزمة، اإذ مل اأَر اأمامي اإل �سيارات متوقفة على مّد 

النظر، ولدى �سوؤال النا�ص، اأجابوين اأن جنود الحتالل يعرقلون مرور ال�سيارات على احلاجز”.
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الإ�سعاف  �سيارة  حاولت  مت�سي،  الدقائق  كانت  وبينما 

والزامور  الإ�سعاف  �سفارة  باإطالق  الأزمة  و�سط  التقدم 

حينًا، ومب�ساعدة املواطنني الذي حاولوا �سّق طريق لها حينًا 

اآخر، ولكن —كما ي�سف ب�سة— “بقيت عالقًا يف مكاين”، 

لذلك، وبعد اأكرث من ع�رش دقائق انتظار، قرر ال�سائق �سلوك 

“لكن  القدمي”،  كيدار  “�سارع  ا�سم  عليه  يطلق  اآخر  طريق 

�سيارة الإ�سعاف علقت باأزمة مرورية اأخرى هناك، على بعد 

نحو 500 مرت من احلاجز”، وثانية “حاولت �سّق طريق بني 

ال�سيارات املتوقفة، لكن دون جدوى”، يقول ب�سة.

اإليها،  اإليه، و“عندما نظرت  ثالثة تو�سل  ب�سلوك طريق  للحاجز، كان  للو�سول  املتبقي  احلل 

كانت هي الأخرى تغرق بنف�ص الأزمة، فقررت عدم �سلوكها”، يو�سح ب�سة.

غيبوبة،  يف  كانت  اإذ  ي�سوء،  والدها—  يقول  —ح�سبما  الطفلة  و�سع  كان  الأثناء  تلك  يف 

واأجهزة املراقبة ت�سري با�سطراد اإىل تناق�ص كمية الأك�سجني يف دمها، وي�سيف: “كنت ووالدتها 

اإىل جهاز  مربوطة  وابنتنا  نذهب؟  واأين  نفعل  فماذا  ونبكي،  �سديدين،  نف�سي و�سغط  يف و�سع 

التنف�ص يف �سيارة الإ�سعاف”.

يقول  ابنتي” كما  منها م�سريية يف و�سع  ثانية  النتظار، كل  �ساعة من  ن�سف  اأكرث من  “بعد 
والد الطفلة “ا�ستقر راأينا على التوجه اىل م�ست�سفى رام اهلل احلكومي”، اأي تغيري م�سار الرحلة من 

اجلنوب اإىل ال�سمال.

احلاجز  بني  امل�سافة  هي  دقائق  ع�رش  بدل  دقيقة،   45 عن  يزيد  ما  ا�ستغرقت  اجلديدة  الرحلة 

وم�ست�سفى بيت جال، لتكون النتيجة وفاة الطفلة على بوابة م�ست�سفى رام اهلل احلكومي.

الطبيب امل�رشف على حالة نور، الدكتور عبد اهلل اأبو هالل، الذي تابع عملية نقلها للم�ست�سفى 

لو  اإنقاذها  بالإمكان  كان  اأنه  بيد  حرجًا،  وفاتها  يوم  ال�سحي  الطفلة  و�سع  كان  “طبيًا،  يقول: 

و�سلت بالوقت املنا�سب اإىل امل�ست�سفى”.

الوالد املكلوم، ل يلك اإل اأن ي�رشب كفًا بكف ح�رشة على طفلته، فنور طفلته الوحيدة، بعد 

اأن تويف �سقيقها التواأم زيد وهو يف الرابعة من عمره، باملر�ص نف�سه.

حواجز املوت تطفئ �سعلة “نور”، موقع موؤ�س�سة “احلق” – القانون من اأجل الإن�سان، 2013/12/7، انظر:  ×
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=663:-qq
&catid=62:weekly-focus&Itemid=217
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قريتي بيتني و�صوفة منوذجاً للمعاناة:

تقع قرية بيتني البالغ عدد �سكانها 2,300 ن�سمة على بعد ثالثة كيلومرتات �رشقي 

اإىل هذه  املوؤدية  الطرق  اإغالق معظم  مّت  الع�رشين  العقد  اهلل. على مدى  رام  مدينة 

ترابية  اأغلق الأخري بتالل  اإىل مدينة رام اهلل. وقد  الرئي�سي  فيها املدخل  القرية، مبا 

جميع  يف  ينع،  الذي  اأيل  بيت  الرتباط/  حاجز  اإىل  الو�سول  من  ال�سيارات  متنع 

احلالت، ال�سيارات الفل�سطينية العادية من املرور.

ونتيجة لذلك، ازدادت م�سافة ال�سفر وزمنه من رام اهلل واإليها من 3 اإىل 15 كم 

ومن 10 اإىل 30-40 دقيقة على التوايل، وارتفعت اأي�سًا تكلفة املوا�سالت من 2 

10 �سيكل )نحو  اأمريكي( لأجرة احلافلة ومن  دولر   2-0.6 7 �سيكل )نحو  اإىل 

دولر   14 50 �سيكل )نحو  اإىل  اأمريكي( قفزت تكلفة �سيارة الأجرة  دولر   2.8

اأمريكي(.

وعالوة على ذلك، على الرغم من موقعها املبا�رش مبحاذاة �سارع رقم 60، ي�سطر 

تزيد  م�سافة  �سلوك  اإىل  الطرق،  لتلك  املوؤدي  املفرتق  اإغالق  ب�سبب  بيتني،  �سكان 

عن 20 كم للو�سول اإىل اأقرب نقطة دخول مفتوحة. وبالتايل فقد نتجت عن تلك 

القيود املفرو�سة على الو�سول تاأثريات مدمرة على و�سول ال�سكان اإىل اخلدمات 

و�سبل الرزق، منها:

التعليم: مل يعد الأطفال الذين يعانون من اإعاقات قادرين على اللتحاق بجمعية 

النه�سة للمعاقني يف رام اهلل، وفقدوا بالتايل الو�سول اإىل تعليم ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، وكذلك الطلبة الذين كانوا م�سجلني يف مدار�ص ثانوية عالية امل�ستوى يف 

مدينة رام اهلل، ا�سطروا لالنتقال اإىل مدار�ص يف بيتني والقرى املجاورة.
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ال�صحة: ب�سبب القيود املفرو�سة على الو�سول؛ مّت نقل جميع الأطباء )با�ستثناء 

خدمات  ويقدمون  القرية  يف  �سققًا  ي�ستاأجرون  كانوا  الذين  فقط(  واحد  طبيب 

للمواطنني اإىل مكان اآخر. كما مّت اإغالق ال�سيدلية الوحيدة يف البلدة واملركز الطبي 

الوقت احلا�رش،  ال�سنوات الأخرية لالأ�سباب نف�سها. يف  املتخ�س�ص )احلكمة( يف 

يوجد هناك فقط عيادة واحدة تعمل حتى ال�ساعة الثانية م�ساء، ول يوجد خمتبات 

لإجراء الفحو�سات. وجتب هذه التغريات املر�سى على العتماد ب�سكل كبري جداً 

على اخلدمات الطبية يف رام اهلل.

�صبل املعي�صة الزراعية: يقع نحو ثلثي الأرا�سي الزراعية التي يزرعها مزارعو بيتني 

)3,000 من 4,700 دومن( اإىل ال�رشق من �سارع رقم 60. ومبا اأنه مّت اإغالق املمر اإىل 

هذا ال�سارع، فاإن املزارعني ي�سطرون اإىل ا�ستخدام طريق التفايف طويل عب نفقني. 

الزراعية  معي�ستهم  تقوي�ص  اإىل  اأدت  النقل  وتكلفة  الإ�سايف  الوقت  فاإن  وبالتايل 

ب�سدة.

حجم  يف  والنخفا�ص  النقل  تكاليف  يف  الزيادة  اأدت  التجارية:  العي�س  �صبل 

التجارية  التدريجي للموؤ�س�سات  اإىل الإغالق  الع�رش املا�سية؛  ال�سنوات  الزبائن يف 

وال�سناعية يف القرية.

الرئي�سي  النفايات  اإىل مكب  املبا�رش  الو�سول  القدرة على  البيئة: عقب فقدان 

�سمن  بديل  مكان  بت�سغيل  الأخرية  ال�سنوات  يف  املواطنون  بداأ  فقد  البرية،  يف 

البيئة  على  خطراً  يولد  مما  النفايات؛  حرق  يتم  حيث  ال�سكنية،  املنطقة  حدود 

.
105

العامة وال�سحة 
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اأما قرية �سوفة يف طولكرم، فهي قرية ت�سم ما يقارب 2,300 ن�سمة، وتتكون 

طريق  ويربطهما  �سوفة”(  بـ“عزبة  الغربي  الق�سم  )يعرف  داخليني  ق�سمني  من 

الإ�رشائيلي هذا  اجلي�ص  اأغلق  لقد  مدينة طولكرم.  اإىل  يوؤدي كذلك  ترابي، وهو 

م�ستعمرة  اإىل  يوؤدي  اآخر  طريق  مع  تقاطع  بجانب  و�سعت  ترابية  بتالل  الطريق 

اإىل  الو�سول  اأجل  ومن  جماورة.  ع�سكرية  وقاعدة  ن�سمة(،   1,400( هيفيز  اأفني 

يتعني  فاإنه  طولكرم،  مدينة  التجارية يف  والأ�سواق  العايل  والتعليم  امل�ست�سفيات، 

20 كم، مقارنة  الآن على �سكان اجلزء ال�رشقي من قرية �سوفة، ال�سفر لأكرث من 

بـ 7 كم يف ال�سابق، واجتياز حاجز عناب اجلزئي. وب�سكل ل يقل اأهمية، فاإنه من 

اأجل التنقل بال�سيارة من اأحد ق�سمي القرية اإىل الآخر، فاإن على النا�ص ال�سفر الآن 

الإ�رشائيلي  اجلي�ص  ن�سب   ،2010 �سنة  اأوائل  2 كم. ويف  من  بدًل  25 كم،  نحو 

والتي ظلت  ال�رشقي،  الق�سم  اإىل  للعبور  ال�سالح  الوحيد  امل�سار  على  بوابة طريق 

مفتوحة منذ ذلك احلني.

ويتم تقييد الو�سول اإىل الأرا�سي الزراعية كذلك، فقد �سّيج اجلي�ص الإ�رشائيلي 

حول  تقع  التي  تلك  خ�سو�سًا  الزراعية،  الأرا�سي  من  الدومنات  من  مئات  ب�سع 

م�ستعمرة اأفني حيفت�ص Avnei Hefetz، واأعلن عنها “منطقة اأمنية خا�سة”. ولطاملا 

عام،  كل  من  معينة  باأيام  مقيدة  املناطق  هذه  اإىل  املزارعني  و�سول  اإمكانية  كانت 

وتتطلب تن�سيقًا م�سبقًا مع ال�سلطات الإ�رشائيلية.

الإ�رشائيلية  الإن�سان  حقوق  منظمة  تقدمت   ،2010 اأغ�سط�ص  اآب/  يف 

 HaMoked – Center for the Defence مركز الدفاع عن الفرد – هموكيد 

of the Individual بطلب اإىل حمكمة العدل العليا الإ�رشائيلية با�سم جمل�ص �سوفا 
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املعيقات  فاإن  الطلبات،  ملقدمي  ووفقًا  املعيقات.  باإزالة  اجلي�ص  مطالبة  املحلي، 

يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  حقوق  على  املتنا�سب  وغري  ال�سديد  بالتعدي  تت�سبب 

اللتما�ص  زال  وما  وغريها.  وال�سحة  والتعليم  الأ�رشية،  واحلياة  التنقل،  حرية 

.
106

معلقًا

واإذلل  ا�ستعباد  م�سهد   – اإرتاح  حاجز 

لالإن�سان الفل�سطيني.

احتجاز عمال دخلوا اإىل القد�ص بدون 

ت�ساريح من قبل حر�ص احلدود يف مدخل 

قرية ال�سيخ �سعد املحاذية للقد�ص.
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خامتة

تعد احلواجز الإ�رشائيلية حمطة اإذلل منهجي لل�سعب الفل�سطيني، فقد جعلت 

من كل التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية كانتونات معزولة عن بع�سها، حما�رشة 

ومغلقة ومطوقة. وهي ت�سببت ب�سكل رئي�سي يف تدهور اأو�ساع الفل�سطينيني 

وال�سحية  والثقافية  والتعليمية  والجتماعية  والتجارية  والقت�سادية  الإن�سانية 

اإن�سانية، تتحكم  والنف�سية. وهي �سورة ورمز لحتالل بغي�ص وملمار�سات ل 

باأوقات الفل�سطينيني، وباتت همًا ل يكن جتاهله اأو التغا�سي عنه، واأ�سحت 

برناجمًا يوميًا مادته منظومة عقوبات ج�سدية ونف�سية خمطٌط لها، وهي تتنافى مع 

كّل ال�رشائع ال�سماوية وحتى الو�سعية.

لكل حاجزٍ ق�سة، وعلى كل بوابة حديدية اأو �سدٍّ ترابي رواية، وهي روايات 

يد  على  واأطفال  واأمهات  واأطباء  وطلبة  لعمال  واملوت  الدم  وق�س�ص حملت 

جنود مدججني بال�سالح وظيفتهم الوحيدة زراعة املوت وبّث الرعب بحجة 

حماية النف�ص.
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الطاقة  من  كبرياً  عّطل جزءاً  الغربية  ال�سفة  الإ�رشائيلية يف  احلواجز  انت�سار  اإن 

من  وحّد  وتطويرها،  دخلها  م�سادر  من  وحرمها  الفل�سطينيني  لدى  الإنتاجية 

الأمان  حالة  يهدد  ما  وهو  الأق�سى،  انتفا�سة  عقب  وخ�سو�سًا  تنقلها،  حرية 

املجتمعي.

والتي  كاإن�سان،  اليومية  حقوقه  اأب�سط  من  منتق�ص  الفل�سطيني  ال�سعب  يعي�ص 

العمل،...اإلخ.  وحرية  التنقل  حرية  من  بداية  الدولية  املعاهدات  جميع  تكفلها 

وتعّدت “اإ�رشائيل” احتاللها للمكان كجغرافيا اإىل ا�ستعمار ذو طابع عن�رشي على 

يفر�سها  التي  والقوانني  ال�سيا�سات  خالل  من  ذلك  ويتجلى  وال�سكان،  الأر�ص 

الحتالل الإ�رشائيلي على الفل�سطينيني، والتي تعد من املخالفات اجل�سيمة، كالقتل 

اأو  البدنية  بال�سالمة  الإ�رشار اخلطري  اأو  اإن�سانية،  الال  املعاملة  اأو  والتعذيب  العمد، 

بال�سحة،... بال�ستناد اإىل ما تن�ص عليه املادة 147 من جنيف الرابعة.

ال�ستيطانية،  ال�سيا�سات  هذه  ُيدين  الذي  الدويل  املجتمع  اأن  املوؤ�سف  ومن 

فعليًا  يتحرك  ل  النتهاكات،  �سياق  يف  وتاأتي  الدويل،  للقانون  خمالفة  ويعدها 

الغطر�سة  مواجهة  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ل  التي  بالإدانات  يكتفي  فهو  لإيقافها، 

الإ�رشائيلي. والتعنت 

املطالبة  يف  به  التم�سك  يجب  الذي  املنطلق  هو  الحتالل،  �رشعية  عدم  اإن 

فل�سطينيًا يف احلياة  اأماًل  التي حتتجز خلفها  الفورية لالحتالل وحلواجزه  بالإزالة 

يف وطن حّر، يتمتع فيه الفل�سطينيون بحرية احلركة والعمل والتنقل والتعليم،...

وغريها.
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�سور من 

معاناة الفل�سطينيني بال�سفة الغربية على 
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