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تنويه
كتبت هذه املقاالت مبعرفة ال�سحفي فالريي فريون. واالآراء 
التي اأعرب عنها من خالل هذه املقاالت، تخ�س االأ�سخا�س 
وجهة  بال�سرورة  متثل  وال  املقابالت  معهم  اأجريت  الذين 

نظر اأوك�سفام الدولية. ■
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اجلدار،  عن  فتواها  يف  الدولية  العدل  حمكمة  قبل  ا�صتخدم م�صطلح “اجلدار” من 
ومن ثم فهو امل�صطلح امل�صتخدم بطول هذا املن�صور، با�صتثناء وحيد يف اجلزء اخلا�ص 
باملقابلة مع مكتب تن�صيق ال�صئون الإن�صانية للأمم املتحدة: ال�صبب يف ذلك اأن الأمانة 
العامة للأمم املتحدة )مكتب الأمني العام( ت�صتخدم م�صطلح “احلاجز”، لأن اأيا من 
بع�ص  يف  يكون  الذي  البناء  لهذا  كامل  و�صفا  “ال�صياج” متثلن  كلمة “اجلدار” ول 

“�صياجا”. الآخر  البع�ص  الأماكن “جدارا” ويف 

املحتلة  فل�سطني  يف  الدولية  اأوك�سفام  منظمة  تعمل 
واإ�سرائيل منذ الثمانينيات، جنبا اإىل جنب مع 27 �سريك 
غزة  قطاع  يف  العاملة  الفل�سطينية  املنظمات  من  حملي 
الزراعية  التنمية  على  اأوك�سفام  وتعمل  الغربية.  وال�سفة 
)الطوارئ  ال�سغرية  امل�ساريع  ومتويل  الغذائي  واالأمن 
والرعاية ال�سحية االأولية ومياه ال�سرف ال�سحي وال�سحة 
العامة( وحماية املدنيني وحقوق االإن�سان واملراأة والالجئني 
املنظمات  من   25 اأوك�سفام  تدعم  اإ�سرائيل  ويف  والعمال. 
ال�سريكة. يعمل �سركاء اأوك�سفام يف اإ�سرائيل على مناه�سة 
وم�ستدام  عادل  �سالم  اإقامة  على  والت�سجيع  االحتالل 
خربة  من  اأ�سا�س  على  والفل�سطينيني.  االإ�سرائيليني  بني 
اأوك�سفام املبا�سرة وامل�ستقاة من امل�سادر االأولية، نعرب عن 
قلقنا من زيادة الفقر ومعاناة الفل�سطينيني. وترى منظمة 

اأوك�سفام اأن جميع الب�سر يف منطقة ال�سرق االأو�سط ينبغي 
اأن يكونوا اأحرارا من العنف والقهر واحلرمان. واأن �سمان 
هذه احلقوق االأ�سا�سية للن�ساء والرجال واالأطفال العاديني 
اأوك�سفام  اإن  �سالم.  عملية  اأي  لنجاح  اأ�سا�سي  اأمر  لهو 
وتدعو  �سوره،  بكل  املدنيني  �سد  العنف  ا�ستخدام  تعار�س 

جميع االأطراف حلماية املدنيني من االأذى.
وحلله  االإ�سرائيلي-الفل�سطيني  لل�سراع  اأوك�سفام  حتليل 
النهائي، نابع من القانون االإن�ساين الدويل ومبادئ حقوق 
االإن�سان. وعلى اأ�سا�س هذه املبادئ، ت�سعى اأوك�سفام اإىل حل 
عادل ودائم، ينعم من خالله الفل�سطينيون واالإ�سرائيليون 
املجتمع  على  اأن  اأوك�سفام  منظمة  وترى  وال�سالم.  باالأمن 
الدويل م�سئولية قانونية واأخالقية للم�ساركة بفاعلية يف حل 

هذا ال�سراع. ■

�سورة الغالف: اأطفال يلعبون اأمام اجلدار يف اأبو دي�س. 
الغالف اخللفي: ُمزارع للوز يف قرية من قرى منطقة جنني.
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اأعوام  خم�سة  بعد  ال�سهادات  من  املجموعة  هذه  بن�سر 
العدل  ملحكمة  اال�ست�ساري  الراأي  �سدور  على  بال�سبط 
الدولية يف الهاي، ترغب منظمة اأوك�سفام الدولية اأن تذكر 
القانون  احرتام  ل�سمان  التزاما  عليهم  باأن  العامل  قادة 

الدويل وحماية املدنني. 

يوميا  املحليون  و�سركاوؤها  الدولية  اأوك�سفام  ت�سهد منظمة 
التبعات املاأ�ساوية للجدار والت�ساريح ونقاط التفتي�س على 
حياة الفل�سطينيني. ال�سهادات التي جمعت يف هذه الوثيقة 
لي�ست اإال بع�س اأمثلة الأنا�س يحكون عن خرباتهم. مزارعون 
اأبو  من  طالب  اأو  حلم،  بيت  من  عمال  اأو  جاال،  بيت  من 
دي�س؛ رجال ون�ساء �سغار وكبار ي�سرحون ال�سعوبات التي 
اإحباط  جميعا  يت�ساركون  اليومية.  حياتهم  يف  يواجهونها 
ال�سفة  اإليها  اآلت  التي  والقيود  احلظر  متاهة  يف  احلياة 
الزيتون  باأ�سجار  تعتني  اأن  ميكن  كيف  املحتلة.  الغربية 
الوالدة يف  واأنت مف�سول عنها بجدار منيع؟ كيف ميكنك 
امل�ست�سفى وقريتك مغلقة؟ كيف ت�ستطيع اأن تك�سب عي�سك 
الدخول  ت�سريح  على  �ستح�سل  كنت  اإذا  تعرف  اأن  دون 
كيف  جتديده؟  �سيتم  الت�سريح  هذا  اأن  اأو  حتتاجه  الذي 
تاأمل يف م�ستقبل اأف�سل عندما يتحول الذهاب اإيل املدر�سة 

حمنة يومية؟

اأ�سبح  وقد  به،  املرتبط  النظام  وتفعيل  اجلدار  بناء  منذ 
تفاقم الفقر وتراجع التنمية يف جمتمعات ال�سفة الغربية 

)مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية( اأمرا ال ميكن اإنكاره. وعلى 
الرغم من اأن تو�سيات حمكمة العدل الدولية كانت وا�سحة 
االأخ�سر،  وراء اخلط  ما  م�ستمرا  مازال  بناء اجلدار  فاإن 
احل�سول  وفر�س  عي�سهم  �سبل  من  الفل�سطينيني  حارًما 
التي  االأ�سا�سية  احلقوق  وهي  االأ�سا�سية.  اخلدمات  على 

يجب اأن ت�سمنها اإ�سرائيل كقوة احتالل.

ولكن  م�سروع،  مواطنيها  اأمن  ل�سمان  اإ�سرائيل  قلق  اإن 
التدابري يجب اأن تبقى يف اإطار القانون االإن�ساين الدويل. 
منذ خم�س �سنوات واملجتمع الدويل واحلكومات االإ�سرائيلية 
املختلفة يتجاهلون نداءات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
هذا  الدولية.  العدل  حمكمة  لراأي  اخل�سوع  ويرف�سون 
التقاع�س يعطي اإ�سارة خاطئة: باأنه ميكن انتهاك القانون 

الدويل دون م�ساءلة.

وتدعو  فورية،  تغيريات  اإحداث  احلتمي  من  بات  لقد 
االإرادة  اإظهار  اإيل  الدويل  املجتمع  الدولية  اأوك�سفام 
ال�سيا�سية وااللتزام مب�سئوليته مبوجب القانون الدويل. لقد 
حان الوقت الإدانة وحتدي بناء اجلدار يف االأرا�سي املحتلة 
وكذلك االأمر بالن�سبة للنظام املرتبط به، جنبا اإىل جنب مع 
اإدانة وحتدي بناء امل�ستوطنات وم�سادرة املوارد الطبيعية 
توؤدي  ممار�سات  وهي  عليها،  وال�سيطرة  واملياه(  )االأر�س 
لالأرا�سي  الدميوغرايف  الرتكيب  يف  تغيري  اإحداث  اإىل 
الفل�سطينية املحتلة على اأر�س الواقع، ومتثل جميًعا انتهاكا 

�سارخا للقانون االإن�ساين الدويل.

ال�سواء،  حد  على  واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  مل�سلحة 
من  �سيكون  واإال  تنت�سر.  اأن  القانون  ل�سلطة  االأوان  اآن 
ال�سعب جدا التو�سل اإىل �سالم دائم وعادل عن طريق 
تاأجيله  ميكن  ال  �سالم  االأو�سط.  ال�سرق  يف  املفاو�سات 

اأكرث من ذلك. ■

جريمي هوبز
املدير التنفيذي 

ملنظمة اأوك�صفام الدولية.

يف راأيها اال�ست�ساري الذي اأ�سدرته حمكمة العدل الدولية يف 9 يوليو 2004، ن�ست على اأن بناء 
اإ�سرائيل للجدار يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة غري �سرعي ودعت اإيل تفكيكه فوًرا. وعلى الرغم 
من هذا الراأي املوؤكد الأبرز هيئة قانونية دولية، كان رد الفعل الوحيد هو التقاع�س. وهو و�سع ال 

ميكن احتماله �سواء بالن�سبة للفل�سطينيني اأولعملية ال�سالم اأو مل�سداقية القانون الدويل.

االفتتاحية

جريمي هوبز
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2. الوجلة
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م�شطلحات عامة
قيام  اأعقاب  ا�ستخدم يف  اخلط الأخ�صر: م�سطلح   ■
 1967 يف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  باحتالل  اإ�سرائيل 
لالإ�سارة اإىل خط وقف اإطالق النار بعد حرب 1948 )خط 
عليه يف  )املن�سو�س  الفا�سل  لعام 1949(. اخلط  الهدنة 
اتفاقيات وقف اإطالق النار لعام 1949( هو احلد املعرتف 
به دوليا بني اإ�سرائيل واالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة )قطاع 

غزة وال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س ال�سرقية(.

■ املناطق األف وباء وجيم: يف 1995، مع اتفاق اأو�سلو 
الثاين اأن�سئت ثالثة اأق�سام �سيادية يف ال�سفة الغربية1:

• املنطقة األف، معظمها من املراكز احل�سرية وتتوىل ال�سلطة 
االأمن  م�سئولية  وكذلك  االإدارية  م�سئوليتها  الفل�سطينية 

الداخلي ومتثل 17.2% من امل�ساحة الكلية لل�سفة الغربية.
• املنطقة باء، تتكون باالأ�سا�س من مناطق ريفية معمورة، 
ومتثل 23.8% من م�ساحة ال�سفة الغربية، وعلى الرغم من 
االإ�سرائيلي،  الع�سكري  االحتالل  حتت  املنطقة  هذه  بقاء 
اإال اأن ال�سلطة الفل�سطينية اأ�سبحت م�سئولة عن اخلدمات 

واالإدارة املدنية بها.
• املنطقة جيم، متثل 59% من م�ساحة ال�سفة الغربية، وقد 
ظلت ح�سريا حتت االإدارة املدنية والع�سكرية االإ�سرائيلية. 
ت�سمل املنطقة جيم امل�ستوطنات االإ�سرائيلية وطرق الدخول 
من  القريبة  )املناطق  العازلة  واملناطق  امل�ستوطنات  اإىل 
االإ�سرتاتيجية(  واملناطق  والطرق  وامل�ستوطنات  اإ�سرائيل 
وتقريبا كل وادي االأردن. حتتوى املنطقة جيم على 63% من 

االأرا�سي الزراعية بال�سفة الغربية.

■ امل�صتوطنات: منذ عام 1967، اتبعت جميع احلكومات 
وت�ستويل  امل�ستوطنات.  اإقامة  �سيا�سة  االإ�سرائيلية 
امل�ستوطنات االإ�سرائيلية، حتت حماية اجلي�س االإ�سرائيلي، 
على االأر�سي الفل�سطينية الأغرا�س االإ�سكان واإقامة الطرق 
املياه.  ال�سيطرة على  والزراعة ف�سال عن  التحتية  والبنية 
قرارات  وخمتلف  الدويل  القانون  امل�ستوطنات  وتنتهك 
جمل�س االأمن الدويل. وقد طالبت خريطة الطريق )2003( 

الرغم  وعلى  اأنه  بيد  اال�ستيطاين.  التو�سع  بـ"جتميد" كل 
الطريق  اإطار خارطة  املن�سو�س عليها يف  االلتزامات  من 
االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  ت�ستمر   )2007( اأنابولي�س  ويف 
التي  اال�ستيطانية  البوؤر  بع�س  اإزالة  با�ستثناء  التو�سع.  يف 
من  ر�سمي  اعرتاف  دون  اال�ستيطانية،  احلركة  اأن�ساأتها 
حكومة اإ�سرائيل، كم�ستوطنات جديدة اأو تو�سع ا�ستيطاين. 
واعتبارا من مار�س 2009 قامت االأمم املتحدة باإح�ساء 149 
م�ستوطنة ر�سمية و100 بوؤرة ا�ستيطانية يف ال�سفة الغربية، 

مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية، و462000 م�ستوطنا.

الواحد  الدومن  الفل�سطينية.  امل�ساحة  وحدة  الدومن:   ■
ي�ساوى 1000 مرت مربع اأو ربع فدان.

تواريخ عامة
■ النكبة: وتعنى بالعربية الكارثة، وهو امل�سطلح الذي 
طرد  من  جولة  اأول  اإىل  لالإ�سارة  الفل�سطينيون  ي�ستخدمه 
ال�سكان على يد احلركة ال�سهيونية ودولة اإ�سرائيل حديثة 
الن�ساأة يف الفرتة ما بني نوفمرب 1947 )خطة االأمم املتحدة 
النار مع الدول  اإطالق  لتق�سيم فل�سطني( واتفاقيات وقف 
العربية يف عام 1949 )ال�سراع االإ�سرائيلي العربي االأول(. 
من  النزوح  على  فل�سطيني   750000 من  اأكرث  اأجرب  وقد 
واأخليت حوايل 500 قرية فل�سطينية  واأرا�سيهم،  منازلهم 
اإ�سرائيل 1948 واحدا  من �سكانها. وقد كان تاأ�سي�س دولة 
املواطنني  وا�سطهاد  العن�سرية  ا�ستمرار  نتائج  بني  من 

اليهود يف اأوروبا، وبخا�سة املحرقة.

■ 1948-1967: يف غياب اتفاقيات �سالم م�ستقرة مع 
الدول العربية املجاورة ومن اأجل قمع املقاومة الفل�سطينية 
و�سعت اإ�سرائيل من تبقى من الفل�سطينيني داخل اأرا�سيهم 
حتت حكم ع�سكري، قيد ب�سدة حرية احلركة، وعمل على 
عودة  ومنع  الفل�سطينية،  االأرا�سي  من  املزيد  م�سادرة 
الالجئني الفل�سطينيني واملهجرين على ال�سعيد الداخلي. 
امل�سرية  االإدارة  حتت  غزة  قطاع  اأ�سبح  اأخرى  جهة  من 

بينما �سارت ال�سفة الغربية حتت احلكم االأردين. 

العربي- 1967: يف ظل حرب يونيو 1967 )ال�سراع   ■
فل�سطيني،   400000 من  اأكرث  اأجرب  الثاين(  االإ�سرائيلي 
ن�سفهم من الجئي 1948 على النزوح من ال�سفة الغربية 
ع�سكرًيا  نظاًما  اإ�سرائيل  حكومة  وفر�ست  غزة.  وقطاع 
�سنة  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  الفل�سطينيني  على 
وللتهجري  لال�ستعمار  احلني  ذلك  منذ  ي�سر  مما   ،1967
الق�سري للفل�سطينيني. من ناحية اأخرى ا�ستمرت املقاومة 
العربية  الدول  مع  العدائية  واالأعمال  امل�سلحة  الفل�سطينية 

املجاورة.

ال�سالم  1993-1995/اأ�صلو: �سل�سلة من حمادثات   ■
اأع�ساء من  اأ�سلو بالرنويج بني  بداأت مبفاو�سات �سرية يف 
اأدت  اإ�سرائيليني.  وم�سئولني  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
احلكم  ترتيبات  ب�ساأن  مبادئ  اإعالن  اإىل  املحادثات  هذه 
مزيد  اأمام  الطريق  معامل  حدد   ،1993 يف  املوؤقت  الذاتي 
من املفاو�سات الثنائية التي كان ماأمواًل اأن ت�سفر عن حل 
اتفاقيات  ن�ست  االإ�سرائيلي.  الفل�سطيني  لل�سراع  دائم 
اإن�ساء �سلطة فل�سطينية تكون م�سئولة عن اإدارة  اأ�سلو على 
االأرا�سي الواقعة حتت �سيطرتها. كما دعت هذه االتفاقيات 
قطاع  من  اأجزاء  من  االإ�سرائيلي  اجلي�س  ان�سحاب  اإىل 
اإطار  مبثابة  اأ�سلو  اتفاقيات  وكانت  الغربية.  وال�سفة  غزة 
اأن  املتوقع  من  وكان  الطرفني.  بني  امل�ستقبلية  للعالقات 
�سنوات،  انتقالية مدتها خم�س  التن�سيق لفرتة  ي�ستمر هذا 
ال  موعد  يف  )يتم  دائم  اتفاق  على  التفاو�س  خاللها  يتم 
يتجاوز مايو 1996(. وقد تركت ق�سايا الو�سع النهائي مثل 
االإ�سرائيلية  الفل�سطينيني وامل�ستوطنات  القد�س والالجئني 
الحقة.  مرحلة  يف  فيها  يبت  لكي  عمًدا  واحلدود  واالأمن 
على اأن متنح حكومة اإ�سرائيل الدولة اجلديدة، حكم ذاتي 

انتقايل على مراحل. ■

www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1125 1

م�شطلحات
وتواريخ عامة
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والنظام  اجلدار  اإن�ساء  اأن  املحكمة  اعتربت  فتواها  يف 
املرتبط به )انظر ال�سفحتني 10 و11 عن اجلدار( خلقا 
بالكف عن  اإ�سرائيل ملزمة  واأن  االأر�س  واقعا جديدا على 
انتهاكها للقانون الدويل فوًرا، بوقف العمل يف بناء اجلدار 
الفل�سطينية املحتلة مبا يف  االأرا�سي  بناءه يف  الذي يجرى 
الفور  على  تفكك  واأن  حولها،  وما  ال�سرقية،  القد�س  ذلك 
القوانني  كل  تلغي  واأن  هناك  القائم  االإن�سائي  الهيكل 
الت�سريعية والتنظيمية املت�سلة باجلدار واأن تقوم بالتعوي�س 

عن جميع االأ�سرار الناجمة عنه. 

املواقف الر�شمية لكال 
الطرفني

عام  يف  الغربية  ال�سفة  يف  اجلدار  بناء  اإ�سرائيل  بداأت 
2002 يف اأعقاب القرار الذي اتخذته احلكومة االإ�سرائيلية 
اأمني". و�سرحت حكومة  "جدار  ببناء  يوليو 2001  يف 23 
"توفري االأمن واأن اجلدار  اإ�سرائيل باأن هدفها الوحيد هو 
دليل على التزام اإ�سرائيل بالدفاع عن مواطنيها..."2. وقد 
كان للجدار �سابقة، حيث ُطوق قطاع غزة منذ 1994 بجدار 
يف�سل الفل�سطينيني الذين يعي�سون هناك عن بقية العامل. 

باأن  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  �سرحت  جانبها  ومن 
الفل�سطينية  االأرا�سي  داخل  به  املرتبط  والنظام  اجلدار 

ال�سرورة  الأن  الدويل  االإن�ساين  القانون  ينتهك  املحتلة 
الع�سكرية ال تربره كما ينتهك مبداأ ت�ساوي الفر�س. وتوؤكد 
منظمة التحرير الفل�سطينية على اأن اجلدار ي�سبب الدمار 
للممتلكات الفل�سطينية وينتهك حقوق االإن�سان الفل�سطيني. 
اإن�ساء  باأن  اأي�سا  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وجتادل 
الفل�سطينية مبا  االأرا�سي  ل�سم  اإال حماولة  هو  ما  اجلدار 
يتعار�س مع القانون الدويل ومع مبادئ ال�سالمة وال�سيادة 

وحق الفل�سطينيني يف حتقيق امل�سري.3 

الراأي اال�شت�شاري 
اأ�سدرت حمكمة العدل الدولية يف التا�سع من يوليو 2004 
االأرا�سي  يف  اجلدار  لبناء  القانونية  العواقب  ب�ساأن  فتوى 
الفل�سطينية املحتلة، ن�ست على عدم �سرعية بناء اجلدار 
القد�س  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  يف  وامل�ستوطنات 
حقوق  وقانون  الدويل  االإن�ساين  القانون  مبوجب  ال�سرقية 
ا�ست�سارًيا غري  الراأي  الرغم من كون هذا  االإن�سان. وعلى 
ملزم الأطراف ال�سراع اإال اأنه يظل ذو اعتبار اإذ ياأتي من 

اأرفع هيئة قانونية دولية.

ومتثل فتوى املحكمة املوقف االأكرث جزما حتى االآن مل�سمون 
اإ�سرائيل  باحتالل  يتعلق  فيما  الدويل  القانون  وانطباق 
لالأرا�سي الفل�سطينية. يف الع�سرين من يوليو 2004 �سوتت 
لتمرير  �ستة(  �ساحقة )150 �سد  باأغلبية  العامة  اجلمعية 

العدل  حمكمة  راأي  اإيل  باالإ�سغاء  اإ�سرائيل  يطالب  قرار 
الدولية. ومع ذلك، فمنذ �سدور فتوى حمكمة العدل الدولية 
مل يتخذ جمل�س االأمن اأي اإجراء ب�ساأنه. وعلى �سبيل املتابعة 
العامة لالأمم  لراأي حمكمة العدل الدولية طلبت اجلمعية 
املتحدة من االأمني العام اإن�ساء �سجاًل للتعوي�سات ل�سالح 
جميع االأ�سخا�س الذين يعانون اأ�سرارا جراء اإن�ساء اجلدار. 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  دي�سمرب2006   15 ويف 
املتحدة قراًرا ر�سميا باإن�ساء �سجل االأمم املتحدة لالأ�سرار 
النا�سئة عن ت�سييد اجلدار يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
اأو  تعوي�سات  ال�سجل  مكتب  يوفر  ال   .)UNROD(
الأغرا�س  االأدلة  ويجمع  االأ�سرار  يوثق  ولكنه  اإ�سالحات، 
التحكيم الدويل املمكنة يف امل�ستقبل، اإال اأن هذا املكتب مل 

يعمل بكامل طاقته حتى االآن. ■

اجلدار
وفتوى حمكمة العدل الدولية 

يف 9 يوليو 2004 وبناء على طلب من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اأ�سدرت حمكمة العدل الدولية )اأرفع هيئة 
الفل�سطينية  االأرا�سي  ت�سييد اجلدار يف  املرتتبة على  القانونية  االآثار  ب�ساأن  ا�ست�ساريا  راأًيا  العامل(  قانونية يف 
ال�سرقية غري  القد�س  الغربية مبا يف ذلك  ال�سفة  اأرا�سي  وامل�ستوطنات يف  بناء اجلدار  اأن  املحتلة، ن�س على 
فقد  وا�سحة  كانت  املحكمة  تو�سيات  اأن  ورغم  االإن�سان.  وقانون حقوق  الدويل  االإن�ساين  للقانون  وفقا  �سرعي 
ا�ستمرت اإ�سرائيل طوال خم�س �سنوات يف بناء جدارها العازل يف ال�سفة الغربية، الذي يوؤثر على مئات االآالف 
من الفل�سطينيني، وقد ف�سل املجتمع الدويل يف حما�سبة اإ�سرائيل مبوجب القانون الدويل وكذا يف توفري احلماية 

ال�سرورية للفل�سطينيني.
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• راأت املحكمة باالإجماع، وفقا للوائحها الداخلية، اأن 
لديها احلق يف اإبداء فتواها.

• وراأت املحكمة اأن لدى اإ�سرائيل احلق بل عليها واجب 
التدابري  تبقى  اأن  على  مواطنيها،  حلماية  اال�ستجابة 

التي تتخذها يف اإطار القانون الدويل ال�ساري.
• واعتربت املحكمة اأن اإن�ساء اجلدار والنظام املرتبط 
به قد خلق حقائق على االأر�س ميكن اأن ت�سبح دائمة، 
املحرم  الفعلي،  ال�سم  �ستكون مبثابة  ويف هذه احلالة 

مبوجب القانون الدويل.
الدميوغرافية  التغريات  خطورة  املحكمة  ذكرت   •
تعزيز  خالل  من  املحتلة  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
تنتهك  التي  ال�سرعية  غري  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

اأي�سا القانون االإن�ساين الدويل.
• كررت املحكمة اأن التدابري والت�سريعات التي اتخذتها 

تغيري  عن  االإعالن  اأو  لتغيري  احتالل  كقوة  اإ�سرائيل، 
و�سع القد�س، باطلة الأنها تنتهك القانون الدويل.

جنيف  واتفاقية  الهاي  قواعد  اأن  املحكمة  قررت   •
على  تنطبق  االإن�سان  حقوق  قانون  جانب  اإىل  الرابعة 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
• ذكرت املحكمة بان اإ�سرائيل عليها االلتزام بالعمل 
بوقف  الدويل؛  للقانون  انتهاكها  اإنهاء  على  فورا 
االأرا�سي  يف  بناوؤه  يجري  الذي  اجلدار  ت�سييد  اأعمال 
الفل�سطينية املحتلة، مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية وما 
حولها؛ والتفكيك الفوري للهيكل االإن�سائي اخلا�س به؛ 
التنظيمية  واللوائح  الت�سريعية  القوانني  جميع  واإلغاء 
�سببها  التي  االأ�سرار  كل  واإ�سالح  باجلدار  املت�سلة 

اجلدار .
بعدم  ملزمة  الدول  كل  اأن  املحكمة  واأ�سافت   •

اإن�ساء  من  الناجت  ال�سرعي  الغري  بالو�سع  االعرتاف 
اجلدار وبعدم تقدمي العون اأو امل�ساعدة يف االإبقاء على 
اأطراف  على  اأن  كما  البناء.  هذا  عن  النا�سئ  الو�سع 
ان�سياع  على  العمل  واجب  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
الوارد  النحو  على  الدويل  االإن�ساين  للقانون  اإ�سرائيل 

يف تلك االتفاقية.
• واأ�سارت املحكمة اإىل اأنه ينبغي على االأمم املتحدة 
يف  النظر  االأمن،  وجمل�س  العامة  اجلمعية  وخا�سة 
اتخاذ تدابري اأخرى الإنهاء الو�سع غري ال�سرعي الناجت 
ت�سييد اجلدار والنظام املرتبط به، مع االأخذ يف  عن 

االعتبار هذه الفتوى. ■

النتائج والتو�شيات الرئي�شية التي وردت يف فتوى 
حمكمة العدل الدولية، 9 يوليو 2004

2 وزارة الدفاع االإ�سرائيلية، 
http://www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/purpose.

htm
تقرير  الفل�سطيني،  التحرير  ملنظمة  القانوين  للو�سع  ملخ�س   - الثاين  املرفق   3

االأمني العام الذي اأعد عمال 
 .2003 نوفمرب   ES-10/13 ، A/ES-10/248 ، 24 العامة  اجلمعية  بقرار 
التي   ،2003 اأكتوبر   21 يف   ES-10/13 املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  وقرار 
اعتمد يف ختام اجلل�سة اال�ستثنائية الطارئة العا�سرة للجمعية. يف الفقرة 1 من 
القرار، تطالب اجلمعية العامة اإ�سرائيل “بوقف واإلغاء ت�سييد اجلدار يف االأر�س 
الفل�سطينية املحتلة، مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية وما حولها، الأنه يقع يف اإطار خط 

هدنة عام 1949، ويتعار�س مع االأحكام ذات ال�سلة يف القانون الدويل”.



مغلقة تفتح اأ�صبوعيا اأو مو�صميا تفتح يومًيا العدد الكلي للبوابات 
الزراعية
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بجزيء اجلدار ال�سفة الغربية اإىل 3 اأجزاء خمتلفة اإ�سافة 
يهدد  هذا  اأن  الوا�سح  من  معزول5.  �سغري  جيب   22 اإىل 
ونتيجة  امل�ستقبل.  يف  فل�سطينية  دولة  قيام  اإمكانية  ب�سدة 
االآالف  ع�سرات  وجد  االأخ�سر  اخلط  داخل  اجلدار  لبناء 
يف  البلدين.  بني  حما�سرين  اأنف�سهم  الفل�سطينيني  من 
املغلقة"،  "املناطق  اأو  التما�س"،  "مناطق  ت�سمى  مناطق 
بع�س  املناطق  هذه  يف  اأي�سا  تقع  العازلة".  "املناطق  اأو 
ميهد  الغربية.  ال�سفة  يف  الزراعية  االأرا�سي  اأخ�سب  من 
وا�سعة  لعمليات هدم  العازلة" الطريق  و"منطقته  اجلدار 
املزارعون  وانف�سل  االأ�سرية،  ال�سالت  تقطعت  النطاق. 
احلركة  واأ�سبحت  مدار�سهم،  واالأطفال عن  اأ�سرهم،  عن 
املنطقة  يف  املقيمون  الفل�سطينيون  يواجه  �سعوبة.  اأكرث 
املعزولة م�ستقبال جمهوال بالن�سبة للحياة ال�سخ�سية وو�سع 
فاإن  االإ�سرائيلية،  التما�س  منطقة  ل�سلطات  ووفقا  االأر�س. 
وال�سيطرة  القيادة  من  للتمكني  معدة  املغلقة"  "املنطقة 
مكان  لتوفري  وكذلك  املراقبة،  نظم  ا�ستخدام  خالل  من 

للتحقيق مع امل�ستبه بهم6.

املغلقة  املنطقة  يف  املقيمني  من  ُطلب   2003 اأكتوبر  منذ 
وكذلك من الزوار والعاملني يف املجال االإن�ساين احل�سول 
بالت�سريح  عادة  اإليه  ي�سار  الت�سريح  من  خا�س  نوع  على 
االأخ�سر، ي�سمح لهم باحلركة دخوال وخروجا من املنطقة 
املغلقة من خالل بوابات معينة يف اجلدار، ال تعمل ب�سورة 

منتظمة7.

عند االنتهاء من ت�شييده
• �سيبلغ طول م�سار اجلدار بني 726 كم و790 كم اإجماال. 
حتت   %9 ومازال  امل�سار،  هذا  من   %75 اإن�ساء  بالفعل  مت 
االإن�ساء و34% قيد التخطيط. ميتد 14% فقط من جمموع 
يقع  بينما  االأخ�سر،  اخلط  بطول  للجدار  املخطط  امل�سار 

86% من امل�سار داخل اخلط االأخ�سر.
ال�سفة  عن  متاما  معزولة  ال�سرقية  القد�س  �ست�سبح   •

الغربية.
• �سيحاط بـ125 األف فل�سطيني من 3 جوانب.

مغلقة  مناطق  يف  فل�سطيني   35000 يعي�س  �سوف   •
)اجليوب(.

• �سيحاط بـ10.2 يف املائة من اأرا�سي ال�سفة الغربية مبا 
للجدار.  م�سار  الأحدث  وفقا  فل�سطينية  قرية   42 ذلك  يف 
وموارد  قيمة  زراعية  موارد  على  املغلقة  االأماكن  وت�ستمل 

مائية هائلة8.
اإ�سرائيلي  م�ستوطن   414000 من  اأكرث  اجلدار  �سي�سم   •
)90% من اإجمايل عدد امل�ستوطنني يف االأرا�سي الفل�سطينية 

املحتلة( اإىل اجلانب الغربي )اجلانب االإ�سرائيلي( 9.

بال�سفة  يونيو 2008 مر اجلدار عرب 171 موقعا  اعتبارا من 
الغربية مما اأثر على 712313 فل�سطينيا. واإىل االآن ت�سبب يف 
م�سادرة 49291 دومن من االأر�س، وعزل 274607 دومن اآخرين 

وت�سريد نحو 3880 اأ�سرة )حوايل 27841 �سخ�س(10.

من  اعتبارا  الغربية  لل�سفة  الإغالق  اأداة   630 ا�ستحدث 
نقاط  حواجز،  �سورة  االأدوات  هذه  وتاأخذ   ،2009 مار�س 
ترابية،  �سدود  متاري�س،  طرق،  بوابات،  جزئية،  تفتي�س 
ذلك،  وغري  ترابية  الطريق، جدران  على  خنادق، حواجز 
يبلغ  والذي  اأ�سبوعيا  عنه  املبلغ  العدد  ي�سمل  ال  العدد  هذا 
يف املتو�سط ما بني 60 اإىل 80 من احلواجز الطيارة، كما 
ال ي�سمل 78 عقبة يف مدينة اخلليل وبوابات اجلدار وثماين 
اأن�ساأت  تاريخه  وحتى  االأخ�سر.  اخلط  على  تفتي�س  نقاط 
هذا  اأن  اإال  اجلدار.  زراعية يف  بوابة   70 اإ�سرائيل  حكومة 
اأرا�سيهم  اإيل  الفل�سطينيني  املزارعني  و�سول  ي�سمن  ال 
وبدال من ذلك تقوي هذه البوابات نظام اإ�سرائيل اخلانق 
بالت�ساريح ونقاط التفتي�س املفرو�سة على الفل�سطينيني يف 

ال�سفة الغربية املحتلة11. 

احلياة"  بـ"ن�سيج  �سمي  م�سروع  يف  اإ�سرائيل  حكومة  بداأت 
التحتية  بالبنية  اخلا�سة  اال�ستثمارات  لتوجيه  للطرق، 
بتكلفة  للفل�سطينيني.  بديلة  طرق  بناء  اجتاه  يف  للطرق 
اإن�ساء  االآن  حتى  ومت  �سيكل12.  بليون   2 ت�ساوي  تقديرية 
حوايل 39 كم من الطرق ويخطط لـ40 كم اأخرى يف حني مت 

ت�سييد 43 نفق ومعرب �سفلي ويخطط لت�سييد 17 اأخرا. ■

عن اجلدار4

يتكون “اجلدار” اإما من جدار خر�ساين يبلغ ارتفاعه من 8 اإىل 9 اأمتار مزود باأبراج للمراقبة ومواقع للقنا�سة، 
اأو حاجز كهربائي يرتفع من 3 اإىل 5 اأمتار. ويف كلتا احلالتني يت�سمن منطقة عازلة وخنادق واأ�سالك �سائكة 
من  جمموعة  اإىل  املرتبط” في�سري  “النظام  اأما  وكامريات.  الكرتونية  وجم�سات  الع�سكرية  للدوريات  وطرق 
التدابري االإدارية التي فر�ست من قبل االحتالل االإ�سرائيلي، ويتاألف من االأوامر الع�سكرية )م�سادرة االأرا�سي 
واملمتلكات(، واملناطق املغلقة ونظام الت�ساريح واللوائح اجلديدة عند نقاط التفتي�س والبوابات. اجلدار والنظام 
املرتبط به هو جزء من نظام متعدد الطبقات للدخول اإىل اإ�سرائيل ولفر�س قيود على حركة الفل�سطينيني يف 

ال�سفة الغربية.
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يعر�س اجلدار والنظام 
املرتبط به، املجتمعات املحلية 
الفل�شطينية خلطر الرتحيل 

الق�شري.
املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  الداخلية  الهجرة  تتبع 
ال�سيا�سات  مبا�سر  وغري  مبا�سر  ب�سكل   1967 عام  منذ 
ذلك  يف  مبا  اإ�سرائيل،  حكومة  تتخذها  التي  واالإجراءات 
امل�ستوطنات  لتو�سيع  االأرا�سي  وم�سادرة  املنازل  هدم 
واإن�ساء اجلدار واإلغاء حقوق االإقامة والتوغالت الع�سكرية 
حيث  الهجرة  على  النا�س  اأجرب  وقد  التطهري.  وعمليات 
مما  التنقل  حرية  على  املفرو�سة  والقيود  االإغالق  نظام 
املحتلة  الفل�سطينية  باالأرا�سي  اجليوب  �سكان  و�سع  جعل 
اأو�سلو  اتفاقيات  اأعقاب  ويف  عنه.  الدفاع  ميكن  ال  و�سعا 
الغربية  بال�سفة  جيم  املنطقة  من  التهجري  معظم  جاء 

والقد�س ال�سرقية. 

 اأدى النزوح اإىل فقد الوحدة االأ�سرية والرعاية االجتماعية 
اآثار وا�سعة النطاق على  له  العي�س كما كانت  وتوفري �سبل 
والقلق  ال�سدمات  ذلك  يف  مبا  والنف�سي،  املادي  امل�ستوى 
بن�سبة لالأطفال. تفتقر املناطق املهددة بالطرد اأو االإخالء 
لالأمان مبا يف ذلك تعر�سها للتحر�س والرتهيب. واأ�سبح 
الت�سرد  خلطر  عر�سة  �سخ�س  و90000   50000 بني  ما 
ب�سبب بناء جدار الف�سل العن�سري، وت�سررت عدة اآالف 
اأوامر  بفعل  ال�سرقية  والقد�س  املنطقة جيم  االأ�سر يف  من 
الذي  البدوي  اجلهالني  عرب  جمتمع  ت�سرر  كما  الهدم، 

االأر�س.  يف  التقليدية  بحقوقه  اإ�سرائيل  حكومة  تعرتف  ال 
اإ�سرائيل، املرتكب الرئي�سي  ويف غ�سون ذلك ت�ستمر دولة 
احلماية  اأو  امل�ساعدة  تقدمي  عدم  يف  الق�سري،  للتهجري 
للمهجرين داخليا. وال تعرتف دولة اإ�سرائيل ب�سورة عامة 

بالتهجري الداخلي. 

وبالن�سبة للغالبية العظمى من املهجرين داخلًيا يف االأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة تظل احللول الدائمة معلقة حلني تبديل 
االحتالل ل�سيا�ساته وو�سول لقرار نهائي لل�سراع يف نهاية 
واخلرباء  احلكومية  غري  املنظمات  حذرت  وقد  املطاف. 
الكامنة  امل�سادر  معاجلة  يف  دويل  املجتمع  ف�سل  اأن  من 
للتهجري الق�سري �سيجعل اأي فكرة بخ�سو�س احلل القائم 
اأولئك  حقوق  اأولويات  حتديد  اإن  ميتة.  تولد  دولتني  على 
اأي وقت م�سى، يف  اأ�سبح اأكرث اإحلاًحا من  االأكرث ت�سررا 
ظل ا�ستمرار التغريات الدميوغرافية الناجتة عن التهجري 
التغيريات  هذه  فيها  �ستت�سبب  التي  امل�ستمرة  والعواقب 

بالن�سبة للمناطق املت�سررة13. ■

ال�سئون  تن�سيق  مكتب  هو  للمعلومات  الرئي�سي  امل�سدر  فاإن  خمتلف،  ب�سكل  يبني  مل  ما   4
مم املتحدة.  االإن�سانية التابع لالأ

www.stopthewall.org 2009 مايو  اجلدار  اأوقفوا  حملة   5
www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/route.h  6

www.diakonia.se/sa/node.asp?node=969  7
واالإ�سالح.  النفاذ  املعونة  لفل�سطني:  االقت�سادية  االآفاق  الدويل،  البنك   8

 تقرير املر�سد االقت�سادي للجنة االت�سال املخت�سة �سبتمرب 2008.
www.nad-plo.org الفل�سطينية  التحرير  منظمة  يف  املفاو�سات  �سئون  دائرة   9

www.pcbs.gov.ps 2008 يونيو  لالإح�ساء،  الفل�سطيني  املركزي  اجلهاز   10
 www.stopthewall.org 2009 مايو  اجلدار  اأوقفوا  حملة   11

اأمريكي. دوالر   5.4 حوايل  ي�ساوي  اجلديد:  االإ�سرائيلي  ال�سيكل   12
www.internal-displacement.org الداخلي  النزوح  ر�سد  مركز   13
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تفي هذه املنطقة، بداأت اأول اأعمال بناء للجدار يف 2002. 
 8 ارتفاعها  يبلغ  التي  اخلر�سانة  كتل  طوقت   2004 ومنذ 
اأمتار املخيم باإحكام من جانبني مبحاذاة ال�سفوف االأوىل 
يطلق  ما  كثريا  املراقبة،  اأبراج  اأعلى  ومن  املنازل.  من 
مدر�سة  وعلى  املنازل  �سوب  النار  االإ�سرائيليون  اجلنود 
نوافذها  ل�سد  املدر�سة  ا�سطر  مما  املجاورة.  االأونوروا 
االإ�سرائيلي  اجلي�س  ويقوم  واملدر�سني.  التالميذ  حلماية 
اأو  تفتي�س  بعمليات  للقيام  وتكرارا  مرارا  املنازل  باقتحام 

للقيام باعتقاالت.

ماأمن" يف  اأحد  "ال 
ن�ساأت حالة دائمة من التوتر تدريجيا "ال اأحد ي�سعر باالأمن 
اجلدار"،  من  بالقرب  تعي�س  التي  االأُ�َسر  وخ�سو�سا  هنا، 
"منذ  لطفلتني.  اأب  عاما(،   36( عجرما  �سالح  يو�سح 
نق�س  فهناك  االجتماعية.  امل�سكالت  ازدادت  بنائه، 
لبناء م�ساكن وخلق م�سطحات  ال�سروري  �سديد يف احليز 
على  االآن  فهو  ملعب،  اأطفالنا  عند  يعد  مل  خ�سراء. 
اجلانب االآخر من اجلدار. ومن ثم فاإن االأطفال يلعبون يف 
اأبناءنا االأكرب  �سوارع املخيم، مما ي�سبب ال�سو�ساء ومينع 
�سنا من الدرا�سة. واللعب يف ال�سوارع �سديد اخلطورة فمن 

املمكن اأن يطلق اجلنود النار يف اأي حلظة".
االقت�سادية  امل�ساكل  لتفاقم  ونظامه  اجلدار  اأدى 
واالجتماعية. اإن انعدام اخل�سو�سية يف هذا املخيم املكتظ 
للخدمات  الو�سول  واأ�سبح  اإربا.  العائالت  متزق  اأ�سال 
ال�سرب،  مياه  على  احل�سول  ال�سعوبة.  قمة  يف  االأ�سا�سية 
"خالل  االإ�سرائيلي.  املحتل  رحمة  حتت  ال�سكان  يجعل 
ر�سا،  تكمل  اأيام"،  لعدة  املياه  نفتقد  ما  كثريا  ال�سيف، 
زوجة �سالح. "ملاذا تظن اأننا ن�ستخدم الكثري من االأكواب 
يف  االأواين  لغ�سل  احلاجة  لتجنب  البال�ستيكية؟  واالأطباق 
االأكواب  ا�ستخدام  اأن  من  الرغم  على  االأحيان!  من  كثري 

البال�ستيكية يتنافى مع اآداب ال�سيافة..."

فتلك  جدار،  بناء  يريدون  االإ�سرائيليون  كان  "اإذا 
يبنوه  دْعهم  "ولكن  غا�سبا  �سالح  يتدخل  م�سكلتهم"، 
على جانبهم من اخلط االأخ�سر، ولي�س على اأر�سنا! لي�س 
التي  امل�ستوطنات  اأميال من  بعد  بيت حلم، على  و�سط  يف 

من املفرت�س اأن يحميها!". 
بالن�سبة للمناطق املت�سررة13. ■

يف م�ساحة ال تزيد عن 66 دومن من االأر�س )6.6 هكتار( يعي�س 4700 امراأة ورجل وطفل 
اأربعة اأجيال من  معباأين يف خميم عايدة لالجئني �سمال بيت حلم. يعي�س هنا يف االإجمال 
الالجئني من 27 قرية حتيط بالقد�س، عانوا من التهجري الق�سري وم�ساعب احلياة اليومية 
وهو  اأال  جديدا:  ومعنويا  ماديا  حتديا  االآن  الالجئني  هوؤالء  ويواجه  عقود.  لعدة  املخيم  يف 

اجلدار الذي تبنيه اإ�سرائيل.

الالجئون والقانون الدويل 
املادة   ،)1948( االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإعالن   •
ذلك  يف  مبا  بلد،  اأي  مغادرة  يف  احلق  فرد  “لكل   :2/13

بلده، وله احلق يف العودة اإىل وطنه.”
...“  :11 املادة   )1948(  194 املتحدة  االأمم  قرار   •
والعي�س  اأوطانهم  اإىل  العودة  الذين يرغبون يف  الالجئون 
اأقرب  اأن ي�سمح لهم بذلك يف  ب�سالم مع جريانهم ينبغي 
عن  تعوي�س  يدفع  اأن  وينبغي   )...( عمليا  ممكن  وقت 
اأال يعودوا وعن اخل�سائر  اأولئك الذين يختارون  ممتلكات 

اأو االأ�سرار التي تلحق بهذه املمتلكات...” 
وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد   •

لالإن�سان )1966(، املادة 12: “ال يجوز 
احلرمان التع�سفي من حق العودة للوطن”.

االأونوروا
وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 
امل�ساعدة  لتقدمي   1949 يف  تاأ�س�ست  االأدنى.  ال�سرق  يف 
دعيت  كما  االأول(  االإ�سرائيلي  العربي  )ال�سراع  لالجئي 

مل�ساعدة الجئي حرب 1967. ■

اجلدار، يريدون  االإ�شرائيليون  كان  “اإذا 
 فليبنوه على جانبهم 

من اخلط االأخ�شر!”

اجلدار.” من  بالقرب  تعي�س  التي  االأ�سر  وخا�سة  هنا،  باالأمان  ي�سعر  احد  “ال 

خميم عايدة لالجئني 

�سالح عجرمة



بالن�سبة  احلال  هو  كما  الوجلا  الأهل  بالن�سبة 
للكثري من املجتمعات املحلية الفل�سطينية، بداأ 
تاريخ امل�سادرة ونزع امللكية والطرد يف 1948. 
هذه  م�ساحة  تعد  مل  عاما،  و�ستني  واحد  وبعد 
اأ�سل  من  دونوم   6000 من  اأكرث  تبلغ  القرية 
17800 )600 هكتار بدال من 1780(. ق�سمت 
القرية يف 1948 اإىل ق�سمني، واأ�سبح جزء من 
ال�سكان حتت ال�سيادة االإ�سرائيلية عقب عملية 
تبادل لالأرا�سي مع االأردن. ومنذ ذلك احلني، 
ال ي�سمح للقرويني يف الوجلا اجلديدة بالو�سول 
يتطلعوا  اأن  ميكن  التي  اأرا�سيهم،  من  جلزء 

اإليها بالنظر نحو الغرب.
 

الوجلا  اإىل  جاال  بيت  من  املوؤدي  الطريق  ت�سلك  عندما 
عن  عبارة  منازل  من  به  تلتقي  ما  اأول  القد�س،  جنوب 
جمموعة من الوحدات ال�سكنية اجلديدة التابعة مل�ستوطنة 
من  االآخر  اجلانب  وعلى  بقليل،  ذلك  وبعد  جيلو.  هار 
بني  حم�سورة  الفل�سطينية  القرية  م�ساكن  ترى  الطريق، 
اأي�سا اخلط  اخلط االأخ�سر واجلدار. هذا الطريق ير�سم 
امل�ستقبلي للجدار. وهو يتبع بدقة حدود ال�سف االأول من 
يوجد  ال  "حيث  مزارعهم.  عن  القرويني  فا�سال  املنازل 
املحلي،  املجل�س  رئي�س  يعلق  كما  اجلدار".  �سنجد  منازل، 
 4000 هناك  االآخر،  اجلانب  "وعلى  خليفة.  حلمي  �سالح 

دونوم من االأر�س التي تنتمي اإلينا".

وي�ستاأنف رئي�س املجل�س املحلي: "مع بداية القرن احلادي 
للتاريخ.  اأ�سرى  الوجلا  من  قرويا   2061 الزال  والع�سرين، 
خالل احتالل 1967، قررت اإ�سرائيل اأن ت�سم وب�سورة غري 
القد�س،  اإىل  اجلويزة(  )عني  القرية  اأحياء  اأحد  �سرعية 
اأن 600 من قاطني  الكاملة. ومبا  فاأ�سبح حتت �سيطرتها 
ولي�س  الغربية  ال�سفة  هوية  بطاقات  يحملون  احلي  هذا 
احلني،  ذلك  منذ  اعتربوا،  فقد  القد�س،  هوية  بطاقات 
منازلهم،  بهدم  اأوامر  و�سدرت  �سرعيني.  غري  مهاجرين 
تنفذ ب�سورة منظمة. وبهذه الطريقة يحاول االإ�سرائيليون 
التخل�س  الوقت،  نف�س  ويف  اأر�سينا،  بقية  على  اال�ستيالء 

من قاطنيها. وال يكف اجلي�س عن التحر�س بنا، فيظهر يف 
بيوتنا يف منت�سف الليل ويدمر منازلنا ب�سورة منتظمة".

ويف نهاية املطاف، يتوقع اأن ي�ستخدم هذا اجلزء من القرية 
لبناء م�ستوطنة جديدة. واإذا نفذت هذه اخلطط، ف�سوف 
تطوق الوجلا بالكامل من قبل اجلدار وامل�ستوطنات، ومن 
ثم لن يكون لها م�ستقبل. كل ما يتبقى من القرية يقع يف 
املنطقتني به وجيم، حيث تعتمد اأي عملية اإن�ساء اأو جتديد 
متنعها.  اأو  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  متنحها  ت�ساريح  على 
م�ستعدين  نكون  قد  الكبار،  نحن  اأننا،  من  الرغم  "وعلى 
يف  متمثل  خطر  هناك  يظل  القمعي،  الو�سع  هذا  ملواجهة 
اأن �سبابنا �سوف يبحثون عن حياة اأف�سل يف مكان اآخر كي 
يتمكنوا من الزواج واإيجاد وظيفة والعي�س بكرامة"، هكذا 
"�سنوا�سل  يقول �سالح حلمي خليفة، معربا عن خماوفه. 
القوة  اإ�سرائيل  متلك  قد  االإ�سرائيلي.  امل�سروع  معار�سة 
قوة  لدينا  لكن  ت�ساء،  ما  بفعل  لها  ت�سمح  التي  الع�سكرية 
اأوال  الق�سايا،  هذه  كل  املطاف  نهاية  يف  ولكن،  القانون. 

وقبل كل �سيء، هي ق�سايا �سيا�سية".  ■

عاما..  و�شتني  اإحدى  “بعد 
مازلنا اأ�شرى 

للتاريخ”

الوجلا

حلمي �سالح خليفة 

جمموعة من الوحدات ال�سكنية اجلديدة مل�ستوطنة هار جيلو.
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اأول فوج من  اأن تدفق  اإال  الثانية �سباًحا،  تتعد  ال�ساعة مل 
على  املكان،  هذا  يف  بالفعل  بداأ  قد  الفل�سطينيني  العمال 
بالقد�س،  حلم  بيت  بني  يربط  الذي  الرئي�سي  الطريق 
الفل�سطينيون  العمال  ليتمكن  اجلدار.  ب�سبب  ُقطع  والذي 
يف  احلاجز  فتح  يتم  حتى  االنتظار  عليهم  املرور  من 
اخلام�سة والن�سف، كما هو منتظر. ي�ست�سلم مئات منهم 
للنوم لب�سع �ساعات قبل الذهاب للعمل يف القد�س واملدن 

االإ�سرائيلية.

يعمل  اإن�ساء  عامل  وهو  �سنة(   37( اإبراهيم  هو  هوؤالء  اأحد 
ب�سفة منتظمة يف مواقع البناء يف اأ�سدود. ياأتي هنا يف هذا 
الوقت املبكر متاأكدا من انه لن ي�سل اإىل العمل متاأخرا. "نحن 
�سيفت�سوننا  كانوا  اإذا  ال،  اأم  �سريًعا  �سنعرب  كنا  اإذا  نعرف  ال 
يعاين  اأطفال  لثالثة  اأب  هو  اأم ال".  املعتاد  اأكرث من  ب�سورة 
م�ساعره.  عن  للتعبري  الكلمات  اإيجاد  على  القدرة  عدم  من 
"ماذا اأقول؟ اأقول اإن مئات العمال ي�سلون مثلي اإىل هنا كل 
ليلة لل�سعي يف االأر�س، فقط لتاأمني لقمة العي�س الأ�سرهم؟ اأو 
اإننا غا�سبون وحمبطون؟ نعم هذه هي احلقيقة، ولكن ماذا 
ميكننا اأن نفعل؟ هذا اجلدار ونقاط التفتي�س كلها رموز متثل 

ا بعد يوم."  االإهانات التي نعاين منها يوًمَ

املتاهة احلديدية
بني ال�ساد�سة والن�سف وال�سابعة �سباًحا ي�سل فل�سطينيون 
اآخرون يعملون يف القد�س. مثل اإبراهيم، كلهم لديهم نف�س 
ال�سعور بالذل والظلم واالإحباط. ينتظرون يف �سف عالقني 
البوابة  اأمام  ممرات  ت�سكل  التي  احلديدية  الق�سبان  بني 
االأويل من نقطة التفتي�س، املبنية من ال�سلب يف واحدة من 
الكتل اخلرا�سانية للجدار. يعاين كل فرد من نف�س املحنة. 
بعد اإظهار بطاقات الهوية، ي�سمح لهم باملرور من احلاجز 
االأول، لينحدروا اإىل اآخر املمر املوؤدي للجزء الداخلي من 
خلف  اجلال�سني  اجلنود،  انتظار  عليهم  حيث  احلاجز. 
التي تفتح وتغلق  لت�سغيل االأزرار  نوافذ م�سادة للر�سا�س، 
البوابات الدوارة، التي ميروا من خاللها واحدا تلو االآخر 
جمرد  من  ترتاوح  التي  اأمنية،  تفتي�س  لعمليات  للخ�سوع 
اأ�سعة �سينية وت�سل اإىل التفتي�س  اأ�سياءهم يف جهاز  و�سع 
الذاتي الكامل. ثم يكون عليهم تقدمي االأوراق والت�ساريح 
مرة اأخرى جلنود اآخرين اأو حتى و�سع اأيديهم على �سا�سة 
مغناطي�سية، من اأجل عر�س ملفاتهم على جهاز الكمبيوتر. 

من ثم فقط ميكنهم اخلروج من هنا يف النهاية.

ال�سن  لكبار  ال�سيما  جدا  متعب  الطويل،  االإجراء  هذا 
ال�سرقية.  القد�س  يف  الطبية  للرعاية  املحتاجني  واملر�سى 
ولكن  نهاية  ال  ما  اإىل  لالنتظار  فقط  يعود  ال  التعب  هذا 
اإيل هذا  الو�سول  التي يجب حتملها قبل  االنتقال  ل�سروط 
و�سيارات  احلافالت  ا�سطرت  اجلدار  فب�سبب  احلاجز. 
تغيري  اإىل  املجاورة  القرى  تخدم  التي  اجلماعية  االأجرة 
م�ساراتها. واليوم ي�سطر النا�س اأحيانا اإيل تغيري احلافالت 

ثالث اأو حتى اأربع مرات قبل الو�سول اإيل هنا. ■

الرقابة  نظام  من  جزء  فهي  هامة،  اأدوات  التفتي�س،  ونقاط  اجلدار 
املفرو�سة على الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية املحتلة. وهي اأي�سا رمزا 

لالحتالل واأهم م�سهد من م�ساهد االإهانات التي ُيعانى منها يوميا.

حي بيت حلم املجاور للجدار، هو واحد من اأوائل االأماكن 
التي تعاين من االختناق االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي 
بطول  االآن  ينت�سر  الذي  اجلدار  عن  الناجم  والديني 
خليلة  �سهيل  يتذكر  وعر�سها.  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
البحوث  معهد  تدعى  فل�سطينية  منظمة  يف  باحث  وهو 
عندما   2000 عام  بداية  بالقد�س)اأريج(،  التطبيقية 
مكان  وهي  را�سيل،  مقربة  مدخل  �سد  االإ�سرائيليون  بداأ 
مقد�س لليهود وامل�سلمني، “حا�سروا اأوال املقربة بكتل من 
يغلقوه  اأن  قبل  للعيان  ظاهًرا  مدخال  تاركني  اخلر�سانة 
بداأ  قد  اجلدار  بناء  كان  الوقت  هذا  متاًما يف 2003. يف 
اليوم  الغربية.  ال�سفة  �سمال  يف  كبرية  ب�سرعة  بالفعل 
حميط املقربة اأ�سبح مهجورا، ال اأحد ياأتي اإىل هنا كثريا، 
يف حني اأنه كان قبل ع�سر �سنوات من اأكرث االأحياء ال�سكنية 
االقت�سادية  التبعات  لكن  ازدهارا.  حلم  بيت  مدينة  يف 
لالإغالق”  املتاجر  معظم  ا�سطرت  حيث  مدمرة،  كانت 

هكذا يقول اآ�سفًا. ■

اجلدار 
ونقاط التفتي�س، 

امل�شهد اليومي 
لالإذالل

بيت حلم 
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تاأ�س�س تعاونية بيت جاال يف 1963 قبل االحتالل االإ�سرائيلي 
وبها االآن 850 ع�سو وهي ت�ساعد اأكرث من 2000 مزارع يف 
جميع اأنحاء املنطقة املحيطة ببيت حلم. "قبل اإن�ساء اجلدار 
اأكرث من 3000 طن من الزيتون. واالآن كل ما  كنا نح�سد 
لظروف  وفقا  طن  و1000   500 بني  يرتاوح  عليه  نح�سل 
كل عام" يو�سح يو�سف �سامل من مزارعي الزيتون يف بيت 
اليوم م�سطرون  الذاتي ولكننا  "كنا نتمتع باالكتفاء  جاال. 
املزارعني  معظم  اأن  والنتيجة  اآخر.  مكان  اأي  من  لل�سراء 

الفل�سطينيني يعي�سون االآن حتت خط الفقر."

الو�سع.  بهذا  مبا�سر  وب�سكل  �سخ�سيا  تاأثر  �سامل  يو�سف 
فب�سبب اجلدار، اأ�سبح ال ي�ستطيع الو�سول لق�سم من ب�ستان 
من  هكتار(   1.8( دومن   18 "لدي  به.  اخلا�س  الزيتون 
اأ�سجار الزيتون املعزولة خلف اجلدار". هكذا ي�سرح االأمر. 
"ل�سنوات مل اأمتكن من الو�سول اإليها الأن الدخول اإىل هذه 
املنطقة ممنوع منعا باتا. وعلى اأية حال لي�ست هناك بوابة 
�سوء حظنا،  من  اقرتبنا،  اإذا  بالعبور،  لنا  لل�سماح  زراعية 
ب�سكل وثيق، ف�سرعان ما ي�سل اجلي�س ملطاردتنا بعيدا. الـ 
18 دومن كانت ت�سمح يل باإنتاج 1350 لرت من زيت الزيتون 
كل عام. واأنا االآن عر�سة خل�سارة 23 دومن اإ�سافية، نتيجة 

مل�سادرة املياه املحيطة بها."

�شجرة الزيتون: رمز فل�شطني 
تقتلع االآالف من اأ�سجار الزيتون ب�سورة منظمة حيث يبني 
لي�س فقط  تبعات وخيمة  الذي يرتتب عليه  االأمر  اجلدار، 
على م�ستوى االقت�ساد الفل�سطيني بل على م�ستوى الرتاث 
الفل�سطينية  الثقافة  "يف  يو�سف  ي�ستطرد  اأي�سا.  الثقايف 
هي  للدخل:  هاما  م�سدرا  جمرد  لي�ست  الزيتون  �سجرة 
اأي�سا رمزا اأ�سيل، متثل االأر�س واحلب واحلرية وال�سالم. 
هي �سجرة مقد�سة للم�سيحيني وامل�سلمني. اإنها االإرث الذي 
ويحرق  يقتلع  وعندما  قرن.  بعد  قرنا  اأ�سرنا  عن  توارثناه 
االإ�سرائيليون اأ�سجار الزيتون فهم يدمرونا نحن الب�سر يف 

الوقت نف�سه."

ب�سجرة  للفل�سطينيني  والثقافية  االقت�سادية  ال�سلة  اإن 
تتزعزع  ال  التي  عزميتهم  فهم  ال�سهل  من  جتعل  الزيتون 
للمطالبة بحقوقهم. هذا هو الن�سال االأكرث حيوية يف راأي 
اأكرث  يو�سف، ففي الوقت الذي يعزل اجلدار الفل�سطينيني 
فاأكرث، يتحدث اجلميع عن حتول الكرة االأر�سية اإىل قرية 
عاملية. ويختتم قائال: "فلناأمل اأن ياأتي اليوم الذي يعي فيه 
االإ�سرائيليون الو�سع، ويعودون اإىل القانون الدويل ومفاهيم 
بها  �سن�ستطيع  التي  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  العدالة. 

العي�س معا على هذه االأر�س." ■

يف 8 �شنوات: مت اقتالع 1.6 مليون 
�شجرة 

ال غنى عن �سجرة الزيتون بالن�سبة لكثري من الفل�سطينيني؛ 
فهي امل�سدر الرئي�سي للدخل الأكرث من 100000 من االأ�سر 
منذ  ولكن  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  فل�سطينية 
بانتظام  وامل�ستوطنون  االإ�سرائيلي  اجلي�س  يقوم   ،1967
الزيتون وب�ساتينه، وقد ازداد معدل اقتالع  بتدمري حقول 
بداأ  ومنذ   2000 يف  الثانية  االنتفا�سة  بداية  مع  االأ�سجار 

العمل على اجلدار يف 2002. 

اأكرث 1.6  اقتالع  واأغ�سط�س 2008 مت  وبني �سبتمرب2000 
القانون  مع  تعار�س  يف  املحتلة  االأرا�سي  يف  �سجرة  مليون 
الدويل. تقدر ن�سبة االأرا�سي امل�ستخدمة يف زراعة الزيتون 
اجلدار  خلف  املعزولة  الفل�سطينية  االأرا�سي  اإجمايل  من 
باأكرث من 10%. وازدادت هجمات امل�ستوطنني االإ�سرائيليني 
ال�سنوات،  مدى  على  املزارعني  وعلى  الزيتون  حقول  على 

وتتكرر ب�سكل خا�س خالل فرتة احل�ساد. 

امل�سدر: معهد البحوث التطبيقية، القد�س )اأريج(
www.poica.org/editor/case_studies/view.

■    php?recordID=1632

الزيتون،  اأ�شجار  “باقتالع 

فاإمنا يدمروننا نحن” 

لتو�سيح العواقب االقت�سادية الهائلة للجدار، ي�سف يو�سف 
�سامل و�سع التعاونيات التي هو ع�سو فيها. 

بيت جاال

يو�سف �سامل

خم�س �شنوات من عدم ال�شرعية - 15



ت�شاريح بالقطارة 
مزارعو  رف�س  البداية  يف  اأر�سك؟  اإىل  بالدخول  ت�سريح 
تاًما  رف�سا  حقولهم  عن  اجلدار  ف�سلهم  الذين  جيو�س 
الر�سوخ لهذا االأمر. ولكن الأن موازين القوى تعمل �سدهم، 

ا�سطروا يف النهاية لال�ست�سالم على م�س�س.

احل�سول على هذه الوثيقة لي�ست باملهمة ال�سهلة. يجد بع�س 
االإ�سرائيلية،  ال�سوداء  القوائم  يف  اأنف�سهم  الفل�سطينيني 
الذين  اأولئك  ت�سريح.  على  احل�سول  ميكنهم  ال  وبالتايل 
النفاذ  طلب  ميكنهم  فقط  االأمني  الت�سريح  يجتازون 
الهوية،  بطاقات  يربزوا  اأن  اأوالً   عليهم  ولكن  الأرا�سيهم، 
ووثائق تثبت اأنهم اأ�سحاب االأر�س، اأو اأنهم ورثوها، وملء 
لقطع  فوتوغرافية  �سوًرا  يربزوا  واأن  خمتلفة،  ا�ستمارات 

ال�سلطة  بالتن�سيق مع  باأكمله يحدث  االأر�س. هذا االإجراء 
الفل�سطينية.

تربير  يتم  ما  وعادة  با�سطراد،  الت�ساريح  رف�س  يتم 
�سريف  املزارع  يحار  تف�سري  وهو  االأمنية.  باالأ�سباب  ذلك 
�سبعة  انتظرت  عامني،  "قبل  فهمه:  يف  �سنة(  عمر)66 
�سهور قبل اأن اأمتكن من الذهاب اإىل اأر�سي. ابني االأكرب 
عزام رجل اأعمال، لديه ت�سريح للذهاب اإىل اإ�سرائيل – 
نتانيا، تل اأبيب اأو حيفا- ولكن ال ي�سمح له بالذهاب معي 

اإىل اأر�سنا يف جيو�س."

البوابات الزراعية يف اجلدار 
مبجرد احل�سول على الت�سريح، ي�ستطيع املزارع الذهاب 

اإىل اأقرب بوابة زراعية. يف جيو�س، يفرت�س اأن تفتح البوابة 
ثالث مرات يف اليوم، ن�سف �ساعة يف املرة الواحدة. "لكن 
اأو  االإطالق،  على  ياأتون  اًل  اأو  يتاأخرون  ما  كثرًيا  اجلنود 
يغلقون البوابة قبل امليعاد بربع �ساعة يف ال�سباح الباكر"، 
غري  اأوقات  يف  جيو�س  بوابة  تفتح  �سريف.  ي�سرح  هكذا 
متعمد  االأمر  هذا  اأن  راأيه  يف  متزايد،  نحو  على  منتظمة 
تقع  التي  فاالميا،  بوابة  ال�ستخدام  يدفعوننا  "هم  متاًما. 
على بعد اأربعة كيلو مرتات من هنا، حيث ال يفرت�س نظريا 
اأن منّر من خاللها ولكن اجلنود يتغافلون." ملاذا ير�سلوننا 
اإىل هناك؟ الأن بوابة جيو�س قريبة من املنطقة التي يخطط 
اأنهم  اأفرت�س  اأرا�سيها!  من  املزيد  مل�سادرة  االإ�سرائيليون 
يريدون التخل�س من هذه البوابة يف امل�ستقبل. كيف تف�سر 
�ساعة  يتم فتحها 12  التي  الوحيدة  بوابة فاالميا هي  كون 

يف اليوم...؟". 

م�شادرة االأر�س 
بكل الو�شائل املمكنة 

املزارعني  جتريد  اإيل  االإ�سرائيلية  االإجراءات  من  العديد  توؤدي 
الفل�سطينيني من اأرا�سيهم. يف�سل �سريف عمر مزارع من قرية 

جيو�س خمتلف االأ�ساليب امل�ستخدمة. 

جيو�س

�سريف عمر



حيل قانونية 
كافة  ت�ستخدم  اأرا�سينا،  من  نحرم  اأن  نقبل  ال  اأننا  "مبا 
احليل  على  يكون  ثم  بالقوة،  منها  لتجريدنا  الو�سائل 
ف�سل  مت  "متى  وي�ستطرد  بالباقي."  تقوم  اأن  القانونية 
اأو  اجلدار  بفعل  اأر�سهم  عن  الفل�سطينيني  املزارعني 
االإ�سرائيلية  ال�سلطات  �ستتذرع  املغلقة  الع�سكرية  املناطق 
بالقوانني التي يعود تاريخها اإىل الع�سر العثماين اأو احلكم 
الربيطاين، باالإ�سافة اإىل "قانون ملكية الغائب" يف حماولة 
الإ�سفاء اإطار قانوين لهذه امل�سادرات. حيث ين�س القانون 
اأر�س تهمل من  اأي  العثماين على �سبيل املثال، على حتول 
قبل �ساحبها اإىل ملكية عامة. من خالل منعنا من الو�سول 

اإننا  يقولوا  اأن  ب�سهولة  االإ�سرائيليون  ي�ستطيع  اأر�سنا،  اإىل 
"االأر�س حتت مراقبة  ال نعتني بها"، هكذا يحتّج املزارع. 
يف  جوية  �سور  باأخذ  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  وتقوم  دائمة، 
مايو ونوفمرب اأي قبل الغر�س وبعد احل�ساد. ومن ثم �سكون 
من ال�سعب اإثبات اأنك تعتني باأر�سك على مدار العام!" 

معركة االأ�شماء
اأ�سلوب  وهو  االأر�س  من  للتجريد  اأخر  اأ�سلوب  هناك 
الفل�سطينيون  ينادى  العادة  يف  العائلة.  ا�سم  اإ�سافة 
باأ�سمائهم االأوىل متبوعة با�سم االأب ثم اجلد لالأب. ولكن 
االإ�سرائيليون االآن يجعلونهم ي�سيفون ا�سم عائلتهم وهو ما 

"اأرا�سي اأ�سرتي م�سجلة حتت ا�سم  يغري املعلومات متاما. 
اأبي حممد عمر حممد، ا�سمي �سريف حممد عمر حممد، 
غرّيه االإ�سرائيليون اإىل �سريف حممد عمر خالد. ومن ثم 
حممد  �سريف  عزام  اأ�سبح  عزام  االأكرب،  ابني  ا�سم  فاإن 
للوهلة االأوىل،  خالد وحفيدي �سريف عزام �سريف خالد. 
ثم  ومن  اأبي.  وا�سم  اأ�سمائهم  بني  وا�سحة  عالقة  جند  ال 
يف غ�سون �سنوات قليلة، �سيكون مبقدور االإ�سرائيلي اإنكار 

�سلة حفيدي باأر�س العائلة." ■

(((

بوابة يفرت�س اأن تفتح ثالث مرات يف اليوم ملدة ن�سف �ساعة يف املرة الواحدة.
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عدد  مع  املحلي  املجل�س  �سكرتري  اأيوب  الكرمي  عبد  يعي�س 
اآخر من االأ�سر يف اأق�سي القرية. "اأنا وجرياين حما�سرون 
متاما" ي�سيف عبد الكرمي وهو اأب خلم�سة اأطفال، "غري 
كل  �سيارة:  اأو  نح�سر حمارا  اأن  االإطالق  على  لنا  م�سموح 

ما نريد اإح�ساره اإىل هنا، البد اأن يحمل باليد."

عندما يغادر املنزل اإىل اأي مكان خارج القرية يجب على 
عبد الكرمي املرور من خالل نقطة تفتي�س وبوابة يف اجلدار: 
االأوىل لدخول ق�سم اآخر من القرية حيث تعي�س 75 اأ�سرة 

اأخرى والثانية للخروج من البوابة الرئي�سية للقرية.

م�ستوطنة �سعري تكفا �سرق عزون عتمة اآخذة يف االت�ساع، 
القرية  �سكان  ملنازل  جماور  منازلها  من  االأول  ال�سف 
املعلمني  يتعر�س  وم�ساء  �سباح  كل  املدار�س.  من  وواحدة 
على  واالإذالل  االنتظار  من  التجربة  لنف�س  والتالميذ 

احلاجز. وحقول الزيتون املجاورة للم�ستوطنة معزولة هي 
االأخرى. "لكي ن�سل اإيل هناك، البد من تواجد اجلنود"، 
يف  اإلينا  ياأتون  اأنهم  امل�سكلة  "ولكن  احلكيم  عبد  ي�سرح 
االأوقات التي حتلوا لهم. ي�سلون يف ال�ساعة الثامنة �سباًحا 
الظالم  ياأتون حتى حلول  امل�ساء ال  ال�ساد�سة ويف  بدال من 
اأن  ميكن  كيف  االإطالق.  على  ياأتون  ال  واأحيانًا  احلالك. 
يف  نعي�س  ونحن  �سحيح  ب�سكل  باأ�سجارنا  نعتني  واأن  نعمل 
ظل هذه الظروف؟ متنح بع�س العائالت ت�ساريح حل�ساد 
يكون  عندما  اأي  دي�سمرب  حلول  قبل  لي�س  ولكن  الزيتون 

الزيتون فعليا على االأر�س."

ت�شريح للحياة يف منزلك
يف  العي�س  حق  يجعل  القرية  يف  ال�ساري  الت�ساريح  نظام 
املنزل امتياًزا. "ت�ساريح االإقامة الدائمة متكنا من اجتياز 
احلاجز وموا�سلة العي�س يف منازلنا". وي�سيف عبد الكرمي 

اأيوب غا�سبا "بع�س النا�س عليهم جتديد ت�ساريحهم كل 
�سهر واآخرون كل �ستة اأ�سهر اأو كل عام. وميكن للجنود اأن 
منزله.  اإيل  العودة  من  قروي  اأي  منع  وقت  اأي  يف  يقرروا 
هذا يعني اأن احلياة االجتماعية قد تال�ست. نحن جمتمع 
كامل.  بدوام  ويعمل  هنا  يعي�س  طبيب  لدينا  ولي�س  �سغري 
ال�سحية.  للخدمات  الو�سول  �سبل  لنا  تتوفر  ال  وبالتايل 
اأ�سبوعني. لكن حتى فريق  ن�ستدعي عيادة متنقلة مرة كل 
عمل العيادة املتنقلة يجب اأن يح�سل على ت�سريح ليتمكنوا 

من الدخول." 

من 6 �سباحا وحتى 10 م�ساءا تكون القرية معزولة متاما 
اأن نكون يف حالة  "ويف الليل، غري م�سموح لنا  عن العامل. 
على  م�سكلة  اأي  اأو  والدة  حالة  لدينا  يكون  اأن  اأو  �سيئة 
املطايف  �سيارات  اأو  االإ�سعاف  ل�سيارات  ميكن  ال  االإطالق. 
االأ�سدقاء.  وروؤية  امل�ستحيل اخلروج  اإنه من  كما  الدخول. 

متاهة 
من احلظر 

والقيود

يف قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، ينظم احلياة طق�س حزين من احلظر 
القرية  هذه  واجلدار،  واأورانيت،  تكفا  �سعري  م�ستوطنات  تطوق  والقيود. 
ال�سغرية املوؤلفة من 1085 ن�سمة، والتي انق�سمت اإىل ق�سمني. ويف ظل عزلة 

تامة، يتعر�س مواطنوها لنقاط التفتي�س والت�ساريح واالإذالل اليومي.

عزون عتمة



"نحاول التحدث اإىل اجلنود يف حاالت  هكذا يرثي حاله، 
ثم  �ساعتني،  اأو  ل�ساعة  ننتظر  يجعلوننا  ولكنهم  الطوارئ 
يقولون لنا اإن اخلروج والدخول ممنوع، اأو يقولوا لنا اأنهم 
ال يريدون املجيء الأنهم ال ي�سعرون بالرغبة يف ذلك! هذه 

القرية اأ�سبحت �سجنا حقيقيا." ■

�شادية مغابة مديرة مدر�شة راأ�س 
الطرية.

تخو�س �سادية معركة يومية داخل مدر�ستها، حيث حتاول 
كل يوم منح 280 تلميذ تعليم طبيعي يف بيئة غري طبيعية. 
بع�س  يعي�س  حني  يف  املدر�سة  هذه  بجوار  اجلدار  ميتد 
كل  يتحملوا  اأن  يجب  ولذا  االآخر.  اجلانب  على  التالميذ 
اإيل  ويعودوا  الف�سل  اإيل  ي�سلوا  لكي  اجلنود  تع�سف  يوم 
اأمياال عديدة لكي  “ي�سري العديد من التالميذ  منازلهم. 
املنزل  عن  طفل  يتاأخر  وعندما  املدر�سة  اإيل  يح�سروا 
بي  �سيت�سل  �ساعة  ربع  تاأخروا  اإذا  بالهلع.  االأهل  ي�ساب 
قلق  وهو  املر�سي.  القلق  من  حالة  يف  وهم  االأمور  اأولياء 
عند  اأطفالهم  احتجاز  يتم  االأحيان  بع�س  ففي  مربر: 
الذهاب  االأهل  على  ويكون  م�سمى،  غري  الأجل  احلاجز 
ياأخذهم  حيث  اجلي�س  مع�سكر  يف  اأبنائهم  عن  والبحث 

اجلنود. ■

حنان يعقوب )20 �شنة( من �شكان 
عزون عتمة. 

االإ�سعافات  على  تدريب  دورة  يف  �ساركت  عامني  “قبل 
وكانت  الفل�سطينية  الطبية  االإغاثة  نظمتها جمعية  االأولية 
ومل  الو�سع  اأو�سكت على  م�ساء  وذات  اأخي  اأمي حامال يف 
ي�سمح لنا باملرور من نقطة التفتي�س للذهاب اإيل امل�ست�سفى 
يف قلقيلية. يف النهاية ا�سطرت للوالدة يف ال�سيارة! اأذكر 
اأن اأخي كان الزال معلقا باحلبل ال�سري عندما عاد والدي 
ات�سلت  العالج.  اإيل  واأخي بحاجة  اأمي  املنزل وكانت  اإىل 
مبدربتي الأ�ساألها ماذا اأفعل؟ مل اأكن اأعلم ماذا يفعل. كان 
من املمكن اأن متوت اأمي واأخي! �سمينا اأخي ال�سغري كرمي 
الأن اهلل كان كرميا يف االإبقاء عليه على قيد احلياة”. اليوم 
م�ست�سفي  كممر�سة يف  وتعمل  كقابلة  تدريبها  تكمل  حنان 

يف نابل�س. ■

�سادية مغابة

متاهة 
من احلظر 

والقيود
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نعلني: "�شيبذل االإ�شرائيليون 
كل ما بو�شعهم للق�شاء على هذه 

احلركة" 
اأعلى  الواقعة  اله�سبة  على  من  بو�سوح،  تري  اأن  ت�ستطيع 
قرية نعلني، اخلط االأخ�سر وامل�ستوطنات واجلدار واالآثار 
منذ  الفل�سطينيني  على  الق�سرية  الهجرة  عن  الناجمة 
1948. يف ذلك العام، فقدت نعلني 50800 دومن من االأر�س 
اأخرى يف عام 1967 )  )5080 هكتار( ثم فقدت 14600 
1460 هكتار(. واالآن هي تفقد كل ما تبقى بالتدريج بف�سل 

اجلدار و�ستة م�ستوطنات اأن�ساأت يف اجلوار. 

ي�ستمر هنا كما يف بقية ال�سفة الغربية املحتلة، اال�ستيالء 
ا�ستهر  ذلك،  ومع  القرويني.  اأقدام  االأر�س من حتت  على 
الو�سائل  اأحد  تت�سمن  ال�سلمية.  مبقاومتهم  هنا  القرويون 
التي ي�ستخدمونها، االقرتاب اأقرب ما ميكن من البلدوزارات 
امل�سئولة عن ت�سوية االأر�س الإجبارها على التوقف عن العمل، 
وهو اأمر مكلف بالن�سبة للمقاولني. وخالل املظاهرات التي 
اجلنود  مبواجهة  واالأطفال  الكبار  يقوم  اأ�سبوعيا،  تنظم 

لقي  حيث  ثمن:  املقاومة  لهذه  ولكن  معَا.  والبلدوزارات 
القليلة  ال�سنوات  خم�سة من �سكان نعلني م�سرعهم خالل 
املا�سية، من بينهم طفل يف العا�سرة، يدعى اأحمد مو�سى 
من  �سخ�س   600 نحو  واأ�سيب  الراأ�س.  يف  بر�سا�سة  قتل 
ال�سالم  دعاة  من  واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  القرويني 
واملتطوعني الدوليني، على االأقل كل واحد منهم مرة واحدة 
فقط. كما اختطف الع�سرات االآخرين من منازلهم على يد 
اجلي�س االإ�سرائيلي يف جنح الليل، من بينهم اأطفال ترتاوح 
�سنة. �سالح اخلواجة، ع�سو جلنة  اأعمارهم بني 10 و13 
املقاومة ال�سعبية، مقتنع باأن االإ�سرائيليني �سيعملون كل ما 
"الأنهم  ال�سلمية هذه،  املقاومة  لو�سع حد حلركة  بو�سعهم 

يعرفون اأنها ميكن اأن تكون مثاال يحتذي".

بلعني: "اجلدار هو جزَء من نظام 
كامل ل�شرقة اأرا�شينا"

اإجراءات  اأرا�سيهم، تتخذ عدة قرى  يف حماولة ال�ستعادة 
مناق�سات  اإجراء  ال�سروري  من  كان  بلعني،  يف  قانونية. 
املحكمة  اإيل  الذهاب  من  اللجنة  تتمكن  اأن  قبل  طويلة، 

اجلدار،  م�سار  بانحراف  للمطالبة  العليا،  االإ�سرائيلية 
اإن�سائه.  اأجل  من  امل�سادرة  االأر�س  من  جزء  ال�ستعادة 
للمطالبة  الذهاب  لفكرة  معار�سني  القرويني  بع�س  كان 
رحمة،  اأبو  حممد  يعتقد  املحتل.  حماكم  اأمام  بحقوقهم 
اأنه ال يوجد اأي خيار اآخر،  من�سق جلنة املقاومة ال�سعبية، 
"فقبل كل �سيء ال يوجد ما نخ�سره". مكنت الدعوة القرية 
الناحية  من  ذلك  ولكن  االأرا�سي.  بع�س  ا�سرتداد  من 
النظرية فقط، فحتى تاريخه، يرف�س اجلي�س االمتثال الأمر 
املحكمة العليا. هذه واحدة من احلقائق التي تعزز قناعة 
القرويني باأن االإ�سرائيليني ال يريدون �سالما اأو اإقامة دولة 

فل�سطينية �سمن حدود 1967.

ذلك  يف  مبا  النوع،  هذا  من  اأخرى  حماكمات  االآن  جترى 
اأمام املحاكم الكندية، تخت�سم ال�سركات  ق�سايا مرفوعة 
يف  م�ستوطنة  يف  �سكنية  �سقق  باإن�ساء  تقوم  التي  الكندية 
مل  الق�سية،  هذه  يف  لبلعني.  تابعة  اأر�س  على  ماتيتياهو 
ال�سركة  اإلزام  التعوي�سات، وطلبت بدال منها  اللجنة  تقبل 
بعمل اإ�سالحات، وهو ما يعني بب�ساطة، هدم اأجزاء اأن�ساأت 
البناء  اأعمال  واإيقاف  وامل�ستوطنة،  اجلدار  من  بالفعل 

اأقامت املجتمعات الفل�سطينية التي تواجه م�ساكل جدية ب�سبب اجلدار وامل�ستوطنات 
“جلان املقاومة ال�سعبية” التي تنظم اأن�سطة للمقاومة ال�سلمية. نعلني وبلعني مثاالن 
للجدار  ال�سلمية  مقاومتهم  ب�سبب  بانتظام،  االأخبار  القريتان  هاتان  تت�سدر  لذلك. 

االإ�سرائيلي وامل�ستوطنات املقامة على اأرا�سيهم.

خيار 
املقاومة ال�شلمية

نعلني وبلعني 

�سالح اخلواجة
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تعوي�س عن  على  واحل�سول  االأر�س،  وا�سرتداد  اجلارية، 
اأن  الوا�سح  "من  بها.  حلقت  التي  واخل�سائر  االأ�سرار 
اأبو رحمة  مكلفة" يوؤكد حممد  القانونية  االإجراءات  هذه 
"تبلغ تكاليف الق�سايا املرفوعة �سد ال�سركتني الكنديتني 
اأما  ن�سفهما  الفل�سطينية  ال�سلطة  تدفع  دوالر،  األف   50
الباقي فيتم متويله عن طريق التربعات اخلارجية. هذه 
يختارون  الفل�سطينيني  من  العديد  اأن  على  تدل  االأمثلة 
"يقتلنا  اال�ستعمار،  اآليات  ملقاومة  �سلمية  اإ�سرتاتيجية 

ونف�سًيا"  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  وامل�ستوطنات  اجلدار 
ي�سيف حممد اأبو رحمة "اجلدار لي�س جمرد عائق مادي، 
اأر�سنا، متاما  اإمنا هو جزء من منظومة متكاملة ل�سرقة 
مثل امل�ستوطنات التي توا�سل التو�سع على ح�سابنا. ولكننا 
لن ن�سمح باإعادة عملية الطرد اجلماعي التي حدثت عام 

1948 اأو حتى عام 1967. ■
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رميا من �شكان نعلني:
قلقون  نحن  كاآباء،  جميعا  لنا  بالن�سبة  تداعيات  “للجدار 
يف  اآخذ  البطالة  معدل  اأطفالنا.  م�ستقبل  على  جًدا 
روح  يفقدوا  قد  الذين  �سبابنا،  يهدد  واالنحراف  االرتفاع 
اليومية.  اأمل يف حت�سني حياتهم  كل  ويتخلوا عن  ال�سمود، 
الوقت  يف  حا�سم.  بدور  الن�ساء  نحن  ن�سطلع  ال�سبب،  لهذا 
نف�سه نحن زوجات واأمهات وجدات، منثل حلقة الو�سل بني 
حلملها  ا�ستعداد  على  ونحن  هامة،  م�سئولية  اإنها  االأجيال. 
اأ�سرنا وبيوتنا واأر�سنا. كيف ميكن يل  اأجل الدفاع عن  من 
ميكنه  مما  منزيل  �سطح  جندي  يحتل  عندما  اأ�ستجيب  اأال 
وكباًرا  �سباًبا  �سنوا�سل جميعا  ابني؟  على  النار  اإطالق  من 
مواجهة االحتالل و�سيا�سة اال�ستيطان واجلي�س وامل�ستوطنني 

بامل�ساركة يف اأن�سطة احتجاجية �سلمية قرب احلائط.” ■

رميا
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االأثر الرئي�س لتو�سيع نطاق امل�ستوطنات وبناء اجلدار على 
حزما، وهي قرية فل�سطينية يف �سواحي القد�س ال�سرقية، 
هو ف�سلها عن بيئتها الطبيعية. كانت م�ساحة القرية تبلغ 
حوايل 4300 دومن من االأر�س )430 هكتار( وبها ما ال يقل 
االأرا�سي  يف  الواقعة  الينابيع،  هذه  �سودرت  بئرا.   35 عن 
الفل�سطينية امل�سماة باملنطقة جيم، من جانب دولة اإ�سرائيل 

لتعطي االأولوية يف اإمداد املياه مل�ستوطناتها.

يعتمد اأهل حزما على �سركة مياه رام الهب لتلبية حاجاتهم 
على  عمالئها  من  اأجرا  تتقا�سي  ال�سركة  هذه  املياه.  من 
اأ�سعار ترتاوح  االإ�سرائيلية مكوروت، وفق  لل�سركة  اأن تدفع 
بني ثالثة وخم�سة اأ�سعاف ال�سعر الذي حتا�سب به ال�سركة 

االإ�سرائيلية امل�ستوطنات.

ال عمل وال ماء
عبور  عليهم  فاأ�سبح  القد�س،  عن  القرويني  اجلدار  ف�سل 
نقطة تفتي�س للو�سول اإىل اأماكن عملهم. ومبا اأن الت�ساريح 
متنح لفرتات ق�سرية وب�سورة تزداد ع�سوائية، يجد الكثري 
القد�س  يف  يعملون  الذين  والعمال  واملوظفني  االأطباء  من 
اأنف�سهم االآن بغري عمل، وغري قادرين على دفع فواتريهم. 

املياه  وتنقطع  حزما  اأ�سر  مديونية  تتزايد  لذلك،  ونتيجة 
عنهم ب�سورة متكررة. 

احلد.  هذا  عند  تنتهي  ال  حزما  يف  املياه  م�سكلة  ولكن 
عامر،  موفق  ي�سرح  كما  قدمية"  الرئي�سية  املياه  "�سبكة 
ومليئة  ال�سبعينيات  اإىل  تعود  "فهي  القرية.  جمل�س  رئي�س 
بالت�سريبات، التي ت�سبب يف اإهدار الكثري من املياه اإ�سافة 
باأكملها  املياه  اإمداد  �سبكة  ا�ستبدال  تلوثها. كان يجب  اإىل 

منذ زمن بعيد ولكن هذا يتكلف حوايل 112000 يورو."

االإ�سرائيلية  الع�سكرية  االأوامر  منعت   ،1967 منذ 
الفل�سطينيني من حفر االآبار، مما اجرب العائالت على بناء 
�سهاريج مياه خا�سة. "حتى لو وجدنا حال للُمورد، �سيظل 
اإهدار املاء وتلوثها م�سكلة حقيقية." ويختتم رئي�س املجل�س 
الوحيد  احلّل  اإىل  بنا  تعود  مفرغة  حلقة  "اإنها  املحلي، 
املمكن: اأال وهو اإنهاء االحتالل والتخل�س من هذا اجلدار. 
م�سجونة  كانت  اإذا  املحلية  املجتمعات  تنمية  ميكن  فال 

وحتيى يف ظل احتالل." ■

وامل�ستوطنات  اجلدار  بفعل  القد�س  عن  املف�سولة  حزما  �سكان  يواجه 
“فالذهب االأزرق”  اأجل احل�سول على املياه.  االإ�سرائيلية، م�ساكل جمة من 

حمجوز، اأوال وقبل كل �سيء، للم�ستوطنات املجاورة.

التنمية  حتقيق  ميكن  “ال 
اإذا كنت م�شجونا 

وتعي�س يف ظل االحتالل” 

حزما

موفق عامر
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معزول خلف اجلدار
عن  حزما  �سكان  من  مائة  حوايل  انعزل  اجلدار،  ب�سبب 
واأ�سرته.  الأحمد  بالن�سبة  احلال  هو  وهذا  القرية،  بقية 
بناء  من  االنتهاء  عند   ،2006 يف  بداأت  التامة  “العزلة 
اجلدار يف منطقتنا. وجدنا اأنف�سنا منف�سلني عن اأ�سرنا. 
وحتمل  اجلنود  مواجهة  علينا  منازلنا،  اإىل  نعود  ولكي 

حالتهم املزاجية”. 

الدخول  يف  احلق  لديها  لي�س  العائالت  “هذه  وي�سرح 
ب�سياراتها وهو ما يعني اأن علينا حمل كل االأ�سياء: اأكيا�س 
حتى  املياه.  و�سهاريج  الغاز  واأ�سطوانات  اخل�سروات 
بالدخول  لهم  ي�سمح  ال  املتحركة  الكرا�سي  على  املر�سى 
بال�سيارة” ويتح�سر اأحمد “علينا حمل زوجة اأخي املعاقة 

باأنف�سنا على ظهورنا.” ■



للوهلة االأوىل، يبدو اأن ال �سيء ميكن اأن يعكر �سفو 2400 
تل يف  �سفح  تقع عند  �سكان مردة، وهي قرية �سغرية  من 
املدخل  عند  الواقعة  البوابة  ولكن  الزيتون.  اأ�سجار  و�سط 
الرئي�سي للقرية هي العالمة االأوىل على و�سع �ساذ. ن�سب 
اجلي�س االإ�سرائيلي بوابتني يقوم بفتحهما واإغالقهما كيفما 
�ساء. تقول اأم قي�س، ممر�سة باملركز الطبي املحلي "ما اإن 
حماطني  قريتنا،  يف  �سجناء  ن�سبح  حتى  االأبواب  يغلقوا 
حما�سرون  باأننا  ن�سعر  ما  وكثريا  بل  ال�سائكة.  باالأ�سالك 
التجول  االإ�سرائيلي يفر�س حظر  بيوتنا الأن اجلي�س  داخل 

بانتظام."

�سكان  يهدد  اآخرا  خطرا  جند  القرية،  اأعلى  من  بالنظر 
االأ�سالك  ترى  اأن  ت�ستطيع  مبا�سرة  التل  ففوق  القرية. 
م�ستوطنة  اأكرب  اآرييل،  منازل  من  االأول  وال�سف  ال�سائكة 
ومن  الغربية.  ال�سفة  من  ال�سمايل  اجلزء  يف  اإ�سرائيلية 
هذه  عمق  يف  اجلدار  م�سار  يقطع  امل�ستوطنة،  هذه  اأجل 
املنطقة. واإ�سافة غلى العنف املتمثل يف هجوم امل�ستوطنني 
يعد  ما  وهو  الفل�سطينيني،  املزارعني  حقول  على  امل�ستمر 
الربية  اخلنازير  اإطالق  تكتيك  اأي�سا  هناك  معتادا،  اأمرا 

التي تعيث ف�سادا يف املحا�سيل وتروع القرويني. 

املعركة من اأجل املياه
ل�سكان  بالن�سبة  كبرية  م�سكلة  املياه  على  احل�سول  يعترب 
اإذ ي�سطر القرويون ل�سراء مياه �سربهم من �سركة  مردة. 
يف  كبرية  ينابيع  ثالثة  وجود  رغم  االإ�سرائيلية،  مكوروت 
ال�سيطرة احل�سرية  يقعان حتت  منها  اثنني  لكن  اجلوار. 
االإ�سرائيلية، لكونهما واقعني وراء م�سار اجلدار امل�ستقبلي. 
غري  لنا  يخ�س�سونها  التي  املياه  "كميات  قي�س  اأم  ت�سرح 
كافية وال يوجد �سغط كاٍف لرفع املياه ملنازل اجلزء العلوي 
اأ�سعارا  االإ�سرائيليون  امل�سئولون  القرية، ويتقا�سى منا  من 
ب�سورة  تتاأرجح  االأ�سعار  هذه  اأن  والغريب  للماء.  باهظة 
ال  ولكن  احل�سة.  نف�س  دائما  ن�ستخدم  اأننا  رغم  كبرية 

ي�سمح لنا با�ستخدام عداد."

القرية  و�سط  يف  واقع  الأنه  الثالث  للينبوع  الو�سول  ميكن 
مياهه.  جودة  من  للتاأكد  حتاليل  عمل  من  البد  ولكن 
ال�سرف  مياه  طفح  ب�سبب  ملوثة  اجلوفية  واملياه  فاالأر�س 
ال�سحي التي ي�سرفها امل�ستوطنون يف اآرييل. املاء املجاين 
ي�سق  الذي  ال�سحي  ال�سرف  ماء  هو  القرية  يف  الوحيد 
متلفا  القرية،  منازل  اإىل  ي�سل  التالل حتى  بطول  طريقه 

حقول الزيتون يف املنطقة.

على  احل�سول  م�ساكل  املياه،  موارد  م�سكلة  مع  وترتافق 
لزيت  مع�سرة  تركيب  من  القرية  منعت  التي  الكهرباء 
املحلي،  املجل�س  رئي�س  اخلفا�س،  �سادق  ويرى  الزيتون. 
اأن كل هذه امل�ساكل ت�سب يف هدف واحد: وهو جعل حياة 
القرويني اأ�سعب ما ميكن، حلملهم على الرحيل. وهذا ما 

يجعله ي�سعر باملرارة جتاه م�سداقية القانون الدويل.

ي�ستكي فيقول "منذ 1947، ي�سرب بقرارات االأمم املتحدة 
ُعر�س احلائط. واأعلنت حمكمة العدل يف الهاي اأن اجلدار 
املبني داخل اخلط االأخ�سر غري �سرعي. ويف 2004 اأو�سى 
بني  الذي  اجلزء  وتدمري  البناء  وقف  ب�سرورة  التقرير 
اجلدار  هذا  بناء  يوا�سلون  االإ�سرائيليون  ولكن  بالفعل. 
دون اأي عقوبات دولية. فكيف تتوقع منا اأن نوؤمن بالعدالة 

الدولية؟" ■

تتعر�س قرية مردة، الواقعة يف �سمال حمافظة �سلفيت، ل�سغوط �سديدة من 
جانب املحتل االإ�سرائيلي وم�ستوطني اآرييل. وعلى راأ�س امل�ساكل التي �سببها 

بناء اجلدار وم�سادرة االأر�س، تاأتي م�سكلة خطرية تتمثل يف تلوث املياه. 

ندرة املياه هي م�شدر القلق 
االأكرب يف ال�شفة الغربية

ي�سكل الو�سول اإىل املوارد املائية وال�سيطرة عليها ال�سراع. 
مبوجب القانون الدويل يجب تق�سيم جزء كبري من م�سادر 
احتياجاتها، مبا يف  لتلبية  اإ�سرائيل  ت�ستخدمها  التي  املياه 
بني  ومعقول  عادل  ب�سكل  امل�ستوطنات،  احتياجات  ذلك 

االإ�سرائيليني والفل�سطينيني.
 

من  اأكرث  اإ�سرائيل  يف  الواحد  للفرد  املياه  ا�ستهالك  ميثل 
الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  مثيله  اأ�سعاف  خم�سة 
 60 مقابل  يف  اإ�سرائيل  يف  �سخ�س  لكل  يوميا  لرت   350(
با�ستثناء  الغربية،  ال�سفة  يوميا يف  الواحد  لل�سخ�س  لرتا 
للمياه  الفل�سطينيني  ا�ستهالك  يقل  ال�سرقية(.  القد�س 
املعايري  االأدنى من  الغربية، 40 لرتا عن احلد  ال�سفة  يف 

العاملية التي حددتها منظمة ال�سحة العاملية.

املتحدة،  لالأمم  االإن�سانية  ال�سئون  تن�سيق  مكتب  امل�سدر: 
من  وغريها  االإ�سرائيلية  للم�ستوطنات  االإن�ساين  “االأثر 
الفل�سطينيني”  على  الغربية  ال�سفة  يف  التحتية  البنى 

)يوليو 2007( ■

مردة

ما  اأ�شعب  حياتنا  “يجعلون 
ميكن حلملنا على الرحيل” 

اأم قي�س
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متثل يف اإماتني، اأ�سجار الزيتون واللوز موارد حيوية. يعتمد 
عزل  مت  التي  االأ�سجار،  هذه  على  القرويني  دخل  معظم 
عدد كبري منها خلف اأ�سالك �سائكة. يف املجموع، مت ف�سل 
4000 دومن )400 هكتار( من االأر�س الزراعية عن القرية 
على هذا النحو. ومتثل حماولة الو�سول اإيل قطعة االأر�س 
يعانون  ما  غالبا  الذين  للمزارعني،  خطريا  حتديا  هذه 
امل�ستوطنني  قبل  من  والبدنية  اللفظية  االعتداءات  من 
هذه  اإيل  "نذهب  اجلوار.  يف  يع�سون  الذين  االإ�سرائيليني 
احلقول دائما يف جمموعات" ي�سرح فاروق غنام وهو من 
م�سار  من  مبفرده  اأحدنا  يقرتب  "فعندما  القرية.  �سكان 
اجلدار امل�ستقبلي ي�سبح اأ�سهل على امل�ستوطنني مهاجمته، 
اأو يلقي بغاز م�سيل  دون مراعاة للجي�س، الذي يفتح النار 

اأننا  نعتقد  يجعلنا  الذي  احلد  القوة  من  يبلغ  للدموع، 
�سنموت يف احلال." 

لقد اأ�سبحت ب�ساتني الزيتون االآن خطا مفتوحَا للمواجهة 
بني امل�ستوطنني واجلنود االإ�سرائيليني امل�سلحني من جانب 
من  اأرا�سيهم  وحماية  زراعة  على  امل�سرين  والقرويني 
جانب اأخر. لدى اأ�سرتي حقل قريب جدا من نقطة جالت 
يخربنا  االإ�سرائيلية(،  احلكومة  بها  تعرتف  ال  )م�ستوطنة 
اأحد القرويني. "ذات يوم ذهب اأبى واأخي وحدهما هناك 
نحوهما،  قادمني  امل�ستوطنني  �ساهدا  وعندما  للعمل، 
حقا  كنا  هناك.  اإىل  باأكملها  القرية  فجاءت  ا�ستدعونا، 
يف  النار  امل�ستوطنون  فاأ�سعل  املواجهة.  ومتت  مذعورون. 

لرجال  ي�سمحوا  مل  الذين  اجلنود،  اأمام  الزيتون  اأ�سجار 
ومن  املكان.  يف  امل�ستوطنون  ظل  طاملا  باملجيء  االإطفاء 
اأمر اجلي�س امل�ستوطنني  النهاية  اأي�سا، ويف  ثم بقينا نحن 

بالرحيل.

على  غارات  ب�سن  االإ�سرائيليون  امل�ستوطنون  اأي�سا  يقوم 
"يف  القروي  اأو عدم وجود اجلي�س. يقول  القرية يف وجود 
حالة وجود اجلي�س فهناك خياران: اإما اأن يقرروا اأن عدد 
امل�ستوطنني لي�س كافيا بالقدر الذي ي�سمح لهم مبواجهتنا 
في�سمحون  كافيا  يكون عددهم  اأن  اأو  ب�سرفهم،  فيقومون 

لهم بتخريب القرية". ■

اأ�شجار الزيتون باعتبارها خط للمواجهة 

اإماتني

رغم اأنهم يبعدون 17 كيلو مرت عن اخلط االأخ�سر، يواجه �سكان اإماتني احلدود، 
املنطقة  ي�سق هذه  الذي  تتمثل هذه احلدود يف اجلدار  يوم:  كل  مواجهة حقيقية 
بعمق لكي يدمج امل�ستوطنات الثالثة املحيطة بالقرية. ويواجه �سكان القرية عند 

حماولة الو�سول الأرا�سيهم، خطرا عنف امل�ستوطنني االإ�سرائيليني.

تزايد اخل�شائر بني �شفوف 
الفل�شطينيني

يف االأ�سهر الع�سرة االأوىل من عام 2008 �سجل مكتب االأمم 
مرتبطة  حادثة   290 االإن�سانية  ال�سئون  لتن�سيق  املتحدة 
وعلى  وممتلكاتهم.  للفل�سطينيني  امل�ستوطنني  با�ستهداف 
اجتاه  يعك�س  فاإنه  �سامال،  لي�س  الرقم  هذا  اأن  من  الرغم 
�سجلها  التي  احلوادث  جمموع  يتجاوز  اأنه  اإذ  للقلق،  يدعو 
مكتب تن�سيق ال�سئون االإن�سانية يف العامني ال�سابقني )182 
يف 2006 و243 يف 2007(. حيث اأ�سيب 293 فل�سطينيا وقتل 
4 اآخرين نتيجة لعنف امل�ستوطنني يف الفرتة بني عامي 2006 
امل�ستوطنني  من   116 اأ�سيب  الفرتة  نف�س  وخالل  و2008. 

االإ�سرائيليني وقتل 10 اآخرين نتيجة للعنف الفل�سطيني.

املتحدة:  لالأمم  االإن�سانية  ال�سئون  تن�سيق  مكتب  امل�سدر: 
الفل�سطينيني  �سد  االإ�سرائيليني  امل�ستوطنني  “عنف 

املدنيني وممتلكاتهم” ) دي�سمرب 2008(  ■

فاروق غنام

اأ�سبحت اأ�سجار الزيتون يف اإماتني خطا مفتوحا للمواجهة

24 - خم�س �شنوات من عدم ال�شرعية



من اأجل البقاء، ُتَعول االأ�سر البدوية على اأمرين: م�سادر 
التناق�س  اآخذة يف  املوارد  ومراعي احليوانات. هذه  املياه 
يتحمل  الغربية.  ال�سفة  يف  للقبائل  بالن�سبة  با�سطراد 
من  ممتدة(  اأ�سر  اأو  )ع�سائر  حمولة  من  ع�سو  الـ7500 
اأكرب قبائل العرب يف تلك االأنحاء عرب اجلهاّلني ، التبعات 
االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  لتو�سيع  واالقت�سادية  االجتماعية 

واإن�ساء اجلدار. 

خم�س  بعد  على  اجلهالني  عرب  خميمات  من  واحد  يقع 
بني  االإ�سرائيلية،  اأدوميم  معاليه  م�ستوطنة  من  دقائق 
توفر  وبالرغم من  املنطقة جيم.  قلب  واأريحا، يف  القد�س 
م�سادر املياه واملراعي يف هذه املنطقة، اإال اأنه على البدو 
مير،  يوم  كل  مع  القا�سية.  احلياة  ظروف  حتمل  اأنف�سهم 

اأ�سبح  حياتهم.  ف�ساء  يف  واجلدار  امل�ستوطنات  تنخر 
احل�سول على املياه وعلى جزء كبري من االأر�س، ال�سرورية 
لرتبية املا�سية، االآن ممنوعا. اأما اخلدمات االأ�سا�سية فهي 
منعدمة. وعلى الرغم من ظهور اأنابيب مياه �سرب للعيان 
على  الواقعة  املجاورة،  للم�ستوطنات  خم�س�سة  اأنها  اإال 
علينا  "كان  رائب  اأبو  ي�سرح  اجلدار.  من  االآخر  اجلانب 
عمل و�سلة يف االأنابيب لتغيري م�سار املاء حتى تتمكن اأ�سرنا 
وحيواناتنا من ال�سرب. مل نفعل اأكرث من ا�ستعادة ما اأخذه 
�سيء  كل  من  حرماننا  يحاولون  فهم  منا.  االإ�سرائيليون 

لدينا الإجبارنا على الرحيل."

ت�سر  واملياه،  االأرا�سي  على  اال�ستيالء  طريق  عن 
تعطلت  البدو.  حياة  منط  مبا�سرة  واجلدار  امل�ستوطنات 

النجوم  حتت  النوم  مثل  حياتهم،  عادات  اأب�سط  متاما 
حرا�س  "ياأتي  �سيفا.  احلرارة  �سديد  اجلّو  يكون  عندما 
اأمن خا�سة( ليال  االأمن )تتعاقد امل�ستوطنات مع �سركات 
بعربات النقل الرباعي. ي�ستيقظ اأطفالنا مفزوعني". وفقا 
رعي  حاول  الأنه  موؤخرا  اأخيه  على  قب�س  الذي  رائب  الأبو 
قطيع ماعز على اأر�س قريبة من م�ستوطنة. ويتح�سر "قام 
حرا�س االأمن با�ستدعاء اجلي�س، زاعمني اأنه ر�سق كالبهم 

و�سيارتهم باحلجارة." ■

بدو حمرومون 
من املياه واملراعي

اخلان االأحمر

على  ي�ستمل  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  من  الرغم  على  الن�سيان،  يطويهم  ما  غالبا 
جمتمع بدوي كبري. ا�سطرب ب�سدة اأ�سلوب احلياة الذي درج عليه اأ�سالف هذا 
ال�سعب �سبه البدوي، املختلف متاما عن منط حياة �سكان القرى والدن منذ 1948. 

وت�سرر مبا�سرة بعواقب ا�ستمرار اإ�سرائيل يف بناء اجلدار واال�ستيطان.

م�شردين منذ 1948 
من الناحية التاريخية، عا�س البدو الفل�سطينيون يف معظم 
وجنوب  �سبع  بئر  )منطقة  النقب  �سحراء  يف  االأحيان 
 1948 ويف  اجلليل.  من  اأ�سلها  القبائل  بع�س  اخلليل(. 
النقب،  يف  البدو  من  و90000   50000 بني  ما  هناك  كان 
م�ساحتها  تبلغ  منطقة  يف  تعي�س  ع�سرية   92 يف  جممعني 
يوليو  وبني  دومن )1187000 هكتار(.  حوايل 11870000 
الع�سائر  11 من هذه  يقل عن  ال  ما  اأجرب  ونوفمرب 1948 
املوؤلف  االإ�سرائيلي  اجلي�س  يد  على  الق�سرية  الهجرة  على 
على  البدو  اأجرب  العقود  ومبرور  الوقت.  ذلك  يف  حديثا 
ترك اأرا�سيهم التي ال تزال مهددة بامل�سادرة حتى اليوم. 
يف  وخا�سة  الغربية،  ال�سفة  يف  الع�سائر  بع�س  ا�ستقرت 
ال  حيث  والقد�س،  واخلليل،  حلم،  وبيت  اأريحا،  مناطق 

يزالون يواجهون الهجرة الق�سرية. ■

اأبو رائب

اأبو منر مع اأطفال خميم البدو
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جامعة  يف  طالبا  تكون  لكي  قوية  باإرادة  تتمتع  اأن  يجب 
القد�س، هذه االإرادة الزمة ملجرد الو�سول اإىل املحا�سرات 
كل �سباح يف امليعاد. يقول الدكتور زياد قنام، رئي�س ق�سم 
التنمية امل�ستدامة "للجدار تاأثري كبري على كل جوانب احلياة 
يف اجلامعة، �سواء بالن�سبة للطلبة اأو لهيئة التدري�س. فهو 
الرتكيز  من  الطالب  ومينع  املحا�سرات،  متابعة  ي�سعب 

وي�سر باحلياة االجتماعية داخل اجلامعة نف�سها." 

يقطع اجلدار االآن الطريق الرئي�سي من املنت�سف وبطول 
الطريق بالكامل. ويعاين الطالب من قطع م�سافات طويلة 
يف  يعي�سون  الذين  اأولئك  حتى  املحا�سرات،  اإىل  للو�سول 
ما  العادة  يف  ياأخذ  كان  الذي  فامل�سوار  القريبة.  املناطق 

بني 15 و20 دقيقة، اأ�سبح ي�ستغرق االآن من الـ2000 طالب 
الذين ياأتون من القد�س ال�سرقية نحو �ساعة ون�سف، دون 
الطالب  يتعامل اجلنود مع  التفتي�س حيث  نقاط  احت�ساب 
احلقوق  كلية  يف  طالبة  عبري  ت�ستكي  خا�سة.  بطريقة 
"اأ�سبح ن�سيان بطاقة الهوية م�سكلة اأكرب من ن�سيان الكتب 

عند الذهاب اإىل املحا�سرات."

قوة القانون
اإنها  ال�سدفة.  باب  من  القانون  درا�سة  عبري  تقرر  مل 
االأرا�سي  يف  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  ملحاربة  طريقتها 
حيث  ال�سرقية،  القد�س  يف  وبخا�سة  املحتلة،  الفل�سطينية 

اجلدار  اأ�سبح  الفتاة،  لهذه  بالن�سبة  عائلتها.  مع  تقيم 
حمنة يومية. "علّي اأن اأراه واأن اأعربه كل يوم للذهاب اإىل 
اأرى  التفتي�س،  نقاط  عند  للمنزل.  والعودة  املحا�سرات 
احلافالت االإ�سرائيلية متر دون م�ساكل، يف حني يتم توقيف 
حافلتنا على الفور وتفتي�سها. كل يوم، علينا اأن نخرج من 
حافلتنا.  ويفت�سوا  اأوراقنا  من  اجلنود  يتحقق  كي  احلافلة 
الدرا�سة متثل خطرا  اأ�سبحت  متى  اإنها بحق مهانة. منذ 

على االإ�سرائيليني؟" 

يو�سح معتز، اأحد زمالئها من الطالب "ما اأن ن�سل، وحتى 
قبل الذهاب اإىل املحا�سرات، نبداأ يف التفكري يف امل�ساكل 
وهيئة  الطالب  يعاين  العودة".  رحلة  يف  تنتظرنا  التي 

عندما ت�شبح 
الدرا�شة حتديا يوميا 

جامعة القد�س، اأبو دي�س

يف اأبو دي�س، وهي قرية فل�سطينية جماورة للقد�س ال�سرقية، تقطع كتل اخلر�سانة، 
التي ترتفع من 8 اإىل 9 اأمتار، الطريق الرئي�سي املوؤدي للعا�سمة. يوا�سل اجلدار، 
الطريق  بطول  اأ�سفله  الواقعة  التجارية  واملحال  املنازل  ال�سم�س عن  الذي يحجب 
املوؤدي اإىل جامعة القد�س، ت�سفيته للطريق اإىل بيت حلم. مل يعد ممكنا للجامعة 
التي ت�سم اأكرث من 9 اآالف طالب اأن تتو�سع. اأ�سبح من امل�ستحيل اإجراء تو�سعات 
جديدة لقاعات املحا�سرات اأو املرافق الريا�سية ب�سبب هذه العقبة املادية التي ال 

حتجب فقط االأفق، بل حتجب م�ستقبل الطالب اأي�سا. 

عبري



ويكمن  اجلامعة،  اإىل  للذهاب  امل�ساكل  نف�س  التدري�س 
وحُما�سرهم  الطلبة  غالبية  ح�سور  يف  االأول  التحدي 
مواعيد  حتتاج  املحا�سرة.  قاعة  يف  الزمان  نف�س  يف 
االمتحانات لتعديالت منهجية. تكاد تكون حياة اجلامعة 
منعدمة: جُتمع املحا�سرات معًا يف غ�سون �ساعات قليلة، 

واالأن�سطة االجتماعية والثقافية قليلة ومتباعدة.

وعلى �سبيل حماولة التغلب على امل�ساكل املتعلقة بالو�سول 
اأ�ستوديو يف  �سقق  الطالب يف  بع�س  يعي�س  اجلامعة،  اإىل 
الأ�سرهم،  اإ�سافية  تكاليف  على  ينطوي  وهذا  دي�س.  اأبو 
اأف�سل  من  ببع�س  اال�ستمتاع  من  الطالب  هوؤالء  ُحرم 
�سنوات حياتهم عن طريق املرح ومقابلة االآخرين. يف ظل 

اجلدار، هناك م�ساحة حمدودة للتعبري عن اأفكار احلرية 
هي  العامل  على  الوحيدة  النوافذ  وتظل  والدميقراطية. 
اأو  اأو التليفزيون  النوافذ االفرتا�سية: من خالل التليفون 

االنرتنت. ■

اأ�شامة الر�شيق، من�شق حلملتي 
�شد اجلدار، واحلق يف التعليم 

بجامعة القد�س:
انتباه  جذب  نحاول  جامعتنا،  مثال  من  “انطالقا 
الذي  التعليم  يف  احلق  انتهاكات  اإىل  اخلارجي  العامل 
واالحتالل  اجلدار  ب�سبب  الفل�سطينيني  الطلبة  يواجهه 
املحتل،  يتخذها  التي  االإجراءات  كل  ت�سرب  االإ�سرائيلي. 
مثل احلواجز واجلدار، باحلق االأ�سا�سي يف التعليم ُعر�س 
احلائط. اأعلم اأن كثريا من النا�س هنا يعتقدون اأن جهودنا 
لن توؤثر على االآراء يف الغرب. ولكننا كمحامني م�ستقبليني، 
نوؤمن بواجب املجتمع الدويل يف حماية حقوقنا. ت�ستهدف 
التي  االنتهاكات  باأهمية  طالبنا  توعية  اأي�سا  احلملة  هذه 
لدرجة  الذل  على  اعتدنا  الفل�سطينيون،  نحن  يواجهونها. 
اأن بع�سنا مل يعد يعريه اهتماما ويتفاعل معه بال مباالة. 
علينا اأن جنعلهم على بينة من حقيقة اأن ما يتعر�سون له 

لي�س طبيعيا على وجه االإطالق.” ■
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هل ميكن و�شف نظام القيود 
املفرو�س على حرية حركة 

الفل�شطينيني؟
اأوال، دعنا نو�سح االأمور: حني نتحدث عن حرية احلركة، 
من  الطبقات  متعدد  نظام  عن  الواقع  يف  نتحدث  فاإننا 
القيود التي حتد من اإمكانية الو�سول لبع�س االأماكن ولي�س 
فقط اإىل �سبكة الطرق. ي�سمل النظام املعمول به اأكرث من 
600 عقبة على الطرق مثل نقاط التفتي�س والتالل الرتابية. 
النحو  على  بناءه  ا�ستمر  اإذا  الذي  اجلدار،  على  عالوة 
نحو  اأي  كم،   726 طوله  يبلغ  ف�سوف  حاليا،  له  املخطط 
على  االعرتا�س  ال�سهل  من  االأخ�سر.  اخلط  طول  �سعف 
الغربية  ال�سفة  داخل  منه   %86 يقع  حيث  اجلدار:  م�سار 
نف�سها، ولي�س على خط يونيو 1967 الفا�سل بني اإ�سرائيل 
يف�سل  ال�سبب،  ولهذا  املحتلة.  الفل�سطينية  واالأرا�سي 
اجلدار الفل�سطينيني عن بع�سهم البع�س كما يف�سلهم عن 

اأر�سهم.

ويزيد من تعقيد هذه العقبات املادية القيود االإدارية، التي 
اأعلنت ال�سلطات االإ�سرائيلية من خاللها اأن اأكرث من %20 

من ال�سفة الغربية "منطقة ع�سكرية مغلقة". ال ي�ستطيع 
يف  اأرا�سيهم  على  البناء  يريدون  الذين  الفل�سطينيون 
هذه املناطق الو�سول اإليها كما يواجهون خطر هدم هذه 
البيوت. عالوة على ذلك، ت�سنف 9% من ال�سفة الغربية 
اإذا  ولكن  لطيفا،  اأمرا  هذا  يبدو  قد  كمحميات طبيعية. 
نظرت اإىل اخلريطة �ستجد اأن هذه املناطق تقع بوجه عام 
بجوار مناطق ع�سكرية، ويف بع�س احلاالت داخلها. هي 
يف الواقع امتداد للمناطق التي مل يعد ي�سمح للفل�سطينيني 
بدخولها. مينع اأي�سا الفل�سطينيون من دخول حوايل %3 

من االأرا�سي التي بها م�ستوطنات بدون ت�سريح.

تقوم اإ�شرائيل حاليا ببناء الكثري 
من االأنفاق، وجتديد نقاط 

التفتي�س، واإعادة بناء الطرق. 
فما هو الهدف من هذا؟

ممرا  و30  بديال  طريقا   39 ببناء  بالفعل  اإ�سرائيل  قامت 
حتت الطرق الرئي�سية يف ال�سفة الغربية. والهدف من ذلك 
للفل�سطينيني  وثانوية  منف�سلة  طرق  �سبكة  تخ�سي�س  هو 
امل�ستوطنني  ال�ستخدام  االأ�سلية  بال�سبكة  واالحتفاظ 

نوعا  الإ�سرائيل،  بالن�سبة  ال�سبكة  هذه  متثل  االإ�سرائيليني. 
من "التعوي�س" يهدف اإىل حّل بع�س امل�ساكل التي �سببها 
اجلدار، ونقاط التفتي�س، وامل�ستوطنات. يعترب حوايل 100 
غري  الغربية  ال�سفة  يف  الرئي�سية  الطرق  �سبكة  من  كم 
يف  �سدت  اأنها  حيث  للفل�سطينيني،  جزئيا  اأو  كليا  متاحة 
بع�س القطاعات بالعقبات، واجلدران، واالأ�سوار الطويلة. 
�سبق اأن قامت اإ�سرائيل بتجديد وتو�سيع عدة نقاط تفتي�س 
انتقال  لت�سهيل  الغربية  ال�سفة  و�سط  يف  واقعة  رئي�سية 
الكبرية يف  اال�ستثمارات  اأن هذه  اإال  الفل�سطينيني عربها، 
النقاط  هذه  كون  من  قلقنا  تثري  التفتي�س،  نقاط  تو�سيع 

اأ�سبحت دائمة.

هذا  لتعزيز  طائلة  اأمواال  حاليا  االإ�سرائيليون  ي�ستثمر 
النظام. كل هذا يجري يف اأرا�ٍس حمتلة، ينبغي اأن يكون ما 
حتدثه فيها دولة االحتالل من تغيريات، مل�سلحة ال�سكان 
الدويل. علال خالف  االإن�ساين  القانون  االأ�سليني، مبوجب 
يف  التحتية،  البنية  يف  الرئي�سية  التغيريات  �سممت  ذلك، 
واحتياجات  االأمنية  االحتياجات  ال�ستيعاب  احلالة،  هذه 

التنقل للم�ستوطنني االإ�سرائيليني.

يف  االإن�سانية  ال�سئون  تن�سيق  مبكتب  الدفاع  وحدة  رئي�سة  با�سيكو،  اليجرا  ت�سرح 
املفرو�سة على  القيود  املتحدة،  التابع لالأمم  )اأوت�سا(  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي 

حركة الفل�سطينيني وتعرب عن اأملها يف ا�ستخدام اأكرث ات�ساقا للقانون الدويل. 

االأوان  بعد  يفت  “مل 
لتغيري جمريات االأمور”

مقابلة
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ماذا عن نظام الت�شاريح، وحقيقة 
اأن عدد الت�شريحات التي ت�شدر 

يف تناق�س؟
اأجريت  التي  اال�ستق�سائية  الدرا�سات  من  واحدة  ك�سفت 
يف العام املا�سي يف ع�سرات القرى ب�سمال ال�سفة الغربية، 
اأن ما يقرب من 80% من الفل�سطينيني الذين اعتادوا على 
مل  اجلدار  من  االآخر  اجلانب  على  االأرا�سي  اإىل  الذهاب 
يح�سلوا على ت�ساريح من ال�سلطات االإ�سرائيلية. اأما باقي 
الـ20% الذين ح�سلوا على ت�سريحات فهم غالبا من كبار 
العمل يف  على  البدنية  القدرة  لديهم  تعد  الذين مل  ال�سن 
حقولهم، يف حني اأن االأبناء واالأحفاد ال ميلكون ت�ساريح. 
حتى اإننا �سادفنا حالة ت�سريح ت�سلَّمه فل�سطيني كان يعي�س 

يف ا�سرتاليا على مدى الع�سرين �سنة املا�سية.

وتربز امل�سكلة نف�سها يف احل�سول على املياه و�سيانة االآبار. 
فب�سبب اجلدار، مت قطع الكثري من م�سادر مياه الري عن 
االأر�س التي كانت ترويها، كما هو احلال يف جيو�س، على 
�سبيل املثال، حيث تاأثر ع�سرات االآالف ورمبا مئات االآالف 
من الفل�سطينيني ب�سبب اإن�ساء هذا اجلدار، تاأثرا مبا�سرا 

مبا�سر  غري  تاأثرا  وكذلك  منه.  القريبة  االأماكن  حالة  يف 
الذهاب  به، مثل  املقرتنة  واالإدارية  املادية  العقبات  ب�سبب 

اإىل القد�س، على �سبيل املثال.

هل ما زال مبقدرة الفل�شطينيني 
اأن يعلقوا االآمال على اأن العدالة 

الدولية �شت�شع حد لبناء اجلدار 
اأو حتى اأن توؤدي اإىل تفكيكه؟

تكمن امل�سكلة وفقا لالأمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية 
البناء يف حد ذاته،  ولي�س يف  يف الهاي، يف م�سار اجلدار 
والراأي  مواطنيها.  حلماية  �سروريا  اإ�سرائيل  تعتربه  الذي 
اجلدار  يف  اإ�سرائيل  رغبة  حالة  يف  اأن  يرى  الدويل  العام 
داخل  ولي�س  االأخ�سر  اخلط  على  الرتكيز  عليها  فينبغي 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

مل  فاجلدار  االأمور:  جمريات  لتغيري  االأوان  بعد  يفت  مل 
يكتمل. عالوة على ذلك، تباطاأ اإن�ساوؤه على مدى ال�سنوات 
يف  نق�س  اإىل  يبدو  فيما  ذلك  ويرجع  املا�سية،  الثالثة 
التمويل، وفقا ملا ذكرته و�سائل االإعالم االإ�سرائيلية. لدينا 

حمكمة  من  فتوى  مع  يقرتن  مكتمل  ن�سف  حاجز  اليوم 
العدل الدولية تدعو اإ�سرائيل اإىل وقف بناء اجلدار داخل 
االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وتفكيك ما بني بالفعل. اأكدت 
يف  مبا  العامة،  اجلمعية  يف  ال�ساحقة  االأغلبية  الراأي  هذا 
ذلك االحتاد االأوروبي، الذي �سوت ككتلة للتاأكيد على راأي 
ال�سغط  ملوا�سلة  جمال  وهناك  الدولية.  العدل  حمكمة 
العدل  حمكمة  اأ�سدرته  الذي  اال�ست�ساري  الراأي  لتنفيذ 

الدولية. ■

مظاهرة �سد بناء اجلدار ، بروك�سل 2003 اريك دي ميلدت©
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منظمة اأوك�سفام الدولية هي احتاد كونفدرايل من ع�سر منظمات تعمل معا يف اأكرث من 100 بلد 
بلجيكا،  واأوك�سفام يف  اأ�سرتاليا،  واأوك�سفام  اأمريكا،  اأوك�سفام  والظلم:  للفقر  دائمة  الإيجاد حلول 
واأوك�سفام كندا، واأوك�سفام فرن�سا – اأجري اإ�سي، واأوك�سفام اأملانيا، واأوك�سفام بريطانيا، واأوك�سفام 
اأيرلندا، واأوك�سفام نيوزيلندا، واأوك�سفام  اأوك�سفام )اأ�سبانيا( ، واأوك�سفام  هوجن كوجن، واإنرتمون 
اأو الكتابة اإىل اأي من  نوفيب )هولندا(، واأوك�سفام كيبيك. ملزيد من املعلومات، يرجى االت�سال 

.www.oxfam.org هذه املنظمات، اأو زيارة

■ اأوك�صفام اأمريكا
226 Causeway Street، 5th Floor
Boston، MA 02114-2206، USA

+1 617 482 1211 
)Toll-free 1 800 77 OXFAM(

e-mail: info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

■ اأوك�صفام هوجن كوجن
17/F.، China United Centre، `
28 Marble Road، North Point، 

Hong Kong
Tel: +852 2520 2525

E-mail: info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

■ اأوك�صفام اأ�صرتاليا
132 Leicester Street، Carlton، 

Victoria 3053، Australia
Tel: +61 3 9289 9444

E-mail: enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

■ اإنرتمون اأوك�صفام )اأ�صبانيا(
Roger de Llúria 15، 08010، 

Barcelona، Spain
Tel: +34 902 330 331

E-mail: info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

■ اأوك�صفام يف بلجيكا
Rue des Quatre Vents 60، 

1080 Brussels، Belgium
Tel: +32 2 501 6700

E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

■ اأوك�صفام اأيرلندا
Dublin Office، 9 Burgh Quay، 

Dublin 2، Ireland
Tel: +353 1 635 0422

Belfast Office، 115 North St، 
Belfast BT1 1ND، UK
Tel: +44 28 9023 0220

E-mail: info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

■ اأوك�صفام كيبيك
39 McArthur Avenue، Ottawa، 

Ontario، K1L 8L7،  Canada
Tel: +1 613 237 5236

E-mail: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

■ اأوك�صفام نيوزيلندا
PO Box 68357، Auckland 1145، 

New Zealand
Tel: +64 9 355 6500 

)Toll-free 0800 400 666(
E-mail: oxfam@oxfam.org.nz

www.oxfam.org.nz

■ اأوك�صفام فرن�صا – اأجري اإ�صي
104 rue Oberkampf، 
75011 Paris، France

Tel: + 33 1 56 98 24 40. 
E-mail: info@oxfamfrance.org

 www.oxfamfrance.org

■ اأوك�صفام نوفيب )هولندا(
Mauritskade 9، Postbus 30919، 2500 GX، 

The Hague، The Netherlands
Tel: +31 70 342 1621

E-mail: info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

■ اأوك�صفام اأملانيا
Greifswalder Str. 33a، 

10405 Berlin، Germany
Tel: +49 30 428 50621

E-mail: info@oxfam.de
www.oxfam.de

■ اأوك�صفام كيبيك
2330 rue Notre Dame Ouest، bureau 200،  

Montreal، Quebec، H3J 2Y2، Canada
Tel: +1 514 937 1614

E-mail: info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

■ اأوك�صفام بريطانيا
Oxfam House، John Smith Drive، Cowley، 

Oxford، OX4 2JY، UK
Tel: +44 1865 473727

E-mail: enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

 اأوك�شفام الدولية
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■ الأمانة العامة ملنظمة اأوك�صفام الدولية: 
Suite 20، 266 Banbury Road، 

Oxford، OX2 7DL، UK
Tel: +44 1865 339100  

Email: information@oxfaminternational.org. 
Web site: www.oxfam.org

مكاتب ن�صر الوعي ملنظمة اأوك�صفام الدولية:
E-mail: advocacy@oxfaminternational.org

■  Washington: 1100 15th St.، NW، Ste. 600، 
Washington، DC 20005-1759، USA
Tel: +1 202 496 1170. 

■  Brussels:  Rue Philippe le Bon 15، 
1000 Brussels، Belgium
Tel: +322 502 1941

■  Geneva: 15 rue des Savoises، 
1205 Geneva، Switzerland
Tel: +41 22 321 2371. 

■  New York: 355 Lexington Avenue، 
3rd Floor، New York، NY 10017، USA
Tel: +1 212 687 2091. 

■  Brazil: SCS Quadra 08  Bloco B-50،  
Sala 401 Edifício Venâncio 2000،  
Brasília  DF  70333-970، Brazil
Tel: +55  61 3321 4044

املنظمات املرتبطة باأوك�صفام. 
املنظمات التالية، هي منظمات مرتبطة مبنظمة اأوك�سفام الدولية:

■ Oxfam International and Ucodep 
Campaign Office )Italy( Via Fogliano 10، 
00199 Rome، Italy
Tel +39 0645 432939، 
Fax +39 0645 438046 
Email: ucodep-oi@oxfaminternational.org

املراقبون ملنظمة ازك�صفام الدولية. 
املنظمات التالية لها حاليا �سفة الع�سو املراقب يف منظمة اأوك�سفام 

الدولية، وتعمل على حتقيق االنتماء الكامل:

■  Fundación Rostros y Voces )México( 
Alabama 105، Colonia Napoles، 
Delegación Benito Juarez، 
C.P. 03810 Mexico، D.F. 
Tel: + 52 55 5687 3002 / 5687 3203 
Fax: +52 55 5687 3002 ext. 103
E-mail: comunicación@rostrosyvoces.org 
Web site: www.rostrosyvoces.org

■ Oxfam Japan Maruko bldg. 2F، 
1-20-6، Higashi-Ueno، Taito-ku، 
Tokyo 110-0015، Japan
Tel: + 81 3 3834 1556. 
E-mail: info@oxfam.jp 
Web site: www.oxfam.jp

■ Oxfam India  2nd floor، 
1 Community Centre، 
New Friends Colony، 
New Delhi، India  110 065  
Tel: +91 )0( 11 4653 8000، 
fax: +91 )0( 11 4653 8099، 
email: delhi@oxfamindia.org،
website: www.oxfamindia.org 
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