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 الممخص

وهي مرتبطة باألساس بالتطور التاريخي , يعتبر بناء الجدار عممية ممنهجة ومخطط لها مسبقأ إسرائيمياً 

فقد تم تحديد اربعة , ولمكشف عن أهم الدوافع واآلثار المترتبة عمى هذا الجدار, "فكرة الغيتو"لمفكر اليهودي و

 . بيت أمر , نعمين, مردا, وهي أم الريحان, مناطق لتحقيق أهداف الدراسة

وقد أظهرت النتائج أن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ساهمت في تحديد مسار الجدار لدى الجانب 

 :اإلسرائيمي وهي

, اشكال السطح ومدى الرؤية, التنوع الحيوي, والتربة, العوامل الطبيعية وشممت المياه الجوفية والينابيع: اوالً 

أما بالنسبة لمتربة فقد تشابهت جميع مناطق . كل من عامل المياه الجوفية وقد تشابهت مناطق الدراسة في 

فقد إحتمت بيت أمر اعمى , رغم اإلختالف في المساحة التي تشغمها" الراندزينا"الدراسة في نوع التربة وهي 

 .ةفأم الريحان مع العمم أن مناطق الدراسة باالساس هي مناطق زراعي, ثم مردا, مساحة تمتها نعمين

إذ تشغل الغابات والمناطق الطبيعية اكثر , أما عامل التنوع الحيوي فقد تركز باالساس في قرية أم الريحان

 .وكانت غير موجودة في مردا, تمتها كل من نعمين وبيت أمر, من مساحتها الكمية% 70من 

يت امر إال انها ساهمت ورغم اإلختالف  في اشكال السطح من سهمية في أم الريحان الى جبمية في نعمين وب

خاصة بعد أن تم ربطها مع مدى الرؤية التي تغطيها المناطق , وبشكل كبير في تحديد مسار الجدار

وهذا , كم70المضمومة بالجدار حيث تغطي كل منطقة مسافات ومدى متفاوت يصل في بعض األحيان الى 

 .عميهم يضمن مراقبة انشطة الفمسطينيين وبالتالي تسهيل عممية السيطرة

 . العامل البشري: ثانياً 

اما , وجد أن هنالك تناسب بين النمو السكاني الفمسطيني مع التطور في مسطحات البناء ومع حصة الفرد

حيث ال يوجد عالقة واضحة بين معدالت الزيادة الطبيعية , في المستوطنات فمم تظهر هذه العالقة



 ي
 

وهذا نفى اإلدعاء اإلسرائيمي القائل بإن , ء في المستوطناتلممستوطنين مع التطور الهائل في مساحات البنا

وأكد عمى أن هدف الجدار هو السيطرة عمى االرض , التوسع اإلستيطاني مرتبط بالزيادة الطبيعية لممستوطنين

 .الفمسطينية واإلستيالء عميها

مردا و نعمين وبيت أمر  أظهرت النتائج أن المستوطنات غير الشرعية القائمة عمى أراضي, وفي هذا السياق

فقد ضم الجدار هذه المستوطنات إضافة الى جزء كبير من . كانت من االسباب الرئيسية لتحديد مسار الجدار

وهذا يؤكد عمى فكرة رسم حدود الدولة اليهودية وفق رؤية االحتالل ومحاولة شرعنة , االراضي الفمسطينية

 .هذه المستوطنات ضمن أي حل سياسي مستقبمي

, فقد عمل الجدار عمى تحويل التجمعات لفمسطينية الى معازل, النسبة آلثار الجدار اإلجتماعية واإلقتصاديةب

من المبحوثين عمى تأثير الجدار السمبي عمى العالقات اإلجتماعية وقطاعي التعميم والصحة % 50حيث أكد 

 . بطالة والفقرلوزيادة نسب ا
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Abstract 

The construction of the wall is an Israeli pre-planned action that is basically linked with the 

historical evolution of the Jewish idea of the isolation “ghetto". To study the most important 

factors and implications of this wall, four areas across the West Bank have been identified to 

achieve the objectives of the study; these are Umm Alrehan, Marda, Ni'lin, and Beit Ummar. 

The results showed two sets of factors have affected the route of the wall, these are: 

 Natural factors: This included groundwater and springs, soil, biodiversity, geomorphology, 

and visibility. It has been found that ground water and soil are common factors that play 

important role in drawing the route of the wall in the four areas, especially that the four 

areas are basically dependant on agriculture. 

With regard to biodiversity, its importance was revealed only in Umm Alrehan, which is 

attributed mainly to the large areas (more than 70%) of forests and biodiversity, followed by 

Ni'lin and Beit Ummar, and absent in Marda. 

Despite the difference in geomorphology; ranging from plains in Umm Alrehan to mountains 

in Ni'lin and Beit Ummar, but it contributed largely in determining the route of the wall, 

especially when it has been linked with the visibility from different viewpoints into the 

annexed areas by the wall. Visibility is an important factor in supervising and controlling the 

Palestinians’’ activities, where it could reach 40 km in some of the study area. 

Human factors: including the Palestinian and settlers population and built-up areas.  A 

positive correlation between the Palestinian population growth rate and the increase in the 

associated built-up area was found, whereas such correlation is absent in the case of 

settlers, especially with the large increase in the settlements’ built-up area that is much 
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higher than the settlers natural growth rate. Consequently, such fact denied the Israeli claim 

of the large settlement expansion due to the natural increase of the settlers number, and at 

the same time highlights the facts that the main goal of the wall is to control Palestinian 

land and to legitimize the settlements into any future political solution. 

With respect to the socio-economic effects of the wall, the wall has transferred the 

Palestinian communities into ghettos, where more than 50% of the respondents confirmed  

the negative effects of the wall on social relations, education, health, and economic aspects 

of the affected Palestinian built-up area, with an increase in unemployment and poverty 

rates among inhabitants.  



1 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 المقدمة

 

 

 

 

 

 



2 

 

 المقدمة 1.1

تقػـو ىػػذه الدراسػػة عمػى تحػػري وتحديػػد العوامػػؿ التػي سػػاىمت فػػي رسػـ مسػػار الجػػدار الػػذي تقػـو بػػو إسػػرائيؿ عمػػى 

 .األراضي الفمسطينة وكذلؾ اآلثار المترتبة عف إقامة الجدار

 وتبمػورت ,قائمػة العنصػري الفصػؿ فكػرةو  الفمسػطينية األراضػي عمػى الييوديػة الدولػة إقامػة فػي التفكير بداية فمنذ

 ىػذا تنفيػذ بػدأ حيػث ,الجػدار الفاصػؿ يسػمى بما الحالية صورتيا إلى وصمت أف إلى  األعواـ مر عمى وتطورت

 إلػى األخضػر الخػط بمحػاذاة الغربيػة الضػفة شػماؿ مػف الجػدار ىػذا ويمتػد ,  2002 عػاـ حزيػراف فػي المشػروع

 .جنوبيا

العقيػدة الييوديػة التفكيػر والتركيبػة و فيػي جػزء مػف  ,كر الييودي الى ما قبؿ الجدار بكثيػرفتعود فكرة الفصؿ في ال

عزلػػة فػػي رتبطػػة بمػػا عايشػػو الييػػود مػػف فصػػؿ و كمػػا انيػػا م ,"شػػعب اهلل المختػػار"مرتكػػزيف بػػذلؾ عمػػى مقولػػة أنيػػـ 

ولس الرابع بوكاف العزؿ إختياريًا الى اف جاء البابا   ,خاصة كنتوناتمراحميـ التاريخية المختمفة حيث عاشوا في 

" واطمػػؽ عمييػػا  ,فتحيػػاغػػالؽ االحيػػاء الييويػػة و إلحيػػث حػػدد مواعيػػد  ,الػػذي حولػػو الػػى عػػزؿ إجبػػاري فػػي ايطاليػػا

ة وكػػاف اوؿ جيتػػو ييػػودي فػػي البندقيػػة حيػػث تػػـ تجميػػع الييػػود فػػي أمػػاكف خاصػػة محاطػػ, (2005إبػػراىيـ" )الجيتػػو

با عاش الييػود فػي و وفي العصور الوسطى في اور , (2004يثالبرغو و  خضراء)باالسوار ليتـ عزليـ عف المحيط 

 (.2005إبراىيـ )مناطؽ خاصة بيـ محاطة باالسوار 

ـ عمػػى أثػػر عمميػػة المقاومػػة التػػي 1995الجانػػب االسػػرائيمي والفمسػػطيني عػػاـ  بػػيف "الفصػػؿ " لقػػد ظيػػر مصػػطمح 

وكػذلؾ عمميػة بيػت ليػد والتػي نػت  , اً والتػي ادت الػى وفػاة عشػريف شخصػ ,ؼ فػي تػؿ ابيػبنغػو ز تمػت فػي شػارع دي

عنيا وفاة واحد و عشريف جندي اسرائيمي حيث وجو اسحاؽ رابيف كممة عمػى شاشػة التمفزيػوف االسػرائيمية و ذكػر 

 (.1995الجعبري)فييا مصطمح الفصؿ 
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لػـ  لكنػوو  ,(2009ىيػر)ـ1967واقعػة ضػمف حػدود عػاـ ال يسير الجدار بشكؿ ممتػوي داخػؿ األراضػي الفمسػطينية

ابػو ) ـ1967عمى حدود عاـ  لـ يحتـر قرارات الشرعية الدولية التي أقرت حدود دولة فمسطيفو  اليدنةيمتـز بخط 

 .(2004الييجاء

 )  حػوالي منيػا ,كػـ 753) )فاالسػتيطاو  الجػدار لشػؤوف المعمومػات مركز حسب إكتمالو عند الجدار طوؿ يبمغس

 مػف واسػعة مسػاحات ومحاصػرة عػزؿ الػى سػيؤدي وىػذا الجػزء , ةالغربيػ الضػفة أراضػي داخػؿ كػـ691.4)

وىػو يسػير , كػـ(61.6)أمػا الجػزء اآلخػر فيبمػغ طولػو , الحيػوي محيطيػا عػف وعزليػا الغربيػة الضػفة محافظػات

 .ـ1967بمحاذاة حدود عاـ 

 البػاقي أمػا ,الكمػي الجػدار طػوؿ مػف (%58) نسػبتو مػا أي الجػدار مف كـ440.25) ) حوالي بناء إكماؿ تـ لقد

 .2011) زتمو , واالستيطاف الجدار لشؤوف المعمومات مركز)ومقترح  لو مخطط أو اإلنشاء قيد إما فيو

 نفسو يطرح الذي السؤاؿ لكف ,اإلسرائيمية لمدولة األمف تثبيت ىو اإلسرائيمي المشروع ليذا المعمف اليدؼ كاف لقد

 ؟ معمنػة غيػر أخػرى اً أىػداف ىنػاؾ أف أـ الجػدار ىػذا إلقامػة الرئيسػي السبب ىو فعال األمف ىؿ :السياؽ ىذا في

ذا ذاو  الػدور؟ ىػذا يػؤدي أف الجػدار اسػتطاع فيػؿ اليػدؼ ىػو ىػذا كػاف وا   األسػباب ىػي فمػا السػبب ىػذا يكػف لػـ ا 

 ؟ الجدار ىذا قياـ إلى دعت التي العوامؿو 

ـ  1967 عاـ حدود عمى بناءً  كانت الفمسطينيو  اإلسرائيمي الجانب بيف وقعت التي االتفاقيات أف المعروؼ ومف

 و مصػادرة و تجريػؼ تػـ بحيػث ذلػؾ تجػاوز فقػد والتوسػع الضػـ جػدار مسػار أمػا , اليدنػة خػط يسػمى مػا أو

  .(2009ىير )لمفمسطينييف التابعة األراضي مف الدونمات أالؼ عمى االستيالء

 التػي األساسػية والعوامػؿ الجػدار لقيػاـ األساسػية األسػباب لدراسػة محاولػة فػي الدراسػة ىػذه أىميػة جػاءت ىنػا مف

 كمػا .إضافة لتحديد أىـ أثار الجػدار الفمسطينية األراضي في الجدار مسار اختيار في وفاإلسرائيمي عمييا أعتمد

 . واإلسرائيمي الفمسطيني الطرفيف بيف السممية العممية إلى العودة حالة في لجدارا مصير قراءستإل محاولة أنيا
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 الدراسة مشكمة 1.2

داخؿ التجمعات السكانية الفمسطينية ويعػزؿ منػاطؽ ذات أىميػة مػف حيػث المػوارد الطبيعيػة يمر  الجدار رمسا إف

 ,عمػييـ حياتيػة وصػعوبات عوائػؽ ويضػع مػواردىـ مف االستفادة مف الفمسطينييف يؤدي ىذا الى منعو  ,و البشرية

 األصػمييف سػكانيا مػف األرض إفػراغ ىػوو , لإلحػتالؿ اإلسػرائيمي الرئيسػي اليػدؼ لخدمػة النيايػة فػي تصب والتي

  .فمسطينية دولة إنشاء أماـ وعائقاً  كبيرة مشكمة يشكؿ مما ,مطمؽ بشكؿ الفمسطينية الموارد واستغالؿ

يخمػػػؽ  طبيعػػػي ممػػػالجغرافػػػي واإلقتصػػػادي واليعمػػػؿ الجػػػدار عمػػػى عػػػزؿ التجمعػػػات الفمسػػػطينية عػػف محيطيػػػا اكمػػا 

 (.2004ابو الييجاء)في حالة إقامة الدولة الفمسطينية  مشكمة

األساسػية واليػدؼ  اإلسػرائيمية والفكػرة الرئيسي الدافع ديتحدتسعى الى ومف ىنا تنبع مشكمة الدراسة الرئيسية التي 

 العوامػؿو , االضػرار الناتجػة لمجػدار أىػـ تحديػد إلػى إضػافة , الجػدار ليػذا الحػالي المسػار وراء مػف الحقيقػي 

 ,اآلثػار ىػذه مػف لمتخفيػؼ اآلنيػة المقترحػات بعػض وضػع فػي أمػالً  الجػدار بيػذا تػأثرت التػي البشػرية و الطبيعيػة

لمسػاعدة صػانعي القػرار  موثػؽ عممػي بأسػموب حػوؿ األىميػة لمجػدار اإلسػرائيمي االدعػاء فحػص إلػى إضػافة

 .الفمسطيني لمتصدي لمجدار وأضراره

 

 الدراسة أسئمة 1.3

 :وىي األسئمة مف مجموعة عف اإلجابة إلى الدراسة ىذه تسعى

 والتوسع؟ الضـ جدار مسار اختيار خالليا مف تـ التي األساسية العوامؿ ىي ما -1

 ,والسطحية الجوفية المياه) التوسع و الضـ جدار مسار اختيار في التي أثرت الطبيعية ما ىي العوامؿ- أ

 ؟ (السطح وأشكاؿ ,الزراعية واألراضي

 ؟ في أختيار مسار جدار الضـ والتوسعتأثير  البشرية معوامؿل ىؿ- ب
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 الفمسطيني؟ الشعب عمى الجدار آثار ىي ما -2

 الدراسة مبررات 1.4

 اختيػار عنػد باالعتبػار االحػتالؿ سػمطات أخػذتيا التػي الخفيػة العوامػؿ موضػوع تناولػت كفاية الدراسات التي عدـ

 األمنػي المبرر فحص في وأىميتو ,الفمسطينية األراضيو  المناطؽ عمى أثر مف العوامؿ لتمؾ لما , الجدار مسار

حيػث ركػزت ىػذه الدراسػات , ألخػر موقػع مػف المسػار تحديػد فػي الدوافع تبايف ودراسة ,االحتالؿ دولة تدعيو الذي

 و األساسي اليدؼ و اآللية فيـ محاولة إلى إضافة ,عمى أثر الجدار أو عامؿ محدد بمنأى عف العوامؿ األخرى

 المفاوض تزويد وكذلؾ ,الضرر لتخيؼ آنية حموؿ وضع في أىمية مف لو لما ,الصييوني المشروع ليذا الحقيقي

 الجدار إلفرازات كنتيجة تطرح بدائؿ أي لرفض تؤىمو موثقة بمعمومات الفمسطيني

 :انذراضبد انطبثقخ 5.1

  ِْزشعّخ عٓ اٌّمبٌخ ا٨فل١ٍخ ثبٌٍؽلخ اٌشٚعل١خ ٌٍّفىلش  (0202عٓ اٌغذاس اٌؾذ٠ذ )ـٟ ِمبٌخ ثعٕٛا ٟ٘ٚ

ا١ٌٙٛدٞ صئ١ؿ عبثزٕغىٟ ٚاٌزٞ ٠زؾذس ـ١ٙب ثب٨عبط ِٓ خ٩ي ٔظشرٗ ٚعم١ذرٗ ا١ٌٙٛد٠خ إٌّز١ّخ ٌٍّغّٛعخ اٌزلٟ 

ٚلذ رٕبٌٚذ اٌّمبٌخ اٌع٩لخ اٌغذ١ٌخ ث١ٓ اٌفٍغط١ٕ١ٓ ِلٓ عٙلخ ٚالبِلخ اٌذٌٚلخ ا١ٌٙٛد٠لخ عٍلٝ . ٚمعذ خطخ ٍ٘غ١ٕىٟ

وّلب أْ ع١ٍّلخ اٌّقلبٌؾخ ِل  , ٠ٚمٛي أْ ع١ٍّخ هشد اٌؾعت اٌفٍغط١ٕٟ ٟ٘ ع١ٍّخ ِغزؾ١ٍخ, ا٤سامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ

اٌعشة ٟ٘ ِؾلل خ١لبي ٚرٌله أِلش ـطلشٞ رشـنلٗ وبـلخ اٌؾلعٛة ؽ١لش اٚسد ِغّٛعلخ ِلٓ ا٨ِضٍلخ اٌذاٌلخ عٍلٝ 

ٌه وبْ ٠غت عٍٝ ا١ٌٙٛد ا٠غبد ٚاوذ اْ اٌعشة ـّٙٛا ٘زٖ اٌفىشح ٌز, ِمبِٚخ اٞ ؽعت ٨ٞ ِغزٛهٓ عذ٠ذ ٤سمٗ

ؽً عزسٞ ٌٙزٖ اٌمن١خ خبفخ ِ  ثمبء اٌفٍغط١١ٕ١ٓ داخً اسمُٙ ٚ رٌه ِٓ خ٩ي أؾبء عذاس ؽذ٠ذٞ ثفقً وً 

 .ِٓ اٌؾعج١ٓ عٓ ا٨خش ٌنّبْ ؽمٛلُٙ ؽغت سأ٠ٗ
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 عؽشاـ١لخ دساعخ ,اٌعز١ذ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌذٌٚخ اٌعٕقشٞ اٌفقً عذاس" ثعٕٛاْ ( 0222وبًِ )ـٟ دساعخ  •

 ثطش٠ملخ اٌغلذاس ـىلشح اٌىزلبة ؽٛي ِٛملٛ  اٌغلذاس ؽ١لش رٕلبٚي"ٚا٨عزّبع١خ  ٚا٨لزقبد٠خ اٌغ١بع١خ ا٢صبس ـٟ

 اٌزلٟ ا٤ٚسث١لخ ٌٍفىلشح رٌله ٠علٛد ٚ, ِعضٌٚلخ ٠ٙٛد٠لخ دٌٚلخ البِلخ عٍلٝ اٌّجٕٟ اٌق١ٟٙٛٔ ثبٌفىش ِشثٛهخ ربس٠خ١خ

ٚللذ رطلشق , ٚاؽلذ هلشؾ ِٓ اٌفٍغط١ٕ١خ ٌٍذٌٚخ اٌؾذٚد رشع١ُ اٌغذاس ٘ٛ ِٓ اٌٙذؾ ٚؽذد أْ" اٌؽ١زٛ " عب٠ؾٛ٘ب

ٚٚملؼ ا١ٌ٢لبد اٌزلٟ رلُ ا٨علز٩١ء عٍلٝ ا٤اسملٟ  ثٙب ٠ّش اٌزٟ ٚإٌّبهك ِٚشاؽٍٗ اٌغذاس ٌطج١عخ ثؾىً ٚففٟ

 اٌغلذاس ٚ ٌؾلُ ث١لذ ـلٟ ثعنلٙب علٓ اٌؽشث١لخ اٌنفخ ـٟ اٌّؾبـظبد ٌعضي رٌه ٚ ,ثٛاعطزٙب خبفخ ِٕطمخ اٌمذط

 رلذ١ِش خل٩ي ِلٓ اٌفٍغلط١ٕٟ ا٨لزقلبدٞ اٌٛمل  عٍلٝ اصلش ِلٓ اٌغلذاس ٌٙلزا ِب ٚ, سـؼ ٚعذاس( اٌؽٛس )اٌؾشلٟ 

 .أعزخذاِٙب ِٕٚ  ا٤سامٟ

 . ا٨عز١طبٟٔ اٌزٛع  ٌقبٌؼ ا٤سامٟ ِقبدسح عٓ رؾذس ا٨عز١طبْ ؽ١ش اٌٙذؾ ا٢خش ٌٍغذاس ـٙٛ أِب 

اٌّٛالل   ٚ اٌغل١بؽخ ٚ اٌضساعخ ٚ ا٨عزّبع١خ ثبٌٕٛاؽٟ ِّضٍخ اٌغىبْ عٍٝ اٌغذاس عٓ إٌبرغخ ا٢صبس اٌىبرت ٚرٕبٚي

 ٚ "أٌلْٛ " ٚ "ؽلبسْٚ" ٚ "ثلبسان" وخطلخ ٌٍفقلً ا٦علشائ١ٍ١خ اٌّخططلبد أ٘لُ علٓ ٚرؾذس .اٌؾشوخ ا٤صش٠خ ٚ

 .ؼ١ش٘ب

 

 ثبٌغذاس اٌّزعٍمخ اٌّٛام١  ِٓ ِغّٛعخ "عذاس اٌخٛؾ"وزبثٗ  ـمذ رٕبٚي ـٟ(  0222ا١ٌٙغبء  أثٛ)أِب   •

 ـلٟ ٔفغلٙب اٌغ١بعلخ ا٨ؽلز٩ي علٍطخ أرجعلذ لذ ٚ ٩ٌعز١طبْ ِىٍّخ ٟ٘ اٌغذاس ـىشح اعزجش أْؽ١ش , ا٨عز١طبْ ٚ

 ا٨علز١طب١ٔخ ا٤ٔؾلطخ علٓ اٌؾلذ٠ش ٠زخٍلً ٚ ,اٌٙلذؾ ٌزؾم١ك مّٙب ٚ اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤سامٟ عٍٝ ا٨عز٩١ء ع١ٍّخ

 عزٚس عٓ اٌىزبة أ٠نب  رؾذس  ٚ , اٌعٕقشٞ اٌفقً ع١ٍّخ ـٟ دٚس٘ب ٚ ا٨عز١طبٟٔ اٌزٛع  ع١بعخ ٚ 2003 ثعذ

 رلُ وّلب .اٌغلذاس ِلٓ اٌقل١ٔٛ١ٙخ اٌذٌٚلخ رؾممٙلب اٌزلٟ اٌّىبعت أُ٘ ٚ أمشاسٖ ٚ اٌغذاس ِٛاففبد ٚ اٌغذاس ـىشح

 ٚاٌٛمل  ا٤ِش٠ىلٟ اٌّٛللؿ ٚ ٌٍغلذاس ا٦علشائ١ٍ١خ اٌلشىٜ أ٘لُ رٕبٚي ٚ اٌمذط عذاس عٓ ٠زؾذس عضء رخق١ـ

 ٌٍغلذاس اٌؾم١م١خ ا٤عجبة عٓ ٠زؾذس ٌُ اٌىزبة ٌىٓ .اٌغذاس عٍٝ اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌعشث١خ اٌفعً سدٚد ٚ ٌٍغذاس اٌمبٟٔٛٔ

 .اٌغذاس ٌّغبس ا٦عشائ١١ٍ١ٓ اخز١بس ـٟ عبّ٘ذ اٌزٟ اٌعٛاًِ ٚ
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 أٔظّلخ اعلزذاِخ عٍلٝ اٌعٕقلشٞ اٌفقلً علذاس رلثص١ش "اٌّعٕٛٔلخ دساعلزٗ  ـٟ (0222ع١ؾخ  أثٛ)ٚسوض  •

 ٔٛع١لخ ٚعٍلٝ اٌّٛفل٩د ٚ إٌملً عٍلٝ ٌٍغلذاس اٌغلٍجٟ اٌزلثص١ش عٍلٝ " ـٍغط١ٓ ـٟ ٚخذِبرٙب ٚاٌّٛاف٩د إٌمً

 ,اٌضساع١خ أسام١ُٙ اٌٝ اٌٛفٛي ِٕٚ  اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ ,ا٨ٔزمبي ٚؽش٠خ اٌؾشوخ رم١١ذ ؽ١ش ِٓ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌؾ١بح

 ِلٓ ٠مٍلً ٚ اٌّعضٌٚلخ إٌّلبهك للٟ رّبِلب   اٌعبِلخ اٌّٛافل٩د لطل  اٌلٝ أظٙشد اٌذساعلخ أْ اٌغلذاس عل١ دٞ وّب

 اٌطشق أهٛاي ِغّٛ  ٔقؿ ٠مبسة ِب اٌزٙبَ اٌٝ ع١ دٞ اٌغذاس اوزّبي ٚعٕذ ,اٌفٍغط١ٕ١خ اٌزغّعبد ث١ٓ اٌزشاثو

 وّلب رىٍفزٙلب ٠شـ  ٚ اٌّٛاف٩د ـٟ اٌفٍغط١ٕ١ْٛ ٠من١ٙب اٌزٟ ا٤ٚلبد اهبٌخ اٌٝ ع١ دٞ ِّب ,اٌؽشث١خ اٌنفخ ـٟ

 دٚس٘ب اٌخذِبد ٘زٖ رمذ٠ُ دْٚ ٠ٚؾٛي اٌّٛاف٩د ٚ إٌمً أٔظّخ اعزذاِخ عٍٝ اٌىبرت سأٞ ؽغت اٌغذاس ع١ صش

 .ـٍغط١ٓ ـٟ اٌز١ّٕخ ٌخذِخ ِٕٙب اٌّطٍٛة

 أ١ّ٘زلٗ ٚ ا٨علز١طبْ عٍلٝ( 0222اٌز١ّّلٟ " )اٌغذاس اٌعٕقلشٞ"ثذا٠خ ثؾضٗ اٌّعْٕٛ  سوض اٌز١ّّٟ ـٟ •

 ـلٟ ِلب أخطلش" أْ اعزجلش ٚ, ِٚغلزمج١ٍخ, ٚرىب١ٍِلخ , رشاو١ّلخ ع١ٍّلخ اعزجش٘لب ٚ اٌقل١ٔٛ١ٙخ اٌذٌٚلخ ألبِلخ ـلٟ

 ٚ اٌغ١بعل١خ ا٤ثعلبد علٓ رؾلذس صلُ "اٌفٍغلط١ٕ١خ اٌغؽشاـ١لخ إٌّظِٛلخ ـلٟ ٚالعلٟ علضء أفلجؼ ألٗ ٘لٛ ا٨علز١طبْ

 وؾٍملخ علبء اٌغلذاس ٘لً, اٌغلذاس ؽلٛي اٌٙلبَ اٌغل اي هلشػ أ٠نلب   ٌٍغلذاسٚ اٌضمبـ١لخ ٚ ا٨عزّبع١لخ ٚ ا٨لزقلبد٠خ

 ٚ ا٤ِلٓ ثٙلبعظ رلثرٟ ِ لزلخ ع١ّٕٙلخ سى٠لب ألٗ أَ اٌؾبٍِخ ا٨عز١طب١ٔخ اٌشى٠ب اهبس ـٟ ِغزمج١ٍخ ِزىبٍِخ ِزشاوّخ

 ."ؼ١شٖ؟

 خل٩ي ِٚلٓ ,ٚا٨علز١طب١ٔخ ٌٍغلذاس ٚاٌذ٠ّؽشاـ١لخ اٌغؽشاـ١خٚ ٚاٌغ١بع١خ ا٨لزقبد٠خ ا١ّ٘٤خ اٌىبرت عٍٝ سوض وّب

اٌؾلٛك  ٌٙلزا ٌّلب اٌؽشثلٟ اٌؾلٛك عٍٝ ٌٍغ١طشح اٌّؾبٌٚخ خ٩ي ِٓ اٌغذاس ثٕبء ـٟ ا٤وجش ا٤صش ١ٌٍّبٖ ععً رٌه

 ا٤ساملٟ عٍلٝ ٚا٨علز٩١ء اٌّقلبدسح ع١ٍّزلٟ عٍلٝ سولض وّلب . اٌفٍغلط١ٕ١خ اٌضساعلخ عٍلٝ ا١ّ٘٤لخ اٌىجلشٜ

اٌؽشث١لخ علٓ  اٌنفخ ؽّبي ـٟ خقٛثخ اٌمشٜ أوضش ِٓ لش٠خعٓ أسام١ٙب 16 عضي اٌٝ ٚاٌزٞ ع١ دٞ, اٌفٍغط١ٕ١خ

 . سصلُٙ ِقبدس ِٓ إٌّبهك ٘زٖ عىبْ ع١ؾشَ ِّب , أسام١ٙب

اٌشى٠لب ا٦علشائ١ٍ١خ  ".عؾل  أَ أِلٓ اٌفبفلً اٌغلذاس "ـلٟ وزبثّٙلب  (2010)٠ئ١ٍلٟ ٚعلفبسد اعلزعشك أس •

 اٌفٍغلط١ٕ١ْٛ ٌٙب ٠زعشك اٌزٟ ٚاٌّعبٔبح اٌغذاس ِمبه  عٓ اٌؾىب٠بد ؽ١ش ثذأ اٌىبرجبْ ثإعزعشاك ثعل, ٌٍغذاس
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 عٍلٝ ٚا٨علز٩١ء اٌّقلبدسٖ اٌىبرجلبْ أٚاِلش ٠زٕلبٚي وّلب ,ٚاٌغلذاس اٌجٛاثلبد ثل١ٓ اٌزٕملً خل٩ي ا١ٌلِٟٛ ٚا٤رٜ

 . ا٦عشائ١ٍٟ ا٤ِٓ ؽعبس رؾذ ٚلنّٙب اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤سامٟ

 ا٨عزشار١غٟ   ثبٌٙذؾ ٚاٌّزّضٍخ, اٌغذاس ثٕبء ٚساء ِٓ ٩ٌعشائ١ٍ١ٓ اٌؾم١م١خ ٚإٌٛا٠ب ا٤عجبة وّب ٠ظٙش اٌىبرجبْ  

 اٌع١ٍبا٦علشائ١ٍ١خ اٌعلذي ِؾىّلخ رقٛس ٘زٖ اٌذساعلخ  وّب .اـمبسُ٘ ٚع١ٍّخ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ اٌطٛعٟ اٌزٙغ١ش ٚ٘ٛ أ٨

 للشاءح ٚرمذَ اٌذساعلخ .ٌٍعبٌُ ٌٍٚفٍغط١١ٕ١ٓ ٚا٨عز١طبْ اٌغذاس رغ١ًّ ٚاٌزٟ ِٓ أُ٘ أ٘ذاـٙب اٌؾشاء ٚ ٌٍج١  ثغٛق

 ٠ٚلشٜ ,ا٦علشائ١ٍٟ اٌفٍغلط١ٕٟ اٌزلبس٠خٟ إٌلضا  ٠خلـ ـ١ّلب ٚا٦علشائ١ٍ١خ اٌفٍغلط١ٕ١خ اٌّٛاللؿ ـلٟ اٌزؽ١١ش ؽٛي

 عٍٝ ِشوضا   .ا٨عز١طبْ ٚ اٌذ٠ّؽشاـ١ب ٟ٘ ا٤ُ٘ ثً ـمو أ١ِٕخ ٌذٚاعٟ ١ٌغذ ا٦عشائ١ٍ١خ اٌفقً ع١بعخ أْ اٌىبرت

 أزٙبولبد ِلٓ إٌّلبهك ٘لزٖ علىبْ ٠عب١ٔلٗ ِلب ِج١ٕلب   ٚؽلشلٙب اٌنلفخ ؼلشة ٚ٘لٟ "اٌزخلَٛ ِٕطمزلٟ"٠غلّٛٔٗ ِلب

 ـلٟ ٚاٌّغلزٛه١ٕٓ ٚاٌمنلبح اٌّذ١ٔلخ ا٦داسح ـلٟ ٚاٌّلٛظف١ٓ ٚاٌنلجبه اٌملشاس فلٕب  دٚس ٠ٚىؾلؿ . ٚاعزلذاءاد

 .إٌّبهك ٘زٖ ٤٘بٌٟ اٌشٚا٠بد عشد خ٩ي ِٓ ٚاٌّمب١ِٚٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌنؾب٠ب ٚدٚس اٌغذاس ثٕبء ع١ٍّخ

  ْـمذ رٕلبٚي اٌىبرلت ( 0222اٌض٠ذأٟ " )أٚي ِعضي عٕقشٞ عشثٟ ... اٌغذاس"أِب ِمبٌخ اٌض٠ذأٟ ثعٕٛا

ٚرطٛس ٘زٖ اٌفىش ؽزٝ ٚفلٌٛٙب ٌٍؾلىً , بثٛرٕغىٟ وؾً ٌم١بَ اٌذٌٚخ ا١ٌٙٛد٠خـىشح اٌغذاس ٚرطٛس٘ب عٕذ صئ١ؿ ع

صلُ رؾلذس علٓ , ٚعزٚس٘ب اٌعمبئذ٠خ ـٟ اٌفىش ا١ٌٙٛدٞ, ٚخطخ ثبسان, 0811إٌٙبئٟ ِشٚسا  ثخش٠طخ ؽبسْٚ عبَ 

 .اٌّجشساد اٌزٟ اعزخذِٙب ا٨ؽز٩ي ٌجٕبء ٘زا اٌغذاس ٚخبفخ ا٤ِٓ

ذاس اٌّزّضٍخ ـٟ رؾم١ك اٌؾٍُ ا٦عشائ١ٍٟ ثب٨عز٩١ء عً ا٨سامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚل١بَ ٠ٚزوش أُ٘ ا٨٘ذاؾ ِٓ ٘زا اٌغ

اٌعّلك ا٦علزشار١غٟ ٚا٨عللز٩١ء عٍلٝ ا١ٌّلبٖ اٌغٛـ١للخ ـلٟ اٌنللفخ  ٝا٨علز٩١ء عٍلل, دٌٚلزُٙ ع١ٍٙلب ٚ٘ض٠ّللخ اٌعلشة 

 .اٌؽشث١خ

  ـمذ رٕبٚي اٌىزبة ـلٟ " عذاس اٌفقً اٌعٕقشٞ ٚلنُ ا٤سامٟ"اٌّعٕٛٔخ ( 0222اٌمبعُ  )ٚـٟ دساعخ

ٚرطلشق اٌلٝ اٌّؾبـظلبد اٌزلٟ , اٌجذا٠خ ثعل ِشاؽً رطٛس ـىشح اٌغذاس ِٚٛافلفبرٗ ِٚشاؽلً ثٕلبءٖ ِٚؾلشٚع١زٗ

٠زٕلبٚي اٌغلذاس ـلٟ سـلؼ ِلٓ  ِٚلٓ عبٔلت اخلش, ٠ّش ثٙب اٌغذاس ٚا٨صبس إٌبرغخ عٓ ٘لزا اٌغلذاس عٍلٝ اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ

 . ؽ١ش ِٛاففبرٗ ٚ ا٨مشاس إٌبرغخ عٓ اٌغذاس خبفخ عٍٝ ا٨سامٟ اٌضساع١خ ٚا٢ثبس ٚا١ٌّبٖ ٚإٌّبصي ٚاٌج١ئخ
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 أخزلبس" اٌغذاس اٌفبفً ٚعٙبد ٔظش اعشائ١ٍ١خ آؽبدٞ اٌغبٔلت "ٚاٌّعْٕٛ ( 2004)ٚـٟ وزبة إٌٙذٞ  •

 اٌلجعل ٠عزجلشٖ اٌلزٞ اٌفقلً ٚـىلشح اٌغلذاس ؽلٛي ا٦عشائ١ٍ١خ اٌشىٜ ِٓ ِغّٛعخ رشعّخ اٌىزبة ٘زا ـٟ اٌىبرت

 ؽشولخ ٘لٟ ٚ ٌٍؾ١لبح علذاس : وبٔذ اٌعٕب٠ٚٓ ٘زٖ ِٚٓ أُ٘, ع١بعٟ ٌفقً ِمذِخ ا٢خشْٚ ٠شاٖ ٚـ١ّب ,أ١ِٕب   ـق٩  

 ثعل١ٓ أخلز٘ب رُ اٌزٟ اٌّعب١٠ش عٍٝ ٚسوض, ٦عشائ١ً اٌزغًٍ ِٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٌّٕ  اٌفقً عذاس ل١بَ ر ٠ذ اعشائ١ٍ١خ

 هلشػ ٚـ١لٗ, اٌؾلذٚد رؾذ٠لذ ملشٚسح ـىلبْ ا٢خش اٌعٕٛاْ أِب, ثٗ اٌعًّ ٚو١ف١خ, اٌغذاس ِغبس رؾذ٠ذ ـٟ ا٨عزجبس

ٚ٘لٛ   ٘بِب   ع ا٨   اٌىبرت ٠طشػ اـ١ٕشٞ ؽٍِٛٛ ٌٍىبرت أخشٜ سى٠ب ٚـٟ ,اٌغبٔت ا٤ؽبدٞ ٌٍفقً ِجذأ عؾش ص٩س

 ِل  ٌٍؾلً ا٦علشائ١ٍ١خ اٌشى٠ب اٌىزبة ٠زنّٓ وّب"  اٌفٍغط١١ٕ١ٓ؟ ٚ اعشائ١ً ث١ٓ ربس٠خٟ ٌؾً اٌزٛفً ٠ّىٓ ً٘"

 ٘زا ِٓ اٌٛهٕٟ اٌّؾشٚ  ٚؽّب٠خ ع١ٍٗ اٌشد ِٚؾبٌٚخ ٚـّٙٗ ا٦عشائ١ٍٟ اٌزفى١ش عٍٝ اٌزعشؾ ثٙذؾ ,اٌفٍغط١١ٕ١ٓ

 .اٌّخطو

 عٍلٝ ٠شوض "ا٦عشائ١ٍٟ اٌّخطو ـٟ لشاءح ٚاٌعضي اٌفقً ع١بعخ"ثعٕٛاْ ( 2002) ٚـٟ وزبة إٌٙذٞ •

 علٓ اٌملذط ٌعلضي اٌّغلزّشح اٌّؾب٨ٚد ؽ١ش, اٌمذ٠ُ اٌزبس٠خ ِٕز ٚاٌفقً اٌعضي عٍٝ اٌمبئّخ ا٦عشائ١ٍ١خ اٌغ١بعخ

 ا١ٌٙلٛد ٚأؽل٩ي إٌّلبصي ٚ٘لذَ ,ا٤ساملٟ ٚمُ اٌعشة هشد عٍٝ اٌمبئّخ ا٦عشائ١ٍ١خ اٌغ١بعخ خ٩ي ِٓ ِؾ١طٙب

 ثٕلبء ٚ اٌجلذٚ هلشد خل٩ي ِلٓ ؼلضح علضي عٍلٝ عٍّذ ٘زٖ اٌغ١بعخ وّب. ا٤سامٟ ِقبدسح ٚع١ٍّخ اٌعشة ِىبْ

  .ا٤سامٟ ِقبدسح ٚ اٌّغزعّشاد

 اٌلٝ دعلذ اٌزلٟ أٌلْٛ ثخطلخ اٌعلضي ثلذءا  ٚ ٌٍفقلً اٌشا١ِلخ ا٦علشائ١ٍ١خ اٌخطو أُ٘ اٌىبرت رٕبٚي أخش عبٔت ِٚٓ

 أٞ ـلٟ ا٨علزعّبس اٌلٝ اٌزلٟ دعلذ ا٠ّل١ُٔٛ ؼٛػ خطخ اٌٝ, ِؾ١طٙب اٌؾ١ٛٞ عٓ اؽز٩ٌٙب رُ اٌزٟ إٌّبهك عضي

 ٚ اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ ِل  ؽً أٞ ٦عبلخ اٌّغزٛهٕبد ثٕبء اٌزٟ دعذ اٌٝ ؽبسْٚ ٚأزٙبء  ثخطخ ,اٌؽشث١خ ثبٌنفخ ِٕطمخ

 ا٤ساملٟ ِلٓ للذس أوجلش ٚملُ ِؾبفلشح ثٙلذؾ ا٨ٌزفبـ١لخ ٚاٌطلشق ,وبٔزٛٔلبد اٌلٝ اٌفٍغلط١ٕ١خ إٌّلبهك رؾ٠ٛلً

 .ا٤سامٟ عٍٝ ٩ٌعز٩١ء اٌغىبْ مذ ٚلٛا١ٔٓ عٕقش٠خ اعشاءاد ِ  رٌه ٚرشاـك ,اٌفٍغط١ٕ١خ

 ٚا٨ٔزفبملخ اٌضب١ٔلخ د٠ف١لذ وبِلت ـلٟ ا٦علشائ١ٍٟ اٌّٛللؿ ٚعلٛ٘ش أٚعلٍٛ ارفبل١لخ ثعذ اٌٛم  اٌٝ اٌىزبة ٠ٚزطشق

 ,اٌلٛالٟ اٌغلٛس وع١ٍّلخ اٌفٍغلط١ٕ١خ ا٤ساملٟ داخلً اٌعغلىش٠خ اٌع١ٍّلبد ِلٓ ثعلذد ا٨ؽلز٩ي للٛاد ٚل١لبَ اٌضب١ٔلخ

 ا٦علشائ١ٍٟ اٌٛصساء سئ١ظ أِش ؽ١ش"ٚلذ ِغثٌخ"ٚع١ٍّخ  ,"اٌّشح ٘زٖ سثّب"ٚع١ٍّخ  ,"اٌؾبصَ اٌغج١ً" ٚع١ٍّخ
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 ملُ ِٕٙلب اٌٙلذؾ ولبْ ٚاٌزلٟ اٌفبفً أ١ِٕخ ٌزؾذ٠ذ ِغبس اٌغذاس خبسهخ ثإعذاد اٌغ١ؼ لبدح ساث١ٓ اعؾبق اٌغبثك

 اٌّغلزٛهٕبد ٚأِلٓ  اٌشئ١غل١خ اٌطلشق ِؾلبٚس ٚولزٌه اٌّؾبـظلخ عٍلٝ, اٌزغل٠ٛخ ؽبٌلخ ـلٟ اعلشائ١ً اٌلٝ إٌّلبهك

 وُ 5-3 ث١ٓ عشمٗ ٠قً ـبفً ِٕٟأ لطب  ٚالبِخ اٌؽشثٟ ا١ٌّبٖ ؽٛك عٍٝ ٚاٌغ١طشح اٌمذط عٍٝ ٚاٌّؾبـظخ

 .ث١ٓ إٌّبهك اٌفٍغط١ٕ١خ اٌؾذٚد٠خ ا٦عشائ١ٍ١خ عٍٝ اٌغبٔت ا٢خش ِٓ اٌؾذٚد

  ٚآصلبسٖ ِشاؽٍلٗ ٚ ـىشرلٗ : ـٍغلط١ٓ ـلٟ اٌفقلً علذاس" ٚاٌّعٕلْٛ (  2005) ٚرٕلبٚي وزلبة عٍلٟ  •

 ٚاٌزلٟ ثٙلب ِلش اٌغلذاس ٚاٌزلٟ ٌزطلٛس اٌعبِلخ ؽلٛي اٌّشاؽلً ا٤ـىلبس ِلٓ ِغّٛعلخ ه١برٗ ث١ٓ "اٌمبٟٔٛٔ ٚمعٗ...

ا٢ْ ؽ١ش أْ ٘زا اٌغضء ٠زمبه  ِ  أ٘ذاؾ اٌذساعلخ اٌؾب١ٌلخ ٠ّٚىلٓ  ع١ٍٗ ٘ٛ اٌزٞ اٌؾىً اٌٝ ٚفٌٛٗ ـٟ عبّ٘ذ

 اٌؾلعت عٍلٝ ٌٍغلذاس ٚا٨عزّبع١لخ ٚا٨لزقلبد٠خ اٌغ١بعل١خ ا٢صلبس أ٘لُ اٌىزلبة ملُ وّب ,ا٦عزفبدح ِٕٗ ـٟ اٌشعبٌخ

 .ٚاٌؾمٛلٟ ا٦ٔغبٟٔ اٌمبْٔٛ سأٞ ٚ اٌغذاس ِٓ اٌذٌٟٚ اٌمبٟٔٛٔ اٌّٛلؿ رٕبٚي عبٔت اٌٝ اٌفٍغط١ٕٟ

اٌّغللزعّشاد ا٦عللشائ١ٍ١خ ـللٟ اٌنللفخ " ٠ٍٚمللٟ رمش٠للش اٌغٙللبص اٌّشوللضٞ ٧ٌؽقللبء اٌفٍغللط١ٕٟ ثعٕللٛاْ  •

 ِلٓ اٌّخطلو ٘لزا ٠شاـلك ِٚلب ٌٍغلذاس ا٦علشائ١ٍٟ اٌّخطو عٍٝ اٌنٛء( 0222" )اٌؽشث١خ ٚعذاس اٌنُ ٚاٌزٛع 

 ِلٓ اٌغلذاس ٠نلّٙب اٌزٟ ا٦عشائ١ٍ١خ ثبٌّغزٛهٕبد رٌه ٠ٚشثو ,اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤سامٟ عٍٝ ٚمُ اعز٩١ء ع١ٍّبد

 لٛاعلذ ؽغت ـ١ٙب اٌغىبْ ٚعذد اٌّغزٛهٕبد رٍه عذد ٠ٚزٕبٚي, خبسعٗ أٚ اٌغذاس داخً وبٔذ عٛاء   اٌّٛل  ؽ١ش

 .اٌغىبْ ٚهج١عخ ,ا٦ٔؾبء ٚعٕخ ,اٌغؽشاـٟ ِٚٛلعٙب اٌّغزٛهٕخ ٔٛ  رعش٠ؿ ٠زُ ؽ١ش ا٨ؽز٩ي ٌذٌٚخ اٌج١بٔبد

 ـلٟ خبفلخ عٍلٝ اٌٙغلشح اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ اٌّلٛاه١ٕٓ اعجلبس ؽ١لش ِلٓ ٌٍغلذاس اٌغلٍج١خ اٌٝ ا٢صبس اٌزمش٠ش ٠زطشق وّب

  .اٌؽشثٟ اٌؾٛك خبفخ ا١ٌّبٖ عٍٝ ٚاٌغ١طشح اٌمذط ِٕطمخ

: عذاس اٌفقً اٌعٕقشٞ ـلٟ ـٍغلط١ٓ" ثعٕٛاْ ( 0222)ٚـٟ رمش٠ش ٌؾجىخ إٌّظّبد اٌج١ئ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ  •

 علججٗ ِٚلب ـٍغلط١ٓ عٍلٝ اٌغلذاس آصلبس عٍٝ اٌنٛء اٌزمش٠ش ٘زا ؽ١ش ٠ٍمٟ". ؽمبئك ٚؽٙبداد رؾ١ًٍ ٚدعٛح عًّ 

وزٌه ٠شولض . ٚاٌخشائو ٚاٌقٛسثبٌغذاٚي  ِٛصك اؽقبئٟ ثؾىً الزقبد٠خ ٚامشاس ٚدِبس خشاة ِٓ اٌغذاس ٘زا

 ِٕلبهك ِلٓ ٚؽلٙبداد أغلب١ٔخ ٌؾلب٨د دساعلخ عٍلٝ اؽزلٛاءٖ عبٔت اٌٝ, ؽ١بح إٌبط عٍٝ عٍٝ ا٢صبس ا٨عزّبع١خ

 .اٌغذاس ٘زا عشاء ٚاٌزٟ رقٛس ِعبٔبح اٌغىبْ (ع١ٕٓ ,لٍم١ٍ١خ ,هٌٛىشَ ) اٌنفخ ؽّبي ـٟ ِخزٍفخ
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 ِلٓ ا١ٌّلبٖ ٚخبفلخ اٌفٍغلط١ٕ١خ اٌطج١ع١لخ اٌّقلبدس ا٨ؽلز٩ي عٍلٝ اعلز٩١ء عٓ خبفب   عضءا   ٠ٚفشص اٌزمش٠ش أ٠نب  

 ا٨ؽلز٩ي للٛاد عٍّلذ وّلب, اٌضساع١لخ ا٤سامٟ عٍٝ رثص١ش ِٓ ٌٙزا ِٚب,  ٚرذ١ِش٘ب ا٢ثبس عٍٝ ا٨عز٩١ء خ٩ي

 . اٌزؾز١خ ٚاٌج١ٕخ اٌّغبوٓ ٚ٘ذَ ا٤ؽغبس ٚالز٩  ٚرغش٠ؿ اٌضساع١خ ا٤سامٟ رذ١ِش عٍٝ

 ثٓ ث٩ي ِغغذ )ـ١ٙب ِضً ا٨ؽز٩ي ٌذٜ اٌذ٠ٕٟ اٌغبٔت ِزٕب٨ٚ   ٌؾُ ٚث١ذ اٌمذط ـٟ اٌغذاس ٝاٌزمش٠ش عٍ وّب سوض

 .ِؾ١طٙب ٔز١غخ ٌع١ٍّخ اٌجٕبء ٌٙزا اٌغذاس عٓ اٌمذط ٚعضي, (سثبػ

 ٚ أخطلبسٖ... ؽم١مزلٗ : اٌعٕقلشٞ اٌفقلً علذاس"ثعٕلٛاْ ( 0222)ٚـٟ ٔؾشح ٌّشولض اٌجلشاق ٌٍجؾلٛس   •

 اٌعبَ ٚاٌؾىً, ا٨ؽز٩ي عٍطبد عٕذ اٌغذاس ـىشح رطٛس اٌخٍف١خ اٌزبس٠خ١خ ٌّشاؽً إٌؾشح ؽ١ش رٕبٌٚذ ."رؾذ٠برٗ

 ملُ ٚ  ,اٌطج١ع١لخ اٌّقلبدس ٚأ٘ذاؾ اٌغذاس ٚاٌزٟ ِٕٙب اعلزؽ٩ي ,ثٙب ٠ّش اٌزٟ ٚإٌّبهك ,ثٕبءٖ ِٚشاؽً ٌٍغذاس

 اٌمذط ـقً ٚوزٌه ,اٌؽشث١خ اٌنفخ ـٟ اٌّغزٛهٕبد ع١ٍٙب خبفخ اٌّمبِخ ,اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤سامٟ ِٓ ِغبؽخ أوجش

 ٌٍذٌٚلخ عذ٠لذ ٚالل  ثفلشك اٌّزّضٍلخ اٌغ١بعل١خ اٌغلذاس أ٘لذاؾ ٚسولضد إٌؾلشح عٍلٝ ,اٌفٍغلط١ٕٟ ِؾ١طٙلب علٓ

 ٌنلُ ا٨علز١طبٟٔ اٌلٝ عبٔلت اٌٙلذؾ, ث١ٕٙلب رٛافلً ٨ ِعضٌٚلخ ٚ٘لٟ عجلبسح علٓ د٠ٚل٩د اٌمبدِلخ اٌفٍغلط١ٕ١خ

 اٌع١ٍّلبد ِلٓ خٛـلب   اٌّعٍلٓ ا٤ِٕٟ ٚوزٌه اٌٙذؾ, ٌؾشعٟا ؼ١ش ا٨عز١طبٟٔ اٌزٛع  ٌقبٌؼ اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤سامٟ

 اٌؾلعت عٍلٝ ٌٍغلذاس ا٨عزّبع١لخ ٚ اٌغ١بع١خ ٚ ا٨لزقبد٠خ ا٢صبس رٕبٌٚذ إٌؾشح رٌه ـمذ عبٔت اٌٝ ,ا٨عزؾٙبد٠خ

 .اٌفٍغط١ٕٟ

 ا٤ؽلبدٞ اٌعٕقلشٞ اٌفقلً عذاس"ٚاٌّعٕٛٔخ ( 0222)أِب دساعخ ِشوض ع١ٕٓ ٌٍذساعبد ا٦عزشار١غ١خ  •

 اٌغلذاس ثزلثص١ش اٌّزّضٍلخ ا٨لزقلبد٠خ إٌبؽ١لخ ِلٓ اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ عٍلٝ ٌٍغذاس اٌّؾزٍّخ اٌزثص١شاد ـمذ رٕبٌٚذ" اٌغبٔت

 ـلٟ اٌضساع١لخ ا٤ساملٟ ِلٓ%73 اٌزلٟ رؾزلٛٞ عٍلٝ  اٌؾلّب١ٌخ اٌّؾبـظلبد ـلٟ خبفلخ ,اٌضساعلٟ اٌمطلب  عٍٝ

 عٍلٝ اٌغلذاس رلثص١ش اٌذساعلخ رٕبٌٚلذ ـمذ ا٨عزّبع١خ إٌبؽ١خ أِب .ا٤سامٟ عٍٝ ا٨عز٩١ء ٚع١ٍّخ, اٌؽشث١خ اٌنفخ

 ع١ٍّلبد عبٔلت اٌلٝ اٌغذاس ِٓ اٌّزنشسح إٌّبهك أ٘بٌٟ ِٕٙب ع١ؾشَ اٌزٟ اٌزع١ّ١ٍخ ٚ اٌقؾ١خ اٌخذِبد عٛأت

 ٚرمغل١ُ ا٨علزخذاَ ؽ١لش ِلٓ ٚا٢ثلبس  ا١ٌّلبٖ اٌذساعلخ ا١ٌٙلب رطشللذ اٌزلٟ اٌٙبِلخ اٌغٛأت ِٓ ٚ. اٌذاخ١ٍخ اٌٙغشح

 أخزد ٚلذ. اٌؽشث١خ اٌنفخ ـٟ اٌّبئٟ اٌٛم  عٍٝ اٌغذاس ٚرثص١ش ,ا١ٌّبٖ اداسح عٍٝ اٌغذاس ٚأصش ,أٚعٍٛ ـٟ ا١ٌّبٖ

 .اٌذساعخ ٘زٖ ـٟ إٌّبهك اٌّزثصشح اؽذٜ ٟ٘ ٚ دساع١خ وؾبٌخ اٌش٠ؾبْ أَ لش٠خ اٌذساعخ
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  ْاٌزٛعل  ُ ِٚغلبس علذاس اٌنل"ثعٕٛاْ  0200ٚـٟ رمش٠ش ٌّشوض اٌّعٍِٛبد ٌؾ ْٚ اٌغذاس ٚ ا٦عز١طب

ؽ١ش لغلّٗ اٌلٝ ِىزّلً , ؽ١ش رٕبٚي اٌزمش٠ش ٚم  اٌغذاس ا٨ٔؾبئٟ ثب٨سلبَ" ث١ٓ اٌٛال  ٚا٦عشاءاد -اٌعٕقشٞ

وّلب رٕلبٚي اٌزعلذ٩٠د اٌزلٟ رّلذ ـلٟ ِغلبس اٌغلذاس ٚأ٘لُ اٌزغّعلبد اٌزلٟ رلُ . ِٚمزلشػ, ٚل١ذ ا٦ٔؾلبء ِٚخطلو ٌلٗ

 .عضٌٙب ٚ ِؾبفشرٙب ثبٌغذاس ٚوً رٌه ثب٨سلبَ ٚ اٌّغبؽبد

  ٝاٌفقلً علذاس ٠غلزج١ؼ و١ؿ : ٚا٦ٔمبر إٌٙت ث١ٓ ـٍغط١ٓ آصبس" ثعٕٛاْ ( 2008)ٚرٕبٌٚذ دساعخ ٠ؾ١ 

 اٌٛالل  ثغلجت خبفخ ـٍغط١ٓ ـٟ ٣ٌصبس اٌؾبٌٟ اٌٛال  "اٌفٍغط١ٕٟ اٌزشاس, ا٨صبس ٚرغبسح اٌّؾشٚ   ؼ١ش اٌزٕم١ت

 ِلٓ ٠ؾلىٍٗ ِٚلب ,ٚاٌزٛعل  اٌنلُ علذاس ءثٕلب ٚاعلزّشاس اٌفٍغلط١ٕ١خ إٌّلبهك ٚعلضي رمط١  ـٟ اٌّزّضً اٌفٍغط١ٕٟ

 وّلب ,ثعنٙب ٚهّظ ِعبٌُ ٚٔٙجٙب ٚرذ١ِش٘ب عضٌٙب عٍٝ ع١عًّ اٌزٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤صش٠خ اٌّٛال  عٍٝ آ٨ؾ خطش

 اٌزلٟ إٌزلبئظ اٌلٝ ٚرزطشق  .اٌفٍغط١ٕٟ اٌزشاس عٍٝ ثٙب ٚاٌزغبسح ا٢صبس عٓ اٌمبٟٔٛٔ ؼ١ش اٌزٕم١ت رثص١ش ـٟ رجؾش

 ثبٌزغلبسح رغلّؼ اٌزلٟ ا٦علشائ١ٍ١خ اٌملٛا١ٔٓ ٚرلثص١ش  ,اٌغبٔلت ٘لزا عٍٝ ا٦عشائ١ٍٟ ا٨سرجبه ـه خطخ ع١ٍٙب ٠زشرت

 اٌلٟ ٠ل دٞ ِّلب ,ثٙلب اٌّؾلشٚ  ؼ١لش ٚا٦رغلبس ,ا٢صلبس علٓ اٌملبٟٔٛٔ ؼ١لش اٌزٕم١لت عبٔلت اٌلٝ اٌفٍغلط١ٕ١خ ثب٢صلبس

 .صمبـٟ ٚربس٠خٟ ـٍغط١ٕٟ ِقذس امبعخ

 قلً اٌعٕقلشٞ ٌفِغّٛعلخ ِلٓ اٌزؾم١ملبد ؽلٛي علذاس ا 0221ذ ِ عغلخ ٌغلبْ اٌعّلً اٌقلؾٟ ٌٚٚرٕب

ٚرٕبٌٚلذ ٘لزٖ اٌزؾم١ملبد ثبٌّغّلً ا٢صلبس إٌبعّلخ " سفبفخ عٍٝ ا٤سك ٚأخشٜ عٍٝ ا٦ٔغبْ: اٌغذاس" ثعٕٛاْ

ٚاٌؾ١ٛٔبد ٚاٌزٛافً ا٨عزّبعٟ ٚاٌقلؾخ ٚا٨لزقلبد ٚخبفلخ  خا٦ٔغبْ ٚا٤سك ٚاٌؾ١بح اٌجش٠ ٍٝعٓ اٌغذاس ع

وفلش ٨للؿ ٚاٌلشاَ ُٚ رٕلبٚي ثعلل إٌّلبهك وؾلب٨د دساعل١خ ِضلً لش٠لخ إٌجلٟ فلّٛئ١ً وّب رل, اٌغبٔت اٌضساعٟ

 .ٚؼ١ش٘ب

  ـٟ وزبة(Sorkon 2005) ة ّٝاٌّغ" Against the Wall"اؽزغلبط علٓ اٌىزلبة ٘لزا ش ٠عجلشؽ١ 

 ,اٌذٌٚلخ ؽلذٚد رشع١ُ ٚ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ اٌفقً اٌغذاس أ٨ ٚ٘ٛ ِٓ اٌٙذؾ ٠ٚج١ٓ اٌىبرت, ا٤ِٕٟ اٌغذاس مذ عّبعٟ

 ِٚلب ٚثٛاثبرٙلب ثثؽلىبٌٙب اٌؾلٛاعض اٌىزلبة ٠ٚزٕلبٚي .ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ س١٘جخ ؽ١بح خٍك اٌغذاس ٘زا أْ اٌىبرت أعزجش وّب

 ـلٟ ع١ّملخ علزٚس ٌٙلب ا٨علشائ١ٍ١ٓ عٕلذ اٌفقلً ـىلشح أْ ٌلٝرطلشق ا وّلب ,اٌفٍغلط١ٕٟ  ٌٍّلٛاهٓ ِعبٔبح ِٓ رغججٗ
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 اٌّىلبٟٔ اٌزٛص٠ل  ا٤وجلش اٌلذٚس ـ١لٗ ٌعت ٚاٌزٞ ـ١ٗ اٌزنبسة ٚ اٌزمغ١ُ ـٟ اٌعذاٌخ عٓ رؾذس وّب, ا٨ٔضشثٌٛٛع١ب

 :ٟٚ٘ اٌغذاس مذ ِجبدئ ص٩س ٚروش .ٌٍغذاس

 عٍلٝ اصلش وّلب اٌعلبئٍٟ اٌزٛافلً رمط١ل  عٍلٝ ٚعّلً خطلشح ٚ رع١غلخ اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ ؽ١بح ععً اٌغذاس اْ -0

  .اٌمطبعبد ِٓ ٚؼ١ش٘ب اٌقؾخ

 .اٌزفبٚك ؽبٌخ ـٟ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚ ا٨عشائ١ٍ١ٓ ث١ٓ اٌؾذٚد ٌزشع١ُ اٌغذاس ُخٍِك -0

 أٗ ؽ١ش اٌفٍغط١ٕٟ اٌؾعت عٍٝ اٌخٕبق رن١١ك عٍٝ ٠عًّ ٚعذٚأٟ أْ اٌغذاس ٘ٛ عذاس عٕقشٞ وّب -2

ِٚقلبدسح ِغلبؽبد وج١لشح ِلٓ  اٌّغلزٛهٕبد ملُ ثٙلذؾ ثلً ,ٚا٤ِلٓ اٌلذـب  ثٙلذؾ ٌل١ظ ِزعلشط ٚ ٍِزٛٞ ِغبس

 . اٌفٍغط١ٕ١خ ا٤سامٟ

  ٚـلٟ وزلبة(Backmann 2010)  اٌّعٕلْٛ ة"AWALL IN PALESTINE" ؾلذس اٌىزلبة ٠ز

ٚاعزجش اٌغلذاس ٚعل١ٍخ ٌشعلُ اٌؾلذٚد ِلٓ هلشؾ ٚاؽلذ , ٠زٕبـٝ ِ  اٌعذاٌخ عٓ اٌغذاس اٌفبفً وٛٔٗ ؼ١ش لبٟٔٛٔ ٚ

وّب أْ ٘زا اٌغذاس اٌعٕقشٞ أٚ اٌغ١بط ا٤ِٕٟ وّلب , ثٙذؾ اعبدح سعُ إٌّطمخ اٌّزٕبص  ع١ٍٙب ـٟ اٌؾشق ا٤ٚعو

عّلً عٍلٝ اؼزقلبة ا٤ساملٟ اٌفٍغلط١ٕ١خ ٚاٌّلضسا  , ا٦عشائ١ٍ١ْٛ ٚاٌزٞ ٠ٙذؾ ٌّٕ  دخلٛي ا٦س٘لبث٠ٓ١١غ١ّٗ 

 .ٚلط  ا٤ٚفبي ث١ٓ أـشاد اٌعبئٍخ اٌٛاؽذح, ٚاٌج١ٛد

٠ٚزٕبٚي اٌىبرت رلثص١ش اٌغلذاس عٍلٝ اٌّلٛاه١ٕٓ ِلٓ خل٩ي ِغّٛعلخ ِلٓ اٌش٠جٛسربعلبد ِل  اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ ِلٓ ؽ١لش 

ـبٌغذاس ٠ٕؾشؾ داخً اٌخو ا٨خنلش ـلٟ , ّٛاه١ٕٓ ِٓ إٌٛاؽٟ اٌضساع١خ ٚا٦لزقبد٠خرذ١ِش ٚرخش٠ت ِٚعبٔبح اٌ

وّب ٠ذسط و١ف١خ رؾلى١ً اٌّغلزمجً ـلٟ اٌؾلشق .ا٤سامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ِّب ٠ دٞ اٌٝ ا٦عز٩١ء عٍٝ آ٨ؾ اٌذّٚٔبد 

ٕٙذع١ٓ ٚاٌّعّبس١٠ٓ ا٤ٚعو ٚاعبدح سعُ اٌؾذٚد ِٓ خ٩ي اٌّمبث٩د ِ  فٕب  اٌمشاس اٌغ١بعٟ ٚاٌعغىش١٠ٓ ٚاٌّ

 .ِٚذٜ ـعب١ٌخ اٌغذاس ٚٔزبئغٗ عٍٝ اٌطشـ١ٓ اٌفٍغط١ٕٟ ٚا٦عشائ١ٍٟ, ا٦عشائ١١ٍ١ٓ

  ٚـٟ دساعخ يCypel  0222 ْثعٕٛا "WALLED Israeli Society at an Impasse  "  

ـلٟ رٌله اٌزلبس٠خ ٠ذسط اٌىزبة ـىشح اٌغذساْ ـٟ ـىش اٌذٌٚخ ا٦عشائ١ٍ١خ اٌّعبفشح ٚاٌّلٛاهٓ ا٦علشائ١ٍٟ ِززجعلب  

٠ٚمذَ رؾ٩١ٍ  ٚامؾب  ٌٍٛم  ا٦عشائ١ٍٟ اٌفٍغط١ٕٟ ؽ١ش ٠ذي اْ ٘زا اٌغذاس اٌزٞ رلُ البِزلٗ ثلذاـ  إِلٟ , ا١ٌٙٛدٞ
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خبفلخ ا٦علشائ١ٍٟ اٌلزٞ اخزلبس رغب٘لً ع١لشأُٙ اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ  , ِب ٘ٛ ا٨ د١ًٌ عٍٝ ٚم  خطش ٠زغٗ ٌلٗ اٌّغزّل 

ٚاٌّ عغللبد ٚ إٌّظّللبد , اٌخطللبة اٌغ١بعللٟ ٚاٌغللذي اٌفىللشٞ ٚرٌلله ِللٓ خلل٩ي رغ١ٕللذ, ٚعللٍجُٙ اثغللو ؽمللٛلُٙ

اٌزلٟ أدداٌملٛحصمبـلخآ١ٌلبد٠ٚزطشق اٌىبرلت اٌلٝ،ٚإٌظبَ اٌزع١ٍّٟٚاٌّ عغبد اٌٛه١ٕخا٦عشائ١ٍ١خ ِضً اٌغ١ؼ 

 ؽلٙبدادِل االجتماعي ٚاٌضملبـٟ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌزلبس٠خٟث١ٓاٌىزبةويجمع.اٌؾبٌِٟثصلٗثبٌّغزّ  ا٦عشائ١ٍٟ اٌٝ

الا تتاعقياعككعمابدياياد0812وقدتنعولالكعتبذلكمنخاللالتتبعالتعريخ لألحادا مانياع .ؽخق١خ

باااينالجعناااباالياااراجين والجعنااابالانياااطين مااانخااااللبناااعطجااادارال ااا والتوياااع حعطااا 0222ياااع 

.الانيطينيينوينبه وحرمعنه حقوقه 

فقادتا ،والمقعالكالت ت ا طاال ينيهاعلادي ومياعندهااذهالدرايا منخاللمجموي الكتبوالدرايعك

تحقيقجزطمناالادافالمطنوب حي ت االياتاعدهمانالمونوماعكالمخ  ا يانالجادارمانحيا الر يا 

وتاا التواارفيناا أااا التجموااعك.وأااا المحعفتااعكالتاا يماارمنهااع،التعريخياا وطااولوموا اااعكالجاادار

ولكنف موت الدراياعكالتا تا ا طاال ينيهاعتا مالحتا ،يطين الت ي ثرينيهعالجداربشكلمبعشرالان

فتغط الجعنباآلخرمنالجدارأالاذهالدراي أمع،أنهعتنعولكآثعرالجدارين الشوبالانيطين بشكليع 

ياراجينيينمانخااللطريقا ينميا ينادا واوالووامالالطبيويا والبشاري الما ثرهفا مياعرالجادارخع ا 

وماانجعنااباخاارموتاا ،منهجياا قعجماا يناا االيتمااعدياالال ااورالجوياا الاا جعناابااليااتبعن والمالحتاا و

 .الدرايعككعنكدرايعكو اي تاتقرال المنهجالونم 

  وفا درايا لم يياApublication of the Intrenational Peace and Cooperation 

Center Jerusalem 0222بونوان"The Wall"  والذيتنعولمو و الجداربشكلويع ومنطقا القاد

بشكلخعصمنحي المنعطقالت يمربهعوتأثيرالجدارينيهعخع  بعلقاد مياتخدمعللتحقياقااذهالدرايا 

حيا تناعولفيهاع،زجي وتحتويالدراي ين أربو ف ولينعقشكلف لج،االينوباالح عج والخراجط

والتا 0822االيتراتيجي الت ايتماداعا ياراجينيونلتثبياكوجاودا مناذاحاتاللال اا الغريا القاد ياع 

وفا الا الالثاعن ،ركزكين الجعنبالديمغراف اليكعن االيراجين وتاريغاألرضالانيطين مانياكعنهع
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يعكلهذالجدارين الانيطينينخع ا بياباالرتباعطالمبعشارباينركزين اآلثعراالقت عدي لنجداروالتداي

 .كلمنا قت عدا يراجين واألقت عدا يراجين 

كمانجعنابأخارنعقشا،كمعتحدثكالدرايا يانحاقاالنياعنااليعيا خع ا باعلوالجوتاأثيرالجادارينيهاع

يناا الشااوبالانيااطين ودورالجاادارفاا اعالدراياا فكاارهالموااعزلالتاا يحااعولالجعناابا يااراجين تنايااذ

.حدودالدول اليهودي حولالماعو عكالميتقبني 

 بونوان0222لنتطويروالحمن الشوبي لمقعوم الجداروف تقريرلمركزموع 
"Palestinian Towns And Villages: Between Isolation And Expulsion  " تحدث التقرير مف

في  التي أقاميا االسرائيميوفخالؿ شيادات لمواطنيف فمسطينيف عف تجاربيـ مع الييود في االحياء والمستوطنات 

الجوانب اإلقتصادية اإلجتماعية  حيث ركز عمىقرية معزولة تـ تحديدىا مف قبؿ الفريؽ الذي قاـ بالدراسة  79

فقد قسـ التقرير االراضي الفمسطينية الى ثالث , بقاء في اراضييـومدى قدرة الفمسطينيف عمى المقاومة و ال

وقد اثر الجدار عمى ىذه الغيتوىات بشكؿ سمبي في كافة النواحي , غيتوىات في الشماؿ والوسط والجنوب

اإلقتصادية و االجتماعية كما ركز عمى المناطؽ المعزولة بالجدار مف جيتيف او اكثر ويتـ التواصؿ معيا 

وتناوؿ أيضا المناطؽ المحاصرة بيف الجدار والخط األخضر وىذه مقيدة , ع بسبب القيود االسرائيميةبشكؿ ص

واخيرا ركز عمى التجمعات الميدد بالطرد مف خالؿ االجراءات , الحركة اال مف خالؿ بوابات وتصاريح خاصة

 .والقوانيف التعسفية االسرائيمية

مراجعتيػا لػدعـ ىػذه الدراسػة والتػي تنػاوؿ موضػوع الجػدار اإلسػرائيمي  ركػزت مف خالؿ الدراسات السابقة التي تـ 

وفػػي بعػػض الدراسػػات القميمػػة المػػني  التػػاريخي والوصػػفي  ثػػالث مواضػػيع مػػف خػػالؿ إسػػتخداـ ىػػذه الدراسػػات عمػػى

 كيحيػث تناولػػت بعػض الدراسػػات اإلطػػار النظػري لفكػػرة الجػدار اإلسػػرائيمي مثػؿ مقالػػة جابتنسػػالمػني  اإلحصػػائي 

وكمػػا ركػػزت عمػػى أثػػر الجػػدار عمػػى المػػواطف الفمسػػطيني مػػف التػػواحي , والزيػػداني وأريئيمػػي وعمػػي وكامػػؿ وغيرىػػا

, ودراسػة مركػز البػراؽ ومركػز جنػيف ل بحػاث, والقاسػـ, مثػؿ دراسػة أبػو عيشػة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياحية
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الجدار بشػكؿ وصػفي ولكػف ىػذه الدراسػات  الدراسات تناولت ىدؼ او ىدفيف مف أىداؼ ىذه وفي بعض, ويحيى

كمػا فػي ىػذه الدراسػة التػي حػددت بعػض العوامػؿ , لـ تتناوؿ األىداؼ بشكؿ تفصيمي وعممي عمى اسػاس تحميمػي

مػف حيػث الشػكؿ  أمػا الجػاب الثالػث فتنػاوؿ مواصػفات الجػدار الطبيعية  والبشػرية ودرسػتيا بشػكؿ عممػي وتحميمػي

 .إلستيالء عمييا مثؿ دراسة مزكز المعمومات لشؤوف الجدار و اإلستيطاف ومساحة األراضي التي سيتـ وت ا

أما ىذه الدراسة فقد ركزت عمى أىـ العوامؿ الطبيعية و البشػرية التػي سػاىمت فػي رسػـ مسػار الجػدار مػف خػالؿ 

ار لموصػوؿ المني  العممي التحميؿ الذي إعتمد عمى أسس عممية في محاولة لفيـ اآللية التي يسير بيػا ىػذا الجػد

 .لطريقة لمتغمب عميو

 الدراسة أهداف 1.6

 :التالية األىداؼ لتحقيؽ الدراسة ىذه تسعى

 .التوسع و الضـ جدار إقامة فكرة عمييا استندت التي التخطيطيةو  الفكرية األسس عمى التعرؼ •

 . اإلسرائيمي التوسع و الضـ جدار إلقامة األسباب أىـ عمى التعرؼ •

( الحيػوي التنوع ,السطح أشكاؿ ,الزراعية األراضي ,المياه) األساسية الطبيعية العوامؿ معرفة مدى تأثير •

 . والتوسع الضـ لجدار البناء مسار تحديد في

 تحديػد عمػى ومػدى تأثيرىػا الفمسػطينية السػكانية التجمعػات خاصػة ,البشػرية العوامػؿ أىػـ عمػى التعػرؼ •

 .الجدار مسار

 الجدار مسار رسـ في والمستوطنوف المستوطنات تمعبو الذي الدور عمى التعرؼ •

 سمطات رسـ في في التأثير عمى ( الييودية األثرية و الدينية المواقع ) الديني العامؿ دور عمى التعرؼ •

 .التوسع و الضـ جدار لمسار اإلسرائيمي االحتالؿ

 .الدارسةتصادية لمجدار عمى منطقة تحديد أىـ اآلثار اإلجتماعية و السياسية و االق •
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 الدراسة فرضيات 1.7

 فػي الفمسػطيني السػكاني والتوزيػع اإلسػرائيمي التوسػعو  الضػـ جػدار مسػار إختيػار بػيف عالقػة ىنػاؾ  •

 . الجدار المحاذية مناطؽال

 مسار و ( السطح أشكاؿ ,الحيوي التنوع ,الزراعية األراضي ,المياه)الطبيعية   العوامؿ بيف عالقة ىناؾ •

 .الجدار

 مسػار وتحديػد ( الييوديػة الدينيػة واألمػاكف ,األثريػة األمػاكف)الييػودي  الػديني العامػؿ بػيف عالقػة ىنػاؾ •

 .الجدار

 .الجدار ومسار لممستوطنات الجغرافي التوزيع بيف عالقة ىناؾ •

 .ىناؾ تأثيرات سمبية لمجدار عمى السكاف الفمسطينيف في منطقة الدراسة •

 

 منهجية وأدوات الدراسة 1.8

 :التالية المناى  الدراسة عمىبنيت ىذه 

  والػذي يعمػؿ عمػى معرفػة األسػباب وتفسػيرىا بطريقػة منطقيػة مػف خػالؿ إيجػاد العالقػة : المقػارف المػني

المغربػػػػي )حيػػػػث يعمػػػػؿ عمػػػػى معالجػػػػة الظػػػػواىر التػػػػي يصػػػػعب معالجتيػػػػا بػػػػالبحوث التجريبيػػػػة , بينيػػػػاوبيف النتػػػػائ 

 األربعػة المنػاطؽ ىػذه فػي الجػدار مسػار تحديػد إلػى أدت التػي والعوامػؿ  األسػباب مقارنػة بيػدؼ وذلػؾ, (2007

 السػكافو  الطبيعػة عمػى الجػدار آثػار مقارنػة إلػى إضػافة ,ال أـ متشابية كانت إذا فيما وتحديد ,ومقارنتيا ببعضيا

 .لمجدار المختمفة المسارات وراء الخفية األىداؼ تحديد عمى القدرة الباحث سيعطي مما  .األربعة المناطؽ في

  تـ إستخداـ الطريقة المباشرة ليذا المني  حيػث قػاـ الباحػث بالزيػارات الميدانيػة لمواقػع : التاريخي المني

 المراجعػاتو  السػابقة والدراسػات المكتبػة اسػتخداـ خػالؿ كمػا تػـ إسػتخداـ الطريقػة الغيػر مباشػرة مػف. الدراسػة
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 آثػار ,الجػدار مسػار ,الجػدار أىػداؼ ناحيػة مػف نشػأتو منػذ الجػدار تخػص التي (2011العساؼ والوادي )األدبية

  بالجدار تأثرت التي المناطؽ ,الجدار

 الباحػث سػيقـو حيػث ,الجويػة الصػور و االسػتبانة لتحميػؿ الكمػي التحميمػيالتجريبػي و  المػني  اسػتخداـ 

 مػف الضػرورية البيانػات جمػع اجػؿ مػف االسػتبانة استخداـ خالؿ مف اإلحصائي التجريبي المني  عمى باالعتماد

 التجمعػات جميػع) الدراسػة مجتمػع حجػـ عمػى بنػاءً  الدراسػة عينػة بتحديػد وسػيقـو ,الدراسة أىداؼ لتحقيؽ الميداف

 لضػماف إحصػائية طػرؽ باستخداـ العينة حجـ تحديد وسيتـ ,(األربعة المناطؽ في الجدار نطاؽ ضمف الموجودة

كما ىػو  الدراسة عينة عمى تحديد الطريقة األنسب لتوزيع اإلستبانةوكذلؾ  ,الدراسة لمجتمع والممثؿ الجيد التوزيع

ين الموعدل التعلي  حيث: مبيف  :ت تحيدحج الوين بنعطل

 N= NZ2S2 /ND2+Z2S2 
 (8005،ينيعنوغني )

حي 

 D=[x-m] 

منالجدولا ح عج ت تحديدقي و

 Z= 1.96 

 X=897   يعجن

 s=996

مجتمعالدراي نيب التبعينف حج 

 D=[1x-m}=119~ 3.3% 

الوين 

 3588(1.96)2(996)2/3588*(119)2+(1.96)2(996)2= 250

وألنمجتموعكالدراي متبعين ف يدداليكعنت تقيي الوين ين مجتموعكالدراي نيب ال يدد

:اليكعنل معنالودال ف المنعطقحي قيمككعلتعل 

نايتمعرهف أ الريحع28

أيتمعرهف مردا28
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أيتمعرف نونين36

أيتمعرهف بيكأمر64

االيتمعر توزيع لكياي  بعلنيب  هأمع ين  الوين فأيتمدك الوشواجي  والوادي)المنتتم  الويعف

اليهعحي ت توزيعاأليتمعرهبوايط لمنقبلالبعح بإيتثنعطأ الريحعنل ووب الو و(8022

.مواطنمننا البند

 (2011, 2006,  2002, 1997) لفترات الجوية الصور استخداـ أيضاً  التحميمي المني  ضـ كما

ستخدامتيا األراضي مساحة لمعرفة وذلؾ ,بيت أمر ,نعميف. مردا, أـ الريحاف مناطؽ لترسيـ مختمفة  وا 

 مجموعة ومقارنة .فييا يمر التي التجمعات أىـ و المناطؽ ىذه في الجدار وطوؿ إقتطاعيا تـ التي

 ARC GIS   برنام  استخداـ خالؿ مف الدراسة لمناطؽ الجدار وبعد قبؿ ما الفترة خالؿ الصور مف

خراج الخرائط  . إلنتاج وا 

 مثؿ  القائـ بأعماؿ مدير مركػز المعمومػات لشػؤوف الجػدار و  ومختصيف مسؤوليف مع مقابالت تـ أيضًا عمؿ

ودارت  ة ىنػػاؾيػػئػػيس لبمدمػػر حيػػث تػػـ إجػػراء مقابمػػة مػػع نائػػب ر والبمػػديات مثػػؿ بمديػػة بيػػت أ , اإلسػػتيطاف فػػي وزارة الدولػػة

, طقة وتأثير الجدار عمى السكاف في المن, وطبيعة إستخداميا, األسئمة حوؿ مساحة األراضي التي تـ مصادرتيا

 الزيارات كذلؾو  ,المني  التحميمي ت الدراسةضمنكما ت "وألي اسباب تـ مصادرتيا لمجدار او لمتوسع اإلستيطاني

 وتوزيػع السػطح وأشػكاؿ المنػاطؽ تمػؾ طبيعػة تبػيف التػي بالصػور وتوثيقيػا الدراسػة لمنػاطؽ والمالحظػة الميدانيػة

 زيػارة إلػى إضػافة ,حقيقػي بشػكؿ والبشػرية الطبيعيػة اآلثػار أيضػاً  تظيػر والتي .فييا السكانية والكثافات التجمعات

 وزارة ,المحمي الحكـ وزارة ,التخطيط وزارة مثؿ الدراسة بموضوع تتعمؽ التي والوزارات والمؤسسات المراكز لبعض

 .الفمسطيني اإلحصاء مركز ,الدولة
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 :المعايير التي تم أخذها بعين اإلعتبار وطريقة وضع األوزان لمعوامل الطبيعية والبشرية 1.9 

لذلؾ حاولت ىػذه الدراسػة تحديػد , الطبيعية و البشرية األساس في تحديد مسار الجدار بنسب مختمفةتعد العوامؿ 

امػؿ لمعرفػة مػدى تأثيرىػا فػي ودراسة ىذه العوامؿ بصورة عممية مػف خػالؿ إعطػاء أوزاف لكػؿ عامػؿ مػف ىػذه العو 

 :حيث تـ إعتماد المعايير كاآلتي, تحديد مساره

لتوحيد وتوفير عنصر العدالة بيف كؿ عامؿ مف  لمعوامؿ الطبيعية والبشرية 10 – 0تـ إعتماد الوزف مف  .1

 .العوامؿ

لمصعوبة في تحديد تـ أعتماد وزف موحد لمعوامؿ وذلؾ في محاولة لتوفير عنصر العدالة بيف العوامؿ وذلؾ  .2

 .الوزف لكؿ عامؿ عمى حده 

تـ االعتماد عمى و ألنيا تحمؿ نفس الخصائص في جميع مناطؽ الدراسة لذلؾ  القيمةأعطيت نفس : التربة .3

 .التربة في كؿ منطقة لتحديد وزنيا  التي تشغميا مساحةال

 .اعطي الحوض الغربي أعمى وزف وذلؾ ألىميتو وباقي األحواض أعطيت قيـ أقؿ :األحواض الجوفية  .4

 .مف المساحة الكمية لمنطقة الدراسة تشغميا الغاباتتـ االعتماد عمى المساحة التي  :النباتي التنوع الحيوي .5

شكؿ منيا قيمة متساوية حددت بالسيوؿ والجباؿ والودياف واليضاب, حيث أعطي كؿ  :أشكاؿ سطح األرض .6

 .لكؿ شكؿ في حاؿ توفره في المنطقة( 2) والبالغة

 .عمى وجودىا أو عدمو وعددىا أعطيت الوزف بناءاً :اآلبار والينابيع .7

 .2011-1997وحساب معدؿ النمو لمسكاف بيف 2011تـ تسجيؿ عدد السكاف لمعاـ : عدد السكاف  .8

وحساب معدؿ الزيادة في مساحة  2011البناء لمعاـ تـ تسجيؿ مساحة مسطحات : مساحة مسطحات البناء .9

 .2011-1997البناء ل عواـ مابيف 

عمى مقسومًا أعطيت الوزف بناءا عمى مساحة األراضي الزراعية في التجمع  :المساحة الزراعية الفمسطينية .10

 .المساحة الكمية ل راضي الزراعية في مناطؽ الدراسة



21 

 

لوزف بناًء عمى رأي الناس باالستمارة لعدـ وجودىا في مناطؽ الدراسة لكنيا اعطيت ا:المواقع األثرية والدينية .11

 .موجودة في محيط مناطؽ الدراسة 

, صناعي, سياحي, مدني, عسكري, زراعي)المستوطنات تـ اعطاء الوزف بناءا عمى طبيعة استخداـ المستوطنة  .12

قاط تـ تقسيميا عمى عدد أف العشر ن)حيث أعطي كؿ تصنيؼ وزف محدد بشكؿ متساوي أي ( ديني

ولـ يتـ أعتماد وزف  ومف ثـ إعطاء الوزف لكؿ مستوطنة حسب إستخداميا( 6\10)اإلستخدامات لممستوطنات 

 .محدد لكؿ استخداـ لتوفير عنصر العدالة ولصعوبة دراستيا كاًل عمى حدا في ىذه الدراسة 

حيػث , المسػاحة التػي يمكػف أف تغطييػا كػؿ منطقػةتـ تحديد األوزاف لمػدى الرؤيػة بنػاًء عمػى : مدى الرؤية  -13

اعطيت أكبر مساحة أعمى قيمة وأقؿ مساحة أقؿ مساحة وذلؾ لما يوليو األسرائيموف مف أىمية ليذه العنصر فقد 

_ 1981وقػػد طػػرح شػػاروف ذلػػؾ منػػذ عػػاـ ,  ظيػػرت عػػدة خطػػط حػػوؿ ىػػذا الموضػػوع وكػػاف أىميػػا خطػػة شػػاروف

وذلػؾ مػف خػالؿ السػيطرة عمػى ثالثػة , الخاصػة بػأمف إسػرائيؿ( النجػـو)ف في خطتو المسػماه بخطػة شػارو  1983

 مػف طوليػا قطعيػاي الغربيػة الضػفة فػي اسػتعماري تكتػؿ إقامػةويتـ ذلؾ مػف خػالؿ , أرباع الضفة الغربية بالمراقبة

عمػػى أف تكػوف ىػػذه المسػتوطنات عمػػى قمػـ الجبػػاؿ  واسػعة عرضػػي قطاعػات منػػو تمتػدو  الجنػػوب إلػى الشػماؿ

يضػػمف السػػيطرة والرقابػػة عمػػى , عػػاماًل أمنيػػاً  ,(Benvenisti and Khayat 1988,65)واليضػػاب المطمػػة 

التجمعات الفمسطينية والمواطنيف وأنشطتيـ اإلجتماعية و اإلقتصادية الواقعة ضػمف مػدى رؤيػة ىػذه المسػتوطنات 

وذلؾ باإلعتماد عمى أنظمة المراقبػة العسػكرية المتطػورة وخاصػة أف إسػرائيؿ , صافيةخاصة في األحوؿ الجوية ال

األىميػػػة التػػػي يولييػػػا اإلسػػػرائيميوف لمعامػػػؿ  ةمػػػف ىنػػػا يمكػػػف مالحظػػػ تعتبػػػر القػػػوة العسػػػكرية السادسػػػة فػػػي العػػػالـ

الطبوغرافي حيث يعمؿ اإلحػتالؿ عمػى الػربط بػيف المسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة مػف خػالؿ مػدى الرؤيػة أو مػا 

 2الممحؽ  . يسمى اإلنفتاح الجغرافي 
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  الدراسة حدود 1.10

 : المكانية الحدود 1.10.1

 والبشػرية الطبيعيػة الظػروؼ جميػع لتغطيػة الغربيػة لمضػفة الطػولي االمتػداد عمػى بنػاءً  الدراسػة منػاطؽ اختيػار تػـ

 .الجدار مسار رسـ عند االعتبار بعيف اإلسرائيمي الجانب أخدىا التي

 أمػر وبيػت ,اهلل راـ فػي نعمػيف ,سػمفيت فػي مػردا  ,جنػيف فػي الريحػاف أـ وىػي المواقػع مػف مجموعػة الدراسة تضـ

 .(1 ) الخارطة  بالخميؿ

 الضػفة شماؿ مناطؽ ففي المناطؽ ىذه طبيعة أىميا المبررات مف مجموعة عمى بناءً  الدراسة مناطؽ اختيار تـ

 فػي أمػا ,فييػا السػكانية الكثافػة تركػز جانػب إلػى الغربػي الجػوفي المػائي الحػوض وتركػز خصػبة بطبيعػة تتميػز

  اخػتالؼ بسػبب اختيارىػا تػـ فقػد أمػر بيػت فػي أمػا ,سػمفيت منطقػة فػي خاصػة االسػتيطاني التركز فيناؾ الوسط

 يجعػؿ ممػا ,فييػا الجػدار بنػاء اكتمػاؿ عػدـ إلػى إضػافة ,عف المناطؽ الثالثة األخرى والبشرية الطبيعية العناصر

 الدراسػة منػاطؽ توزيػع خػالؿ مػف النتػائ  أفضػؿ إلػى الوصػوؿ محاولػة إلػى إضػافة ممكنػة الجػدار ثػارآ مقارنػة

و قػد تػـ إعتمػاد حػدود  .الجػدار فييػا يمػر التػي الفمسػطينية المنػاطؽ بػاقي مػع تتشػابو قػد التػي بالتعميمػات لمخػروج

  .كأساس لتحديد التغيرات في إستخدامات األراضي واآلثار الناتجة عف الجدار أراضي القرية لكؿ مناطؽ الدراسة
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 يةالغرب الضفة في المقترحة األربعة الدراسة لمناطؽ الجغرافي التوزيع(1) رطةاالخ

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 :منطقة ام الريحانأسباب إختيار  1.10.1.1

  بطبيعػػة جغرافيػػة مميػػزة حيػػث التنػػوع البيئػػي والحيػػوي كمػػا تعػػد محميػػة طبيعيػػة فتمتػػاز منطقػػة اـ الريحػػا -1

 .وحرشية

 تعتبػػرحيػػث ( معزولػػة بػػيف الخػػط االخضػػر و الجػػدار )وجػػود منطقػػة اـ الريحػػاف داخػػؿ الجػػدار بالكامػػؿ -2

 . كميًا بالجدار ممثمة لممناطؽ الفمسطينية المعزولة

وجػػود أـ الريحػػاف ضػػمف الحػػوض المػػائي الجػػوفي الغربػػي و الػػذي يعػػد اكبػػر  حػػوض مػػائي فػػي الضػػفة  -3

 .الغربية الذي تسعى إسرائيؿ لمسيطرة عميو

 بإنشػاء الجػدار المرتبطػةكوف أـ الريحاف منطقة معزولة داخؿ الجػدار فػيمكف دراسػة االثػار و المػؤثرات  -4

 .سواًء كانت أقتصادية أو اجتماعية أو طبيعة

 

 نعمينأسباب إختيار منطقة  1.10.1.2

 (.1)طة ار كما ىو موضح بالختركز مجموعة مف المستوطنات حوؿ المنطقة  -1

 .ـ والعالقة االقتصادية واالجتماعية والتي تربطيا بالداخؿ1967قرب منطقة نعميف مف حدود عاـ  -2

 .جزء مف الحوض الجوفي الغربيتعتبر نعميف  -3

 .ر الزيتوفاشجألتعد اراضي نعميف أراضي زراعية خاصة  -4

ـ مػػػف النػػػواحي 1948االرتبػػاط الوطيػػػد بػػيف سػػػكاف المنطقػػة والتجمعػػػات السػػػكانية داخػػؿ األراضػػػي عػػاـ  -5

 .اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية
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 مرداأسباب إختيار منطقة  1.10.1.3

 (.1)طة ار كما ىو موضح بالخ, مرداتركز المستوطنات في  -1

 .وقوع المنطقة ضمف الحوض الغربي لممياه الجوفية  -2

تعػػد ىػػذه المنطقػػة مػػف المنػػاطؽ الزراعيػػة التػػي تتػػوفر فييػػا التربػػة الخصػػبة حيػػث يمػػر الجػػدار مػػف ىػػذه  -3

 .االارضي

 

 بيت أمراسباب إختيار منطقة  1.10.1.4

 .وغيرىا, وخربة فريديس, خربة كوفيف, مثؿ خربة جدور قةطوجود مجموعة مف المواقع االثرية في المن -1

 .وجود آبار جوفية في المنطقة الى جانب وقوعيا ضمف الحوض الغربي لممياه الجوفية -2

 .اراضي بيت أمر فوؽوجود المستوطنات  -3

 .الكرـوتعد مف اىـ المناطؽ ذات النشاط الزراعي خاصة لزراعات الموزيات و  -4

حيػث لػـ يبػدأ بنػاء  جػدار الضػـ والتوسػعلبنػاء  بيت أمر حالة تمثػؿ المنػاطؽ الميػددة بالمصػادرة  منطقة -5

إنمػا ىػو مخطػط لػو ممػا يسػيؿ عمػؿ مقارنػة آلثػار الجػدار مػا بػيف ىػذه المنطقػة و المنػاطؽ األخػرى , الجدار فييػا

 .التي تـ بناء الجدار فييا

ور الفمسػػػطينية بالمنطقػػػة و عالقػػػة اإلنسػػػاف وجػػػود المصػػػاطب الزراعيػػػة و التػػػي تػػػدؿ عمػػػى عمػػػؽ الجػػػذ -6

 .ولما ليا مف داللة جمالية و إقتصادية و تاريخية يحاوؿ االحتالؿ تدميره بالجدار,  الفمسطيني باالرض

 : الزمانية الحدود 1.10.2

وذلؾ حتى يتسنى دراسة ومقارنة الوضع قبؿ  اآلف حتى 1997 عاـ مف الواقعة الفترة عمى الدراسة تركز

 الجدار وبعدىا وأستقرء مدى التغير عمى المناطؽ المدروسة بناء



26 

 

   البيانات جمع مصادر 1.11

 إجراء جانب إلى ,الدراسة موضوع حوؿ جمعيا المراد لممعمومات  أولية وأداةً  مصدراً  اإلستبانة نتائ  تعتبر      

وتتضمف المصادر , الدراسة بموضوع العالقة وأصحاب والمسؤوليف المختصيف مع المقابالت مف مجموعة

تحميميا وتحديد أىـ العوامؿ المرتبطة  بيدؼ الجدار بناء وبعد قبؿ الجوية الصور مف األولية أيضًا مجموعة

 .المناطؽ األربعة مع بعضيا البعض مقارنةو  ,بمسار الجدار

 موضوع تناولت التي واألدبيات والمنشورات والمقاالت المراجع مف مجموعة في فتتمثؿ, الثانوية المصادر أما  

 .الدراسة

 الدراسة أهمية  1.12

 لدى الجدار مسار اختيار في المؤثرة العوامؿ عف تتحدث التي مف الدراسات القميمة الدراسة ىذه تعد •

 .خاصة العوامؿ الطبيعية والبشرية, االحتالؿ

 .ه عمى االراضي والمواطف الفمسطينيوآثار  جدارال عمى الضوء القاء •

 . الفمسطيني والشعب القضية لخدمة النتائ  ووضع العممي البحث إثراء في المساىمة •

ووضع خطط لمتصدي  جدار بناء عف الناجمة االثارو  العوامؿ تحديد في القرار يعناص مساعدة •

 .لمجدار وآثاره

 ىذابناء أسباب األسرائيميوف ببناء الجدار مف أجميا و األساسية التي قاـ معرفةالفكرة في المساىمة •

 .الجدار
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والمفاىيمي لمدراسة
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 الجدار ظهور فكرة 2.1

 تيعمى أثر عمميوذلؾ  ,ـ1995عاـ  تالجانب االسرائيمي و الفمسطيني كان بيف "الفصؿ "  الظيور األوؿ لكممة

رئيس الوزراء  حيث وجو اسحاؽ رابيف ,عممية بيت ليد والمقاومة التي تمت في شارع ديرنغوؼ في تؿ ابيب 

 .(1995 الجعبري. )كممة عمى شاشة التمفزيوف االسرائيمية وذكر فييا مصطمح الفصؿ اإلسرائيمي

  ,ما جذور ىذه الفكرة فتعود الى ما قبؿ ذلؾ بكثيرأ .فكرة الفصؿ بشكؿ عمنيبتعد ىذه المرحمة بداية التداوؿ 

 ,"شعب اهلل المختار"عمى مقولة أنيـ  المرتكزة( 2009سعدي )لتركيبة والعقيدة الييودية فيي جزء مف الفكر وا

حيث عاشوا في كنتونات  ,كما انيا مرتبطة بما عايشو الييود مف فصؿ و عزلة في مراحميـ التاريخية المختمفة

لرابع الذي حولو الى ولس ابياريًا الى اف جاء البابا تكاف العزؿ إخ حيث ,ـ1555في عاـ خاصة  تجمعاتو 

" الجيتو" واطمؽ عمييا ,غالؽ االحياء الييوية و فتحيا إلمواعيد  وعمؿ عمى تحديد ,عزؿ إجباري في ايطاليا

وكاف اوؿ جيتو ييودي في البندقية حيث تـ تجميع الييود في أماكف خاصة محاطة باالسوار , (2005 إبراىيـ)

با عاش الييود في مناطؽ خاصة بيـ و العصور الوسطى في اور  وفي, (2004البرغوتي)ليتـ عزليـ عف المحيط 

 (.2005إبراىيـ ) التجمعات في تمؾ الفترة أنفسيـ في ىذه حيث اختار الييود عزؿ ,محاطة باالسوار

حيث تـ انشاء عدد كبير مف الجدراف و االسيجة , و ال يعد جدار الضـ والتوسع في فمسطيف االوؿ مف نوعو

 :عمى مر التاريخ و ألغراض و أىداؼ مختمفة  و أىميافي مناطؽ مختمفة االمنية العازلة 

. إؿ. أي)عضاء منظمة أتـ إقامة سياج مكيرب عمى طوؿ نير ليمبوبو في جنوب أفريقيا لمنع تسمؿ   -1

 .الى البالد( إف

عمى الحدود ( 1962-1954)السياج االمني الفرنسي الذي اقامتو فرنسا أثناء الحرب الجزائرية   -2

 (. 1995الجعبري)لجزائرية التونسية لمنع دخوؿ المقاتميفا

السياج الذي اقامتو الواليات المتحدة بينيا وبيف المكسيؾ مزودة باجيزة ونقاط مراقبة ودوريات عسكرية  -3

 .طموب منيامعمى طوؿ السياج وتعد ىذه الجدارف فاشمة حيث لـ تؤدي الدور ال



29 

 

ب الباردة بيف المعسكر تزامف إقامتو مع وصوؿ الحر و ,  1961عاـ اقيـ  جدار برليف  في المانيا الذي -4

الشرقي سمالي عف الجزء ألمفصؿ بيف الجزء الغربي التابع لممعسكر الر  وذلؾ, الرسمالي الى ذروتوالشيوعي و 

 .(2004عودة ) عامًا لمنع التسمؿ مف الطرفيف 21ة دلم اً والذي ظؿ قائم التابع لممعسكر االشتراكي

مف قبؿ ىتمر  1940وارسو في بولونيا عاـ  في بناءه حوؿ الحي الييودي تـىو جدار جدار وارسو و  -5

 (.2005 سمماف)بعد أحتاللو لبولونيا

مف ىجمات الخمير الحمر عمى الحدود  ةتـ إنشائو بيدؼ حماية الحدود الكمبودي الذي جدار كمبوديا -6

 (.2007العارضة )التايالندية

 فمسطينالتطور التاريخي لمجدار في  2.2

فصؿ في فمسطيف ليست بالحديثة و قد مرت بعدة مراحؿ حتى وصمت الى شكميا النيائي لالجدار وا ةفكر إف 

 :الحالي وأىـ ىذه المراحؿ ىي 

وىو غالؼ قوي  (2010جابوتنسكي ) ـ1923عاـ  الجدار الحديدي الذي طرحو زئيؼ جابوتنسكي -1

 .(2004الزيداني )لمعمؿ عمى تيجيرىـ الفمسطينيفصؿ الشعب بيدؼ   لمدولة الييودية يصعب إختراقو

عمى طوؿ المحاور الرئيسية مف الحدود المبنانية في الشماؿ حتى بئر السبع 1937عاـ الجدار الفاصؿ  -2

وتـ  ,يف ردًا عمى الثورة العربية التي اشتعمت ضد التواجد و التغمغؿ الييودي في فمسطيفيعمى يد البريطان

وتـ ىدـ الجدار مف , كـ مف طبريا حتى راس الناقورة80بطوؿ و بقات بإرتفاع متريف تصميـ الجدار مف اربع ط

 .(2007العارضة ) قبؿ السكاف لكف ٌأعيد بناهء بعد إنشاء الدولة اإلسرائيمية

الوزارء االسرائيمي المصغر عف إقامة جدار امني فاصؿ بيف الضفة الغربية  مجمس عمفأ 1984عاـ  -3

أبو الييجا )العمؿ بيذا اإلقتراح تـيـ لكف تعالت االصوات الرافضة لمفكرة و لـ 1948و االراضي المحتمة عاـ 

 .(19ص, 2004

 .(2010أبخيص وعايد )ـ 1987الجدار الذي أحاط غزة في اإلنتفاضة األولى عاـ  -4
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ـ ظير إقتراح إلقامة سور فاصؿ بيف االسرائيميف و الفمسطينيف عمى يد وزير الداخمية 1994عاـ  -5

قامة جدار إـ تبمورت فكرة 1996و في عاـ , "إسحؽ رابيف"في عيد رئيس الوزراء االسرائيمي " موشيو شاحاؿ"

أبو )ة وراء الخط االخضربعرض متريف داخؿ الضفة الغربيمف األراضي الفمسطينية الفصؿ في مناطؽ مقتطعة 

 (.2004 الييجا

صادقت الحكومة اإلسرائيمية في عيد رئيس الوزراء أرائيؿ شاروف , ـ2002جدار الضـ و التوسع عاـ  -6

أبخيص ) وبدء العمؿ فيو في حزيراف مف نفس العاـ, عمى إنشاء جدار الفصؿ العنصري بعد إنتفاضة االقصى

 (.2010وعايد 

 مواصفات الجدار 2.3

, قيد اإلنشاء( كـ58.14)و( كـ440.25) 2011طوؿ الجزء المكتمؿ مف الجدار حتى عاـ بمغ 

 مجموع الكميال أفاي ( كـ45.0)أما ما ىو مقترح ولـ يصادؽ عميو فيبمغ طولو , مخطط لو( كـ209.27)و

( 2كـ575.93)وتقدر مساحة األراضي المعزولة جراء ىذا الجدار بحوالي , (كـ753.17) لطوؿ الجدار يبمغ

مواطف فمسطيني  (1.0086.079)ويعزؿ حوالي  سيحاصرو  ,مف مساحة الضفة الغربية%( 10) أي ما نسبتو

 زتمو  االستيطافو  الجدار لشؤوف المعمومات مركز)تجمع  53معزوليف كميًا موزعيف عمى ( 338000)منيـ 

(2011. 

الت آبة يتخمميا العشرات مف ابراج المراقبة المزود ,ـ8اسمنتية يصؿ طوليا الى  أجزاءيتكوف الجدار مف 

أسيجة ـ فييا خنادؽ و 100-30عرضيا بيف  جيزة عالية الحساسية الى جانب منطقة عازلة يتراوحأالتصوير و 

 (.2003 التميمي. )مراقبة
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 الجدار إنشاء مراحل 2.4

 المرحمة األولى 

باإلضافة الى العمؿ عمى جدار , حتى قرية مسحة في سمفيت الضفة الغربيةمف قرية سالـ شماؿ غرب  يمتد

عمى حوالي  نت  عف ىذا الجزء مف الجدار االستيالءو .ـ2003وتـ اإلنتياء مف المرحمة األولى عاـ , القدس

 .(2005إبراىيـ ) مف مساحة الضفة الغربية  2كـ107

 المرحمة الثانية 

القاسـ )س دة  تياسير في طوبامبو  حتى خربة تؿ الحمة الضفة الغربيةوىي تمتد مف قرية سالـ شماؿ غرب 

 (.Nasrallah 2007, 17)كـ  60بطوؿ  .(2004

 المرحمة الثالثة 

 : اقساـ ةوتشمؿ ثالث

الزيتونة ومف منطقة قمندية الى مستوطنة عناتوت  ؽر فمف بيت ساحور الى م والقسـ األوؿ  حوؿ القدس وى

 .وجدار شامؿ يطوؽ منطقة بير نباال

  .طاني وىي مستوطنة أريئيؿ وكدوميـالقسـ الثاني فيركز عمى مدينة نابمس و التي تضـ أكبر تجمع إستي أما

 (.2004القاسـ )ركز عمى مناطؽ القدس و بيت لحـ و جنوب الخميؿ والقسـ الثالث ي

  الرابعةالمرحمة 

( 2004القاسـ ) الجنوب الى الشماؿمية الوسطى مف السفوح الشرقية لمسمسمة الجب مفتبدأمف مستوطنة كرمئيؿ 

 .(2)طة ار الخ
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 مراحؿ إنشاء الجدار( 2)الخارطة  



 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 األثار الناتجة عن الجدار  2.5

شممت االرض الفمسطينية و نت  عف إقامة الجدار مجموعة مف األضرار التي لحقت بشكؿ رئيسي بالمواطف و 

ىذا التاثير مف ويمثؿ الجانب االقتصادي جانب ميـ , جميع جوانب حياتو االقتصادية واالحتماعية والطبيعية 

وتعد ىذه االراضي مف أخصب االراضي الزراعية , حيث عمؿ الجدار عمى مصادرة االراضي واالستيالء عمييا

راضي التي تممكيا االسر الفمسطينية في األمف % 4777حيث تـ مصادرة حوالي  ,الفمسطينية في الضفة الغربية

مصدر األراضي  ىذه وتعد ,2006التجمعات التي يمر بيا الجدار حسب الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 

ر عدد كبير مف البيوت البالستيكية يدمتـ توخالؿ مسار الجدار , الجدار مر بيالي تمؾ المناطؽ التي ارزؽ ألى

الى جانب اقتالع وتدمير عدد كبير , االرتوازية التي تستخدـ ألغراض الري واالستخداـ المنزليبار اآلوالبيارات و 

 .وزيات وغيرىا مف االشجارمف اشجار الزيتوف والحمضيات والم

مسكاف خاصة لمعماؿ في القرى لومف جانب اخر عمؿ ىذا الجدار عمى خمؽ صعوبة في الحركة و التنقؿ 

ـ مما أدى الى ارتفاع 1948ف قسـ كبير منيـ يعمؿ داخؿ االراضي المحتمة عاـ خاصة أ ,المعزولة بالجدار

 .نسبة البطالة ونسبة الفقر 

, ىذه الخسائر سواًء كانت زراعية او حركة العماؿ والعمؿ اثرت سمبًا عمى المواطف الفمسطيني في تمؾ المناطؽ

ترؾ اراضييـ الطوعية و  ارىـ عمى اليجرةوىذا ما تيدؼ لو اسرائيؿ مف خالؿ التضيؽ عمى المواطنيف إلجب

 ". ألرض بال شعب, شعب بال أرض" لتحقيؽ مقولة

خاصة ألف الضفة الغربية تقع عمى  ,أما في الجانب المائي وىو مف الجوانب الميمة التي تركز عمييا اسرائيؿ

ة الغربية و التي تعد مسار الجدار يقع عمى طوؿ الطرؼ الشمالي الغربي لمضفإف ف ,احواض مائية جوفية ىامة

فجدار الضـ و التوسع يعمؿ مف خالؿ مساره عمى السيطرة عمى ىذه االحواض خاصة , المائية المصادرافضؿ 

بئر في المنطقة  47تـ عزؿ ما يقارب ىذا الجدار إقامة فمف خالؿ (. 2004 ابو الييجا) الحوض الغربي
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سيؤدي الى نقص حاد في المياه عند الفمسطينيف مقارنة مما ( 2004ميسرشميد )الواقعة بيف طولكـو و قمقيمية 

 .بالزيادة الكبيرة و الوفرة المائية عند المستوطنيف

السػطحية وكػذلؾ عمػى  خر عمػى الميػاه سػواًء كانػت مػف خػالؿ شػبكة الصػرؼ المػائيوقد أثػر الجػدار بشػكؿ أو بػآ

 (.2008الناظر) تدفؽ المائيلم اً جديد نمطاً حيث خمؽ , المياه الجوفية

أما الناحية االجتماعية و الممثمة بالقطاعات الخدماتية مف التعميـ و الصحة و شبكة المواصالت و االتصاالت 

عمى فصؿ المدراس عف التجمعات  حيث عمؿ 48فالجدار يؤثر عمى ,  ,فقد أثر الجدار سمبًا عمى ىذا الجانب

في  خاصة ,الوصوؿ اليياخمؽ صعوبة في الحركة و المعمميف و مما زاد العبئ عمى الطالب و  التابعة ليا السكانية

كة مف الجانب ر المعمموف التنقؿ اال بإذف و تصريح ح المناطؽ المعزولة كميا بالجدار حيث ال يستطيع

و بمغ عدد الطالب الذيف يصموف الى مدارسيـ مف خالؿ بوابات لمعاـ الدراسي , أو مف خالؿ بوابات االسرائيمي

كما  كما عمؿ الجدار عمى تدمير بعض المدارس ,(Alahmad 2012)طالبًا وطالبة( 1228) 2009/2010

 وساىـ األرض لبناء الجدار زيجة استخداـ الديناميت لتسوية و تجييتحصؿ في منطقتي عزوف و رأس الطيرة ن

 .ارتفاع ظاىرة التسرب مف المدارس ىذا كمو في 

الطبية مف الوصوؿ الى التجمعات السكانية وحرمت سكاف تمؾ وفي الجانب الصحي منع الجدار الطواقـ 

 (.2004 بو الييجاءأ)المناطؽ مف الحصوؿ عمى المطاعيـ والعناية الطبية  

 2800عمى المواقع اإلثرية سواًء كاف بالتدمير أو العزؿ حيث سيعزؿ الجدار أكثر مف تيديدًا الجدار  يشكؿو 

 (.2008يحيى )ـ والتوسع موقع أثري بيف الخط األخضر وجدار الض

  لمجدار المحتممة هدافاأل 2.6

المتمثؿ في منع االستشيادييف الفمسطينييف مف الضفة الغربية مف دخوؿ االراضي : البعد األمني  -1

 .ـ1948المحتمة عاـ 
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مف خالؿ فرض أمر , المتمثؿ برسـ الحدود لمدولة الفمسطينية مف جانب واحد وتثبيتيا: البعد السياسي  -2

 (.2010ابخيص وعايد ) واقع

عاقة العمؿ والتنقؿ ممثالً , البعد اإلقتصادي -3 العارضة ) بمصادرة األراضي والسيطرة عمى المياه وا 

2007). 

 .البعد اإلجتماعي وعزؿ التجمعات والقرى ومنع التواصؿ -4

ة الى مف مساحة الضفة الغربية حيث يقسـ الضفة الغربي%( 38)يعمؿ الجدار عمى قضـ نيائية س, وكنتيجة

 :أقساـ رئيسية ةثالث

  تمتد بمحاذاة غور األردف أي ما (    2كـ1555)المنطقة الشرقية و تسيطر بيا إسرائيؿ عمى حوالي

 .مف مساحة الضفة الغربية% 26.5يعادؿ 

 مف % 12.3أي ما يعادؿ ( 2كـ733) المنطقة الغربية الواقعة بيف الجدار والخط األخضر ومساحتيا

 .الغربية مساحة الضفة 

 مف % 61أي ما نسبتو    2كـ3533حوالي  اأما المناطؽ الباقية مف الضفة الغربية  والتي تبمغ مساحتي

 السمطة بقى تحت سيطرةستو  ,ة الكبرىينيوالتي تضـ المدف الفمسط ,ستبقى خارج حدود الجدار الضفة الغربية

 .(2010 ,عايدو  ابحيص)الفمسطينية 

 مناطق الدراسةل شريةالخمفية الطبيعية والب 2.7

 نأم الريحا 2.7.1

وتقع في الشماؿ الغربي مف تجمع يعبد كما ىو ( 137ص,2007قبيا .)ـ 1900تـ إنشاء قرية أـ الريحاف عاـ 

الدباغ ( )نسمة 26) 1922عاـ عدد سكانيا  بمغ. ـ425وترتفع عف سطح البحر , (3)موضح بالخارطة 

 2010عاـ للإلحصاء الفمسطيني ي التقديرات السكانية لمجياز المركز حسب ويبمغ عدد سكانيا , ( 3ج,2006
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ويعد ىذا التجمع محمية طبيعية ميمة , ويحتوي ىذ التجمع عمى آثار وأنقاض ومحرس ميدـ, نسمة  395ب 

وىي مف التجمعات التي وقعت بيف الخط االخضر والجدار حيث عزليا الجدار عف العالـ , ذات تنوع حيوي فريد

والتي تعتمد عمييا , (MA’AN 2007)( الغربية  ةيعبد و طور )جي وفصميا عف التجمعات المحيطة بيا الخار 

و يعمؿ معظـ السكاف  ,(2003 مركز جنيف لمدراسات االستراتيجية)في تأميف الخدمات الصحية و التعميمية 

أما معدؿ  ,ممـ 600حوالي  وتبمغ كمية األمطار فييا, والسيميةوتعتبر مف األراضي الخصبة  فييا بالزراعة

ضمف تكويف  صخورىا تصنؼأما مف الناحية الجيولوجية  .(2009النشرة المناخية ) ـ28ْدرجة الحرارة فييا فيو

وتتوزع فييا تربة الرندزينا , جنيف وىو عبارة عف تعاقب لمصخور الطباشيرية والجيرية السميكة مع الصواف الرقيؽ

 (.1999ي عابد والوشاح) والتربة الحمراء

 الموقع الجغرافي ألـ الريحاف( 3)الخارطة 

 

 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 مردا 2.7.2

تقػع ,  لكممة مردا معػاني وجػذور مختمفػة ففػي المغػة السػريانية تعنػي المكػاف الحصػيف كمػا تعنػي العصػياف والتمػرد     

و , دونمػاً ( 9012) ة أراضػييامسػاح و تبمغ, ـ430جنوب جماعيف في محافظة سمفيت وترتفع عف سطح البحر 

 (.4)تحيط بيا كؿ مف جماعيف و سكاكة و كفؿ حارس و ياسوؼ كما ىو موضح بالخريطة رقـ 

وتتكوف صخورىا مف الحجر الجيري المموف بأكاسيد الحديد الذي يعموه المارؿ الرممػي و الحجػر الجيػري النػاعـ و 

 (.1999د و الوشاحي بعا)تربة مردا ىي تربة حمراء 

 الموقع الجغرافي لقرية مردا( 4)الخارطة 

 

 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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مف ,  ـ1945لعاـ  دونـ 6656وتعتبر قرية مردا مف القرى الزراعية حيث تبمغ مساحة االراضي المزروعة فييا 

 .أىـ المحاصؿ التي تزرع في مردا المحاصيؿ المروية والحبوب والزيتوف والفواكو والموزيات

قدر عدد السكاف  1945في . نسمة ( 356)ـ 1931نسمة وفي ( 290)ـ 1922بمغ عدد سكاف مردا عاـ 

نسمة ويبمغ عدد السكاف فييا حسب تقديرات الجياز ( 852)بمغ عدد السكاف  1981نسمة وعاـ ( 470)ب

 .ي مردا أكبر عائمة ف" اؿ خفش"تعتبر عائمة . نسمة  2112,  2010 المركزي لإلحصاء الفمسطيني عاـ

 (. 2006الدباغ )وكانت ىذه القرية مف اىـ مراكز العمـ في فمسطيف و التي اشتيرت بعممائيا ومساجدىا

وتعد ىذه المستعمرة مستعمرة مدنية حيث تـ تأسيسيا عاـ " ارائيؿ"تقع عمى اراضي مردا مستعمرة 

حافظة سمفيت وتبمغ مساحتيا وىي أكبر مستعمرة في م(.2000الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )ـ1978

 (.Moragan and Careccia 2009 ,11)   2كـ22

 نعمين  2.7.3

وترتفع عف سطح  البحر ,  (5)كما ىو موضح بالخريطة رقـ   كـ27تقع غرب راـ اهلل حيث تبعد عنيا حوالي 

وتعد قرية نعميف , دونـ" 157868"ة أراضيياـ و تعود ممكية األراضي فييا لمفمسطنييف و تبمغ مساح262حوالي 

بمغ عدد سكاف نعميف حسب التعداد السكاني . مف القرى الزراعية و تشتير بالزراعة المروية والزيتوف و الحبوب

وقد تـ , نسمة( 4926) 2010نسمة وحسب التقديرات لمعاـ  4909, 2007لمركز االحصاء الفمسطيني عاـ 

, (2010موقع ذاكرة فمسطيف %.)10ترؾ لمسكاف سوى مف أراضييا, ولـ ي% 90مصادرة واالستيالء عمى 

أما تربتيا فيي تربة الرندزينا والتربة , وتتكوف ىذه المنطقة مف تعاقب لمصخور الجيرية مع صخور المارؿ

 (.2009النشرة المناخية ) .ممـ575ويبمع معدؿ اليطوؿ السنوي فييا حوالي (.1999د والوشاحي بعا)الحمراء

 .اثري يدعى القبة  يوجد في نعميف موقع

 :كما يوجد فييا أربعة مواقع أستعمارية 

  ـ و تصنؼ كمستعمرة مدنية1985مستعمرة حشمونئيـ وتـ تأسيسيا عاـ. 
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  ـ وتصنؼ كمستعمرة مدنية1979مستعمرة متتياىو وتـ تأسيسيا عاـ. 

 وتصنؼ كمستعمرة سياحية 1982مستعمرة منوره تأسست عاـ. 

 دونمًا عمى أراضي نعميف و دير قديس و  983عمى مساحة 1991عاـ قيمت أ :مستعمرة كريات سيفر

 (.23ص, 1995المركز الجغرافي الفمسطيني ) .خربثا بني حارث

 وحدود أراضييا المواقع الجغرافي لقرية نعميف( 5)الخارطة 

 

 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 بيت أمر 2.7.4

 وحدود أراضيياالموقع الجغرافي لبمدة بيت أمر ( 6)الخارطة 

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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و ترتفع عف سطح البحر , (6)طة رقـ ار كما ىو موضح بالخكـ 11تقع بيت أمر في شماؿ الخميؿ عمى بعد 

الزيتوف  البمدةومف أىـ المزروعات في  ,دونـ 30129لمبمدة  االراضي التابعة  وتبمغ مساحة, , ـ987حوالي 

حمحوؿ وسعير صوريؼ  و قرى نحاليف و  ور بيت أمرتجاو . والخضار  ,والخوخ والبرقوؽ والتفاح والتيف والعنب

 .وبيت فجار والخضر

تعتبر خزاف مائي جيد بسبب , وتتكوف منطقة بيت أمر مف صخور جيرية صمبة مع الصخور الطباشيرية

 .(138ص,1999عابد والوشاحي ) وتربتيا ىي التربة الحمراء الى جانب تربة الُحمرة, مساميتو

بمغ عددىـ  1945نسمة وفي ( 1135)ـ 1931نسمة وعاـ ( 829)ـ 1922مر عاـ أف بيت ابمغ عدد سك

: كؿ مف الخرب التالية  وتضـ بيت أمر ,نسمة 2103ـ بمغ عدد السكاف 1961ة  في عاـ منس( 1600)

 2010تـ تقدير عدد سكانيا في عاـ  قدو  ,إبريقوت, دير شعا, قريديس, صافا, عيف حبطاف, صفا, جدور

 .نسمة 14731الفمسطيني ب  ءب الجياز المركزي لإلحصاسح

 .غيرىاوعيف مرينا و , رة منيا عيف كوفيفعمى االمطار والينابيع المجاو  لسد ػحتياجاتيـ المائية يعتمد السكاف

 :وأىميا( 5ج.2006الدباغ )و يوجد في بيت أمر و يجاورىا مجموعة مف المواقع االثرية 

ومحراب وعامود وبقايا , وتعود لمعيد الكنعاني والروماني وتحتوي عمى جدراف متيدمة:خربة جدور -1

 .طريؽ قديمة 

يحتوي عمى أنقاض ومباني مقاـ لمشيداء في حروب الفرنجة و  وفييا مزار األربعيف وىو:خربة كوفيف  -2

 .ميدمة و جامع وخزانات مياه 

 .ا جدراف وخزانات معقودة تقع شرقي بيت أمر بي:خربة فريديس -3

, تقع شماؿ شرؽ بيت أمر وتعود لمعيد البيزنطي وفييا بقايا كنيسة أرضيتيا مف الفسيفساء:دير الشعار -4

 .الى جانب أنقاض ألبنية ومغر وطرؽ قديمة
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خزاف , الخميؿ و تحتوي عمى أبراج ميدمة -تقع في الغرب مف طريؽ بيت لحـ :رصاوي بيت خربة -5

 .ومغر

 .مغرفييا نبع مياه  ومباني ميدمة و : خربة مرينا -6

 .تقع عمى طريؽ القدس الخميؿ و فييا بقايا جدراف ميدمة ومغر وخزاف :خربة زيتا -7

 .موقد مستديراسات وجدراف ميدمة و تحتوي عمى اس:خربة بيت زعتا -8

 .وبقايا حصف مربع, تقع في الجنوب الشرقي مف بيت أمر وفييا أبنية ميدمة : خربة تف ابرف -9

 .تقع جنوب قرية العروب وفييا خزانات مياه وأرض مرصوفة فسيفساء: الدلبةخربة  -10

 .وتحتوي عمى أنقاض مباني و مغر: بةز خربة كوي -11

  .فييا معصرة زيتوف و اسس جدراف: اـ الميس -12

 :ست مستعمرات وىيويوجد عمى أراضي بيت أمر 

 .ـ1977وىي مستعمرة زراعية تـ تأسيسيا عاـ : مستعمرة مجداؿ عوز -1

 .ـ1967وىي مستعمرة مدنية تـ تأسيسيا عاـ : مستعمرة مسؤات يتسحاؽ  -2

 . مستعمرة غوش عتصيوف الصناعية -3

 ـ1964بية تـ إنشاؤىا عاـ مستعمرة عتصيوف وىي أوؿ مستوطنة في الضفة الغر  -4

 (Moragan and Careccia 2009.) 

 (.1995الجغرافي المركز ).ـ1971مدنية تـ تأسيسيا عاـ  ةمستعمر   :مستعمرة ألوف شيفوت -5

 (.1995المركز الجغرافي .)ـ 1984مستعمرة مدنية تـ تأسيسيا عاـ : مستعمرة كرمي تسور -6
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 الفصل الثالث

 ختيار مسار الجدارإالعوامل الطبيعية المؤثرة في 
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العوامؿ كؿ مف وتضـ ىذه , تعتبر العوامؿ الطبيعية مف أىـ العوامؿ التي ساىمت في تحديد ورسـ مسار الجدار

 .المياه والتربة والتنوع النباتي واشكاؿ السطح والتركيب الصخري حيث تـ تناوليا بشكؿ مفصؿ لكؿ منطقة

 أم الريحان  3.1

تصنؼ اـ الريحاف ضمف إقميـ مناخ . 2كـ1.9200مساحة أرضييا   وتبمغ تقع أـ الريحاف غرب مدينة جنيف

النباتات الغابات و  تشكؿ , مما يضيؼ ليا خصائص ومميزات تجعؿ لموقعيا اىمية خاصة, البحر المتوسط 

ـ وال  400 – 300ترتفع عف سطح البحر , (1الشكؿ )مف المساحة الكمية  لتجمع أـ الريحاف % 75طبيعية ال

 .يوجد فييا أبار و ال اودية

 (2011-2006-2002-1997)ستخدامات االراضي في أـ الريحاف ل عواـ أ( 1)الشكؿ 

 
 -السندياف  -الكينيا : تحتوي أـ الريحاف عمى مجموعة كبيرة مف  األشجار و النباتات الطبيعية اليامة مثؿ

 .والعوس   –البزرة  -السرديس  -السويد  -الزعرور  -االجاص البري  -االقيقب  –البطـ الفمسطيني 
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أستخدامات األراضي 

مقارنة أستخدامات األراضي في قرية أم الريحان لألعوام 
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أبو  -الخضر  -أبو زريؽ  -الفسفس  -السرد  -السمف  -الرقطي  -كما تحتوي عمي طيور الحجؿ الجبمي 

أما مف الحيوانات فيوجد  . المقمؽ -القطاء : الحسوف حيث تعتبر موقعا الستراحة الطيور المياجرة مثؿ -الحيات 

 (.1999األطرش .) النسناس –ابف آوى  -النيص  -الخنزير البري 

ة مف خميط  حيث يتكوف ىذا الحوض مف الناحية الجيولوجي, أـ الريحاف عمى الحوض الغربي لممياه الجوفية تقع 

يمتد مف جبؿ الكرمؿ شمااًل , والتي تعتبر حاوية لممياه ؿالجيري والمار الرواسب الرممية والكركار والحجر الرممي و 

تبمغ , ويقع ضمف المناطؽ عالية المطرية, 2كـ1600تبمغ مساحتو ,  (2005الموح رنص)حتى بئر السبع جنوبًا 

حيث يستغؿ  ويعد الكياف الصييوني المستفيد األوؿ مف ىذا الحوض. 3مميوف ـ 400طاقتو اإلنتاجية حوالي 

, حوض العوجا: ويتكوف مف حوضيف ىما, 3ـمميوف  20 يحصؿ الفمسطينوف عمى حواليو , منو 3مميوف ـ 375

 (.7)الخارطة ( 2008الزغير )وحوض الخميؿ 

التي تتميز بتركيز اكاسيد الحديد واأللومنيوـ  (التربة الحمراء) أما تربة منطقة أـ الريحاف فيي تربة التيراروز

وتعد ىذه التربة مف أخصب الترب لغناىا بالعناصر المعدنية كما أف ىذه , والسميكا التي تعطييا الموف األحمر

, وىذا يجعميا مصدر ميـ لرفد ولتجديد المياه الجوفية في المنطقة, لفترات طويمةالتربة  تربة رطبة تحتفط بالمياه 

 .والراندزينا الفاتحة متوسطة الخصوبة, كما توجد تربة الراندزينا البنية

الى جانب طبقة رقيقة مف , وصخور جيرية, يتكوف التركيب الجيولوجي  في أـ الريحاف مف صخور طباشيرية

وتعتبر أراضي أـ الريحاف أراضي سيمية شبة مستوية ذات تربة خصبة جعؿ منيا لوحة  (.1999عابد )الصواف

ت  عف الغابات الصنوبرية الكثيفة النافيو األخضر الغامؽ , طبيعية ممزوجة بالموف األخضر الغني بتدرجاتو

ثـ المساحات المزروعة , لينتقؿ إلى األخضر الفاتح  في المساحات الواسعة لمغابات المختمطة بالنباتات الطبيعية

ثـ مساحة البناء الصغيرة لمتجمع القروي ذو البيوت التقميدية , الحقمية التي تتغير بتغير الفصوؿبالمزروعات 

 (.8)طة ار كما توضح الخ  خمؽ تناغمًا في المشيد الطبيعي لممنطقة مما, ف القريبة مف لوف محيطيااذات األلو 
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 في الضفة الغربيةاألحواض المائية ( 7)الخارطة رقـ 

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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نالحظ التغير في أستخدامات االراضي إذ يمكف مالحظة التغير والتطور في مساحة ( 1)مف خالؿ الشكؿ رقـ 

أيضًا مساحة الغابات المختمطة  ,في التجمع مرتبط بشكؿ ما بزيادة عدد السكافمنشأة البناء الفمسطينية و ذلؾ 

 .وظيور الغابات الصنوبرية  2011و 2006 في األعواـ

 2011إستخدمات األراضي في تجمع أـ الريحاف ( 8)خارطة 

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*

مف خالؿ أخذ مجموعة مف النقاط ألعمى أرتفاعات في منطقة الدراسة  تمت دراسة وتحميؿ مدى الرؤية كما

قرية أـ الريحاف التي تـ عزليا بالكامؿ بالجدار ظير ففي  تـ تحميؿ وتحديد مدى الرؤية  ARC MAPوبواسطة 

شرقًا  كـ13المعزولة بالجدار تصؿ فييا مدى الرؤية الى حوالي طؽ المحيطة بيا و أف منطقة أـ الريحاف والمنا

 24طولكـر والتي تضـ جزء مف اي أنيا تغطي كؿ مف محافظتي جنيف و  غرباً 5كـ شمااًل و  5و كـ جنوبا 6و

 .فمسطيني 90050 التي يسكنيا حواليو ( 9الخارطة  )ني فمسطينيسك تجمع
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 مدى الرؤية لقرية أـ الريحاف( 9)الخارطة رقـ    

 
  الخارطة مف عمؿ الباحث*

, الى جانب وقوعيا ضمف الحوض المائي الغربي, ومف ىنا نالحظ أف أـ الريحاف تتميز بالتنوع النباتي الطبيعي

راندزينا خصبة ومف خالليا يمكف مراقبة مساحة واسعة  أذ يصؿ مدى الرؤية وىي ذات طبيعة سيمة وتربة 

 .كـ30لمنقاط التي تـ دراستيا 

مردا 3.2  

 ,دونماً  9021 ألراضييا مساحتيا الكميةالـ وتبمغ  440كـ, وترتفع عف سطح البحر  7تبعد مردا عف مدينة َسْمِفيت 

(.2)كما يوضح الشكؿ  تشكؿ األراضي المزورعة بالزيتوف النسبة األكبر  

المحاولة المستمرة مف  ىمف خالؿ الشكؿ السابؽ يمكف مالحظة تطور في مساحة المستوطنات ىذا يدلؿ عمف

غير في مساحة األراضي المزروعة تكما اف ىناؾ , الجانب اإلسرانيمي لمسيطرة عمى األراضي الفمسطينية
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يعود ذلؾ الى مجموعة عوامؿ منيا إنتفاضة  مكف أفوي ,بالزيتوف بيف األعواـ التي تـ ألتقاط الصور فييا

دفعت المزارعيف لمعمؿ في أراضييـ بعد إغالؽ مجاؿ العمؿ عند الجانب اإلسرائيمي كما أف  التي االقصى

طبيعية عمى حساب العشاب األالحظ ظيور أراضي يكما , وف يتأثر بالمناخ و التوسع اإلستيطانيتمحصوؿ الزي

والتي نشأت , يي تربة الراندزينا البنيةفالمنطقة في لموجودة نوعية التربة ال بالنسبة.زيتوفاألراضي المزروعة بال

وىي تربة , وتتميز بخصوبة متوسطة وعدـ القدرة عمى اإلحتفاظ بالماء, مف الصخور الكمسية و المارؿ المينة 

 (.1999عابد )صالحة لنمو أشجار الزيتوف والبموط 

 (2011-2006-2002-1997) ااضي في قرية مردإستخدامات األر ( 2)شكؿ ال

 

مكوف ميـ في وىي , التركيب الجيولوجي في مردا مف صخور جيرية ودولومايتية مع مارؿ بشكؿ عاـ يتكوف 

. مف خالؿ صناعة الحجر  قتصادي و مصدر دخؿ لممواطف الفمسطينياإل القطاع   
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, تػػابع لسػػمطة الميػػاه اإلسػػرائيمية وفييػػا بئػػر لمميػػاه الجوفيػػةوتقػػع مػػردا أيضػػًا ضػػمف الحػػوض الغربػػي لمميػػاه الجوفيػػة 

ويخضع السحب منيما إلتفاقيات بيف الطرفيف اإلسرائيميي والفمسطيني لتحديد  .لمسمطة الفمسطينة  تابع آخر وبئر

وخزانػاف تابعػاف لمسػمطة الفمسػطينية تحػت , لإلسػرائيمييف افمياه تابعلم فكما ويوجد فييا خزانا.كمية السحب وآليتو 

 .اإلشراؼ االسرائيمي 

2011توضح إستخدامات األراضي في قرية مردا ( 10)خارطة رقـ  

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*

أما مف ناحية المشيد الطبيعي فتتميز منطقة مردا بالتناقض الػذي يضػفي الييػا مشػيد جمػالي مػف حيػث المسػاحة 

أراضػييا  خاصػة أف. الشاسعة المزروعة بشكؿ عشوائي بأشػجار الزيتػوف الػى المسػاحات ذات االعشػاب الطبيعيػة

 .(10)الخارطة  منبسطة وقميمة األرتفاع
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لمستوطنة أرائيؿ فقد بمغت مدى الرؤية ليذه المنطقة  ىاقرية مردا حيث تـ تحديدلمدى الرؤية في  أما بالنسبة

تجمع في  26اي تغطي حوالي ( 11الخارطة ) شرؽ 31و كـ غرب 20و, جنوب كـ 7و, كـ شماؿ 27حوالي 

 .نسمة 112804ىذه التجمعات حوالي  تضـو , جنيف وقمقيميةمحافظات راـ اهلل ونابمس وسمفيت و 

 مدى الرؤية في مردا( 11)الخارطة 



 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*

في تحديد مسار الجدار في مردا ىو وقوعيا ضمف الحوض المائي  يمكف مالحظة أف أىـ العوامؿ الطبيعية التي أثرت

 .الغربي وتربتيا والتركيب الجيولوجي الصخري الى جانب مدى الرؤية التي تغطييا االراضي التي ضمت لصالح الجدار
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 نعمين  3.3

قرية زراعية وتعد . ـ262وترتفع عف سطح  البحر حوالي , كـ27تقع غرب راـ اهلل حيث تبعد عنيا حوالي 

تقطعيا أودية , تتموضع أراضييا عمى جباؿ متوسطة األرتفاع, (3)بالمقاـ األوؿ كما ىو موضح بالشكؿ رقـ 

.الى جانب وجود أراضي سيمية منبسطة عمى ضفاؼ االودية وعند قواعد الجباؿ, موسمية  

(2011-2006-2002-1997) أستخدامات األراضي في قرية نعميف (3)الشكؿ   

 
تنشأ ىذه التربة في , وىي تربة سميكة نسبيًا تتميز بالموف البني والبني الفاتح, تربتيا فيي تربة الراندزيناأما 

وتعد ىذه التربة مف الترب متوسطة , مناطؽ البحر المتوسط مف الصخور الكمسية التي توجد في منطقة نعميف

يتراوح معدؿ  .وىي االشجار المنتشرة في القرية ,الخصوبة الصالحة لنمو األشجار الحرجية و الزيتوف و الموزيات

 .ممـ700 -450سقوط األمطار في قرية نعميف بيف 

 باري مف اآلأيوجد ضمف حدود أراضييا  وال. كما تقع قرية نعميف ضمف الحوض الغربي لممياه الجوفية 

 .الجوفية
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مسػاحات مزروعػػة بػػالزيتوف الػػى جانبيػػا أمػا بالنسػػبة لممشػػيد الطبيعػػي تتقػػاطع فييػا مجموعػػة مػػف المتناقضػػات بػػيف 

مسػػاحات واسػػعة مػػف األراضػػي المفتوحػػة ذات األعشػػاب الطبيعيػػػة لتػػرى بعػػد ذلػػؾ مسػػاحة مػػف غابػػات الصػػػنوبر 

وفػي فصػػؿ الخريػؼ تربػة بنيػػة مائمػة الػى الحمػػرة , وبػيف كػؿ ذلػػؾ اراضػي سػيمية ذات مزروعػػات حقميػة, الخضػراء

ضػػمف ىػػذه الرؤيػػا ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف و , تي يقطػػع ىػػذا التنػػاغـسػػمنوبػػيف كػػؿ ىػػذا يمتػػد جػػدار ا, مجيػػزة لمزراعػػة

, ة الواقعة عمييا مف أراضي القريةمستفيدة مف المساح, الطبيعيالمنازؿ المرتبة بشكؿ ىندسي تتنافر مع المحيط 

 .(13)طة رقـار الخالمبينة في  تمؾ ىي المستوطنات اإلسرائيمية

تـ تحديد مدى الرؤية ليذه المستوطنات  فقد, ضمت كميا بالجدار وفي قرية نعميف المقاـ فييا ثالث مستوطنات

كـ  8كـ شمااًل و 5كـ شرقًا 23ة فظة راـ اهلل ومحافظة أريحا بمسافحيث غطت ىذه المستوطنات كؿ مف محا

 . فمسطيني 67743يعيش فييا  اتتجمع 10والتي تضـ ( 12) غرباً  11 جنوباً 

مدىالر ي ف نونين(28)الخعرط 



 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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تتميز نعميف بوقوعيا ضمف الحوض الغربي وىي ذات تربة سميكة وخصبة نسبيًا فييا تنوع نباتي ومتعددة أشكاؿ السطح 

 .منيا يمكف مراقبة جزء مف محافظات الوسط في الضفة الغربية

أستخدامات األراضي في نعميف( 13)الخارطة   

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 بيت أمر  3.4

المخيمات مثؿ حيط بيا عدد مف البمدات والقرى و والى الجنوب مف بيت لحـ ت, شماؿ مدينة  الخميؿ تقع بيت أمر

.الؼ دونـ  33وتبمغ مساحة أراضييا حوالي , وبمدة بيت فجار وسعير وصوريؼ, مخيـ العروب  

(2011-2006-2002-1997) إستخدامات األراضي في بيت أمر 4الشكؿ رقـ   

 
ونشػػأت ىػػذه , إف التربػة الموجػػودة فػي بمػػدة بيػت أمػػر ىػػي تربػة الرانػػدزينا  والتػي تتميػػز بمونيػػا البنػي  والبنػػي الفػاتح

ينمػو فييػػا البمػوط و الكػػرـو و  ,التربػة مػف الصػػخور الطباشػيرية و الجيريػػة وغيػر منفػػذة لمميػاة ممػػا يقمػؿ خصػػوبتيا

 .تشتير فية المنطقة البرقوؽ والخضروات وىي ما

ويعتبػػر خػػزاف , أمػػا التكػػويف الجيولػػوجي لبمػػدة بيػػت أمػػر فيتكػػوف مػػف الحجػػر الجيػػري الػػدولوميتي الرمػػادي الصػػمب

 .مائي جيد بسبب سمكو الكبير نسبيًا و تجانس تركيبو و مساميتو
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الحػوض  ضػمف الجػزء اآلخػر يقػعقػع ضػمف الحػوض الغربػي لمميػاه الجوفيػة و تكما أف جػزء مػف اراضػي بيػت أمػر 

 ( .386ص, وبئر أسرائيمي, أبار جوفية تابعة لمسمطة الفمسطينية بإشراؼ أسرائيمي 3وفييا . الشرقي 

لتغذيػة وادي غػزة الػذي يصػب  اً مصػدر  بما فييا الجباؿ المحيطة والقريبػة مػف بيػت أمػر و تشكؿ مياه جباؿ الخميؿ

 (.1999عابد )في البحر االبيض المتوسط 

ي في بيت أمر مختمؼ عف باقي المناطؽ و ذلؾ يعود الى أختالؼ المساحة المدروسػة مقارنػة إف المشيد الطبيع

حيث يظير فييا مناطؽ صػناعية و تػوزع فػي التجمعػات  ,مع مناطؽ الدراسة فيي اكثر المناطؽ مساحة و تنوعاً 

والبػاقي أراضػي زراعيػة  ,وال بد مف اإلشارة الى جود بعض المساحات مف الغابات و المناطؽ المفتوحػة, السكانية

 .(15)رطة رقـ امتنوعة الى جانب المستوطنات اإلسرائيمية المقامة عمى األراضي كما ىو واضح بالخ

أظٙشد اٌذساعخ أْ ِذٜ اٌشى٠خ ٌٙزٖ اٌّغلزٛهٕبد للذ ثٍلػ  ,ِغزٛهٕبد ٟ ث١ذ أِش ٚاٌزٟ رنُ أسام١ٙب خّظٚـ

ساَ هللا ٚاٌزلٟ رنلُ ولً ِلٓ ِؾبـظلخ , ث١ذ أِلشوُ عٕٛة 22وُ ؽشق 00ٚوُ ؼشة ٚ 02وُ ؽّبي ٚ 20ؽٛاٌٟ 

 . ٔغّخ ٠221200ع١ؼ ـ١ٙب ـٍغط١ٕٟ رغّ    22 أٔٙب رؾشؾ عٍٝ أٞ( 02)ٚاٌمذط ٚث١ذ ٌؾُ ٚ اٌخ١ًٍ اٌخبسهخ 

ْ ثعل١ٓ ِلً اٌٙبِلخ اٌزلٟ أخلز٘ب ا٦علشائ١ٍ١ِٛٚٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ هجٛؼشاـ١خ إٌّبهك اٌزٟ مّٙب اٌغذاس ٟ٘ ِلٓ اٌعٛا

ٚرٕف١للز ٘للزا اٌّخطلو ٌّللب ٌٙللزا اٌعبِلً ِللٓ أ١ّ٘لخ ـللٟ ِشالجللخ ا٤ساملٟ اٌفٍغللط١ٕ١خ ٚاٌّللٛاهٓ ا٦عزجلبس عٕللذ سعلُ 

 .اٌفٍغط١ٕٟ 
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مدىالر ي ف بيكأمر(21)الخعرط رق 



 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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ستخدامات اإلراضي في بيت أمرإ( 15)خارطة رقـ   

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*

دراسة أىـ العوامؿ الطبيعية المؤثرة في إختيار مسار الجدار في مناطؽ الدراسة يمكف مالحظة وجود مف خالؿ 

اسة ضمف ر مناطؽ الد تقعو , تشابو بيف ىذه المناطؽ حيث تتميز بنوع تربة واحد تقريبًا وىي تربة الراندزينا البنية

بيت أمر حيث يقع جزء و , لشمالي الشرقيمردا إذ يقع جزء منيا ضمف الحوض احدود الحوض الغربي بإستثناء 

مف أـ الريحاف و نعميف وبيت أمر تحتوي عمى  أف كالجانب ذلؾ ف أيضًا إلى, منيا ضمف الحوض الشرقي

األراضي شبو المنبسطة  ثوتشترؾ كؿ مف مردا و نعميف في طبيعة أشكاؿ السطح حي, الغاباتمف مساحات 

 .اراضي ذات طبيعة جبمية فيي بيت أمر بينما أراضي ,أما أـ الريحاف فيي أراضي سيمية ,األرتفاع ةوقميم

ومارؿ في مردا وكمسية في نعميف و  المناطؽ  تتوزع بيف طباشيرية و جيرية في أـ الريحاف هوالصخور في ىذ

رافية كؿ منطقة إال كما نالحظ انو رغـ إختالؼ طبوغ. الحجر الجيري الدولوميتي الرمادي الصمب في بيت أمر
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ف كؿ منطقة ليا مدى رؤية يستطيع وذلؾ أل مف حيث مدى الرؤية التي توفرىا لإلسرائيميف اً ميم أنيا تعد عامالً 

 .مف خاللو مراقبة األراضي الفمسطينية والمواطف الفمسطيني ومتابعة كافة نشاطاتو الحياتية اإلسرائيميوف
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 الفصل الرابع

 البشرية المؤثرة في تحديد مسار الجدار العوامل
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العوامل البشرية المؤثرة في مسار الجدار 4.1  

تعد العوامؿ البشرية مف العوامؿ الميمة التي ساىمت في تحيديد مسار الجدار وقد تـ تقسيميا الى عوامػؿ بشػرية 

ومسػاحة األراضػي الزراعيػة والمواقػع أعػداد السػكاف وتطػور مسػاحات البنػاء :المتعمقة بالجانب الفمسػطيني وتشػمؿ 

و عوامؿ بشرية متعمقة بالجانب اإلسرائيمي وتشمؿ أعداد السػكاف وتطػور مسػاحة البنػاء وطبيعػة أسػتخداـ , اآلثرية

 .المستوطنة

أـ الريحػاف مػف التجمعػػات المعزولػة بالكامػؿ بجػػدار الضػـ و التوسػع حيػث ال يمكػػف التواصػؿ معيػا إال مػػف تعتبػر 

وىذا ييدؼ الى افػراغ المنطقػة مػف السػكاف لتحقيػؽ مقولػة شػعب بػال أرض ألرض بػال شػعب  ,خاصةخالؿ بوابة 

لػػـ يتحقػػؽ  فػػي المنطقػػة ويػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ  التطػػور فػػي مسػػطحات البنػػاء  عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف ىػػذا اليػػدؼ.

ة الزيػادة السػكانية ي يبػيف نسػبذالػ( 1)والجدوؿ رقـ ( 16)رطة رقـاالفمسطينية الذي يمكف مالحظتة مف خالؿ الخ

كػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي قريػػػة مػػػردا حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة الزيػػػادة . ـ2007-1997لمفتػػػرة  %   3.11التػػػي بمغػػػت  بػػػيف 

وىي األعمى بػيف % 4.65فقد بمغت بيت أمر أما في , % 3.24وفي نعميف بمغت , %2.24السكانية لتمؾ الفترة 

لكػؿ   عداد السكانية زيادة في مساحة مسػطحات البنػاءو قد ترافؽ مع ىذه الزيادات في األ. التجمعات المدروسة 

بمػػػا يتناسػػػب مػػػع حجػػػـ الزيػػػادة و تغيػػػر مسػػػاحة (  19-18-17) وكمػػػا يظيػػػر فػػػي الخػػػرائط( 2)الجػػػدوؿ تجمػػػع

 .االراضي خاصة الزراعية منيا
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تطور مساحة مسطحات البناء في تجمع أـ الريحافل التحميؿ المكاني (16)الخارطة   

 
بتصرؼ حسابيا مف الباحث األرقاـ تـ*  

تطور مسطحات البناء في قرية مرداالتحميؿ المكاني ل( 17)خارطة   
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تطور مسطحات البناء في قرية نعميفل التحميؿ المكاني (18)خارطة   

 

مسطحات البناء في بمدة بيت أمر التحميؿ المكاني لتطور (19)خارطة   

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 في مناطؽ الدراسة  تطور أعداد السكاف ونسبة الزيادة السكانية ( 1)جدوؿ رقـ 

لمفترة  مجموع الزيادة نسبة الزيادة 2011 2009 نسبة الزيادة 2009 2007 نسبة الزيادة 2007 1997 اسم التجمع

1997-2011 

 %8.29 %2.59 405 385 %2.59 385 366 %3.11 366 279 أم الريحان
 %6.93 %2.34 2161 2064 %2.35 2064 1971 %2.24 1971 1610 مردا
 %9.41 %2.99 5071 4784 %3 4784 4512 %3.42 4512 3361 نعمين

 %11.44 3.39 15223 14254 %3.4 14254 13345 %4.65 13345 9106 بيت أمر

 PCBC (1997_2007.)تـ حساب نسبة الزيادة مف قبؿ الباحث باإلعتماد عمى أحصائيات*

 مساحة البناء في مناطؽ الدراسة التحميؿ الكمي لتغير (2)جدوؿ 

 إسم التجمع
مساحة البناء لمعام   

 2كم\1997

مساحة البناء لمعام  

 2كم\2002

مساحة البناء لمعام     

 2كم\2006

مساحة البناء لمعام      

 2كم\2011

 0.091 0.071 0.049 0.048 أم الريحان

 0.538 0.510 0.51 0.497 مردا

 0.704 0.656 0.559 0.465 نعمين

 3.864 3.864 3.596 3.041 بيت أمر

 .مساحات البناء ل عواـ المختمفة تـ حسابيا مف قبؿ الباحث بإستخداـ الصور الجوية*

يالحظ أف الجدار سواًء كاف مكتماًل أـ غير مكتمؿ لـ يمر بالقرب مف مسطحات البناء الفمسطينية في مناطؽ 

أف معظـ األراضي  حيث ,(ب)والتي تصنؼ حسب إتفاقية أوسمو كمناطؽ , إال في بعض المناطؽ الدراسة

رائيمي و بيف الجانب اإلس جرتفي إتفاقيات أوسمو التي ( B)تصنؼ المقامة عمييا مسطحات البناء الفمسطينية 

 (.20)طة ر االخفي كما ىو موضح ( C)فيي ضمف التصنيؼ  التجمعات راضيأأما باقي , الفمسطيني

ذ تشػػػكؿ مسػػػاحة األراضػػػي الزراعيػػػة أكثػػػر مػػػف إعػػػة بكونيػػػا باالسػػػاس منػػػاطؽ زراعيػػة كمػػا وتشػػػترؾ المنػػػاطؽ األرب

التػػي توضػػح إسػػتخدامات ( 4-3-2-1)نصػػؼ المسػػاحة الكميػػة ألراضػػي التجمعػػات كمػػا ىػػو موضػػح باألشػػكاؿ 

وقػد عمػؿ جػدار الضػػـ و التوسػع عمػى قضػـ و ضػـ جػػزء , ونالحػظ أف االراضػي الزراعيػة ىػػي األكبػر, األراضػي
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يظير التغير الذي جرى عمى االراضي الزراعية (  24-23-22-21)ط ئوفي الخرا. ىذه األراضي الزراعيةمف 

رتػػػبط ذلػػػؾ فػػػي (. 3الجػػػدوؿ )سػػػاحات المزروعػػػة لكػػػؿ منطقػػػة حيػػػث يمكػػػف مشػػػاىدة التراجػػػع بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي الم وا 

رتفاع نسبة البطالة لدى مف كانوا يعمموف داخػؿ حػدود عػاـ  ومػف , 1948األجواء السياسية المتمثمة باالنتفاضة وا 

نتشػػار العمػػؿ المؤسسػػاتي و الوظػػائؼ الحكوميػػة والخاصػػة  كمػػآجانػػب  ىػػذا الػػنقص  وارتػػبط اخػػر دخػػوؿ السػػمطة وا 

 .ت االمطار في المنطقةنخفاض كمياا  و بتذبذب 

 أوسمو إتفاقية مناطؽ الدراسة األربعة و اراضييا حسبتصنيؼ ( 20)رطة االخ

 
 بتصرؼ الخارطة مف عمؿ الباحث* 
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األراضي الزراعية في مناطؽ الدراسة اتمساحلتغير التحميؿ الكمي ( 3)جدوؿ   

 إسـ التجمع
 مساحة األراضي الزراعية

 2كـ\1997لمعاـ 

 الزراعيةمساحة األراضي 

 2كـ\2002لمعاـ 

 مساحة األراضي الزراعية

 2كـ\2006لمعاـ 

 مساحة األراضي الزراعية

 2كـ\2011لمعاـ 

 0.692 0.675 0.59 0.724 أم الريحان

 4.742 4.781 4.79 4.79 مردا

 5.329 5.375 5.461 5.549 نعمين

 15.814 16.036 16.122 16.455 بيت أمر

 األراضي الزراعية مف قبؿ الباحث بناًء عمى الصور الجوية تـ حساب التغير في مساحة*

 تغير مساحة األراضي الزراعية في أـ الريحافالتحميؿ المكاني ل( 21)خارطة رقـ

 
 2002لـ تظير في الخارطة لعدـ حدوث تغير يذكر مقارنة بالعاـ  2006مساحة األراضي الزراعية لمعاـ *
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 مساحة األراضي الزراعية في مردا تغيرالتحميؿ المكاني ل( 22)خارطة 

 

 غير مساحة األراضي الزراعية في نعميفلت التحميؿ المكاني (23)خارطة 
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 تغيير مساحة األراضي الزراعية في بيت أمرل التحميؿ المكاني( 24)خارطة 

 

  ط مف عمؿ الباحثائالخر *

التغير في مساحة األراضي الزراعية في مناطؽ الدراسة( 5)شكؿ   

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

أ الريحعن مردا نونين بيكأمر

حة
سا

لم
ا

\
كم

2

إسم التجمع 

بيت أأمر للأعوام _نعلني_مردا_ثغري مساحة الأرايض الزراعية يف أأم الرحيان

1997_2002_2006_2011

2ك \1997ميعح األرا  الزرايي لنوع 

2ك \2002ميعح األرا  الزرايي لنوع 

2ك \2006ميعح األرا  الزرايي لنوع 

2ك \2011ميعح األرا  الزرايي لنوع 
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حيث ضـ الجدار  ,الذي يعد مف أىـ العوامؿ التي ساىمت في تحديد مسار الجداراما الجانب اإلستيطاني و 

فقد إشتركت كؿ مف مردا و  ,(  (Backmann 2010, 61مساحات شاسعة غنية بالتربة الزراعية والمياه 

عزؿ الجدار األراضي , أرئيؿت عمييا مستوطنة ئففي قرية نعميف التي أنش, نعميف و بيت امر في ىذا الجانب 

التابعة لمقرية لصالح مستوطنة أرئيؿ حيث بمغت مساحة االراضي التي عزليا الجدار مع المستوطنة 

 .  (25لخارطة رقـ ا )  2كـ2.726000

 افي مرد بالجدار األراضي المغمقة( 25)خارطة رقـ 

 الخارطة مف عمؿ الباحث بتصرؼ*

 (التي تمت أغالقيا و االستيالء وضميا بشكؿ كامؿ داخؿ الجدارىي األراضي : األراضي المغمقة)

عمػػى ( 26)االخيػػرة كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الخريطػػة رقػػـ  لقػػد تطػػورت مسػػتوطنة أرائيػػؿ بشػػكؿ ممحػػوظ فػػي السػػنوات

, و يربط اإلسرائيميوف ذلؾ التوسع بالحاجة الى التوسع الطبيعي  بسبب زيادة عػدد السػكاف, حساب اراضي القرية
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و في بعض األعواـ يقؿ عدد السكاف أو يرتفػع بنسػبة بسػيطة ال تتناسػب مػع مسػاحة الزيػادة فػي مسػطحات رغـ ان

حيث أف الزيػادة السػكانية كانػت بسػيطة جػدًا  2002 -2006مثاؿ ذلؾ  الفترة الواقعة بيف , البناء في المستوطنة

 (  .5الجدوؿ )

طنة أرائيؿ و عدد السكافتغير مساحة البناء في  مستو ل التحميؿ الكمي (4)الجدوؿ  

إسم 

 المستوطنة

مساحة مسطحات البناء 

2كم/1997لمعام   

مساحة مسطحات البناء 

2كم/2002لمعام   

مساحة مسطحات البناء 

2كم/2006لمعام   

مساحة مسطحات البناء 

2كم/2011لمعام   

 1.950 1.842 1.732 1.462 آرائيل

1997السكان لمعام   2002السكان لمعام   2006لمعام السكان   2010السكان لمعام    

 17559 16432 16300 14300 عدد السكان

 

 طنة أرائيؿو مستمساحة البناء في تطور التحميؿ المكاني ل( 26)الخارطة 

 
  الخارطة مف عمؿ الباحث*
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في الجزء االوؿ كما ىو موضح  :أما في منطقة نعميف فقد عمؿ الجدار عمى إغالؽ جزئيف  مف أراضيو

, يضـ المستوطنات القائمة عمى اراضي القرية وىي حشمونئيـ ومتتياىو وموديعيف ومنوره( 27الخارطة رقـ )

حيث عمؿ الجدار عمى إقتطاع جزء كبير مف اراضي القرية لصالح المستوطنات  رغـ انيا ال تحتوي عمى اي 

مى حساب أراضي االفمسطينيف مف المنشأت االستيطانية وذلؾ بيدؼ التوسع المستقبمي لتمؾ المستوطنات ع

وذلؾ في محاولة لتفريغ االرض ( 5الرقـ ؿ الجدو )حسب إدعائيـ ليتناسب مع الزيادة السكانية لتمؾ المستوطنات 

 .مف سكانيا و تحديد حدود دولتيـ مف جانب واحد

فعمى اراضي نعمي المقامة المستوطنات التحميؿ المكاني لتطور مسطحات البناء في (27)الخارطة   

 
  الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 مستوطنات المقامة عمى أراضي قرية نعميفالفي  أعداد المستوطنيفالبناء و  لتطور في مساحةالتحميؿ الكمي ( 5)جدوؿ 

إسم 

 المستوطنة

مساحة مسطحات 

 2كم/1997البناء لمعام 

مساحة مسطحات البناء 

 2كم/2002لمعام 

مساحة مسطحات البناء 

 2كم/2006لمعام 

مساحة مسطحات البناء 

 2كم/2011لمعام 

 0.653 0.603 0.55 0.49 هشموئيم

 0.184 0.158 0.144 0.13 متياهو

 1.621 1.413 0.993 0.963 مودعين

 2010السكان لمعام  2006السكان لمعام  2002السكان لمعام  1997السكان لمعام  عدد السكان

 2610 2359 1950 1410 هشموئيم

 465 1355 1380 * متياهو

 48639 34482 22000 6090 مودعين

1997ال يوحد إحصائيات لمسكاف لمعاـ *  

 عدد السكاف مف الجياز المركزي لإلحصاء اإلسرائيمي**

وأشػجار طبيعيػة وتتشػابو (  28رطػة رقػـ الخا)أما الجزء الثاني الذي يعزلو الجػدار فيػو عبػارة عػف منطقػة غابػات 

فيػي عبػارة عػف غابػات طبيعيػة يتوجػب الحفػاظ عمييػا وتنميتيػا بػداًل مػف , الريحػاففي ىذا العامؿ مع منطقة امػر 

كمػػا يفعػػؿ اإلسػػرائيميوف الػػذيف يسػػتثمروف ىػػذه البيئػػات و المحميػػات الطبيعيػػة بمػػا فييػػا مػػف نباتػػات و  إسػػتنزافيا

 .حيوانات 
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في نعميف المناطؽ المعزولة بالجدار( 28)الخارطة رقـ  

 
 بتصرؼ الباحثالخارطة مف عمؿ *

يظير تغير فػي  مسػاحة المسػتوطنات عمػى اراضػي البمػدة و مػف ( 30-29ط رقـائالخر )أما في أراضي بيت أمر 

خػػػالؿ مسػػػار الجػػػدار المخطػػػط لػػػو نالحػػػظ أف حجػػػـ األراضػػػي التػػػي تػػػـ قضػػػميا أكبػػػر بكثيػػػر مػػػف مسػػػاحة تمػػػؾ 

و يالحػػظ ايضػػا أف معظػػـ ىػػذه األراضػػي التػػي سػػيتـ االسػػتيالء عمييػػا ىػػي أراضػػي زراعيػػة كمػػا ىػػو  ,المسػػتوطنات

 .والتي تظير أرض تمت مصادرتيا واالستيالء عمييا مف قبؿ المستوطنيف( 1)رقـ  ةواضح في الصور 
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أراضي مصادرة مف قرية بيت أمر( 1)صورة  

 
لمستوطنات المقامة عمى أراضي بيت أمرلتغير في مساحة ا التحميؿ المكاني (29)خارطة   

 
 الخارطة مف عمؿ الباحث*
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لتغير في مساحة مسطحات البناء في المستوطنات المقامة عمى أراضي بيت امر التحميؿ الكمي (6)الجدوؿ رقـ   

 إسم المستوطنة
مساحة مسطحات البناء 

 2كم/1997لمعام 

مساحة مسطحات البناء 

 2كم/2002لمعام 

البناء مساحة مسطحات 

 2كم/2006لمعام 

مساحة مسطحات البناء 

 2كم/2011لمعام 

 0.152 0.146 0.140 0.119 مجدل عوز

 0.067 0.057 0.050 000 عتصيون

 0.254 0.198 0.198 0.194 كفار عتصيون

 0.458 0.450 0.427 0.419 الون شيفوت

 0.104 0.088 0.083 0.057 كرمي تسور

   

لتغير في اعداد السكاف في المستوطنات المقامة عمى أراضي بيت امر التحميؿ الكمي (7)رقـ الجدوؿ   

 2010السكان لمعام  2006السكان لمعام  2002السكان لمعام  1997السكان لمعام  إسم المستوطنة

 412 345 268 281 مجدل عوز

 804 448 408 400 كفار عتصيون

    * عتصون

 (2009) 2951 3300 1060 1030 الون شيفوت

 725 696 579 398 كرمي تسور

 مصدر المعمومات لعدد السكاف في المستوطنات مف الجياز اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي*

 ال يوجد بيانات بخصوص ىذه المستوطنة*

 . مساحة مسطحات البناء تـ حسابيا مف قبؿ الباحث*
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لتغير في مساحة المستوطنات المقامة عمى أراضي بيت أمر التحميؿ المكاني (30)خارطة رقـ   

 
 الخارطة مف عمؿ الباحث*

وعمػػػى أراضػػػي بيػػػت أمػػػر خمػػػس مسػػػتوطنات ىػػػي مجػػػداؿ عػػػوز وعتصػػػيوف وكفارعتصػػػيوف وكرمػػػي تسػػػور وألػػػوف 

وؿ رقػـ االجػدفػي حسػب اإلحصػاء اإلسػرائيمي فػإف عػدد سػكاف ىػذه المنػاطؽ فػي زيػادة كمػا ىػو موضػح و  ,شيفوت

(7). 

يظير مف السرد السابؽ أف مف العوامؿ اليامة في تحديد مسار الجدار ىو تحديد حدود الدولة الييودية بعيدًا عف 

أمػػا الجػػدار فتجػػاوز ذلػػؾ ليتغمغػػؿ بإتجػػاه  ,فكػػؿ مػػف نعمػػيف واـ الريحػػاف تقعػػاف عمػػى خػػط اليدنػػة ,رالخػػط األخضػػ

راضػػي الفمسػػطينية وكانػػت كػػؿ مػػف نعمػػيف وأـ االراضػي فػػي الضػػفة الغربيػػة مسػػتوليًا عمػػى مسػػاحات شاسػعة مػػف اال

 .الريحاف خير مثاؿ عمى ذلؾ 
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فالعامػػؿ الطبيعػػػي  ,تتشػػػابو عوامػػؿ أخػػرى ايضػػاو ض العوامػػػؿ تختمػػؼ مػػف منطقػػة ألخػػرى مػػف ىنػػا نالحػػظ أف بعػػ

مػػػثاًل التربػػػة ف ,يظيػػػر جميػػػا فػػػي تجمػػػع أـ الريحػػػاف ويظيػػػر بشػػػكؿ أقػػػؿ فػػػي نعمػػػيف النبػػػاتي المتمثػػػؿ بػػػالتنوع الحيػػػوي

 وبيػت أمػر مػرداجػزء مػف نعمػيف و ـ الريحػاف و أتشابية في كؿ المناطؽ رغػـ إخػتالؼ المزروعػات و تقػع كػؿ مػف م

 .ي وىو الحوض الغربي ئضمف نفس الحوض الما

امػا العامػػؿ البشػري فقػػد فتجمػى فػػي التوسػع اإلسػػتيطاني حيػػث , وتتشػابو كػػؿ مػف نعمػػيف ومػردا فػػي نوعيػة الصػػخور

 .عميف و بيت أمرظير جميا في كؿ مف مردا و ن

 .الريحاف و نعميف في وقوعيما بالقرب مف الخط األخضر او خط اليدنة ـاتشابيت  كؿ مف و 

ويمكػف مالحظػة دور العامػػؿ الػديمغرافي وتػػاثيره الواضػح وبشػػكؿ أساسػي فػػي عمميػة تحديػػد مسػار الجػػدار فػي كػػؿ 

 .المستوطنات بالعامؿ السكانيمف مردا و نعميف و بيت أمر حيث تـ ربط كؿ مف مسار الجدار مع مساحة 
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لفصل الخامسا  

التحميل المكاني لمعوامل الطبيعة و البشرية المؤثرة في إختيار 

 مسار الجدار
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  العوامل الطبيعية 5.1

أىـ  عوامؿ الطبيعية المتمثمة في التربة واألحواض الجوفية والمياه والتنوع الحيوي وأشكاؿ السطح مفتعد ال

وبناًء عميو فقد تـ دراسة ىذه العوامؿ  لتحديد مدى , المعايير التي تعطي أىمية وقدرة عمى اإلستمرارية لمدوؿ

وذلؾ مف خالؿ إعطاء ىذه العوامؿ أوزاف في ىذه الدراسة لتحديد مدى األىمية لكؿ , تأثيرىا عمى مسار الجدار

 (.8الجدوؿ رقـ )ار عامؿ بشكؿ منفصؿ ودور ومجموع العوامؿ في مسار الجد

األوزانلنوواملالطبيوي المختنا ف منعطقالدراي (5)جدول

أضى  انرقى

 انزجًغ

 انزرثخ

0-00 

انذىض 

 انجىفٍ

انُُبثُغ 

 و اِثبر

انزُىع انذُىٌ 

انغبثبد )

 (وانًذًُبد

أشكبل انططخ 

, ججبل, ضهىل)

 (انخ...جُىنىجُب

يذي 

 انرؤَخ

انًجًىع 

 (00)يٍ 

انًجًىع يٍ 

(00) 

أ  0
الريحعن

0.220041627.34.5

2.420204730.75مردا 2

8200845264.3نونين 3

بيك 4
أمر

332258325.3

 696 0.96 66 66 01 01 66 01 انًجًىع

يمكف مالحظة أف العوامؿ الطبيعية ساىمت بشكؿ اساسي وكبير عند المخططيف  ,مف خالؿ الجدوؿ السابؽ

فقد اشتركت مناطؽ الدراسة في مجموعة مف . اإلسرائيميف خالؿ تحديدىـ مسار الجدار في الضفة الغربية

ختمفت في بعضيا, العوامؿ  .وا 

ة رغـ إختالؼ الحيز الذي تشغمو التربة أما أبرز العوامؿ الطبيعية المشتركة بيف مناطؽ الدراسة فقد كانت الترب

ومف  ,(الراندزينا)إال أف نوع التربة في ىذه المناطؽ ىو واحد , مف تجمع آلخر ومساحة اإلستخداـ الزراعي

وذلؾ لقيمتيا الزراعية لممستوطنيف , نجد أف عامؿ التربة برز بشكؿ واضح في بيت أمر( 8)خالؿ الجدوؿ رقـ

لمقامة عمى أراضي بيت امر والتي يعمؿ الجدار المخطط لو باالستيالء عمى ىذه المقيميف في المستوطنات ا

مف قبؿ  عمى اراضي تـ االستيالء عمييا وزراعتيا مثاالً ( 2)وتظير الصورة رقـ . االراضي لمصمحتيا

 المستوطني



80 

 

 أراضي تـ اإلستيالء عمييا ومصادرتيا مف قرية بيت أمر( 2)صورة 

 

التي ساىمت بشكؿ كبير في تحديد مسار الجدار في مناطؽ الدراسة المياه حيػث أف الجػدار ومف العوامؿ اليامة 

التػي تقػع عمييػا منػاطؽ ( 163ص, 2004ميسرشيد )يمر في منطقة الطبقة الصخرية المائية ل حواض الجوفية 

ألحػواض الجوفيػة وىي الحوض الغربي وىو األىػـ فػي ا, أحواض جوفية ةفمناطؽ الدراسة تقع عمى ثالث, الدراسة

, (202ص, 2004أبو الييجػاء)مف مياه ىذا الحوض% 85وتستولي أسرائيؿ عمى أكثر مف , في الضفة الغربية

وىنػػا تػػأتي أىميػػة منػػاطؽ الدراسػػة إذ تقػػع عمػػى ىػػذا الحػػوض إمػػا بشػػكؿ كامػػؿ مثػػؿ أـ الريحػػاف ونعمػػيف أو بشػػكؿ 

ت أمػػر فػػالجزء االكبػػر مػػػف أمػػا بيػػػ, شػػرقيويقػػع جػػػزء صػػغير منيػػا ضػػمف الحػػػوض الشػػمالي ال ,جزئػػي مثػػؿ مػػردا

أمػػا بالنسػػبة لعامػػؿ وجػػود اآلبػػار الجوفيػػة . قػػع ضػػمف الحػػوض الغربػػي والبػػاقي ضػػمف الحػػوض الشػػرقي أراضػػييا ي

وذلػػؾ ألف اآلبػػار وجػػدت فػػي , والينػػابيع فمػػـ يكػػف لػػو أىميػػة مباشػػرة فػػي تحديػػد مسػػار الجػػدار فػػي منػػاطؽ الدراسػػة

 .ضع ىذه اآلبار لإلشراؼ اإلسرائيميمنطقتيف وىما مردا وبيت أمر وتخ
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فقػػد أظيػػرت الدراسػػة أف عامػػؿ الميػػاه المتمثػػؿ بػػاالحواض المائيػػة مػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػي سػػاىمت فػػي رسػػـ مسػػار 

 .الجدار حيث حصمت عمى أعمى وزف

مػػف خػػالؿ ربػػط عامػػؿ أشػػكاؿ السػػطح مػػع مػػدى الرؤيػػا يظيػػر ىنػػا العامػػؿ األمنػػي والػػذي يعػػد مػػف العوامػػؿ التػػي 

 .ت في تحديد مسار الجدار خاصة في حالة ربطيا ايضُا في استخداـ المستوطنة ساىم

حيػػث , ومػػف العوامػػؿ اليامػػة التػػي سػػاىمت بشػػكؿ رئيسػػي فػػي تحديػػد مسػػار الجػػدار ىػػو التنػػوع الحيػػوي والغابػػات

وىػػذه , الريحػػاف ونعمػػيف وبيػػت أمػػر مػػف األراضػػي الحرجيػػة فػػي كػػؿ مػػف أـ أسػػتولى الجػػدار عمػػى مسػػاحات واسػػعة

الصػورة )األراضي تعد مصدرًا إقتصػاديًا ىامػًا لإلسػتثمار بالقطػاع السػياحي والتعمػيـ البيئػي وغيرىػا مػف القطاعػات 

 (.3رقـ 

 أحراش سيتـ عزليا واالستيالء عمييا بالجدار في بيت أمر( 3)صورة 

 

مناطؽ ظيريف و بيف مناطؽ تحتوي عمى م وتتفاوت مناطؽ الدراسة مف حيث إحتوائيا عمى اشكاؿ سطح متنوعة

أما , سيميةالففي كؿ مف نعميف ومردا وبيت أمر ظير فييا كؿ مف الجباؿ والودياف واألراضي شبو , تحتوي اكثر
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وىنا يمكف ربط ىذا العامؿ بموقع المستوطنات المقامة . ـ الريحاف فقد كانت االراضي سيمية بشكؿ عاـأفي 

ستخداميا سواًء كاف زراعياً  ويؤكد عمى ذلؾ كؿ مف مستوطنة  ,أو سياحيًا أو عسكرياً  عمى أراضي كؿ تجمع وا 

مستوطنة مجدؿ عوز الزراعية في بيت أمر والتي أقيمت و , منورة السياحية في نعميف والتي تتميز بطبيعة خالبة

ومستوطنة عتصوف الصناعية في , (1995المركز الجغرافي الفمسطيني )منطقة عمى األراضي الزراعية الخصبة ال

 .أما باقي المستوطنات في مناطؽ الدراسة فيي مستوطنات مدنية , بيت أمر

نجد أف ( 8)ومف خالؿ الجدوؿ رقـ , أف العوامؿ بمجموعيا تفاوتت مف منطقة ألخرى( 31)وتظير الخارطة 

التصنيفات التي تـ  عمى الوزف في كؿ منطقة إختمؼ عف المنطقة األخرى بناًء عمى خصائصيا الطبيعية وبناءً 

إال أف العامؿ الطبيعي كاف لو دور مباشر في كؿ المناطؽ في عممية تحديد مسار الجدار , إعتمادىا بالدارسة

 .لدى اإلسرائيميف

حيث إحتؿ , بأف عامؿ المياه كات لو االثر األكبر في تحديد مسار الجدار( 8)ويمكف اإلستنتاج مف الجدوؿ 

ويمي ىذا العامؿ عاممي أشكاؿ السطح ومدى , (نقاط لمينابيع واآلبار 10ياه الجوفية ونقطة لمم 36)الثقؿ األكبر

وقد يؤكد ىذا بأف العامؿ األمني لـ يكف وحو المبرر . لكؿ منيما 26والمذاف إحتال نفس التأثير بمجموع الرؤية 

دت ورسمت مسار الجدار ولكف ىنالؾ عوامؿ أخرى حد, الوحيد لتحديد مسار الجدار كما تدعي دولة اإلحتالؿ

حيث أف مدى الرؤية دورًا ميمًا في , لكف ىذا ال يدحض بأف العامؿ األمني موجود, كالمياه وأشكاؿ السطح

 .مراقبة التجمعات الفمسطينية والسيطرة عمييا وعمى نشاطاتيا المختمفة في أي وقت
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 الجدار عمى مناطؽ الدراسةمقارنة تأثير العوامؿ الطبيعية عمى تحديد مسار ( 31)الخارطة 

 

  الخارطة مف عمؿ الباحث*
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 العوامل البشرية 5.2

حيث يساىـ بشكؿ أساس في طريقة وفعالية , يعتبر العامؿ البشري عاماًل ميمًا في تحديد مدى قوة اي دولة

ومعيؽ وفي الوضع الفمسطيني فإف الزيادة في السكاف ومسطحات البناء ىو جانب سمبي , إستثمار مواردىا

أما العامؿ السكاني لممستوطنيف فإنو يعتبر , لتحقيؽ السيطرة عمى االرض الفمسطينية مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي

سواًء كانت فمسطينية , ولتحديد اىمية العوامؿ البشرية. ورقة ضغط إسرائيمية لمسيطرة عمى أراضي الفمسطينييف

ماد مجموعة مف العوامؿ البشرية لتحميميا وتحديد مدى تأثيرىا فقد تـ إعت, في تحديد مسار الجدار, أو إسرائيمية

 (.9الجدوؿ رقـ )عمى رسـ مسار الجدار

 أوزاف العوامؿ البشرية المؤثرة في تحديد مسار الجدار( 9)ؿو جد

  أسم التجمع الرقم
 السكان

 

األراضي  دونم -مساحة البناء
الزراعية 

% 

المواقع 
 األثرية

% 

إستخدامات 
 المستوطنة

% 

 10المجموع 

معدؿ النمو 
 السكاني
% الفمسطيني 

-1997مف
2011 

معدؿ النمو 
 السكاني
 % اإلسرائيمي 

-1997مف
2011 

معدؿ الزياة في 
 مساحة البناء
مف الفمسطينية 

1997- 2011 
% 

معدؿ الزياة في 
مساحة البناء 

مف اإلسرائيمية 
1997- 2011 

% 

    

 0.31 0 %14 2.6 * 3.2  %2.8 أـ الريحاف 1
 1.73 40 %23 17.8 34.4 2.7 %1.45 %2.16 مردا  2
 3.45 60 %18 19.9 100.8 17.6 %22.4 %3.1 نعميف 3
 3.74 80 %45 59.95 59.3 4 %9.62 %4 بيت أمر 4

 2.19 180 100 100.2 194.1 27.5 33.47 12.06 المجموع
 البعح لود توفراعلنينواكالمدروي ت حيعبمودالكالنواليكعن ومودلالزيعدهاليكعني منقبل 

 مودلالزيعدهف ميعح البنعط،مودلالنمواليكعن الانيطين وا يراجين )ت الح ولين المجمو ينطريقجمع

 (تيتخدامعكالميتوطنعك،المواقعاألثري ،االرا  الزرايي ،الانيطيني وا يراجيني 

 20ث قيمكالمجمو ين 200لتحويلال 4لجمعال اوفث قيمتهعين زانمنخالوت تحتيعبمجمو األ. 

  يددالينواك/2664الميعح لنوع –8022ت حيعبمودلالزيعدهف ميعح البنعطمنخاللالميعح لنوع

عوامػػؿ وقػػد تػػـ تحديػػد مجموعػػة مػػف العوامػػؿ ضػػمف ال. لعػػب العامػػؿ البشػػري دورًا ميمػػًا فػػي تحديػػد مسػػار الجػػدار

عامػػؿ السػػكاني مػػف الوكػػاف , وذلػػؾ بنػػاًء عمػػى عمميػػات إحصػػائية وحسػػابية, لبشػػرية لتسػػييؿ عمميػػة حسػػاب األوزاف
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لػػذلؾ تػػـ إعتمػػاد معػػدالت النمػػو السػػكاني لمتجمعػػات , العوامػػؿ التػػي أثػػرت بشػػكؿ واضػػح فػػي تحديػػد مسػػار الجػػدار

اف فػي منػاطؽ الدراسػة المختمفػة بػيف األعػواـ الفمسػطينية المدروسػة حيػث كػاف ىنػاؾ تقاربػًا فػي معػدالت نمػو السػك

ومف جية أخرى يظير الجدوؿ تفاوت بشكؿ كبير بػيف  .(9الجدوؿ رقـ % )4 -2إذ تتراوح بيف  2011_1997

المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية حيػػث بمػػغ معػػدؿ النمػػو السػػكاني فػػػي مسػػتوطنة أرائيػػؿ المقامػػة عمػػى أراضػػي قريػػة مػػػردا 

ووصػمت فػي , %22.4و إرتفعت بشكؿ كبير في المستوطنات المقامة عمى اراضي قرية نعمػيف لتصػؿ % 1.45

ويعػػود ذلػػؾ الػػى حركػػة اليجػرة التػػي تشػػجع عمييػػا الدولػػة , % 9.62اضػػي بيػػت أمػر المسػتوطنات المقامػػة عمػػى ار 

الييوديػػػة فػػػي ىػػػذه المسػػػتوطنات  ولمسياسػػػة التػػػي تنتيجيػػػا ىػػػذه الدولػػػة إلجبػػػار المػػػواطف الفمسػػػطيني عمػػػى اليجػػػرة 

صػالح القسرية مف أرضػو وفػرض واقػع جديػد بإسػكاف المسػتوطنيف مكػانيـ فػي محاولػة لعكػس العامػؿ الػديمغرافي ل

وتػػـ ربػػط ىػػذا العامػػؿ بعامػػؿ أخػػر وىػػو معػػدؿ الزيػػادة فػػي مسػػاحة (.130ص, 2004القاسػػـ )الكيػػاف اإلسػػرائيمي 

فتػػراوح معػػدؿ الزيػػادة فػػي مسػػاحة البنػػاء لمتجمعػػات الفمسػػطينية , مسػػطحات البنػػاء لمجػػانبيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي

التطػور فػي معػدؿ مسػاحة مسػطحات البنػاء  أمػا المسػتوطنات فكػاف.فػي نعمػيف  17.6في مػردا  الػى % 2.7بيف 

كبيرًا جدًا وال يتناسب مع الزيادة السكانية حيث نالحظ اف معدؿ الزيػادة السػكانية فػي أرائيػؿ المقامػة عمػى أراضػي 

بينما معدؿ الزيادة في مساحة مسطحات البنػاء لػنفس األعػواـ  2011 -1997ل عواـ بيف  1.45قرية مردا ىو 

وفي المستوطنات المقامة عمى أراضػي قريػة نعمػيف . (11الجدوؿ رقـ)  لمفرد \ 2ـ9.28  اي بمعدؿ% 34.4بمغ 

 \2ـ15.2 اي بمعػدؿ % 101.8بينمػا الزيػادة فػي مسػاحة مسػطحات البنػاء بمػغ % 22.4بمغ معدؿ نمو السكاف 

% 9.62اني وفي المستوطنات المقامة عمى اراضي بمدة بيت أمػر بمػغ معػدؿ النمػو السػك. (12الجدوؿ رقـ )فرد 

الجػدوؿ ) فػرد \ 2ـ 4.08أي بمعػدؿ % 59.3وبمغت معػدالت الزيػادة فػي مسػاحة مسػطحات البنػاء لممسػتوطنات 

ومعػدؿ الزيػادة فػي مسػاحة % 4أما في الجانب الفمسطيني فػي بمػدة بيػت أمػر فبمػغ معػدؿ النمػو السػكاني (13رقـ 

دؿ الزيػػػػادة السػػػػكانية فػػػػي التجمعػػػػات يمكػػػػف مالحظػػػػة أف معػػػػ. فػػػػرد  \2ـ3.25اي بمعػػػػدؿ % 4مسػػػػطحات البنػػػػاء 

أمػا فػي المسػتوطنات , وكػذلؾ يتناسػب مػع حصػة الفػرد, الفمسطينية يتناسب مع معدالت الزيادة فػي مسػاحة البنػاء
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ذلػؾ يعػود الػى إخػتالؼ العوامػؿ التػي تسػاىـ فػي الزيػادة و , ومتفاوتػة كبيػرة  دة فػي مسػاحة البنػاءافإف معدالت الزي

ة العامػؿ األساسػي فػي الزيػادة السػكانية والتػي ال تتناسػب مػع معػدالت الزيػادة فػي مسػاحة الطبيعية إذ تعتبر اليجػر 

إذ نجػػد أف معػػدالت الزيػػادة فػػي مسػػاحة البنػػاء أعمػػى بكثيػػر مػػف معػػدالت الزيػػادة فػػي سػػكاف المسػػتوطنات , البنػػاء

لمفػرد  \ 2ـ7.7أمػر الػى لمفػرد فػي بيػت  \ 2ـ3.3المساحة لمفرد الفمسطيني والتػي تراوحػت بػيف  ونالحظ الفارؽ في

لمفػػػرد فػػػي  \ 2ـ4.08حصػػػة المسػػػتوطنيف فقػػػد تراوحػػػت بػػػيف أمػػػا , (13_12_11_10الجػػػداوؿ رقػػػـ )فػػػي نعمػػػيف 

لمفرد في المستوطنات المقامة عمى أراضي قريػة نعمػيف  \ 2ـ 15.2المستوطنات المقامة عمى أراضي بيت أمر و

, ساب أراضي المػواطف الفمسػطيني التػي تػـ مصػادرتياوىذا الفارؽ عادًة يكوف عمى ح, ( 13_12_11الجداوؿ )

وىنا نجد أف اإلدعاءات اإلسرائيمية لشرعنة التوسع اإلستيطاني بأنػو تطػور طبيعػي نػات  عػف الزيػادة السػكانية ىػو 

 . ادعاء واىي ويثبت أف العامؿ األساسي مف إقامة الجدار ىو اإلستيالء عمى أكبر مساحة ممكنة مف األراضي 

 مف مساحة البناء في أـ الريحاف الفمسطيني حصة الفرد( 10) قـالجدوؿ ر 

 2م\مساحة البناء  عدد السكان السنة إسم التجمع
 \  2من المساحة م حصة الفرد

 فرد

 5.7 48 279 1997 أم الريحان

 2002 324 49 6.6 

 2006 360 71 5 

 2011 405 91 4.5 

 5.45 المتوسط الحسابي
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 بيف مردا و مستوطنة أرائيؿما احة البناء مقارنة لحصة الفرد مف مس( 11)الجدوؿ رقـ 

 فرد \  2من المساحة م حصة الفرد 2م\مساحة البناء  عدد السكان السنة اوالمستوطنة إسم التجمع

 3.4 467 1610 1997 مردا

 2002 1760 510 3.5 

 2006 1934 510 3.8 

 2011 2161 538 4 

 3.68 المتوسط الحسابي

 9.8 1462 14300 1997 أرائيل

 2002 16300 1732 9.4 

 2006 16332 1842 8.9 

 2011 17559 1950 9 

 9.2 المتوسط الحسابي

 

 بيف نعميف  والمستوطنات المقامة عمى أراضييا ما مقارنة لحصة الفرد مف مساحة البناء( 12)الجدوؿ رقـ 

 فرد \  2من المساحة م حصة الفرد 2م\مساحة البناء  عدد السكان السنة او المستوطنة إسم التجمع

 7.3 462 3361 1997 نعمين

 2002 3936 559 7.7 

 2006 4396 656 8.6 

 2011 5071 704 7.2 
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 7.7 المتوسط الحسابي

 28.8 49 1410 1997 هشموئيم

 2002 1950 55 35.5 

 2006 2359 603 3.9 

 2011 2610 653 4 

 18 المتوسط الحسابي

  13  1997 متياهو

 2002 1380 144 9.6 

 2006 1355 158 8.6 

 2011 465 184 2.5 

 6.9 المتوسط الحسابي

 6.3 963 6090 1997 مودعين

 2002 22000 993 22.2 

 2006 34482 1413 24.4 

 2011 48639 1621 30 

 20.7 المتوسط الحسابي

 15.2= المتوسط الحسابي الكمي المستوطنات

 

 بيف بيت أمر  والمستوطنات المقامة عمى أراضيياما مقارنة لحصة الفرد مف مساحة البناء ( 13)الجدوؿ رقـ 

 فرد\  2من المساحة م حصة الفرد 2م\مساحة البناء  عدد السكان السنة إسم التجمع

 3 3041 9106 1997 بيت أمر

 2002 11226 3596 3 
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 2006 12922 3864 3.3 

 2011 15223 3864 3.93 

 3.3 المتوسط الحسابي

 1.4 199 281 1997 مجدل عوز

 2002 268 140 1.9 

 2006 345 146 2.36 

 2011 412 152 2.7 

 2.09 المتوسط الحسابي

 2 194 400 1997 كفار عتصيوف

 2002 408 198 2 

 2006 448 198 2.26 

 2011 804 254 3.16 

 2.35 المتوسط الحسابي

 2.45 419 1030 1997 كرمي تسور

 2002 1060 427 2.48 

 2006 3300 450 7.3 

 2011 2951 458 6.44 

 4.67 المتوسط الحسابي
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 7 57 398 1997 الون شيفوت

 2002 579 83 7 

 2006 696 88 7.9 

 2011 725 104 7 

 7.22 المتوسط الحسابي

 4.08= المتوسط الحسابي الكمي لممستوطنات

تـ حسابو بناًء عمى معدؿ الزيادة السنوية وذلؾ لعدـ توفر إحصائيات  2006 -2002عدد السكاف في التجمعات الفمسطينية ل عواـ *

 سكانية ليذه األعواـ 
.بعض المستوطنات ال يتوفر ليا إحصائيات سكانية *   

.ال يوجد أحصاءات سكانية لمستوطنة عتصيوف*   

أساس العامؿ اإلستيطاني حيث اف الجدار ضػـ داخمػو عػدد كبيػر مػف المسػتوطنات ف مسار الجدار يدعـ بشكؿ إ

وقػد ظيػر ذلػؾ بشػكؿ واضػح فػي  (128ص,2004القاسػـ )في المناطؽ التي يمر بيا ومف بينيا مناطؽ الدراسة 

طنات الدراسة حيث أخذ عامؿ اإلستيطاف مف حيث تطور مساحة البناء وزيػادة الكثافػة السػكانية واسػتخداـ المسػتو 

 .أعمى وزف وىذا يدلؿ عمى أىمية عامؿ األستيطاف في تحديد مسار الجدار 

 Moragan)عية  سػتوطنات غيػر القانونيػة وغيػر الشػر إف مسػار ىػذا الجػدار يعمػؿ عمػى توطيػد وتأكيػد وجػود الم

and Careccia 2009 ,9.) 

ديػػد مسػػار الجػػدار حيػػث أسػػتولى أمػػا بالنسػػبة ل راضػػي الزراعيػػة فيػػي مػػف العوامػػؿ الميمػػة التػػي سػػاىمت فػػي تح

إذ سػػيعمؿ الجػػدار , الجػػدار عمػػى مسػػاحة كبيػػرة مػػف األراضػػي الزراعيػػة فػػي منػػاطؽ الدراسػػة خاصػػة فػػي بيػػت أمػػر

كما عمؿ الجدار عمػى , (5الصورة ) عمى قضـ مساحة كبيرة مف األراضي الزراعية التي تزرع بالكرـو والموزيات

 .(80ص, 2005جبر )روعة بالزيتوف في نعميف ومرداقضـ مساحة كبيرة أيضًا مف األراضي المز 
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 تظير األراضي التي تـ اإلستيالء عمييا لصالح الجدار ومستوطنة عتصيوف في بيت أمر( 4)الصورة

 
تظير طبيعة االراضي المقاـ عمييا الجدار( 5)صورة   
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اال انػو تبػيف مػف خػالؿ االسػتمارة , بالرغـ مف عدـ وجود مواقػع اثريػة دينيػة إسػرائيمية داخػؿ حػدود منػاطؽ الدراسػة

أف ىناؾ اجماع كبير بيف أفراد مجتمع الدراسة عمى اف المواقع االثرية الدينية االسرائيمية احد العوامؿ اليامػة فػي 

وفػي % 18وفي نعميف % 14ىذا العامؿ في أـ الريحاف  حيث وصمت نسبة االجماع عمى ,عممية تحديد الجدار

ومػف خػالؿ التحميػؿ  .وذلؾ لوجػود امػاكف أثريػة قريبػة مػف تجمعػاتيـ, %45أما في بيت امر فبمغت  ,%23مردا 

األوؿ العوامػؿ البشػرية والتػي : نالحظ أف العوامؿ البشرية التي أثػرت عمػى تحديػد مسػار الجػدار تقسػـ الػى قسػميف

البشػػرية الفمسػػطينية المشػػتممة لمسػػكاف الفمسػػطينييف و مسػػطحات البنػػاء واألراضػػي الزراعيػػة والمواقػػع تضػػـ العوامػػؿ 

 .(32الخارطة ) األثرية

مقارنة لتأثير التجمعات الفمسطينية عمى تحديد مسار الجدار في مناطؽ الدراسة( 32)الخارطة   

 
ستخداـ تـ حساب األوزاف في ىذه الخارطة بجمع معدؿ النمو السكاني * لممستوطنات ومعدؿ الزيادة في مساحة المستوطنات وا 

. 10ثـ القسمة عمى  3متيا عمى سالمستوطنة ثـ ق  

  الخارطة مف عمؿ الباحث*
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أما القسـ الثاني فد شمؿ العوامؿ البشرية المتعمقة بالمستوطنات والتي تضـ عدد المستوطنات والمستوطنيف  

ستخداـ المستوطنات  ىذه العوامؿ  بمجموعيا ساىمت (. 33الخارطة ) ومعدؿ الزيادة في مساحات البناء وا 

 بشكؿ كبير في تحديد مسار الجدار لدى اإلسرائيمييف

, إستخداـ المستوطنة ّشكؿ أىـ عامؿ في العوامؿ البشرية اإلسرائيمية تأثيرًا عمى مسار الجدار  ويجدر الذكر بأف

وىذا يؤكد بأف العامؿ األمني قد يكوف لو دور في تحديد مسار , (9الجدوؿ رقـ )حيث كاف لو الوزف األكبرر 

ة إنشاء المعسكرات والقواعد الجدار كما تدعي دولة اإلحتالؿ لكف يأتي دور العامؿ األمني ىنا مف ناحي

العسكرية داخؿ حدود الضفة الغربية لمسيطرة عمى السكمف الفمسطينييف وليست لمنع العمميات العسكرية ضد 

 .مواطني دولة االحتالؿ

 .جد أف العامؿ البشري المتعمؽ بالمستوطنات ىو االقوى في العوامؿ البشريةنومف ىنا 
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لتأثيرالميتوطنعكين تحديدميعرالجدارف منعطقالدراي مقعرن (22)الخعرط 



 .داخلحدودأرا يهعت تيتثعطأ الريحعنلود وجودميتوطنعك**

 *الخارطة مف عمؿ الباحث 
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 اآلثار اإلقتصادية 6.1

النسبة األعمػى مػف العمػاؿ  تبيف أف ,قطاع العمؿ والذي شمؿ  ةإلستمار ؿ الجانب اإلقتصادي في اتحميمف خالؿ 

ا نعميف بنسػة تمتي%  51.6في بيت أمر  حيث بمغت نسبة العامميف في ىذا القطاعفي القطاع الزراعي   يعمموف

أف مجتمعػات الدراسػة ىػي مجتمعػػات  أي% . 16 مػرداكمػا بمغػت نسػبة العػامميف فػي ىػذا القطػاع فػي % .32.3

األراضػػػي اث عػػػزؿ جغرافػػػي بػػػيف دحػػػإفػػػي وعمػػػؿ , الجػػػدار قػػػاـ بسػػػمب األراضػػػي الزرعيػػػة ألفو  ,زراعيػػػة باالسػػػاس

 .عمى المزارع والمزروعات اً إقتصادي اً خمؼ دمار  ىذا المزروعة وأصحابيا

نسػبة  بمغػت :عمػى النحػو التػالي لعامميف فػي قطػاع الحكومػة والقطػاع الخػاص فػي منػاطؽ الدراسػةانسبة  وتوزعت

تمتيػا مػردا بنسػة % 53.6 فكانػت القطاع الخػاص أما في% 33.3ت أمر يب في   يومكالح القطاع العامميف في

و الحػػد  وقػػد عمػػؿ الجػػدار عمػػى عػػزؿ المػػوظفيف, فػػي القطػػاع الخػػاص% 39.3الحكومػػة و  قطػػاعع فػي% 24.1

البوابػات لمجػدار التػي منعػت ىػؤالء المػوظفيف مػف الوصػوؿ مػف خػالؿ فػي الحركػة وخمؽ واقع جديد  مف تحركاتيـ

 . الى أماف عمميـ

ظيرت الدراسة أف أعمى نسبة عامميف في المستوطنات تركزت فػي كػؿ فقد أأما بالنسبة لمعامميف في المستوطنات 

 لقػػػد عمػػػؿ الجػػػدار عمػػػى زيػػػادة نسػػػبة%. 26.7تمتيمػػػا بيػػػت أمػػػر بنسػػػبة % 33.3مػػػف مػػػردا وأـ الريحػػػاف بنسػػػبة 

العػػاطميف عػػف العمػػؿ فػػي ىػػذا القطػػاع بسػػب صػػعوبة الوصػػوؿ الػػى أمػػاكف عمميػػـ داخػػؿ الخػػط األخضػػر او حتػػى 

 .لصعوبة الحصوؿ عمى تصاريح العمؿ داخؿ حدود الجدار ضمياداخؿ المستوطنات التي تـ 

زٜٛ ثل١ٓ اٌّغل chi_square=17.98  ٚل١ّلخ 2=∞وأظيػر التحميػؿ أف ىنػاؾ عالقػة ذات داللػة إحصػائية بمقػدار

 .ا٦لزقبدٞ ـٟ رغّعبد اٌذساعخ ٚاٌغذاس
ثـ مردا % 54.5تمتيا أـ الريحاف بنسبة % 60.7وأظيرت الدراسة أف أعمى نسبة بطالة تركزت في نعميف بنسبة 

عمى قطاع العمؿ في مناطؽ  حوىذا يدؿ عمى تأثير الجدار الواض ,%9.7ي بيت أمر فوكانت النسبة % 33.9

مقارنػػة بالمنػػاطؽ  نسػػبة البطالػػة فػػي المنػػاطؽ التػػي تػػـ اإلنتيػػاء مػػف بنػػاء الجػػدار فييػػارفػػع فػػي  سػػاىـالدراسػػة حيػػث 
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بمغػت  2001_1998وفي دراسة لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لمعػاميف  .التي لـ يكتمؿ الجدار فييا بعد

 (.61ص,2004ي وثخضراء والبرغ%.)36.6نسبة العاطميف عف العمؿ في محافظة جنيف 

ثلل١ٓ اسرفللب   chi_square= 9ٚل١ّللخ  2.208=∞ميػػؿ أف ىنػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بمقػػداروأظيػػر التح

 .اٌجطبٌخ ـٟ رغّعبد اٌذساعخ ٚاٌغذاس
 مػف العمػاؿ فػي نعمػيف% 90وفي نفس السياؽ أظيرت الدراسة إرتفاع في نسبة العامميف داخؿ التجمع فقػد بمغػت 

فالجدار يعمؿ عمػى منػع , ؿ التجمع بسب حصار الجدار لمتجمعيعمموف داخؿ التجمع لتفضيميـ العمؿ داخ الذيف

عمػػػى ذلػػػؾ أف  والػػػدليؿ ,(Moragan and Careccia 2009 ,11)وصػػوؿ المػػػوطنيف الػػػى أمػػػاكف عمميػػػـ 

في بيت أمر بمغػت و . يصموف الى اماكف عمميـ مشيًا عمى األقداـ  أفادوا بأنيـ مف العماؿ داخؿ نعميف% 74.3

و فػي %44.4وبمغت نسبة العػامميف خػارج المحافظػة فػي بيػت امػر %. 50.7نسبة العماؿ الذيف يعمموف داخميا 

فػي % 33.3 أمػا العػامميف خػارج المحافظػة فبمغػت نسػبتيـ%.36.1بمغت نسبة العامميف في محافظة سمفيتمردا 

 .خارج المحافظةمف العماؿ يعمموف % 22.2 وفي أـ الريحاف تبيف أف, مردا

إف كؿ ما تقدـ يؤكد عمى التأثير السػمبي لمجػدار عمػى المسػتوى اإلقتصػادي ل سػر فقػد بمغػت فػي بيػت أمػر نسػبة 

وكػذلؾ فػي نعمػيف بمغػت .وذلؾ بسبب المصادرة المستمرة لالراضي الزراعية التي يعمموف بيا% 36التأثير حوالي 

 . ىو مجتمع محدود الدخؿ وىي نسب مرتفعة خاصة الف مجتمعنا بشكؿ عاـ% 31

  =8.12chi_squareٚل١ّخ   2.202=∞وأظير التحميؿ اإلحصائي أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بمقدار

 .ث١ٓ ِقبدسح ا٤سامٟ اٌضساع١خ ـٟ رغّعبد اٌذساعخ ٚاٌغذاس
 ىػو فمسػطينيومف أىـ اآلثار التي ساىمت بشكؿ رئيسي في إنخفاض المستوى اإلقتصػادي لفمسػطيف والمػواطف ال

كمػػػا منعػػػت دخػػػوؿ المػػػواد , الحػػػد مػػػف حركػػػة التنقػػػؿ لمبضػػػائع و المنتجػػػات الفمسػػػطينية خاصػػػة الزراعيػػػة وأالمنػػػع 

عيشػػة )والمػػواد الخػػاـ الصػحاب الصػػناعات الخفيفػػة والمصػػانع, الزراعيػة التػػي يحتاجيػػا خاصػػة المػزارع الفمسػػطيني

رغـ عػدـ البػدء فػي بنػاء % 39ؤاؿ في بيت أمر قد بمغت نسبة تأكيد المبحوثيف عمى ىذا الس, (293ص,2004
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وبمغػت النسػبة فػي نعمػيف . اال انو يوجد عمى مدخميا برج لممراقبة مػع تواجػد مسػتمرة لقػوات االحػتالؿ, الجدار فييا

جػػدار "فػػي كتػػاب  ذكػػره  تػػـا ـيؤكػػد وىػػذا , %13أمػػا بالنسػػبة ألـ الريحػػاف فقػػد بمغػػت , % 23وفػػي مػػردا % 24

أف مػػف األىػػداؼ االساسػػية إلقامػػة الجػػدار ىػػو السػػيطرة عمػػى  رود الكاتػػبحيػػث أ( 2004ء أبػػو الييجػػا)" الخػػوؼ

المداخؿ و المعابر والسيطرة عمى حركة األشػخاص فػي المنػاطؽ الخاضػعة لمسػمطة الفمسػطينية مػف خػالؿ معػابر 

 (. 297ص,2004عيشة )خاصة لمسيطرة لإلسرائيميف 

ثلل١ٓ  chi_square= 18ٚل١ّللخ  2=∞داللػػة إحصػػائية بمقػػداروأظيػػر التحميػػؿ اإلحصػػائي أف ىنػػاؾ عالقػػة ذات 

 .ؽشوخ اٌزٕمً ٌٍجنبئ  ٚإٌّزغبد اٌضساع١خ ـٟ رغّعبد اٌذساعخ ٚاٌغذاس
وبمػػػا أف الجػػػدار ُأقػػػيـ عمػػػى أراضػػػي فمسػػػطينية باالسػػػاس فقػػػد تػػػـ اإلسػػػتيالء عمػػػى اراضػػػي المػػػواطنيف الفمسػػػطينييف 

راسػػة فػػي أـ الريحػػاف بأنػػو تػػـ اإلسػػتيالء عمػػى أراضػػييـ مػػف مجتمػػع الد% 72.7حيػػث أكػػد , لغػػرض بنػػاء الجػػدار

فػػي بيػػت % 52.1و, فػػي نعمػػيف% 65.2فػػي مػػردا و% 74.5ومصػػادرتيا لصػػالح الجػػدار وبمغػػت ىػػذه االجابػػة 

وىػػذا يػػدلؿ عمػػى حجػػػـ الضػػرر الػػذي لحػػؽ بسػػكاف ىػػػذه المنػػاطؽ بسػػبب االسػػتيالء و المصػػادرة ألراضػػػييـ , امػػر

 .اسخاصة انيا مجتمعات زراعية باالس

ومػػف جانػػب آخػػر فقػػد خمػػؽ الجػػدار واقعػػًا  جديػػدًا ل راضػػي التػػي لػػـ يػػتـ االسػػتيالء عمييػػا إذ عمػػؿ عمػػى عزليػػا و 

واصبحت عممية الوصوؿ الييا معاناة كبيرة تتـ مػف خػالؿ , (189ص, 2005أبراىيـ )إخراجيا مف حدود التجمع

وقػد أفػاد . ف خػالؿ بوبػات تفػتح يوميػابوابات حيث أف السكاف فػي أـ الريحػاف وبيػت أمػر يصػموف الػى أراضػييـ مػ

يحتػاجوف % 34.5مف المبحوثيف في مردا بأنيـ يصموف الى اراضييـ مف خالؿ بوابات تفتح موسػميًا و% 94.4

فػي بيػت % 29.3كمػا بمغػت نسػبة مػف يحتػاجوف تصػاريح لموصػوؿ الػى اراضػييـ . الى تصاريح لدخوؿ اراضييـ

 .في اـ الريحاف% 16في مردا و% 21أمر و

ؿ ىذا عمؿ بشكؿ كبير عمى التأثير في مساحة األراضي الزراعية واإلنتاج الزراعي حسب رأي مجتمع الدراسػة ك

 .في كؿ التجمعات% 100-%93و الذي تراوحت موافقتو عمى التأثير بيف 
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نمػا لصػالح التو  سػع أف عممية المصادرة واإلسػتيالء عمػى األراضػي الفمسػطينية لػـ تكػف فقػط لغػرض بنػاء الجػدار وا 

مػػف المبحػػوثيف فػػي منػػاطؽ انػػو تػػـ االسػػتيالء عمػػى أراضػػي التجمػػع % 100 -% 93فقػػد أكػػد بػػيف  ,اإلسػػتيطاني

 .لصالح التوسع اإلستيطاني

ثل١ٓ  chi_square=9.8ٚل١ّلخ  2.20=∞وأظير التحميؿ اإلحصائي أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بمقدار

 .ِقبدسح ا٤سامٟ ـٟ رغّعبد اٌذساعخ ٚا٦عز١طبْ

 

 اآلثار اإلجتماعية 6.2

ر الجػػدار افقػػد ظيػػرت آثػػ, (186, 2005أبػػراىيـ )يػػؤثر الجػػدار عمػػى عمميػػة التواصػػؿ اإلجتمػػاعي بكافػػة جوانبػػو

فقػد كانػت نسػبة  ,في عممية التواصؿ اإلجتماعي داخػؿ التجمػع نفسػو ةالمتمثمو بشكؿ واضح عمى مناطؽ الدارسة 

فػػي قريػػة أـ .  "؟عمػػى عمميػػة التواصػػؿ االجتمػػاعي داخػػؿ التجمػػع راىػػؿ ىنػػاؾ آثػػ"الػػذيف أجػػابوا بػػنعـ عمػػى سػػؤاؿ 

بمغػت  بيػت أمػرفػي و  ,%39.4حيػث بمغػت   اً اقػؿ تػأثر  فكانػتأمػا فػي نعمػيف % 76.8وفي مػردا % 97الريحاف 

أمػا فػي نعمػيف فالجػدار لػـ يغمػؽ , ويعود ذلؾ ربما لعدـ إكتمػاؿ الجػدار فػي منطقػة بيػت أمػر (6 الشكؿ).32.9%

عمػى عكػس مػا حصػػؿ فػي أـ الريحػاف التػػي تػـ إغالقيػا تقريبػػًا , كامػؿ وبقيػػت ىنػاؾ نقػاط لمتواصػػؿالمنطقػة بشػكؿ 

أغمؽ الشػارع الرئيسػي لمتواصػؿ ر طرقيـ االساسية و أما في مردا فقد أجبر الجدار المواطنيف عمى تغيي.بشكؿ كمي

 .معيا
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 ثر الجدار عمى عممية التواصؿ اإلجتماعي داخؿ التجمعأ( 6)الشكؿ 

 
خاصػػة فػػي أـ الريحػػاف وذلػػؾ  (2005أبػػراىيـ )جػػوارعمػػى عمميػػة التواصػػؿ بػػيف التجمػػع وال أيضػػاً  كمػػا أثػػر الجػػدار

فػي % 91مػف المبحػوثيف فػي أـ الريحػاف و %97مػا نسػبتو حيػث أكػد  ,كونيا معزولة كميػًا بجػدار الضػـ والتوسػع

, مػاعي بػيف التجمعػات فػي كػؿ مػف نعمػيفالتواصػؿ اإلجت عمػى عمميػة  ويقؿ تاثير الجدار,  مردا عمى ىذا التأثير

 ف الجػػدار لػػـ يػػتـوذلػػؾ أل %61وفػػي نعمػػيف  %67فػػي بيػػت أمػػر ( ال)بػػػ  بػػةفقػػد بمغػػت نسػػبة اإلجا  ,وبيػػت امػػر

 .أما في نعميف فإف الجدار لـ يعزليا بشكؿ كامؿ, خاصة في بيت أمربنائو مف اإلنتياء 

 اإلسػتمارة أظيػرت  فقػد, فػي منػاطؽ الدراسػة, (2005أبراىيـ ) حاالت الزواج والطالؽ عمىثر الجدار ايضا أوقد 

 وكذلؾ بػيف التجمعػاتفي التجمع الواحد الزواج بيف االقارب  بيدؼالتواصؿ  التعارؼ و ثير واضح عمى عمميةأت

 في أـ الريحاف%  24.7و مف المبحوثيف في مردا %43.3 حيث أكد ىذا التأثير ,المختمفة

 

 

 ـ الريحافأ ةبيف الجيراف واالقارب في منطق اإلجتماعية قطع وتقميؿ العالقاتعمى  ثر الجدارأ( 7)الشكؿ
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  وىي األعمى عمى اإلطالؽ بيف مناطؽ الدراسػةفي مردا %   40.9وفي حاالت الطالؽ بمغت نسبة االجابة بنعـ

 .(8 الشكؿ)

 اثر الجدارعمى حاالت الطالؽ في مجتمعات الدراسة( 8)الشكؿ 

 

93.9%

6.1%

أثر الجدار على العالقات اإلجتماعية وتقليلها في أم الريحان
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دار بشكؿ سمبي عمى قطاع التعميـ في المجتمع الفمسطيني ككؿ ومجتمػع الدراسػة كونػو جػزء مػف ىػذا كما أثر الج

خاصة اف الجدار ساىـ بشكؿ كبير في ظػاىرة التسػرب مػف المػدارس حيػث تبػيف مػف , (2004القاسـ ) المجتمع 

النسػبة فػي مػردا الػى ووصػمت , مف مجتمػع الدراسػة فػي  اـ الريحػاف أكػدت ىػذا األثػر% 69.7خالؿ الدراسة أف 

وىػػي نسػػب مرتفعػػة وتػػدؿ % 38وفػػي نعمػػيف و بيػػت أمػػر كانػػت النسػػبة , مػػف العينػػة الممثمػػة لمدراسػػة فييػػا% 66

سػػواًء مػػف  بشػػكؿ ال يػػدعو لمشػػؾ أف الجػػدار كػػاف ذا ثػػأثير سػػمبي عمػػى الطػػالب فػػي المػػدارس فػػي مجتمػػع الدراسػػة

ت المتكررة لمطالب أو نتيجة خوؼ األىالي عمى خالؿ خمؽ صعوبات لموصوؿ لمدارسيـ أو مف خالؿ االعتقاال

 .أبنائيـ وبناتيـ وغيرىا مف المعيقات التي ساىمت بشكؿ مباشر أو غير مباشر في ظاىرة التسرب

فػي أـ % 93.8مػف المبحػوثيف فػي مػردا و% 100وقد تركزت ظاىرة التسرب بشكؿ أعمى بيف الذكور حيػث أكػد 

أي اف شػػريحة الػػذكور ىػػي االكثػػر تػػأثرًا .ت أمػػر عمػػى ىػػذه الظػػاىرةفػػي بيػػ% 57.5فػػي نعمػػيف و% 83الريحػػاف و

بسػػبب المواجيػػات المسػػتمرة مػػع جػػيش االحػػتالؿ و اإلعتقػػاؿ المتكػػررة لمشػػباب مػػف والػػذي يمكػػف أف يكػػوف بالجػدار 

 .طالب المدارس

ثل١ٓ    chi_square=84ٚل١ّلخ  2=∞وقد أظير التحميؿ اإلحصائي أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بمقدار

 .اٌغذاس ٚا٤صش عٍٝ اٌّ عغبد اٌزع١ّ١ٍخ
وصػػػوؿ  خمػػػؽ صػػػعوبات لمنػػػع حيػػػث عمػػػؿ الجػػػدار عمػػػى ,أخػػػر فقػػػد أثػػػر الجػػػدار بسػػػمبًا عمػػػى اؿ قطػػػاع  الصػػػحي

مف مجتمع الدراسة  في مردا ىذا % 38.2حيث أكد , (2005إبراىيـ )المواطنيف الى مؤسسات الرعاية الصحية 

وقد عمؿ الجدار أيضػا عمػى منػع وصػوؿ . وذلؾ ألف الجدار مكتمؿ فييا% 23.5ة التأثير تمتيا أـ الريحاف بنسب

مػػف % 94الكػػوادر الطبيػػة الػػى ىػػذه التجمعػػات خاصػػة فػػي أـ الريحػػاف التػػي بمغػػت نسػػبة التأكيػػد عمػػى ىػػذا التػػأثير 

 .في مردا% 98مجتمع الدراسة و

ثلل١ٓ    chi_square=83ٚل١ّللخ  2=∞روقػد بػيف التحميػػؿ اإلحصػائي أف ىنػاؾ عالقػػة ذات داللػة إحصػػائية بمقػدا

اٌغذاس ِٚ عغبد اٌشعب٠خ اٌقؾ١خ ِٓ ؽ١ش ٚفٛي اٌىٛادس اٌطج١خ أٚ اِىب١ٔلخ ٚفلٛي اٌّلٛاهٓ اٌفٍغلط١ٕٟ اٌلٝ 

  .ـٟ ـقٍٙب ا٤ٚي"  0222 اٌقؾخ ٚاٌفقً اٌعٕقشٞ"٘زٖ اٌّ عغبد ٚ٘زا ِب أوذرٗ دساعخ عجشاْ ثعٕٛاْ 
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 األثار البئية  6.3

تػػدمير و تخريػب البيئػػة الفمسػطينية حيػػث تػػـ إقػتالع األالؼ مػػف األشػجار المثمػػرة وأشػػجار وقػد عمػػؿ الجػدار عمػػى 

كمػا وعمػؿ الجػدار , وعمػؿ عمػى تخريػب البيئػة الطبيعيػة  والحيػاة البريػة والغابػات, الزيتوف في عمميػة بنػاء الجػدار

و تغيػػر الشػػكؿ , ىور التربػػةو تفكيػػؾ وتػػد, الػػى جانػػب تػػدمير أمػػاكف التغذيػػة ل بػػار الجوفيػػة, عمػػى تمويػػث اليػػواء

 (.Environment Quality Authority 2010,28-44)الطبيعي ألشكاؿ سطح األرض 

مػػف ىنػػا يمكػػف مالحظػػة اآلثػػار السػػمبية التػػي أنتجيػػا ىػػذا الكيػػاف الغريػػب المسػػمى بالجػػدار عمػػى الشػػعب واألرض 

اع نسػػبة البطالػػة وأنخفػػاض مسػػتوى واحي اإلقتصػػادية مػػف حيػػث إرتفػػحيػػث أثػػر الجػػدار عمػػى كافػػة النػػ, نيةالفمسػػطي

 .واإلضرار بشكؿ مباشر في القطاع الزراعي واإلنتاجي, الدخؿ الفردي والجماعي

االقػػػارب وكػػػذلؾ قطػػػع التواصػػػؿ بػػػيف السػػػكاف داخػػػؿ  المتمثمػػػة بقطػػػع التواصػػػؿ بػػػيفالػػػى جانػػػب اآلثػػػار اإلجتماعيػػػة 

 .التجمع ومع التجمعات المجاورة

كمػا أثػر عمػى القطػاع , اع التعميمي ورفع نسػبة التسػرب بػيف الطػالب مػف المػدراسعمى القط سمباً كما أثر الجدار 

حيػػػث تعتبػػػر ىػػػذه القطاعػػػات مػػػف اىػػػـ القطاعػػػات الخدماتيػػػة التػػػي يحتاجيػػػا المػػػواطف بشػػػكؿ أساسػػػي ,  الصػػػحي

 .إلستمراريتو وصموده في أرضو
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 :النتائج 7.1

 :الدراسة تـ التوصؿ الى مجموعة مف النتائ  مف أىميا مايميمف خالؿ عممية التحميؿ و 

الميااعه:أتهااركالدراياا أنالجعناابا يااراجين ايتمااديناا مجموياا ماانالوواماالالطبيوياا أامهااع -1

عكالبنعطوالزراي وميعح ميطحاليكعن:الوواملالبشري وأامهعو،واشكعلاليطحالنبعت والتنو الحيوي

 .المواقعاألثري ف تحديدميعرالجدارو

 بينكالدراي أنالوعملاليكعن الانيطين كعنلهدورمه ف تحديدميعرالجدار -2

 .خع  ف بيكأمرف تحديدميعرالجدارعلمهمدورالكعنلخ وب ترب األرا  الزرايي  -3

فا كالمناعطق فا تحديادمياعرالجادارينادا ياراجينيينالميعهالجوفي يعملمهابينكالدراي أن -4

 .الدراي 

الوعملالطبيو المتمثلف التنو الحيويمنأا الوواملالت اخذاعا يراجينينبواينا يتباعرفا  -5

 .وتهرذلكف كلمنأ الريحعنونونينوبيكأمر،تحديدميعرالجدار

تحديدميعرالجدارخع ا بوادربطهاعبمواقاعالمياتوطنعكومادىنلالشكعلالطبيوي دورمه ف ت -6

 .الر يعلهع

فا كالماننوناينتحديادمياعرالجادار الوواملالت يعامكف تشكيلوالتويعا يتيطعن أحدأا -7

 .وبيكأمرومردا

باا ياب،ن ا ياراجينيوكماعيادي،شاكلوا احباأنالزياعدهالياكعني لنمياتوطنعكوبناكالدراي  -8

 .التويعفيهع

تثبياكالحادودوفاقر يتهاعو،أتهركالدراي أنالييعي األيراجيني تهادفالا فارضواقاعجدياد -9

 .أوايتتاعقيعكأخرىولي حيبتتاعقيعكأوينو،ا 

تهاارماانخاااللالدراياا أنانااعكيواماالمشااترك تجمااعبااينالمنااعطقالمدروياا وجااعطككااعآلت  -10

كلالمنعطقالمدروي حت حي تشترككفيهعيعملالترب واالرا  الزرايي ف المتمثلالوواملالطبيوي 

 امنبشاكلكعمالأوجزجا خع  أنكلمنعطقالدرايا تقاع،كذلكيعملالميعهالجوفي ،لوتختناكالنيب

وبياكعآلبعرالجوفي فقدوجدكف كلمنمرداوتناردكبوضالمنعطقبوواملخع  بهعك،الحوضالغرب 

ومننعحي األشكعلالطبيوي فقدتميازككالمنطقا بأشاكعلهع،أمرول تكنذاكتأثيرمبعشرين ميعرالجدار

،معبينيهني مثلأ الريحعنوشبهيهني كمرداوذاكطبيو جبنيا تتخننهاعبواضالياهولمثالنوناينوماردا

 .نوبيكأمرأمعالتنو الحيويفإشترككفيهكلمنأ الريحعنونوني
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شكنكالميعهالجوفي وطبيو أشكعلاليطحأا الوواملالطبيوي الما ثرهفا ريا الجادارفا جمياع -11

 .منعطقالدراي 

شاكلكاالماانأياتخدامعكالميااتوطنعكوميااعحعكالبناعطفيهااعأااا الووامالالبشااري ا يااراجيني التاا  -12

 .يعامكبشكلكبيرف ري الجدار

وكذلكف تيتخدامعك،والذيتمثلبمدىالر ي لنوعملاألمن أامي ف تحديدميعرالجدارقديكون -13

 .الميتوطنعكداخلال ا الغربي 

دورمهاا فاا تحدياادميااعرالجاادارلاادىخع اا ا رتاااع لهااعأتهااركالدراياا أنألشااكعلاليااطح -14

وااوماعي لنمنعطقالت ت ا ياتيالطينيهاعوذلكلمراقب أكبرميعح ممكن منخاللمدىالر ،ا يراجينيين

 .ي كدوجودجعنبأمن ف تحديدميعرالجدار



أمعبعلنيب لنووامالالبشاري الخع ا بعلمياتوطنينفقادأثبتاكالدرايا أنيعمالاألياتيطعنالمتمثالفا موادل

كعنلهدورأيعيا فا كالمانالنمواليكعن ومودلالزيعدهف ميعح البنعطف الميتوطنعكوايتخدامهع

أنالمواقاع،حيبرأيمجتمعالدرايا ،كمعأتهركالدراي .مرداونونينوبيكأمرف تحديدميعرالجدار

 .كعنلهعدورف تحديدميعرالجدار،األثري والت لهعأامي ينداليهود

حياا نواطنالانيااطين ماااثبتااكالدراياا أنالجااداراثااربشااكلياانب يناا القطااع ا قت ااعديلنماا -15

وقادأتهارالتحنيالا ح اعج يالقا ذاك.الجماعي ضمياتوىالادخلالاارديووتنخااع،ترتاع نيب البطعل 

 .الجداروالتأثيرين األو ع ا قت عدي معبيندالل تح عجي 

راياتول حيا أنالجادا،بشاكلمبعشاروتأثيرذودالل تح اعجي ينا القطاع الزرايا لنجداركعن -16

ومنااع،يناا ميااعحعكوايااو مااناالرا اا الزرايياا ودماارأالفالاادونمعكالمزروياا بااعلزيتونوالكاارو 

كماعمناعخاروجالمنتجاعك،ا حعباذهاألرا  منالو ولاليهع يت الحهعوالونعي بهعوقطافثمعرااع

 .الييطيعالمزار الانيطين تحمنهعلخيعجرمعدي كبيرهواذاأدى،ال تناهعالزرايي منالتجمعممعأدى

 .التجموعكحرك الب عجعواالفرادبيناثبتكالدراي أنالجداريملين الحدمن -17

بداللا تح اعجي انالجاداريمالينا قطاعالتوا الا جتماعي ويازلالماواطنينوأثبتاكالدرايا  -18

نلااهواوقطااعالتوا االا جتمااعي بااينووحقااقالهاادفالااذيييااو ا يااراجيني،الانيااطينينداخاالتجموااعته 

ممااعيجباارهيناا الهجااره،وخنااقواقااعجدياادوموااعزليواايشفيهااعالمااواطنالانيااطين ،المااواطنينالانيااطينيين

 .تفراغاالرضمناليكعنو
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حيا يمالالجادار،ثرينبعلين قطعي ال ح والتوناي انالجدارأاثبتكالدراي وبدالل تح عجي  -19

لكمااعيمااليناا ت ااعف  ااووب لو ااو،نماانالو ااولالاا أمااعكنيمنهاا عيينالقطاادراااذييناا منااعكااوا

 .التونيمي المواطنال الم ييعكال حي و

اثبتااكالدراياا أنالجااداريااعا فاا ترتاااع تااعارهالتيااربماانالماادا خع اا يناادالااذكورفاا  -20

.التجموعكالمدروي 
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 :التوصيات 796

:التعلي التو يعكأرىالوملين تحقيقبودالوملين اذهالدراي 

 .ي ينمي عدراي تحنين شعمن توتمدين أدراي جدارال  والتويين الومل -2

نن اموتيطعجهاعوز،خذكليعملمنالوواملالم ثرهف تحديدميعرالجدارودرايتهعينا حادهاو  بأ -8

 .بع يتمعدين أي ينمي مواجه اذاالجداررينمي حت نيتطيعيموعي

مثالدرايا مادىالر يا يالق الجداربكلميتوطن ويالقا المياتوطنعكببو اهعدورالميتوطنعكودراي  -2

التاا توفراااعكاالميااتوطن وربطهااعبعلميااتوطنعكالمجااعورهلتااوفيرتغطياا كعمناا لن ااا الغربياا أودراياا 

 .بعلميتوطنعكالمجعورهمنحي الوالقعكاالجتمعيي وا قت عدي والييعيي أيتخدا كلميتوطن ويالقتهع

 ينيهعاذهالدول وفكراعحت يتينيملدرايعكميتاي  لناكرا يراجين حولالجداروالييعي الت تقو  -1

 .الجداروآثعرهلنعمواجه 

الجادارلمناعل اعلحطقالمهددهبعلم اعدرهملين دي مشعريعلنمنعهالم ييعكالحكومي والخع  لنوديو -2

 .ا يتيالطينيهع

 .بعلطرقالمنعيب مقعومتهيت الجدارمنوجه نترتيراجيني حت هومي لدراي فكركديوهالم ييعكالح -3

فهنااعكيواماالأخاارىمثاالمنكياا األرا اا ،فاا اااذهالدراياا لاا ياات تغطياا كعفاا الوواماالالماا ثرهبعلجاادار -4

 .األرضالت ت ا يتيالطينيهعلذلكأو  بدراي اذهالوواملوأثراعف تحديدميعرالجداروتيتخدامعك

(مثلاألرا  الزرايي ماعالمياعه)البوضهعبوضاآلثعريمكنأنتأخذوزنأين ف حعل ربطهعمعبو  -5

 .بعلوواملاألخرىمنالجديردراي كليعملمعربطهلذلك

واطنينالاا ا يااتثمعرفاا األرا اا المهااددهبعلم ااعدرهفاا القطااع الزراياا والياايعح ديااوهالحكوماا والماا -6

 .خع  ف المنعطقالت تتميزبعلتنو البيج 
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 انخبرًخ 3.7

ٚعلشلخ  باٌغ١طشح ع١ٍٙ ا٦عشائ١ٍ١ٌْٛزٌه ؽبٚي  , ب  ٌٍضشٚح اٌطج١ع١خأعبع١ ا  ِٚقذس ب  رعذ ا٤سامٟ اٌفٍغط١ٕخ ِٕجع

ٚاٌطلشق ٌلزٌه ؽلبٌٚٛا ثىلً اٌٛعلبئً , ٚأُٔٙ ؽعت هللا اٌّخزلبس ,أسمُٙ ـٟ ِؾبٌٚخ ٌزطج١ك ِمٌٛزُٙ ثثٔٙبِٛاسد٘ب 

َ ٚعلل١طشرُٙ 0821ـجعللذ اؽللز٩ٌُٙ ٌغللضء ِللٓ أسامللٟ ـٍغللط١ٓ عللبَ , ّؾللشٚعخ عللٍت ٚٔٙللت ٘للزٖ ا٤سكاٌؼ١للش 

غلط١ٕٟ ٌٍؾفلبظ عٍلٝ أسملٗ ِٚب رج  رٌه ِٓ ِؾب٨ٚد اٌؾلعت اٌفٍ, 0822َصُ اؽز٩ٌُٙ ٌجم١خ ـٍغط١ٓ عبَ , بع١ٍٙ

ـ١ّلب ثعلذ ِلب ٠غلّٝ ارفبل١لبد  ـلشصداٌزٟ اٚ, ٚعزٚسٖ ثإٔزفبمبرُٙ ٚلزبٌُٙ اٌّزٛافً ثثثغو اٌٛعبئً اٌّزبؽخ ٌذ٠ُٙ

 .َ أٚ ِب ٠غّٝ اٌخو ا٨خنش0822اٌغ٩َ ـٟ أٚعٍٛ ثإلبِخ دٌٚخ ـٍغط١ٓ عٍٝ ؽذٚد عبَ 

رفبل١للخ صادد ِللٓ ٘للزٖ ا٦ ,ثللً عٍللٝ اٌعىللظ ِللٓ رٌلله,  ٌىللٓ ٘للزٖ ا٦رفبل١للخ ٌللُ رعٕللٟ ٌٍغبٔللت ا٦عللشائ١ٍٟ أٞ اٌزللضاَ

ٚرللُ  ,سامللٟ اٌفٍغللط١ٕ١خ ثثعللب١ٌت عذ٠للذ ؽ١للش صادد ٚر١للشح اٌجٕللبء ـللٟ اٌّغللزٛهٕبدع١ٍّللبد اٌغللٍت ٚإٌٙللت ٥ٌ

 .ا٦عز٩١ء عٍٝ ِغبؽبد ٚاععخ ِٓ ا٨سامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ثٙذؾ اٌزٛع  ا٦عز١طبٟٔ

َ ٌزلث١ِٓ دٌٚلخ اعلشائ١ً وّلب 0220ء عذاساٌنلُ ٚاٌزٛعل  علبَ ِٚٓ ٔبؽ١خ آخلشٜ لبِلذ اٌؾىِٛلخ ا٦علشائ١ٍ١خ ثجٕلب

ٚ٘زا ِب  .زؾم١مٙبٌٍٍغذاس أ٘ذاؾ أخشٜ رغعٝ اعشائ١ً ـ, اٌٙذؾ ا٤عبعٟ ِٓ ثٕبء اٌغذاسٌىٓ ٘زا ٌُ ٠ىٓ , ٠ذعْٛ

سوضد ع١ٍلٗ ٘لزٖ اٌذساعلخ اٌزلٟ ٘لذـذ ٌذساعلخ أ٘لُ اٌعٛاِلً اٌّزٛلعلخ ٚاٌزلٟ أخلز٘ب ا٦علشائ١ٍ١ْٛ ثعل١ٓ ا٦عزجلبس 

 .ؾذ٠ذ ِغبس اٌغذاسٌز

ـمذ خٍقذ اٌذساعخ اٌٝ أْ ا٦علشائ١ٍ١ٓ اعزّلذٚا ـلٟ ثٕلبء , دساعخ اٌعٛاًِ اٌطج١ع١خ ٚاٌجؾش٠خ اٌّخزٍفخ خ٩ي ِٓ 

ـّلٓ أ٘لُ اٌعٛاِلً اٌزلٝ رملَٛ ع١ٍٙلب أٞ دٌٚلخ , عٍٝ ِغّٛعخ ِٓ اٌعٛاًِ اٌطج١ع١خ ٚاٌجؾش٠خ ٌزؾذ٠ذ ِغبسٖ اٌغذاس

ٌلزٌه ؽبٌٚلذ  ,أوجلش ؽلٛك ِلبئٟاٌؾٛك اٌّبئٟ اٌؽشثٟ اٌزٞ ٠علذ رم  عٍٝ  ٚثّب أْ اٌنفخ اٌؽشث١خ ,عبًِ ا١ٌّبٖ

 .اعشائ١ً اٌغ١طشح عٍٝ أوجش ِغبؽخ ِٓ ٘زا اٌؾٛك

٤ْٚ ـٍغلط١ٓ أسك  ,ـلٟ اٞ دٌٚلخ ا٨لزقلبدٞ اٌزّٕلٛٞ ـٟ اٌضساعخ ٚٔٛ  إٌؾلبه ب  ِّٙ ٚرعذ اٌزشثخ وزٌه عب٩ِ  

أ٠نلب  ثطجٛؼشاـ١لخ ِزٕٛعللخ  اٌّذسٚعللخ ز١ّضا٤ساملٟٚر, ٔبثنلخ ثبٌخقلٛثخ اعللزٌٛٝ اٌغلذاس عٍلٝ ٘للزٖ ا٤ساملٟ

اٌّلٛاهٓ اٌفٍغلط١ٕٟ ِلٓ خل٩ي ِشالجزلٗ اٌّغلزّشح ِلٓ إٌّلبهك اٌغ١طشح عٍلٝ ا٤ساملٟ اٌفٍغلط١ٕخ ٚعبّ٘ذ ـٟ 

اٌّعضٌٚلخ إٌّلبهك  باٌلزٞ رز١ّلض ثٙل إٌجلبرٟ اٌلٝ عبٔلت اٌزٕلٛ  اٌؾ١لٛٞ, ع١ٍٙلب ٚعضٌٙلب ثبٌغلذاس اٌزٟ رُ ا٦علز٩١ء

 .ٚعّبٌٟ صشٚح الزقبدٞ رعزجش ِقذسثبٌغذاس ٚاٌزٟ 

ـبٌعبِلً اٌجؾلشٞ اٌّزّضلً ثبٌذ٠ّؽشاـ١لخ , ٨ ٠ّىلٓ ـقلً اٌعٛاِلً اٌطج١ع١لخ علٓ اٌعٛاِلً اٌجؾلش٠خٚـٟ ٘لزا اٌغل١بق 

ٌٍٙغلشح ٌزفش٠لػ اٌفٍغلط١ٕٟ ـُٙ ـٟ ععٟ ِغزّش ٌذـ  اٌّٛاهٓ  ,ٌذٜ ا٦عشائ١ٍ١ٓ ب  ٚوبثٛع ب  اٌفٍغط١ٕ١خ ٠ؾىً ٘بعغ

اٌزٛعلل  اٌعّشأللٟ ـفللٟ ع١ٍّللخ اٌجٕللبء ٌٍغللذاس رللُ ا٦عللز٩١ء عٍللٝ ا٤سامللٟ ٌٍؾللذ ِللٓ , ٘للزٖ ا٤سك ِللٓ عللىبٔٙب

ٌٍطللشق ِٕٚلل  الزقللبد٠ب  ٚاعزّبع١لب  عٍللٝ اٌفٍغلط١١ٕ١ٓ ثللب٦ؼ٩ق اٌّغلزّش اٌخٕلبق  ٚملل١ك ٘لزا اٌغللذاس, اٌفٍغلط١ٕٟ

ٚثبٌّمبثً رمَٛ اعشائ١ً ثبٌزٛع  ـٟ اٌّغزٛهٕبد ثؾغخ . ع١ؼً ا٦عزّبعٟ ِٚؾبسثزُٙ ـٟ ٌمّخ اٌاٌؾشوخ ٚاٌزٛاف
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ثللً ٚ رللذعُ اٌٙغللشح اٌللٝ ٘للزٖ اٌّغللزٛهٕبد ٚوللً رٌلله ثٙللذؾ ا٦عللز٩١ء عٍللٝ صللشٚح  عللىبْ ِغللزٛهٕبدص٠للبدح عللذد 

 .ـٍغط١ٓ
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 انًصبدر وانًراجغ

ـ -0  .انؼبزل فٍ انضفخ انغرثُخانجذار . 0202. (رؾش٠ش ِؾغٓ فبٌؼ ).عب٠ذخبٌذ ٚ , ؽغٓ, اثؾ١

 .٠زٛٔخ ٌٍذساعبد ٚ ا٨عزؾبسادضِشوض اٌ: ث١شٚد 

 عؽشاـ١خ دساعخ. انؼزُذح انفهططُُُخ انذونخ و انؼُصرٌ انفصم جذار .2005.وبًِ ٠ٛعؿ , اثشا١ُ٘ -0

 .ٌٍذساعبد ثبؽش :ٌجٕبْ.ا٨عزّبع١خ ٚ ا٨لزقبد٠خ ٚ اٌغ١بع١خ ا٢صبس ـٟ

 .داس وٕعبْ: دِؾك.جذار انفصم انؼُصرٌ. 0222. ,س٠٨ٚٛعؿ اٌجشؼٛصٟٚ , ظبـش, اثٓ خنشاء -2

 .اٌعشثٟ ا٤ع٩َ ِشوض :ِقش .انخىف جذار .2004 .اثشا١ُ٘ ,ا١ٌٙغبء أثٛ -2

      ٚ اٌّٛاف٩د ٚ إٌمً أٔظّخ اعزذاِخ عٍٝ اٌعٕقشٞ اٌفقً عذاس رثص١ش .2004 .ع١ّش ,ع١ؾخ أثٛ -2

 .309-281 ؿ . 18 اٌّغٍذ. (انطجُؼُخ انؼهىو ) نألثذبس انُجبح جبيؼخ يجهخ: ـٍغط١ٓ . ـٍغط١ٓ ـٟ خذِبرٙب

2- ٟ   ع١ٍبْ إٌٙذٞ رشعّخ .جشغ أو أيٍ انفبصم انجذار .2010 .١ِخبئ١ً عفبسد ٚ ؽبىٚي ,أس٠ئ١ٍ

 .اٌزٛص٠  ٚ ٌٍٕؾش اٌّبعذ داس:ـٍغط١ٓ 

اٌعبٌّٟ اٌّغٍظ : ـٍغط١ٓ. يشروع انًُبطق انًهًخ نهطُىر فٍ فهططٍُ. 0888.عّبد, ا٤هشػ -2

 .ٌؾّب٠خ اٌط١ٛس ِىزت اٌؾشق ا٤ٚعو

ِشوض  :عّبْ. رذاػُبد انًشروع اإلضرائُهٍ فٍ انفصم األدبدٌ انجبَت. 0222 .اٌزمش٠ش ا٦عزشار١غٟ -1

 . دساعبد اٌؾشق ا٤ٚعو

8- ٟ  اٌعذد. رًُىَخ شإوٌ يجهخ : اٌمذط . رٌه ؼ١ش أَ آِٓ -اٌعٕقشٞ اٌغذاس.2003.اٌشؽّٓ عجذ, اٌز١ّّ

 . 66-61 ؿ.  .28

 .يُهجُخ انجذش فٍ انؼهىو اإلجزًبػُخ واإلدرارَخ. 0200.ِؾّٛد, أؽّذ عبسؾ ٚاٌٛادٞ, اٌعغبؾ -02

 .0ه.داس اٌقفبء.عّبْ 

داس . عّبْ. أضبنُت انجذش انؼهًٍ فٍ انؼهىو اإلَطبَُخ واإلجزًبػُخ. 0222.وبًِ ِؾّذ , اٌّؽشثٟ -00

 .اٌضمبـخ

اٌّشوض ) يجهخ يذار: ـٍغط١ٓ. رشعّخ ٔج١ً فبٌؼ . عٓ اٌغذاس اٌؾذ٠ذٞ. 0202. صئ١ؿ, عبثٛرٕغىٟ -00

 .22-20ؿ .21-22اٌعذد. (اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد ا٦عشائ١ٍ١خ

.  رأصُر انجذار ػهً انزًُُخ انطُبضُخ فٍ انضفخ انغرثُخ. 0222. ث٩ي عجذ اٌشؽ١ُ عضّبْ, عجش -02

 (.عغز١شسعبٌخ ِب).عبِعخ إٌغبػ :ـٍغط١ٓ

انصذخ وانفصم انؼُصرٌ رأصُر جذار انفصم ػهً درَخ انىصىل انً  .0222.عٛاْ, عجشاْ   -02

 .ِعٙذ ا٦ع٩َ ٚاٌغ١بعبد اٌقؾ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخ: ـٍغط١ٓ. انخذيبد انصذُخ

 .اٌذ١ٌٚخ ٌٍؾ ْٚ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌغّع١خ:اٌمذط.األضرائُهُخ انفصم خطخ.2005.ع١ٍّبْ عٛاد, اٌغعجشٞ -02
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انًطزؼًراد االضرائُهُخ فٍ األراضٍ انفهططُُُخ . 0200. اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٧ٌؽقبء اٌفٍغط١ٕٟ  -02

 .اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٧ٌؽقبء اٌفٍغط١ٕٟ: ـٍغط١ٓ. 1155انزقرَر اإلدصبئٍ انطُىٌ 

 و انغرثُخ انضفخ فٍ اإلضرائُهُخ انًطزؼًراد.2004 آراس .اٌفٍغط١ٕٟ ٧ٌؽقبء اٌّشوضٞ اٌغٙبص -02

 .اٌفٍغط١ٕٟ ٧ٌؽقبء اٌّشوضٞ اٌغٙبص :ـٍغط١ٓ .ئدصبئٍ رقرَر انزىضغ و انضى جذار

01- ْ األضص انُظرَخ : أضبنُت انجذش انؼهًٍ. 0221. عضّبْ ِؾّذ, سثؾٟ ِقطفٝ ٚؼ١ُٕ, ع١ٍب

 داس اٌقفبء: عّبْ.وانزطجُق انؼهًٍ

 .داس اٌٙذٜ: ـٍغط١ٓ. ثالدَب فهططٍُ. 0222. ِقطفٝ, اٌذثبغ -08

 األدبدٌ انؼُصرٌ انفصم جذار. 0222.ـٍغط١ٓ  ـٟ ا٤ٚسٚث١خ اٌّ عغبد ٚ اٌذٌٟٚ اٌجٕه دساعخ -02

  . ا٦عزشار١غ١خ ٌٍذساعبد ع١ٕٓ ِشوض: عّبْ .انجبَت

ورأصُرِ ػهً انُطُج اإلجزًبػٍ وانجُئٍ وانًبئٍ فٍ يُطقخ :انجذار انفبصم . 0221. س٘بَ , اٌضؼ١ش -00

 (.سعبٌخ ِبعغز١ش). عبِعخ ث١شص٠ذ:ـٍغط١ٓ. انراو وضبدُخ انجرَذ شًبل انقذش

00- ٞ يذار : ـٍغط١ٓ. ّٛرط اٌغذاس ا٦عشائ١ٍٟاٌؾذٚد ـٟ ِٛاعٙخ ا٦ِجش٠ب١ٌخ ٔ. 0228. أؽّذ, ععذ

 .20-22ؿ.22اٌعذد . (اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد ا٦عشائ١ٍ١خ)

ى األصر انجُئٍ انًزررت ػهً ثُبء انجذار انفبصم فٍ انضفخ ُرقُ. 0222.ِبصْ اثشا١ُ٘ ؽغٓ ,عٍّبْ -02

 (سعبٌخ ِبعغز١ش).غبػٕعبِعخ اٌ: ـٍغط١ٓ .انغرثُخ

 شهبداد و دقبئق :فهططٍُ فٍ انؼُصرٌ انفصم جذار . 2003 .اٌفٍغط١ٕٟ اٌج١ئ١خ إٌّظّبد ؽجىخ -02

  .اٌفٍغط١ٕ١خ اٌج١ئ١خ إٌّظّبد ؽجىخ :اٌمذط .ػًم دػىح و رذهُم

. انغرثُخ وقطبع غسحجُىنىجُب فهططٍُ وانضفخ . 0888.اٌٛؽبؽٟفب٠ً خنش  ٚ ,عجذ اٌمبدس, عبثذ -02

 . ِغّٛعخ ا١ٌٙذسٌٚٛع١١ٓ اٌفٍغط١ٕ١ٓ: اٌمذط

عبِعخ : ـٍغط١ٓ. جذار انفصم اإلضرائُهٍ فٍ انقبَىٌ انذونٍ. 0222. غ١ش خ١ً١ٍس٠ُ ر, اٌعبسمخ -02

 (.سعبٌخ ِبعغز١ش) .إٌغبػ

يجهخ . اٌغذي اٌمبئُ ؽٛي اٌغذاس ا٤ِٕٟ اٌعبصي ـٟ ـٍغط١ٓ اٌّؾزٍخ .0222 .عجذ اٌعض٠ض  ,اٌعؾبٚٞ -02

 .021-022ؿ  2اٌعذد ,  انجبدش

 انقبَىٍَ وضؼّ... أصبرِ و يرادهّ و فكررّ : فهططٍُ فٍ انفصم جذار .2005 . أؽّذ عّش, عٍٟ -01

 .ا٦عزشار١غ١خ اٌجؾٛس ٚ ٌٍذساعبد ا٦ِبساد ِشوض :اٌعشث١خ ا٦ِبساد(.0ه)

 . 002اٌعذد, ِغٍخ اٌغ١ؼ. عذاس اٌفقً اٌعٕقشٞ. 0222. ٠ٛٔظ, عٛدح -08

انزطىر انؼًراٍَ نهًُبطق انفهططُُُخ داخم انجذار انفبصم دبنخ . 0222. ثى١ش ٔع١ُ ِؾّٛد , لجٙب -22

 (.سعبٌخ ِبعغز١ش).عبِعخ إٌغبػ:  ـٍغط١ٓ. دراضُخ شًبل غرة جٍُُ
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  فهططُُُخ قضبَب .رذذَبرّ و أخطبرِ... دقُقزّ : انؼُصرٌ انفصم جذار.0222.  ـٍغط١ٕ١خ لنب٠ب -20

 . اٌضمبـخ ٚ ٌٍجؾٛس اٌجشاق ِشوض: هللا ساَ ."دٚس٠خ ؼ١ش خبفخ ٔؾشح"

يطخ انًطزؼًراد اإلضرائُهُخ فٍ انضفخ انغرثُخ وقطبع غسح . 0882. اٌّشوض اٌغعشاـٟ اٌفٍغط١ٕٟ -20

 . اٌّشوض اٌغعشاـٟ اٌفٍغط١ٕٟ: ـٍغط١ٓ.(0ه) أرقبو ورذهُم

ِعٙذ ا٤ثؾبس : ـٍغط١ٓ.  َؼهٍُرقُى انىضغ انجُئٍ فٍ قرَخ . 0222. ِعٙذ ا٤ثؾبس اٌزطج١م١خ أس٠ظ  -22

 .اٌزطج١م١خ أس٠ظ

رصبصخ ػهً األرض وأخري ػهً اإلَطبٌ رذقُقبد  –انجذار . 0221. ِ عغخ ٌغبْ اٌعًّ اٌقؾٟ  -22

 .ِ عغخ ٌغبْ اٌعًّ اٌقؾٟ: ساَ هللا. (0ه) صذفُخ دىل جذار انفصم انؼُصرٌ

. (ِٕقٛس رشعّخ ٔغش٠ٓ). عذاس اعشائ١ً اٌفبفً ِٚقبدس ا١ٌّبٖ. 0222. و١ٍّٕظ, ١ِغشؽ١ّذ -22

 .020-022ؿ.022اٌعذد . يجهخ صبيذ: ـٍغط١ٓ

يجهخ . اٌع٩لخ ث١ٓ ا٤ِطبس ِٕٚغٛة ا١ٌّبٖ اٌغٛـ١خ ـٟ اٌنفخ اٌؽشث١خ. 0222.ِٕقٛس, ٔقش اٌٍٛػ -22

 .000-82ؿ. 0اٌعذد. 02ِظ . انجبيؼخ اإلضاليُخ

 ؽ ْٚ ١٘ئخ :ـٍغط١ٓ . اإلضرائُهٍ انًخطظ فٍ قراءح انؼسل و انفصم ضُبضخ .2002.ع١ٍبْ ,إٌٙذٞ -22

  .ا١ٍ٘٤خ إٌّظّبد

 هللا ساَ .انجبَت أدبدٌ انفصم فٍ ئضرائُهُخ َظر وجهبد انفبصم انجذار.2004.ع١ٍبْ, إٌٙذٞ -21

 .اٌذ٠ّمشاه١خ ٚ ٌٍغ٩َ اٌؾعج١خ اٌؾٍّخ:

. يجهخ انكزت وجهبد َظر. (رشعّخ عبدي ـزؾٟ) اٌغذاس ؽٛاس ِٓ هشؾ ٚاؽذ.0228 .داـ١ذ, ١٘ش -28

 .00-2ؿ.002اٌعذد 

: ساَ هللا. 1112انًُبخُخ نهؼبو إٌؾشح . ١٘.0228ئخ ا٢سفبد اٌغ٠ٛخ  -ٚصاسح إٌمً ٚاٌّٛاف٩د  -22

 . ٚصاسح إٌمً ٚاٌّٛاف٩د ١٘ئخ ا٢سفبد اٌغ٠ٛخ 

20- ٝ   ؼ١ش اٌزٕم١ت اٌفقً عذاس ٠غزج١ؼ و١ؿ : ا٦ٔمبر ٚ إٌٙت ث١ٓ ـٍغط١ٓ اصبس.2008. عبدي, ٠ؾ١

 ..148-128 ؿ. 76 عذد . انفهططُُُخ انذراضبد يجهخ.  اٌفٍغط١ٕٟ اٌزشاس, ا٨صبس رغبسح ٚ اٌّؾشٚ 
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 انًىاقغ االنكزروَُخ

1- www.pcbs.gov.ps  

 .0202 -0222اٌزغّعبد اٌغىب١ٔخ ـٟ ِؾبـظخ اٌخ١ًٍ ؽغت ٔٛ  اٌزغّ  ٚرمذ٠شاد أعذاد اٌغىبْ 

 0202 -0222اٌزغّعبد اٌغىب١ٔخ ـٟ ِؾبـظخ عٍف١ذ ؽغت ٔٛ  اٌزغّ  ٚرمذ٠شاد أعذاد اٌغىبْ 

 0202 -0222اٌغىب١ٔخ ـٟ ِؾبـظخ ساَ هللا ؽغت ٔٛ  اٌزغّ  ٚرمذ٠شاد أعذاد اٌغىبْ اٌزغّعبد 

 0202 -0222اٌزغّعبد اٌغىب١ٔخ ـٟ ِؾبـظخ ع١ٕٓ ؽغت ٔٛ  اٌزغّ  ٚرمذ٠شاد أعذاد اٌغىبْ 

 0200-2-02رُ اٌذخٛي ـٟ 

2- www.betselem.org 

.8022-2-22ت الدخولبتعريخ.8022.ويدديكعنهعموطيعكينالميتوطنعك
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كدراي مقعرن ،تهدفاذها يتبعن ال دراي الوواملالطبيوي والبشري الم ثرهف ميعرالجدارالاع لوآثعره
الريحعن بينا  مردا، نونين، وبيكأمر، ريعل ، المونومعكمهم  يتكمعلمتطنبعكتتمع  حي توتبراذه

.معجيتيرف الجغرافيعتختصبهذاالمو و لنبعحث 
فقطلغرضتحقيقأاداف ا جعبعكيتيتخد  بأنالمونومعكو بدق وو وحينمعل ين األيجن  ا جعب  الرجعط

.الدراي ولنيت تيتخدامهعأليغرضأخر



عحث الجزيلمعشكرالب
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:عامةمعمومات 
 

ID2 انخهُم -4راو هللا                 -6ضهفُذ               -6جٍُُ              -0 المحافظة 

ID3 ث١ذ أِش 1ٔع١ٍٓ                  -2ِشدا                    -8اَ اٌش٠ؾبْ                – 2 التجمع السكاني 

 
 (30أوضش ِٓ ) -2(        26-20) -1(           16-10)  -2(         26 -82) -8(        81-23)-8           23ألً ِٓ  -2 العمر 2.2

 ذكر                                          أنثى الجنس 2.8

 (عبًِ ـٟ أسامٟ اٌغٍطخ) -1(         ِٛظؿ لطب  خبؿ)  -2(       ِٛظؿ ؽىِٟٛ) -8(      ِضاس )  -2 الوظيفة 2.2
 (عبهً عٓ اٌعًّ) -3(             عبًِ ـٟ اٌّغزٛهٕبد) -2

 خبسط اٌّؾبـظخ                                          . 2خبسط اٌزغّ  ـٟ اٌّؾبـظخ          . 8داخً اٌزغّ                      .2 مكاف العمؿ 2.1
 مشيًا عمى األقداـ -2سيارة خاصة                      -8مواصالت عامة              -2 طريقة الوصوؿ الى العمؿ 2.2

 
 الوالقعكا جتمعيي 

ال                                                                          . 8نعـ                       . 2 ىؿ أثر الجدار عمى عممية تواصؿ السكاف في التجمع 8.2
 

8.8 
 ىؿ أثر الجدار عي عممية التواصؿ بيف التجمع و التجمعات المجاور

ال                                                                           -8نعـ                       -2
 

 

8.2 
 ال -8نعـ                       -2 ىؿ أدى الجدار في قطع عالقتؾ أو تقميميا مع الجيراف و األقارب

 

8.1 
ال                                                                         -8نعـ                       -2 الزواج بيف الجيراف و االقارب والتجمعات المجاورةىؿ قمؿ الجدار مف حاالت 

 
 

8.2 
ال                                                                         -8نعـ                       - دد حاالت الطالؽ في التجمعىؿ أدى الجدار الى إرتفاع ع

 
 



 :الخدمات االجتماعية -3

 ال نعم التربوية/ المؤسسة التعميمية  690
 طرق الوصول لممؤسسات التعميمية

 عبر حواجز مباشرة بواسطة بوابة
      دور حضانة 2.2.2
      رياض أطفاؿ 2.2.8
      االساسيةمدارس لممرحمة  2.2.2
      (أدبي)مدرسة ثانوية  2.2.1
      (عممي)مدرسة ثانوية  2.2.2
      مؤسسات تعميـ عالي 2.2.3
2.2.4 

 ال                                                        -8نعـ                       - ىؿ أدى الجدار الى تسرب الطالب مف المدارس
 

 تعتبر ظاىرة التسرب أعمى في مدارس المنطقة عندؾ 2.2.5


 إناث -8الذكور                      -2
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 مؤسسات الرعاية الصحية 696
 طرق الوصول لممؤسسات الصحية

 عبر حواجز مباشرة بواسطة بوابة
    مستشفى 2.8.2
    عيادات صحية حكومية 2.8.8
    عيادات صحية خاصة 2.8.2
    عيادات صحية أىمية 2.8.1
    عيادة بيطرية 2.8.2
    صيدليات 2.8.3

ىؿ اثر الجدار عمى الوصوؿ الى مؤسسات  2.8.4
 الرعاية الصحية

  ال -8نعـ                           -2

              ال                                      -8نعـ                       -2الي ثرالجدارف يمني و ولالكوادرالطبي لنتجمع2.8.5




 :المنشآت االقتصادية التي يؤثر فيها و عميها الجدار - 4
 اذا كنت تممك منشأة تجارية ضع اشارة عند المنشاة

1.2 
 :طبيعة المنشآت االقتصادية, وعددىا

 

 .........مصنع باطوف  .............             كسارة ...........            محاجر 
 ...........معامؿ بالط وطوب   .............     مصانع ألباف  ..........      مطاحف وأفراف 

 ..........مناشير حجر .............    مشاغؿ حدادة  ...........    مشاغؿ خياطة 
 ........موؿ  / محالت بقالة   ...............    تعبئة وتغميؼ .............  رةمشاغؿ نجا  

ال                   -8نعـ                       -2البطعل ف التجمعالاثرالجدارين أرتاع نيب 1.8

ال                   -8                   نعـ    -2الأثرالجدارين الميتوىا قت عديلأليره1.2

ال                   -8نعـ                       -2الأثرالجدارين حرك وتنقلالب عجع1.1

ال                   -8نعـ                       -2الأثرالجدارين حرك المنتجعكالزرايي ف النمطق 1.2





 اثر الجدار عمى القطاع الزراعي 5
 ال                   -8نعـ                       -2ىؿ تممؾ أراضي تـ األستيالء عمييا او مصادرتيا لصالح بناء الجدار                         2.2

 اذا كانت االجابة نعم اجب عما يمي 2.8
بور-4يكن -3 نعي -2تجعري-1احراشومحميعكطبيوي -2مراي -8زراي -2معايتخدا تنكاالرض

 (               20أكثر مف )  -2(        دونـ 6 -4) -1(      دونـ3 – 1) -2(        دونـ2 – 2) -8(     أقؿ مف دونـ) -2:                ما مساحة األرض  2.2

2.1 
 :ما ىي المحاصؿ التي تزرع فييا

قمحوبقوليعك-2خ رواك-1حم يعك-2لوزيعك-8زيتون-2

.............................أخرىحدد-3

2.4 
 يتـ الوصوؿ الى االراضي داخؿ الجدار بواسطة

 تنسيؽ مع االحتالؿ تصريح               -2بوابات تفتح موسميًا       -8بوابات تفتح يوميًا           -2

 ...........................غير ذلؾ حدد  -1

2.5 
 ال                   -8نعـ                       -2 ىؿ أثر الجدار عمى مساحة األراضي المزروعة

2.6 
 ال                   -8نعـ                       -2 ىؿ أثر الجدار عمى اإلنتاج الزراعي
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2.20 
 ال أوافؽ – 2أوافؽ         -8أوافؽ بشدة      - 2 أثر الجدار عمى القدرة في الحصوؿ عمى مدخالت اإلنتاج

2.22 
 ال أوافؽ – 2أوافؽ           -8أوافؽ بشدة       -2 أثر الجدار عمى القدرة في الحصوؿ عمى مياه الري

2.28 
 ال                   -8نعـ                       -2 ىؿ يوجد في منطقتؾ أبار و عيوف مياه

2.22 
 ......................كـ عدد العيوف ............................كـ عدد األبار





الميتوطنعكا يراجيني واألمعكناالثري والديني 3

ال                   -8نعـ                       -2الت م عدرارا  منالتجمعل علحالميتوطنعك3.2

 ال                   -8نعـ                       -2اليقعف أرا  التجمعامعكناثري 3.8

 ال                   -8نعـ                       -2التقعف ارا  التجمعأمعكنديني 3.2

 ال                   -8نعـ                       -2الديني واألثري ف منطقتكاليحعولاليهودزيعرهبوضاألمعكن3.1
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