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-- 
  

      : ملخص

 هذا يومنا وحىت قيامها، ومنذ اسرائيل، دأبت لقد
 للقانون املخالفة واألساليب الوسائل أبشع باستخدام،

 أرضه، لرتك ودفعه الفلسطيين، الشعب لرتهيب الدويل،
 احلركة رفعته الذي املبدأ الواقع، أرض على جتسد لكي

 بال لشعب شعب، بال أرض" البداية، منذ الصهيونية
 األراضي وصادرت املذابح، من الكثري فارتكبت" أرض

 الوسائل بني من وكان واملستعمرين، باملستعمرات وزرعتها
 عام ومنذ الشروع السابقة، الغاية لتحقيق املستخدمة

 األراضي يف العنصري الفصل جدار بإقامة 2002
 على سلبية كارثية آثار له كان الذي احملتلة، الفلسطينية

 نفسيًا، صحياُ، اجتماعيًا،  الفلسطيين والشعب املواطن،
  . وثقافياً   تعليمياً،

  

Abstract: 

    Since its establishment, Israel has 
persisted in using hideous violations 
of international law to terrorize the 
Palestinian people, to drive them off 
their land so as to realize the Zionist 
motto of "A land without people for a 
people without land". In so doing, it 
committed massacres, confiscated 
land colonizing it with settlements 
and settlers. One of its means to 
achieve this aim was to begin to 
construct the racial segregation wall 
in 2002 on the Occupied Palestinian 
Territory (OPT). This has had a dire 
impact on the Palestinian civilians and 
people in the following aspects: 
health, psychological well-being, 
social fabric, education, of Palestinian 
cultural heritage. 
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    : الدراسة خطة

قد إسرائيل أن من الرغم عامع دار ا بناء ع2002بدأت السلبية آثاره أن إال ،

دقيق تقدير إ الوصول معھ يصعب مما يوم، عد
ً
يوما تتفاقم زالت ال الفلسطي واملواطن الوطن،

الفلسطي الوط قتصاد و باملواطن، ق وت قت ال ة واملعنو املادية سائر ا   .م

خال من نحاول فسوف ذلك، ذاومع ل ارثية ال ثار ع الضوء سلط أن الدراسة ذه ل

العتيدة ية الفلسطي الدولة ساعد قد مما
ً
ا وحضار

ً
عليميا ،

ً
يا ،

ً
نفسيا ،

ً
اجتماعيا دار ا

الدو( املجتمع من ساحقة بأغلبية
ً
حديثا ا ف ض) املع التعو م شمل ي، قانو ملف بإعداد

ب س ال ضرار عندعن
ً
زا جا ون لي ية، الفلسطي والدولة الفلسطي للمواطن القاتل دار ا ا

إسرائيل مع ي ا ال ل ا بمفاوضات   .البدء

دار ا حول سابق بحث تناولت قد أن ما شر(و ال قيد ن و مفصلة) و بصورة

ش وما ، الدو القانون نظر ة وج من العنصري دار ل املختلفة وانب لقواعدا اك ان من لھ

لالتفاقيات خرقھ عن عدا ، الدو سان حقوق وقانون ي، سا الدو والقانون ، الدو القانون

ثار ع الدراسة ذه تنصب سوف لذا وإسرائيل ية الفلسطي والسلطة ر التحر منظمة ن ب مة امل

جتماعية املجاالت القاتل دار ا ذا عن والناجمة ية ال و وكذلكالتعليميةوالنفسية ،

النحو ع وذلك مطالب، وعدة فقط، ن مبحث إ الدراسة ذه أقسم سوف لذا ة، ضار وا الثقافية

  -:ي

ول  القاتل: املبحث دار ل والنفسية جتماعية   .ثار

ول    القاتل: املطلب دار ل جتماعية   .ضرار

ي   الثا القاتل: املطلب دار ل النفسية   .ضرار

ي الثا والثقافة: املبحث والتعليم ة ال ع القاتل دار ل السلبية   .ثار

ول  ة: املطلب ال ع القاتل دار ا   .آثار

ي الثا التعليم: املطلب ع القاتل دار ا   .آثار

الثالث الثقا: املطلب اث ال ع القاتل دار ل السل   .الفلسطيثر

وتوصيات   خاتمة
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    ول  املبحث

دار والنفسية جتماعية السلبية ثار ن حياة ع القاتل ل ن املواطن ي   الفلسطي

ية الفلسطي را العنصري دار ا ناء و نفيذ ب سرائيلية ومة ا شرعت أن منذ

ع ارثية، ال آثاره الفلسطي املواطن أدرك جتماعيةاملحتلة، املختلفة، ا جوان م حيا

تقطيع خالل من السياسية م حيا ع خطورتھ عن عدا قتصادية، و والتعليمية، ية، وال

تلك ع املستقلة م دول بإقامة م حلم تحقيق دون يلولة ل املحتلة ية الفلسطي را أوصال

  .را

اليو  م حيا ع السلبية أثاره أن خصصناوحيث فقد يوم، عد
ً
يوما تتفاقم الزالت مية

ناول ن ن، مطلب إ املبحث ذا تقسيم خالل من وذلك والنفسية، جتماعية ثار إلبراز املبحث ذا

دار ل النفسية ثار عن ي الثا املطلب ونتحدث دار، ل جتماعية ثار ا م   .ول

ول  جت:  املطلب القاتلضرار دار ل   ماعية

ع برز ثر تزل، ولم العنصري دار ا بناء عن الناجمة جتماعية ضرار انت

حيث دمات، ا ع صول وا ، جتما املجال ضرار ذه كز وت ، الفلسطي املواطن حياة

حر تقييد ع عمل كما داخلھ، ية فلسطي تجمعات عزل ع دار ا للمواطنعمل ركة ا ة

إ م سكنا أماكن ترك ع ا م لكث وإرغامھ ية، الفلسطي لألسر تھ شت إ إضافة ، الفلسطي

عام املحتلة را إ أو ية، الغر الضفة داخل أخرى سرة1948مناطق شمل جمع أجل من ،

عل و ة من ساسية دمات ا ع م حصول س ت أجل من أو ذهالواحدة بيان مكننا و يم،

ي النحو ع وذلك   -:ثار

 
ً
دار: أوال ة ا ركة وحر   : ا

ركة، ا ة حر ع ه تأث دار ل السلبية ثار من الفلسطي املواطن بھ شعر ما أول لعل

ب س ملا شائھ إ خالل من دار(وذلك ا ح(و) بوابات التصار للمواطنون) نظام بد فال

ي منالفلسطي املعقدة الشبكة اجتياز من يتمكنوا ي ل حتالل سلطات من ا عل صول ا من ون

ية الغر الضفة شرة املن العشوائية ة العسكر واجز ا وجميع العازل، دار ا   . 1 بوابات

يون الفلسطين املزارعون اعتاد دار(وقد ا بناء قبل ولة) ما س م مزارع إ الوصول

إما سر، دواتو من م يلزم ما ل وإدخال قدام، ع
ً
ا س ح او الدواب، أو السيارة، بواسطة
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شاء با حتالل قوات قامت دار ا بناء عد ولكن ا، وغ سمدة، و ليات وح 62الزراعية

بالوصو  حتالل سلطة من مسبقة ح تصار يحملون الذين اص لأل فقط سمح دار ا  ل بوابة

خضر ط وا دار ا ن ب الواقعة م أراض ً 2إ
يوميا ا ف الصباح12،يفتح ة قص ات لف بوابة

ن ت مناس أخرى بوابات عشر وتفتح املغلقة، املناطق من ن املزراع عودة عند ار ال أخر و الباكر،

قطف موسم ولكن السنوي، تون الز موسم و سبوع، خالل ثالث وثالثونأو ثالث تفتح تون الز

هللا رام ومحافظة ن، جن محافظة تقع بوابات شمل ن(بوابة بلع م،)عدا ت ب ومحافظ ،

ليل   3.وا

ية الغر الضفة ركة ل تقييدا ك ش التفت نقاط إحدى دار، ا بوابات ل ش و

مم ا، فتح مدة وِقَصر ا فتح توقيت ملحدودية
ً
نظرا يصطفوااملحتلة، أن ح التصار حملة ع يفرض ا

م، وأمتع م وثائق فحص أجل من لة، طو ملدة البوابة بمقارنة 4أمام سرائيليون نود ا يقوم حيث

مضايقات من نتظار ذا يرافق ما عدا بالعبور، م ل سمحوا أن قبل م، لد ال بالقائمة م أسما

البوابات، عند انات مشددة 5 وإ املنطقةوقيود إ سمدة و الزراعية، ة دو و املركبات، دخول ع

ذلك البوابة ع يقف الذي ندي ا مزاج ع ا منع أو ا إدخال عملية يتوقف وال املغلقة،

   6 .الوقت

املنطقة خاصة و م أراض بدخول ن الراغب ن املزارع إ تنظر حتالل سلطات أن ما و

م أ ع  ( املغلقة
ً
ملدة) زوارا ح تصار م م

ً
عضا تمنح ا بالبقاء24فإ للمزارع سمح فقط، ساعة

اليوم اية البوابة إغالق قبل ا مغادر عليھ ن يتع ولكن ا،    7 .ف

سور وف ال وصف حولJohn Dugardوقد املتحدة، لألمم السابق اص ا املقرر ،

ي الفلسطي را سان حقوق حتاللأوضاع سلطات تطبقھ الذي ح التصار نظام املحتلة، ة

للذاكرة ستد بانھ ، الفلسطي املواطن املرور(ع ن العنصري) قوان الفصل نظام ا يطبق ان ال

وخاضعة ينة، م بصورة ركة ا تتحكم ال ن القوان تطبق إسرائيل ألن وذلك السود، ضد

ا تنفيذ واء و ع 8 .للتعسف فقط يؤثران ال والبوابات ح، التصار نظام أن فيھ، شك ال ومما

الروابط مثل ية، الفلسطي للمجتمعات جتما سيج ال ع مدمرة
ً
آثارا ما ل وإنما ركة، ا ة حر

املقدسة ماكن ارة ز ا ف بما خرى، جتماعية شطة و والزواج، القرابة وروابط التقليدية،

نللمسلم املسيحي و    9 .ن

بأن دار ا من املتضررة القرى عن الفلسطي حصاء مركز عن صدرت دراسة وجاء

م% 90 قدر تضررت كما دار، ا داخل م أقار ارة ز من تتمكن لم دار ا داخل املوجودة سر من
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سبة ب الثقافية و جتماعية شطة ممارسة عق%80ع دار ا أصبح كما ن، ب الزواج أمام بة

دار، ا جان ع شون ع حتالل 10 أفراد سلطات أن ع يدل فإنما ء، ع ذا دل وإن

واملس جراء، استخدام ع دأبت قد ، ح(سرائي لألرا) بالتصار ا احتالل بداية منذ

عة الذر تحت وذلك ، ما ا للعقاب كأداة اليوم، وح ية، أمنية(الشاملةالفلسطي و 11 )مخاوف

عض املحتل أعطت قد انت إن وال ي، سا الدو القانون لقواعد وا اك ان ذلك

ن املواطن ممارسة تجاه ة وا واجبات عليھ ألقت ا أ إال قواتھ، أمن ع للمحافظة الصالحيات

للمادة
ً
وفقا العادية م يا لالحتالل ن اضع لعام43ا عة الرا اي ال اتفاقية وال 12 ،1907من

القيود ل ش كما ، الدو املجتمع أعضاء الدول ميع امللزم العر الدو القانون من جزء عت

اتفاقية نصت ال ماعية، ا ات العقو من
ً
نوعا القاتل، دار ا بناء عن الناجمة ركة ا ة حر ع

لعام عة الرا املادة1949جنيف ا منع ا33ع    13 .م

قوقأخ ا من سلسلة ك تن دار ا بناء عن الناجمة ركة ا ة حر ع القيود فإن
ً
ا

سان، قوق الصارخة ات ا ن إطار دار ا بناء يدخل مما ، الفلسطي سان لإل ساسية

للمادة
ً
وفقا ركة ا ة ر اكھ ان

ً
مثال ذلك كذلك13من سان، قوق العال عالن اكھمن ان

العمل ق ا ا م والثقافية، جتماعية و قتصادية قوق ل الدو د الع مواد من ) 6م(للعديد

الغذاء ق التعليم) 11/1م(وا ق الثقافية)13م(وا ياة ا املشاركة ق وا املادة(،

ل 14 )أ/15/1 الدو د الع ام ألح اكھ ان سبق ما ل إ يضاف خاصة، و السياسية، و املدنية قوق

إال12املادة ة، ر ا ذه تقييد ومنعت ركة، ا ة حر ع ا م و الفقرة نصت وال منھ،

ات وحر حقوق حماية أو العامة، خالق أو ة ال أو النظام حماية أجل ومن القانون، بموجب

ن    15 .خر

 
ً
دار: ثانيا   : والت ا

سةعت الرئ داف أحد م ووط م، وقرا م مد من ن ي الفلسطي ن املواطن ت

السياسة، ذه ل
ً
سا تكر العنصري دار ا بناء جاء وقد ن، وح ا، شأ منذ يونية الص ركة ل

سواء ية، العر القرى ا ف بما ية، الغر الضفة محافظات ان س من الف رة إ بنائھ أدى حيث

بناءانت ا ر أظ ال داف أخطر من ارجية ا رة ال عت و خارجية، رة أو داخلية، رة

افة اتخاذ املختصة، الشعبية و الرسمية ية الفلسطي ات ا من يتطلب مما ذا و القاتل، دار ا

متطلبات افة توف خالل من وذلك ا، م د ا قل ع أو ا لوقف الالزمة الصمودجراءات

م وقرا م مد ن ي الفلسطي ن للمواطن جتما و الداخلية 16 قتصادي رة ال أن كما ،
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ذه تفاقم تمنع أو من تحد واجتماعية، اقتصادية سياسات وتنفيذ رسم ستد عنھ الناجمة

إفش يتم ي ول م، عزال ا خشية دار، ل املحاذية املناطق معظم شرت ان ال رة دفالظا ال ال

الت و و العنصري دار ل س    17 .الرئ

فقد املحتلة، ية الفلسطي را جتما سيج ال ع كب أثر القاتل دار ل ان كما

ه تأث ان وإن ية، والدي والثقافية جتماعية شطة و والزواج التقليدية، الروابط ع
ً
سلبا أثر

جتم شطة ع شالسل ع ال سر ع أثره من أك دار ا غرب ش ع ال لألسر اعية

املحافظات 18 .شرقھ مستوى ع قارب و ل ن ب التواصل آليات إضعاف إ أدى فقد

وكذلك ية، الفلسطي القرى و املدن ن ب جتما التواصل قطع ع عمل حيث ا، جميع ية الفلسطي

ية الفلسطي القرى ن ب
ً
جليا ذلك ر ظ وقد الواحدة، ة القر داخل ح بل خر، البعض مع ا عض

ھ، وغر دار ا شرق ن نصف ا العنصري دار ا ا قسم ال سرة 19 القرى أفراد أصبح فقد

ا ومحيط ية العر القدس مدينة خاصة و ،
ً
عضا م عض عن ن معزول ع 20 الواحدة مؤشر ذا و ،

إمعان ا،مدى م رة لل ا مواطن ودفع القدس، ملدينة دية و ال ا سياس سرائيلية السلطات

والقابلة العملية، جراءات افة اتخاذ الرسمية وغ الرسمية ية الفلسطي ات ا من يتطلب ما و و

خ املحافظات ن ي الفلسطي ن املواطن ا و ن، املقدسي صمود دعم ز لتعز   21 .رى للتنفيذ

دمات ا عن ية الفلسطي انية الس التجمعات فصل ع القاتل دار ا عمل فقد ،
ً
ا أخ

ية، الدي وح بل جتماعية، و الثقافية شطة ممارسة ومن عليم، و ة من مما 22 ساسية

السابقة دمات ا ع صول ا من تتمكن ي ل أخرى، أماكن إ رة لل سر من الكث ،دفع

ا واستقرار سرة وحدة   . 23 وتحقيق

ي سا الدو والقانون ، الدو القانون ام ألح وا اك ان ذلك أن شك ، 24 وال

سان حقوق   . 25 .وقانون

ي املطلب دار النفسية ثار: الثا   القاتل ل

ً
تطورا املحتلة ية الغر الضفة أرا ع القاتل دار ا بناء ألنھعت وذلك ،

ً
اما

ً
سياسيا

مساره، طبيعة حسب و أنھ إال ن، ي الفلسطي ن املواطن حياة ع اليومية ارثية ال اتھ تأث إ باإلضافة

ع يفرضھ ما ألن وذلك ية، الغر الضفة ي يو الص ي يطا س املشروع ملجمل
ً
جا تتو ل ش

التفاف وطرق بوابات، ع، وقا من ية الفلسطي املرسومرض و نار الس
ً
مبدأيا يخلق فإنھ وأنفاق، ية
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حتالل، دولة قبل من ائية، ال ة سو وصال(لل ومقطعة ومفككة، مطوقة ا) معازل عل سيطلق

ن سرائيلي نود وا ة العسكر ات الدور من حفنة ا مفاتيح يملك ياة، ل قابلة   .دولة

دار ا إقامة عن نتج ما سبق ما إ واقتصادية،يضاف اجتماعية، حياتية ظروف من

ن املواطن حياة ع
ً
سلبا لھ ذلك عكس ا وقد ومعقدة،

ً
جدا صعبة عليمية، و ية، و

م م كث أعرب وقد ،
ً
ساءا و

ً
رجاال ،

ً
وأطفاال

ً
وشبابا

ً
شيوخا م، وأعمار م شرائح افة ب ن، ي الفلسطي

ومست م ملستقبل سبة بال مل بفقدان م شعور ذاعن الدراسات ش و م، ومد م قرا قبل

م م البعض لدى باالنتحار والتفك بل كتئاب، و والقلق، بالعزلة، الشعور حاالت تزايد إ انب  .ا

26   

العالقات ومحدودية اجتماعية، دعم نظم وجود لعدم
ً
نظرا ثار ذه نتجت وقد

ن محصور أصبحوا م و سر، ن ب وارتفاعجتماعية الفقر، من عانون و م، وقرا م، بيو

م، بي البطالة لتقليص 27 سبة
ً
أساسيا

ً
عامال ان

ً
جغرافيا الواحدة سرة ت شت و فتفكييك

أدت ا، اليف ت ادة وز املواصالت، ة وصعو صار وا غالق سياسة أن كما ا، بي جتماعية العالقات

ب التواصل من د ا إ ا حدةجميع من زاد بدوره ذا و جتماعية، ا عالقا أضعف مما سر، ن

الواحدة سرة أفراد ع واملعنوي النف القرى 28 .الضغط ذه من العديد أصول ألن ذلك

حيث ا، مع ة أسر عالقات يحتفظون ا أبنا مازال ية، الغر الضفة أك بلدات إ عود ة الصغ

حضور نازات، ا ومراسم الزواج حفالت السيما والعائلية، جتماعية و ية الدي املناسبات تقت

املناسبات، ذه الواسعة سرة اع 29 أفراد ف مالية مة مسا وتقديم م لبعض م ام اح عن
ً
ا    30 .ب

ط ا داخل سكّن ي اللوا خاصة و دار، ا بناء جراء من ك املتضرر ساء ال انت وقد

ب س وذلك يھ، جان ع الواقعة دودية، ا القرى يقطنون اص أ من وجات وم خضر،

ار  للز ن خروج ألن ن، ل أ عن ن الرجوع،انقطاع ن ل يضمن ال املحتلة، ية الغر الضفة منطقة إ ة

ة و بطاقة وإنما م، ا بأم أسوة إسرائيلية، ة و بطاقة يحملون ال ن أوالد أن خاصة و

ية يات 31.فلسطي الفلسطي والفتيات ساء، لل التنقل حركة ع
ً
ا وا

ً
سلبيا

ً
أثرا دار ا ترك فقد

للعادات 
ً
نظرا عام، ل اش لوحد املرأة سافر أن املقبول غ من إذ املرأة، سفر املتعلقة جتماعية

عدم ية الفلسطي سر عض لدى اتجاه ر ظ لذا ت، الب خارج الليل تم أن أو الظالم، حلول عد

سن الفتيات ج تزو نحو تجاه وكذلك دار، ا من انب ا بنفس يقيم لرجل إال الفتاة ج تزو

ل آمنةمبكر، غ ظروف ظل جامعة أو مدرسة إ تھ اب إرسال ب يتجنب    32 .ي
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مما فداحة أك م عل دار ل النف ثر ون ي فقد ن، ي الفلسطي لالطفال سبة بال أما

من والرعب وف با
ً
شعورا م لد وولد م، عليم و م طفول ع أثر فقد م، وأشقا م، ا أم أصاب

ع الرصاص م،إطالق أنھ 33ل كما التعليم، ترك ع م م
ً
عددا أج البوابات ع اليومي فالعبور

أول طفال ان و التوتر، و ية العص ع طا ا عل غلب فقد ية، الفلسطي لألسر الداخلية العالقات إطار

غھ لتفر أداة أصبحوا م و التوتر، ذا    34 .ايا

ال ثار ذه أن فيھ، شك ال اتومما ا ن حصيلة انت دار، ا بناء عن الناجمة نفسية

ودون الليل، منتصف للبيوت دم فمن افة، ا جوان ن ي الفلسطي ن املواطن حياة طالت ال

قتصاد عماد وال صبة ا الزراعية م وأراض م لبيارا م خسار إ باإلضافة إنذار، سابق

الرئ واملصدر لروحھالفلسطي كخسارتھ ألرضھ خسارتھ عن م عض ع وال م، ش ملع    35 .س

ي املبحث دار السلبية ثار:  الثا ة ع القاتل ل   والثقافة والتعليم ال

دار آثار: ول  املطلب ة ع ا   ال

ية الغر الضفة ية ال واملرافق وضاع ع ئة الس بصماتھ القاتل دار ا ترك لقد

ط وا دار ا ا يحيط ال القرى ا إل الوصول انية إم من د ا ع عمل حيث املحتلة،

الص 36 .خضر القطاع ضرار من د املز اق با بنائھ اكتمال حال دد أنھ دراسة. كما ففي

دار، ا بإقامة البدء من مبكر وقت الفلسطي حصاء از ج ا رت 37أجرا ناكأظ من% 42أن

إ الوصول ع م م كب عدد قدرة لعدم وذلك إقامتھ من مباشر ل ش تأثرت قد ية الفلسطي سر

املراكز تلك إ الوصول ع الط ادر ال قدرة عدم إ إضافة شفيات، واملس الطبية املراكز

شفيات، الضفة38واملس ملواط سية رئ لة مش القاتل دار ا خلق حيثحيث من عام ل ش ية الغر

وتخصصيھ نوعية، طبية خدمات تقدم ال املقدسية، ية الفلسطي املسشتفيات إ الوصول انية إم

خرى، ية الغر الضفة شفيات مس اف ل ش متوفرة أخرى 39 غ دراسة ذلك ع أكدت وقد

عام ية الفلسطي ية ال والسياسات عالم د مع ا اكتمال2003أصدر حال أنھ ت أو إذ ،

، الفلسطي الص از ل امل تدم عنھ تج سي فإنھ ي ا ل ش دار ا 40ًبناء
أيضا ا نتائج وجاء

ية،% 92بأن ال دمات ا إ الوصول جمة ات صعو وا واج دار ا غرب ن القاطن املر من

عن ن ي الفلسطي املر من العديد وفاة إ إأدت الوصول من م منع عد القاتل دار ا بوابات د

ع ما أم ما وضع مولودتان توفيت حيث بلوط، دير بوابة عند حدث كما ية الفلسطي شفيات املس

اجز    41.ا
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دار ا أثر ع
ً
مثاال ية الفلسطي قلقيلية مدينة من البحثية الدراسة تلك معدو اتخذ وقد

ية، ال النوا ع محاصرةالقاتل إ أدى القاتل، دار ا بناء بأن الدراسة تلك ت أو حيث

املواطنون يمنع حيث الشرقية، ة ا من واحدة بوابة ا وعل ات، ج ثالث من قلقيلية مدينة

من نائية است بموافقة إال املرضية، م حال انت ما م للعالج املدينة من روج ا من الليل ساعات

و املسؤول لالضابط طو جدال    42 .عد

شفيات املس ا تقدم ال ية، ال دمات ا ع القاتل دار ل السل ثر يقتصر ولم

شغيل و الغوث الة و من املقدمة دمات ا تلك
ً
أيضا شمل أنھ بل ومية، ا ية ال واملراكز

ن ي الفلسطي ن التا)UNRWA(الالجئ سعاف سيارات حتالل قوات منعت حيث من، ا ل عة

الطبية زة ج و ة، دو وصول وأعاقت ، املر ونقل    43 .التنقل

ية ال واملراكز املرافق إ الوصول من ن ي الفلسطي ن املوطن منع و فإنھ، ،
ً
ا وأخ

من عانون ومن اصة، ا حتياجات وذوي طفال ن ب خاصة و الوفاة، معدالت تفع س ية الفلسطي

املزمن تضافمراض جديدة بنائية مساحة ل مع باستمرار، ادة للز ة مر املعدالت ذه أن كما ة،

القاتل دار ا   .إ

ي املطلب دار آثار: الثا   التعليم ع ا

ا ف التعليم خدمات ع
ً
سلبا املحتلة ية الغر الضفة أرا القاتل دار ا بناء ر

ّ
أث لقد

الطلبة وع املختلفة، اتھ نطاقبمستو وع عام، ل ش التعليم ة مس إعاقة إ أدى مما ن، واملعلم

امعات 44 .واسع ا أن خاصة و م جامعا أو م، ومدارس الطالب ن ب
ً
فاصال دار ا ون ي ما

ً
ا فكث

ظل ا إل الوصول يجعل مما سة الرئ ية الفلسطي املدن تقع العا التعليم ليات و ية، الفلسطي

أنالتقسيم كما والعقبات، باملخاطر محفوف أو مستحيل شبھ القاتل دار ا أوجده الذي والعزل

ي املبا تضررت حيث التعليم، بمرافق مادية
ً
أضرارا قت أ قد نفسھ دار ل شائية عمال

للتخفي ا مبان توسيع من خرى املدارس سرائيلية، السلطات ومنعت دار، ا مسار قرب فالواقعة

ضاع قد بأنھ ية الفلسطي التعليم و بية ال وزارة التعليم مسؤولو قّدر وقد ا، ف زدحام حدة من

الدرا العام س التدر من امل ر ش قل ع الطلبة االت2003/2004ع يجة ن فقط،

را ف تجر أجل من ركة ا ة حر ع املفروضة خرى والقيود التجول، خرىمنع عمال و ،

دار ا لبناء مقدرة. املصاحبة أثر قد دار ا بناء عن الناجم الدخل وقلة الفقر، تف أن كما

الرسوم دفع عن عاجزة ية الفلسطي سر من الكث أصبحت حيث م بمدارس الطلبة التحاق

ط ب س ا وارتفاع ا م لت
ً
نظرا املدارس إ الوصول ف ومصار االدراسية، يقطع ال املسافة ول
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ا إل للوصول
ً
يوميا بوابات 45 الطلبة لعبور إسرائيلية ح تصار ا يحتاجون واملدرسون الطلبة أن كما ،

ا عل صول ا سطيع ي ال م م
ً
ا وكث دار يحصل 46 ا ال االت ا ح أنھ لھ ذلك إ يضاف ،

ح، التصار ع واملعلمون الطلبة ؤالء ا الدخولف و ركة، ا م حر تقّيد من عانون م فإ

حساسية من لھ ش ما و ينة، م جسدية ش تفت أعمال من ذلك يصاحب ملا البوابات، من روج وا

واملعلمات للطالبات سبة أخرى  47 بال وألسباب لذلك التعليمية 48 ، للعملية
ً
مدمرا دار ا أثر ان فقد ،

و املحتلة، ن مدارسفلسط ا ف تتوافر ال ال خضر ط وا دار ا ن ب الواقعة القرى خاصة

الدراسات عض أشارت وقد القاتل، دار ا لبوابات اليومي العبور إ م يضطر مما ة ثانو أو ابتدائية

م بما الضرر اق إ إ سيؤدي فإنھ بنائھ اكتمال حال أنھ التعليم ع دار ا بآثار جموعھاملتعلقة

ع) ألف170( ن موزع فلسطي ازدادت 49 مدرسة) 320(طالب لما ادة للز ة مر رقام ذه و ،

دار ا ذا بناء حلقات   .واكتملت

ة الثانو املرحلة عد ن ي الفلسطي الطلبة ع القاتل دار ل السل ثر إ ش
ً
ا وأخ

ا امعية ا م دراس مواصلة ن املدنالراغب
ً
جميعا ا لوجود

ً
نظرا ية، الفلسطي امعات

القدس سة الرئ ية الطلبة 50 الفلسطي يضطر مما م، ت و ليل وا هللا ورام ن وجن ونابلس

ذا يصاحب وما ية، الفلسطي والبلدات القرى جميع من ا إل نتقال من ا لتحاق ن الراغب

نظام خاصة و قيود من دارنتقال ا عن نجمت ال ثار شع أ من بحق عت والذي ح التصار

  . القاتل

سان حقوق وقانون ي، سا القانون لقواعد
ً
ا ا ان ل ش لھ ذلك أن شك ال 51 وال

املختلفة اتھ بمستو والتعليم الثقافة ق ا ا جميع   .تكفل

دار السل ثر: الثالث املطلب اث ع القاتل ل   الفلسطي الثقا ال

املجتمع تمام ا أثارت ال القضايا م أ من تزل ولم القاتل، دار ا بناء قضية انت لقد

دار، ا ذا عن وتحدثت إال دولية، أو محلية فضائية محطة من فما املحك، تحت ووضعتھ ، الدو

لم ما ولكن ، الفلسطي ي العر الشعب ع القاتلة، الدوليةوآثاره واملؤسسات الدو عالم بھ تم

املدفونة ية الفلسطي ثار سرقة واملتمثل ، الفلسطي الثقا اث ال ع دار ا ذا ل ي ار ال ثر و

ا سيطر تحت ثار ذه تبقى ح ا، شرق أو ا، عل دار ا تقيم أن إسرائيل عمدت ة، أثر مواقع

أي خضر، ط ا عامداخل منذ املحتلة ية الفلسطي ذلك52 1948را ة ب د ش ومما ،

دار ا بناء ا لشروع و ظات ال منذ ا شكيل تم قد سرائيلية ثار ة ملدير عة تا
ً
انا أن

  .القاتل
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سرائيلية، القوات بمرافقة قامت مجموعات، عدة إ ان ال ذه قسمت وقد

امل ن ندس منوامل تتمكن ي ل دار، ا مسار تحديد ع ا بنفس شرف ي ل دار، ا بناء ع ن شرف

الفلسطي خ والتار ية الفلسطي ة و ال معالم واخفاء طمس دف ية، الفلسطي ثار واخفاء سرقة

   53 .نفسھ

لمة ا ة لقر ع التا حسن ب منطقة ة أثر قطع سرقة ان ال ذه قامت فقد لذا

نفذت قد سرائيلية ثار دائرة بأن ية الفلسطي ثار و السياحة شرطة أكّدت حيث ن، جن محافظة

داخل إ ا ونقل آثار من ا ف ما باستخراج تقوم أن قبل ثري، املوقع ذلك التنقيب أعمال

عام املحتلة ن عام54 ،1948فلسط آالف2003و بمصادرة سرائي حتالل سلطات قامت

ية الغر الضفة خ التار عمق ة الضار امة ال ة ثر املواقع من العديد تضم ال الدونمات

القاتل دار ا مناطق ا وقوع ة ب    55 .املحتلة

نح إدخال تم دار ا ذا بناء من فقط و املرحلة أثناء 230وو
ً
سيا رئ

ً
ا أثر

ً
موقعا

مناطق إ1948داخل باإلضافة والقبور،1751، وف، الك مثل
ً
تراثيا

ً
ومعلما ،

ً
ا صغ

ً
موقعا

ن، فلسط مة امل الطبيعية املواقع م أ ببعض دار ا وأحاط براج، و زء 56 والصوامع، ا و

غر  امة ة أثر مواقع ستصبح ية الغر الضفة من ي نو الشرا املسار بموجب أنھ كما دار، ا ي

من أك سيصبح ردن غور طول ع الشر دار ا من
ً
حا مق ان أثري1000الذي ومعلم موقع

حا، أر منطقة ناء باست سرائيلية، السيطرة ضم 57 تحت أو دم، تم فقد م؛ ت ب منطقة أما

ا قر ة ثر املواقع من كب املجاورةعدد سرائيلية املستوطنات إ ن، ت ثر وُحسان ضر

ما أن 58 .ل اكتمالھ1250كما عند دار ا وسيعمل ردن، وادي دار ا ا دد ي
ً
ا أثر

ً
ومعلما

ً
موقعا

نحو تدم أو عزل املحتلة 59 2800ع ية الغر الضفة آخر أثري وموقع   .معلم

السلطات  تخفي روال كم لآلثار ا استخدام القاتل دار ا بناء ع القائمة سرائيلية

املسؤول صرح فقد ، الفلسطي ضاري ا اث ال من عليھ تحتوي ما و ، را من د املز ملصادرة

عام سرائيلية العليا املحكمة أمام دار ا مسار تخطيط عن غي2003سرائي اجراءات بأن ،

أ دار ا باآلثار،مسار صلة ذات عوامل املثال يل س ع ا م عوامل، لعدة محتمل تم 60 مر وقد

ح، املق دار ا مسار ع ة ثر املواقع عشرات شاف اك ة، 61 بالفعل و ز ة قر
ً
مثال ذلك  62من

ن، ن 64 وصفا، 63  وقف موقع ا ف يوجد ال عابود ة كقر خرى، ية الفلسطي القرى من ذلك وغ

القضاة وخلة ط
ّ

البال تل ما ن ام ن    65 .أثر
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ية الفلسطي ثار ع اعتداء من احتالل كقوة إسرائيل بھ قامت ما أن فيھ الشك ومما

للقوان
ً
ا وا

ً
ا ا ان ل ش ب، وال السرقة أو بالتدم حدسواء ع والدولية املحلية ن

لعام66سواء، اي ال اتفاقية خاصة ة،1954و املس اعات ال أثناء الثقا اث ال بحماية املتعلقة

لآلثار املتعمد التدم أن كما ، الفلسطي الثقا اث ال تح أن احتالل كقوة إسرائيل تلزم وال

عمال أن عن عدا حرب، مة جر بمثابة مايةعت الدولية تفاقية ام أح بوضوح ك تن السابقة

لعام والطبي الثقا اث تدم 67 1972ال عن الفوري التوقف حتالل سلطات ع ن يتع ولذا ،
ً
دليال ل ش والذي ،

ً
ا كث الفلسطي شعبنا بھ يفخر والذي ، الغ الفلسطي ضاري ا اث ال

ذور  ا ع
ً
ا وقو

ً
ا بدماءوا

ً
ا كث ت رو وال أرضھ الصابر الفلسطي لشعبنا ة الرا

العظام   .أجدادنا

اتمة  والتوصيات ا

التالية مور ابراز الدراسة ذه من دف ال   -:ان

دار إقامة إن -1 ية را  القاتل ا ون  قد متعددة غايات تحقيق إ دف الفلسطي ا من ي م  ع أ

ية را من كب جزء ع الدائمة سرائيلية السيطرة ضمان طالق ا بما الفلسطي  السيطرة ف

خاصة الطبيعية املوارد ع وة و ب املائية، ال ية ثار و اث وطمس الفلسطي  الفلسطي الثقا ال

ة، ومواقع كنوز  من فيھ بما  .بأرضھ الشعب ذا ارتباط عمق مدى عكس أثر

دار السلبية ثار تقتصر لم -2 ية را سلب ع القاتل ل وة وتدم الفلسطي  الزراعية ال

ية ، قتصاد عماد و الفلسطي  املواطن، حياة منا افة لتطال السلبية آثاره امتدت بل الفلسطي

، الفلسطي والشعب
ً
، اجتماعيا

ً
يا ، و

ً
، ونفسيا

ً
عليميا   و

ً
 .وثقافيا

، املجتمع أكد لقد -3 دار، بناء  الشروع بداية ومنذ الدو خھ، وح ا  وذلك بنائھ، مشروعية عدم تار

قليمية، العاملية الدولية املنظمات قبل من لبنائھ الرافض املوقف خالل من ى  والدول  و ناء الك  باست

كية، املتحدة الواليات شاري  بالرأي ذلك ُتّوج وقد مر  عام صدر الذي الدولية العدل ملحكمة س

دار شأن صدرت ال القرارات أقوى  من عت والذي ،2004  القضية لصا بل العنصري، ا

ية ل الفلسطي ، املجتمع أعضاء الدول  من العظ الغالبية إرادة عكس مما عام، ش  الرافضة الدو

نجز ما وإزالة بنائھ، عن التوقف إ باالحتالل، القائمة الدولة اسرائيل د أّنھ بل ومساره، لبنائھ،
ُ
 منھ، أ

ض عو ن و ات وإعادة بنائھ، من املتضرر را املمتل ا تم ال و م وأن بنائھ، أجل من مصادر  ما تح

ي، حتالل تحكم ال الدولية تفاقيات  جاء ر ا بما ا ع جنيف اتفاقيات ف  ،1949 لعام ر

ن ق ن وال ع ا التا اي اتفاقية وكذلك ،1977 لعام ل حق، عت ال 1907 لعام ال اف و اع  محكمة و
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ا بما الدو املجتمع اعضاء الدول  ميع امللزم الدو العرف قبيل من العليا، سرائيلية العدل  ف

  .اسرائيل

ي بما أو
ّ
فإن سبق ما ع ناًء   -:و

 
ً
،-:أوال

ً
سياسيا ،

ُ
اجتماعيا ،

ً
اقتصاديا صعدة، افة ع العنصري، الفصل دار املدمرة لآلثار

ً
نظرا

بل ، الفلسطي الشعب حياة أومرحلية عابرة، قضية أّنھ ع معھ، التعامل يتم
ّ
أال فيجب ،

ً
وقانونيا

القانونية ات ا فع لذا عنھ، الناجمة ثار م ب معھ التعامل ن نقابةيتع خاصة و ية، الفلسطي

،
ً
قانونيا تھ مواج ا بدور تضطلع أن ، الفلسطي للشعب قانونية ة واج من لھ ش ما و ن، املحام

من عنھ نجم وما السلبية، وآثاره دار، ا حول معمقة، قانونية ملفات باعداد شرع بحيث ،
ً
وقضائيا

و يد تحت ون لت الفلسطي/أضرار، املفاوض طلب اأو إل اجة ا   .عند

الفلسطي الشعب معاناة شر ل صعدة جميع ع عمل أن ية، الفلسطي الوطنية السلطة وع

أن سالمي املؤتمر ومنظمة ية، العر امعة ا وع
ً
دوليا سرائيلية السياسة وف دار، ا من

ية الفلسطي السلطة بمساندة ما بدور ا(تقوما ية الفلسطي لھ) لوليدةالدولة ملا
ً
نظرا املجال، ذا

الفلسطي الشعب ع بل إقامتھ، من ن املتضرر ن ي الفلسطي ن املواطن ع س ل مدمرة، آثار من

ي، العر املستوى ع مية أ من ا
ّ
حل لھ ش وما العادلة، لتھ مش حل عطيلھ خالل من بأسره،

والعال سالمي،   .و

 
ً
وم-:ثانيا ح نة السلطةشكيل دار وا يطان س شؤون وزارة بإشراف ومية، ح وغ ية،

مع التضامن يئات و الدولية، سان حقوق مؤسسات دفع انية إم لبحث ية، الفلسطي الوطنية

اتفاقية عن ثقة املن القانونية ا اما ال ام باح ا ومطالب ا، دول ع للضغط الفلسطي الشعب

ورف عة، الرا الوطجنيف القضاء أمام دار، ا ناء ب شارك أو أمر، من ل ضد قانونية دعاوى ع

املادة لنص نادا اس الدول ذه من" 146"ل طاقم شكيل يقت ذا و عة، الرا جنيف اتفاقية من

مدى لدراسة ، الدو القضاء ة خ م ل ممن م وغ والعرب، ن، ي الفلسطي ن القانوني اء ا

رف انية املتحضرةام الدول من العديد أّن خاصة و الدعاوى، ذه  -ع
ً
أمام-قانونيا ا قضا فتحت قد

مثل خرى، الدولية رائم ا من ا وغ سانية، ضد رائم وا رب، ا بجرائم املتعلقة الدعاوى

اسبانيا" طانيا، بر سا، فر ا، ي تحر " ب بحث يتم أن ان، بم مية فمن ذا ول م، ذهوغ ك

حتالل دولة ع الدو الضغط ملضاعفة دار، ا بقضايا املتعلقة   .الدعاوى



  ـــــــــــــــــــــــــ الجدار القاتل و آثاره السلبية على الشعب الفلسطيني اجتماعيا، نفسيا،صحيا،تعليميا و حضاريا

 - 48 - 

 

املتعددة-:ثالثا ا يئا و املتحدة مم صعيد ع ية، الفلسطي الرسمية ات ا تحرك ضرورة

خ" بتار ن فلسط أصبحت أن عد خاصة مراقب2012-11-29و بصفة وتتمتع عضو، غ دولة

حيث املتحدة، لألمم العامة معية ا املتحضر العالم دول من ساحقة أغلبية و املتحدة، مم

ع وامتناع138موافقةحصلت من41دولة، دول، سُع اض اع مقابل ت، التصو عن أخرى دولة

كية مر املتحدة للواليات عة وتا رادة، ة ر فاقدة ة، صغ الت دو سُت ا، لبحث،" ضم

الصادرة العنصري، دار ا بخصوص الدولية العدل محكمة فتوى وتنفيذ إعمال آليات ومناقشة،

ومجلس2004عام املتحدة، لألمم العامة معية ا صعيد ع دو عرف وجود ظّل خاصة و ،

الدولية العدل ملحكمة ة شار س راء وتطبيق ام باح ا، ام بال يق ، الدو   .من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وام    :شال
نظراً لما یمثلھ ھذا الجدار من رغبة ) الجدار القاتل(رت أن أطلق على الجدار في ھذا البحث مصطلح لقد آث * :

صھیونیة دفینة بقتل وإبادة كل ما ھو فلسطیني، من شجر، وحجر، وبشر، علماً بأن الحكومة اإلسرائیلیة وكذلك 
) لجدار األمني، جدار الفصل، وغیرھاالسیاج، ا(وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة قد استخدموا عدة مسمیات منھا 

ولكن ھذه المسمیات تعتمد على التضلیل وبخاصة عندما سیتضح لنا من خالل ھذه الدراسة، أن الھدف الرئیس 
من الجدار ھو سلب أكبر قدر من مساحة أراضي الضفة الغربیة، وضم ما تم تشییده من مستوطنات علیھا إلى 

من % 56مستوطنة إسرائیلیة وما نسبتھ  56عن الجدار، أن  2005عام إسرائیل، فقد جاء في دراسة صدرت 
  .مستوطني الضفة الغربیة بدون المستوطنات في القدس الشرقیة  سوف یكونون في الجزء الشرقي من الجدار

See, Hilwig, Elin, B, The Barrier in The Occupied Palestinian Territory “Protection 
of Privite preporty under International Humanitirian and Human Rights Law, 

Puplished by Wolf Legal Publishers, 2005, p7 

كامل إبراھیم، یوسف، جدار . أنظر د. وللمزید حول مصطلحات الفصل والعزل المتداولة باالعالم االسرائیلي
، 2005ناشر باحث للدراسات، بیروت، تشرین الثاني، الضم والفصل العنصري والدولة الفلسطینیة العتیدة، ال

  .22ص

1-Monaghan Lisa, and Careccia Grazia, The Annexation Wall and its Accociated 
Regime,  Al-Haq, June, 2009, p16. See also, Dolphine Ray, The West Bank Wall, 
Pluto Press, London, Ann Arobr. 

لى ابداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، ملخص أثر الجدار على النواحي خمسة أعوام ع - 2 
اإلنسانیة، األمم المتحدة، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، األراضي الفلسطینیة المحتلة، القدس الشرقیة، تموز 

  .24، ص2009

إلدارة المدنیة اإلسرائیلیة تصبح المرجع السابق، نفس الصفحة، علماً بأن التصاریح الممنوحة من قبل ا  -3
غیر ذات جدوى وفي حكم الالغیة، وال یسمح لحاملھا بعبور البوابات في حالة إعالن اإلدار المدنیة اإلغالق 

: لتلك المنطقة، أو فرض إغالق شامل في األراضي الفلسطینیة، وبخاصة أثناء فترة األعیاد الیھودیة، أنظر
, May, Http://www.btselem.orgished on Bitselem: The Separation Barrier, Publ

06/2010. P2.  

http://www.btselem.orgished
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4-  Dolphine Ray, The West Bank Wall, Op. cit, p80. 

من قبیل ھذه المضایقات ما ذكره المقرر الخاص لالمم المتحدة بشان حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة  -5
عندما دخلت طفلة صغیرة من تلك البوابة، (تقریره، ما ذكره لھ بعض المراقبین عند بوابة رأس عطیة في 

للذھاب إلى مدرستھا، فقام أحد الجنود من بین المتواجدین عند مدخل البوابة بتفتیشھا، بینما قام اآلخر بتصویب 
بور تلك البوابة لعدم حصولھ على تصریح من بندقیتھ نحوھا دون أن یملك والدھا أن یفعل شیئاً، وھو ال یملك ع

:أنظر). اإلدارة المدنیة  

The UN special rapporteur, John Dugard, Question of the Violation of Human 
Rights in the Occupied Arab Territories, Including Palestine. The Situation of 
Human Rights in The Palestinian Territories Occupied by Israel since 1967, 
February, 2004, para 20. 

  .25-24خمسة أعوام على ابداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص -6

علماً بأن اإلجراءات المطلوبة لتقدیم طلبات الحصول على ھذه التصاریح معقدة وتعسفیة، بصورة تحول  -7
لحصول علیھا، ألن سلطات االحتالل ال تعمل على توضیح االجراءات الالزم عملھا بدقة دون قدرة المواطن ا

  . من أجل الحصول علیھا

  .Monaghan Lisa, and Careccia Grazia, The Annexation Wall, Op. Cit, pp16-17: أنظر

8-  Ibid,  p17.لم 2003كتوبر من عام ، وقد ذكر السید معروف زھران رئیس بلدیة قلقیلیة أنھ منذ شھر أ ،
تصریح، وقد تم رفض مئات الطلبات  400یمنح للمزارعین الطالبین لدخول أراضیھم لزراعتھا سوى 

  .األخرى

: أنظر Dolphine Ray, The West Bank Wall Unmaking Palestine, Op. cit, p67. 

  .5، ص2006ني، أثر الجدار على التجمعات السكانیة، مركز المعلومات الوطني الفلسطی  -9

 30(اجراءات افتاء بشأن اآلثار القانونیة لبناء جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة فلسطین، بیان خطي -10
  .100، ص2004فبرایر، /شباط  23ومرافعة شفویة  2004ینایر / كانون الثاني 

العتیدة، مرجع سابق، كامل، یوسف ابراھیم، جدار الضم والفصل العنصري والدولة الفلسطینیة . د -11
  .213ص

12-  Hilwig, Elin B. The Barrier in The Occupied Palestinian Territory, Op Cit, p36. 

تحظر . ال یجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم یقترفھا ھو شخصیاً (والتي تنص على أنھ  -13
  .)العقوبات الجماعیة، وبالمثل جمیع تدابیر التھدید او اإلرھاب

تأثیر الحواجز العسكریة على سكان، ومؤسسات القدس الشرقیة، مركز القدس للحقوق االجتماعیة  -14
  .39، ص2002واالقتصادیة، القدس، آیار 

  -:من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، أنظر في تفصیل ذلك 12/3المادة  -15

Hilwig, Elin B. The Barrier in The Occupied Palestinian Territory, Op. Cit, pp62-63. 

أبو الرب، محمود، اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للجدار، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث   -16
  .275، ص2004والدراسات، العدد الثالث، ینایر 



  ـــــــــــــــــــــــــ الجدار القاتل و آثاره السلبية على الشعب الفلسطيني اجتماعيا، نفسيا،صحيا،تعليميا و حضاريا

 - 50 - 

 

عام فقد بلغ مجموع األسر التي ھجرت من التجمعات التي اخترق الجدار العنصري أراضیھا، حتى  -17
فرداً، من التجمعات التي مر بھا  11461أسرة، في حین بلغ عدد األفراد الذین تم تھجیرھم  2173، 2004

  :الجدار، أنظر في أثر الجدار على التھجیر والعوامل التي دفعت المواطنین الفلسطینیین لھجرة مدنھم وقراھم

Palestinain Central Bureau of Statisitic (Demographic and Social on The West 
Bank), April, 2004, pp34-35.) 

محكمة العدل الدولیة، إجراءات افتاء بشأن اآلثار القانونیة لبناء جدار في األراضي الفلسطینیة المحتلة،  -18
  .102-100مرجع سابق، ص

الجدار ال یستغرق فقد فصل الجدار ما بین األب وابنھ، واألخ وأختھ، حیث كان التواصل بین األھل قبل  -19
سوى عدة دقائق أو مئات األمتار، أصبح بعد إقامتھ یحتاج إلى قطع مسافات طویلة، قد تستغرق عدة ساعات أو 
عشرات الكیلومترات، مما أثر على العادات الفلسطینیة بخاصة الزواج، حیث أصبح ھناك توجھ لعدم التزاوج 

. اكل وعقبات في المستقبل، وتشتیت لألسرة واألطفالبین من یقیمون في جھتي الجدار لما في ذلك من مش
  -:أنظر

Amnesty International, Israel and The Occupied Territories, Conflict Occupation 
and Patriarchy: Women Carry the Burden, March 2005, p4.  

العنصري في محافظة القدس، إلى أن فقد أشارت نتائج مسح تھجیر المواطنین الفلسطینیین بسبب الجدار  -20
بواقع % 32.9) 2006حتى عام (نسبة المواطنین من المحافظة الذین غیروا مكان إقامتھم السابقة قد بلغت 

من األفراد الذین % 53.9من تجمعات خارج الجدار، حیث أن % 83.3من تجمعات داخل الجدار، و% 29.6
خارج الجدار، % 51.7داخل الجدار و % 54.9بعد بناء الجدار غیروا مكان إقامتھم السابقة كان ألول مرة 

  -:أنظر%. 17.3وكان الجدار وتبعاتھ سبباً لتغییر مكان اإلقامة السابقة لما نسبتھ 

مسح أثر جدار الضم والتوسع وتبعاتھ على النزوح القسري للفلسطینیین في القدس، الجھاز المركزي لإلحصاء 
  .5، ص2006، )بدیل(ني لمصادر وحقوق المواطنة والالجئین، الفلسطیني، والمركز الفلسطی

  .277أبو الرب، محمود، اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للجدار، مرجع سابق، ص -21

تجمعاً سكانیاً عن مراكزھم الصحیة، كما فصل  30، عمل الجدار العنصري على فصل 2004فحتى عام   -22
ن خدمات الھاتف، كما تأثرت مدینة القدس بصورة كبیرة، حیث أشارت تجمعاً ع 11تجمعاً عن المدارس، و 22

منھا % 56.3من األسر المقدسیة تاثُرت قدرتھا على زیارة األھل واألقارب، و% 84.6االحصائیات إلى أن 
تأثرت قدرتھا على ممارسة النشاطات الثقافیة واالجتماعیة والترفیھیة، كما أثر الجدار على قدرة األسر على 

  %.40یارة األماكن المقدسة بنسبة ز

  .21، ص2006مجلة إنساني، الصلیب األحمر الدولي، صیف عام   -23

من اتفاقیة  33، السابق اإلشارة إلیھا، وكذلك المادة 1907من اتفاقیة الھاي لعام  43من ذلك مثالً المادة  -24
من اللحق اإلضافي االول  85من المادة  جنیف الرابعة التي حظرت العقوبات الجماعیة وكذلك الفقرة الرابعة

، الذي اعتبر تھجیر السكان الخاضعین لالحتالل الحربي من قبیل الجرائم الجسمیة، 1949التفاقیات جنیف لعام 
  -:انظر في تفصیل ذلك

Elin B. Hilwig, The Barrier in The Occupied Palestinian Territory, Op. Cit, pp48-49.  

، وبخاصة الفقرتین األولى 1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  12الً المادة من ذلك مث  -25
من العھد  11من نفس االتفاقیة، وكذلك المادة  17وكذلك الفقرتین األولى و الثانیة من المادة . والثالثة منھا

تقر  -1(ولى منھا، التي نصت على ، وبخاصة الفقرة األ1966الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة لعام 
الدول األطراف في ھذا العھد بحق كل شخص في مستوى معیشة كاف لھ وألسرتھ، یوفر ما یفي بحاجاتھم من 
الغذاء والكساء والمأوى، وبحقھ في تحسین متواصل لظروفھ المعیشیة، وتتعھد الدول األطراف باتخاذ التدابیر 
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ر الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد األول، الوثائق العالمیة، إعداد أنظ...) الالزمة إلنقاذ ھذا الحق
  . 123، ص2003، 1القاھرة، ط/ محمود شریف بسیوني، الناشر دار الشروق . د

أثر الجدار على األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في التجمعات التي تقع خلف الجدار، مركز المعلومات  -26
  .5، ص2004سطیني، الوطني الفل

  .102اجراءات افتاء بشأن اآلثار القانونیة لبناء جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة، مرجع سابق، ص  -27

  .1كتّاب، إیلین، جدار الفصل العنصري والعائلة الفلسطینیة، آلیات التكیف والمواجھة ص -28

29-   Dolphine Ray, The West Bank Wall Unmaking Palestine, Op. cit, p82. 

، عندما أقیم خفل زفاف في منطقة وادي 2008فعلى سبیل المثال، ما حصل في شھر حزیران من عام  -30
) ألفیھ منشیھ(الرشا، وھي إحدى التجمعات المھمشة المعزولة داخل المنطقة المغلقة التي تحیط بھا مستوطنة 

ى ذلك الحفل، وقام منظمو الحفل بإعداد طعام لھذا في محافظة قلقیلیة،، حیث تم دعوة أكثر من ألف شخص إل
العدد الضخم، العتقادھم أنھم سیسمح لھم بالحضور، نظراً لوجود قائمة مصدقة بأسمائھم لدى الحاجز، بتنسیق 
مسبق بین المجلس المحلي للقریة، والسلطات اإلسرائیلیة، إال أنھم لم یسمحوا سوى لثالثین شخصاً فقط 

  :لزفاف، مما اضطرھم إلى توزیع الطعام في الیوم التالي على المجاورین، انظربالعبور، وحضور ا

، )ملحق أثر الجدار على النواحي اإلنسانیة(خمسة أعوام على ابداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة 
  .17، مرجع سابق، ص2009تموز 

  .1مرجع سابق، صكتّاب، إیلین، جدار الفصل العنصري والعائلة الفلسطینیة،  -31

32-  Dolphine Ray, The West Bank Wall Unmaking Palestine, Op. cit, p82. 

33-  Ibid, P74 

وقد جاء في المسح الذي أجراه الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني لألسر الفلسطینیة التي یمر الجدار 
مانع من زواج أحد أفرادھا من شریك الحیاة الفاصل في أراضیھا، أن نسبة األسر الفلسطینیة التي أصبح لدیھا 

الطالبات فیھا /، كما أن نسبة األسر التي تأثرت حركة النساء%50.4المقیم في الجھة األخرى من الجدار بلغت 
لألسر التي تقیم غرب الجدار الفاصل، حیث قلل الجدار من % 86.5من وإلى التجمع الذي یقیمون فیھ بلغت 

  %.77.4لتسبة لألسر التي تقیم شرق الجدار الفاصل حركتھن، في حین بلغت ا

كامل یوسف إبراھیم، جدار الضم والفصل العنصري والدولة الفلسطینیة العتیدة، مرجع سابق، . د: أنظر
  .198-188ص

ویرى البعض أنھ باإلضافة إلى المظھر السلبي للعالقات األسریة المتمثل بالتوتر، فقد كان لبناء الجدار  -34
اتھ أثراً ایجابیاً على األسر الفلسطینیة، یتمثل بالتكافل والتضامن األسري، وبخاصة مع األبناء وتداعی

كتّاب، إیلین، جدار الفصل  -:أنظر. المتزوجین، وھذا یمثل عودة لقوة االرتباط بالعائلة الفلسطینیة المستمرة
  .1العنصري والعائلة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص

  .نفس الصفحةالمرجع السابق   -35

36-  The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank Communities, 
A follow-up report to the Humanitarian and Emergency Policy Group (HEPG) and 
The Local Aid Coordination Committee (LACC), Update No.3, November 30, 2003, 
p13. 

حیث أجرى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني مسحاً لألسر الفلسطینیة في التجمعات التي یمر الجدار   -37
أسرة یقیمون  195أسرة، منھا  890القاتل من أراضیھا، حیث بلغ حجم العینة لألسر التي اكتملت مقابلتھا 
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، وقد 2003تشرین األول من عام أسرة یقیمون شرقھ، حیث تم جمع البیانات خالل شھر  695غرب الجدار، و
من األسرالفلسطینیة الواقعة غرب الجدار قد شكل لھا االنفصال عن الخدمات % 73.7أظھرت النتائج أن 

الطبیة، من مستشفیات ومراكز صحیة، في مراكز المدن عائقاً في الحصول على الخدمات الطبیة، في حین 
  -:أنظر. القاتللألسر الواقعة شرق الجدار % 38.6كانت النسبة 

- 186كامل، یوسف ابراھیم، جدار الضم والفصل العنصري والدولة الفلسطینیة العتیدة، مرجع سابق، ص. د
187.  

أثر الجدار على األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في التجمعات التي تقع خلف الجدار، مرجع سابق،   -38
  -:وأنظر أیضاً . 3ص

Dolphine Ray, The West Bank Wall Unmaking Palestine, Op. cit, p81. 

ھو المستشفى الفلسطیني ) المطلع(المعروف بمستشفى ) أوغستا فیكتوریا(فعلى سبیل المثال، فإن مستشفى  -39
الوحید، الذي یوفر غسیالً للكلى في الضفة الغربیة،، كما أن مستشفى المقاصد الخیریة اإلسالمیة ھو المستشفى 

  -:أنظر. الذي یوفر عالجات متخصصة في أمراض القلبالفلسطیني الوحید 

محكمة العدل الدولیة، إجراء افتاء بشأن اآلثار القانونیة لبناء جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة، مرجع 
  .107سابق، ص

في مدینة القدس بانھ في حالة اكتمال بناء الجدار القاتل، فإن  2005فقد جاء في دراسة صدرت عام    -40
من المرضى ذوي االحتیاجات الخاصة، سیحرمون من التوجھ إلى المراكز  17.640مریضاً و  38.850

  -:أنظر. الطبیة المتخصصة

Medicinin Du Monde, The Ultimate Barrier, Jerusalem, February, 2005, p15. 

لعتیدة، مرجع سابق، كامل، یوسف ابراھیم، جدار الضم والفصل العنصري والدولة الفلسطینیة ا. د  -41
ومن أجل تجنب صعوبات الوصول إلى المستشفیات في حاالت المخاض والتي قد تفاجيء المراة . 192ص

لیالً، وقت إغالق بوابة الجدارـ، فقد أشار تقریر صدر عن مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، وكالة 
، أنھ في تسعة مجموعات سكانیة، 2007ام ع) OCHA-UNRWA(غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 

تترك النساء الحوامل المنطقة المغلقة قیل موعد والدتھن بأسابیع لضمان الوصول لخدمات الرعایة الصحیة، 
  .والمستشفیات

خمسة أعوام على إبداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، ملخص أثر الجدار على النواحي : أنظر
  .16، مرجع سابق، ص2009اإلنسانیة، تموز 

كامل، یوسف ابراھیم، جدار الضم والفصل العنصري والدولة الفلسطینیة العتیدة، مرجع سابق، . د -42
عن  2009، ومما یؤكد مصداقیة الدراسة الصحیة السابقة، ما ورد في دراسة حدیثة صدرت عام 193ص

ة، العدید من الوقائع التي تؤكد على ما جاء في مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في األراضي الفلسطینیة المحتل
على حاجز قلقیلیة  2007كانون أول من عام  15الدراسة السابقة، منھا على سبیل المثال ما حصل بتاریخ 

بعد ) بنان اسماعیل یعقوب یوسف(نفسھ، الذي كان مغلقاً في الساعة الثالثة صباحاً عندما توجھت إلیھ المواطنة 
لمخاض حیث نقلھا زوجھا واقربائھا إلى نقطة العبور، حیث تم تأخیرھا لمدة ساعة، وھم في شعورھا بآالم ا

حالة جدال مع الجنود اإلسرائیلیین، فولدت بنان في السیارة قبل أن یسمح لھا الجنود بالمرور، فنقلت إلى بلدة 
اقتضى الحقاً اجراء عملیتان  حبلة بالقرب من قلقیلیة حیث قامت قابلة بالعنایة بھا وطفلتھا الجدیدة، مما

  - :أنظر. جراحیتان لھا جراء تعقیدات ما بعد الوالدة

  .17خمسة أعوام على ابداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص

كامل، یوسف إبراھیم، جدار الضم و الفصل العنصري، الدولة الفلسطینیة العتیدة، مرجع سابق، . د  -43
  .194ص



    جامعة القدس/ الدويك موسى . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

- 53-  

 

 25فإن بعض المدرسین في محافظة قلقیلیة یتوجب علیھم أن یقطعوا مسافة تزید على : على سبیل المثالف -44
كیلومتراً، واجتیاز العدید من الحواجز ونقاط التفتیش وصوالً إلى مدارسھم، عدا ما یستغرقھ ذلك من وقت، 

  :یالً، انظروخاصة أن فترات االنتظار للعبور على بعض ھذه الحواجز تستغرق وقتاً طو

Palestinian Central Bureau of Statistics (Demographic and Social Consequences of 
the Separation Barrier on the West Bank, April, 2004, p50. 

من الطالب الفلسطینیین الذي تركوا التعلیم في % 26أن  2004فقد أشارت دراسة احصائیة صادرة عام    -45
% 81.5ت الفلسطینیة التي تأثرت بالجدار كان بسبب الوضع االقتصادي المتردي ألسرھم، كما أن المجتمعا

من األسر الفلسطینیة التي تأثرت بالجدار، والتي لھا أبناء ملتحقون بالتعلیم قد سلكوا طریقاً بدیلة وصوالً إلى 
  :مدارسھم وكلیاتھم، انظر

Palestinian Central Bureau of Statistics, op. cit, p52. 

لم یكّن قادرات على ) نزلة عیسى(في مدرسة البنات قرب  18معلمة من أصل  14فعلى سبیل المثال فإن  -46
  :انظر. التدریس سوى نصف عدد األیام المقررة للتدریس بسبب ھذه القیود

The Impact of Israel’s Separation Barrier on affected West Bank Communities, Op. 
cit, p13. 

وبخاصة في الحواجز التي ال یوجد علیھا مجندات إسرائیلیات یقمن بتفتیش اإلناث، وقد جاء في بعض  -47
الدراسات المتعلقة بالجدار أنھ في بعض بوابات العبور ال تحضر المجندات قبل الساعة العاشرة صباحاً، مما 

  أنظر. دوامھنیؤخر الطالبات والمعلمات بما یزید عن ساعتین عن 

The Impact of Israel’s Separation Barrier on affected West Bank Communities, Op. 
cit, p13. 

من ذلك ما یتعرض لھ الطالب، وبخاصة الذكور منھم، من استفزازات الجنود الموجودبن على البوابات   -48
على التجمعات السكانیة، مركز المعلومات  أنظر أثر الجدار. مما یؤثر على نفسیتھم وقدرتھم على التركیز

  .5الوطني الفلسطیني، مرجع سابق، ص

نتائج مسح الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ألثر الجدار على األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في  -49
  .1، ص2004التجمعات التي تقع خلف الجدار، 

م بلدة أبو دیس ثلث أراضیھا بسبب الجدار الذي فصلھا والتي خسرت أبنیة جامعة القدس الواقعة في حر  -50
 17طالب وموظف القیام برحلة دائریة على طول  5000عن مدینة القدس مما فرض على ما یزید عن 

كیلومتراً للوصول إلى الحرم الجامعي في أبو دیس ویتطلب ذلك التنقل بأكثر من وسیلة نقل واحدة یومیاً ذھاباً 
  .13أعوام على إبداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص أنظر خمسة. وإیاباً 

، وكذلك العھدین الدولیین للحقوق 1949، وجنیف الرابعة لعام 1907من ذلك مثالً اتفاقیة الھاي لعام   -51
  .، وغیرھا من االتفاقیات األخرى1966االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والمدنیة لعام 

قد یكون االستثناء على عدم االھتمام العالمي بأثر الجدار على اآلثار والتراث الثقافي الفلسطیني، ما صدر   -52
كانون الثاني ینایر  7، الذي أصدر في 2004الذي عقد في واشنطن عام ) WAC(عن المؤتمر العالمي لآلثار 

  .لتسببھ بتدمیر التراث الثقافي الفلسطینيقراراً یدین إسرائیل على استمرارھا في بناء الجدار القاتل  2004

كیف یستبیح جدار الفصل والتنقیب غیر المشروع، (یحیى، ھـ، عادل، أثار فلسطین بین النھب واإلنقاذ : انظر
  .148، ص2008، خریف 76مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد ) وتجارة اآلثار التراث الفلسطیني

لطات االحتالل االسرائیلي، ذلك أنھا ومنذ احتاللھا للضفة الغربیة المحتلة وھذا لیس باألمر الجدید على س -  53
وغزة والقدس، وھي تسطو على اآلثار بل والتراث الثقافي الفلسطیني، حتى وصل بھم األمر إلى حد نسبة 
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ع ما لھم بھذه لباس المرأة الفلسطینیة واألكالت الشعبیة الفلسطینیة إلیھم، في محاولة یائسة إلظھار عالقة من نو
كامل، ابراھیم یوسف، جدار الضم والفصل العنصري والدولة . األرض، وما علیھا من تراث، انظر د

  .207-206الفلسطینیة العتیدة، مرجع سابق، ص

  .204المرجع السابق، ص   -54

  .نفس المرجع، نفس الصفحة  -55

  .1، ص2003طھ، حمدان، آثار جدار الفصل، . د   -56

العدل الدولیة، اجراء افتاء بشأن اآلثار القانونیة لبناء جدار في األرض الفلسطینیة المحتلة، مرجع محكمة  -57
  .111سابق، ص

  .111المرجع السابق، ص -58

من مجموع المواقع األثریة المعروفة في المناطق % 23.3وھذا الرقم ال یستھان بھ، ألنھ یمثل ما نسبتھ  -59
ن مجموع المواقع األثریة المعروفة في فلسطین التاریخیة بأكملھا، وھذا مما م% 12الفلسطینیة، وأكثر من 

یحیى، عادل، آثار فلسطین، بین النھب واالنقاذ، / أنظر. یشكل وضعاً كارثیاً للتراث الحضاري الفلسطیني
  .135-134مرجع سابق، ص

  -:وكانت استجابة السلطات االسرائیلیة لھذا التحدي بطرق ثالث -60

یر مسار الجدار في بعض الحاالت نحو الشرق، لتجنب تدمیر المواقع األثریة مما یتسبب تغی  * 
بمصادرة المزید من األراضي، وعزل كثیر من المواقع األثریة والتاریخیة عن محیطھا الطبیعي وضمھا إلى 

اإلسالمیة  إسرائیل، مثال ذلك ما حصل في قبر راحیل في بیت لحم، حیث جرى عزل ھذا المقام، والمقبرة
 .التابعة لھ عن مدینة بیت لحم كلیاً، وأصبح محظوراً على الفلسطینیین الدخول إلى ھذا الموقع

في حاالت أخرى، عملت السلطات االسرائیلیة على تنظیم عملیات سریعة من التفتیش في المواقع   ** 
من وجھة نظر إسرائیل لنھب األثریة المكتشفة على مسار الجدار القاتل، وبخاصة المواقع األقل أھمیة 

 .محتویاتھا ونقلھا إلى أسرائیل

في حال عجز السلطات االسرائیلیة عن حفر بعض المواقع األثریة الواقعة على مسار الجدار بفعل ضغط *** 
عامل الوقت، تتم تغطیة ھذه المواقع بطبقة سمیكة من الرمل، ثم یبنى الجدار فوقھا مباشرة، كما حصل مع 

. بیزنطیة في بلدة أبو دیس في محافظة القدس، وغیرھا من المواقع األخرى جنوبي محافظة الخلیلالكنیسة ال
  .136یحیى،عادل، أثار فلسطین بین النھب واإلنقاذ، مرجع سابق، ص: أنظر

  .المرجع السابق، نفس الصفحة -61

حیث عّدل المسار شرقاً  والتي تقع شمالي محافظة جنین، وعلى بعد بضعة كیلومترات من الخط األخضر، -62
لیضم إلى الجانب اإلسرائیلي موقعاً أثریاً كبیراً، وعندما اكتمل بناء الجدار في تلك المنطقة في آواخر عام 

  .137تم فصل الموقع نھائیاً عن قریة زبوبة، المرجع السابق، ص 2003

قع أثري مھم في المنطقة الواقعة مو) 100(والتي ذكرت مصادر دائرة اآلثار الفلسطینیة أن ما یزید على  -63
بین قریتي زبوبة والشویكة، یمتد تاریخھا من العصر البرونزي إلى العھد العثماني، وتتضمن مراكز استیطان 
بشریة قدیمة، باإلضافة إلى معالم طبیعیة متنوعة بما فیھا الكھوف والقالع والتجھیزات الزراعیة مثل معاصر 

  .138ظر المرجع السابق، صان. العنب والزیتون وغیر ذلك

دونم من أراضیھا لغایات بناء الجدار القاتل، وتضم ھذه األراضي ما ال یقل  5000والتي تم مصادرة نحو  -64
عن ستة مواقع أثریة مھّمة والتي تم تدمیر ما یقع منھا في مسار الجدار مباشرة، والبعض اآلخر فصل عن 

وھي مستوطنة ) خربة عّما(ف الجدار وھذه المواقع المھمة ھي القریة وتم ضمھا إلى إسرائیل لوقوعھا خل
روماني ظل مأھوالً حتى  –وھي موقع ھیلیسینتي ) وخربة كریكور(بیزنطیة محاطة باألسوار، وأبراج دفاعیة 
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الدالیة، حریو، (التي تضم آثاراً رومانیة وبیزنطیة وإسالمیة، وخرب ) وخربة كرسنا(العھد العثماني 
  .139-138نظر في تفصیل ذلك، المرجع السابق، صا). الفاعوش

  .141-140المرجع السابق، ص  -65

، المعمول بھ في مناطق السلطة الفلسطینیة والذي یشترط 1966لعام  51وبخاصة أحكام قانون اآلثار رقم  -66
ه األعمال وھو وكإجراء احترازي، قبل القیام بأي أعمال تجریف أو بناء أن یتم فحص األرض قبل المباشرة بھذ

  .ما لم تلتزم بھ سلطات االحتالل اإلسرائیلي

  2فلسطینیة العتیدة، مرجع سابق،صكامل ابراھیم، یوسف، جدار الضم والفصل العنصري والدولة ال. د  -67


