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 الملخص
في متحاولة  أثرها على مسارات التحركة الفلسطينيةو  تحلالمكونات اال دورالدراسة هذه  لناولل 

 لدى الفلسطيني النالج واللولر تحيث أثر القلق ،ظاهرة جغرافيا الخوف في الضفة الغربية للتحليل

لىو  على المسارات اللي اسلخدمها لللنقل من الموجودة تحلالمكونات االل لعرضه من جراء  ا 

 في فلرة االنلفاضة الثانية. ماسي مكان سكنه

قسمين يلعلق القسم األول بقياس مدى القلق واللولر لدى المواطن الفلسطيني إلى  لقسم الدراسة

ابلس، متحافظة رام اهلل في كل من متحافظة الخليل، متحافظة ن تحلالالنالج عن مكونات اال

 ليل الازم للبيانات باسلخداماجراء اللتحو  اسلبانةبيت لتحم، من خال  لوزيع متحافظة والبيرة و 

   .(SPSS) برنامج التحزم اإلتحصائية للعلوم االجلماعية

على مسارات التحركة في متحافظة رام اهلل  اللي طرأت بدراسة اللغيرات فأعلنىالثاني  قسمأما ال 

والبيرة من خال مقارنة المسارات االعليادية بللك البديلة اللي فرضت على الفلسطيني في 

باسلخدام مجموعة من أدوات نظم المعلومات الجغرافية   المخلارةلدراسية ت االتحاال

Geographic Information Systems  (GIS)،  ابرز هذه األدوات لمثلت فيNetwork 

Analyst   مقارنلها بالتحال على يد المسارات البديلة بشكل متحوسب و اسلخدمت من أجل لتحدو

اللي  راضياسلخدمت في عملية لتحديد األاللي  (Viewshed)أداة إلى  باإلضافةأرض الواقع، 

اجراء مقارنات بين إلى  باإلضافة ،المرئية للمواقع االسلعمارية منظومة المراقبةلقع لتحت 

 الفلسطينية المتحللة. راضيالتحركة في األلخرائط اللي لعنى بتحرية اللنقل و مجموعة من ا
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على جغرافية  تحلالدى اللأثير المرئي لمكونات االم ومن أهم النلائج اللي لوصلت اليها الدراسة

العقاب المفروض على من خال نظام المراقبة و  تحلالالمنطقة الدراسة، فقد عملت مكونات ا

إلى  المتحيطة بهالمناطق  يصنففأصبح الفلسطيني ، خلق ظاهرة جغرافيا الخوفإلى  الفلسطيني

اللي  البديلة يل الموقع الجغرافي للمسارات، يلضح هذا من نلائج لتحلمناطق خطرة وأخرى آمنة

مناطق مدى الرؤية لمكونات ل وموقعها بالنسبة اسلخدمت في للك الفلرة من قبل الفلسطيني

 . تحلالاال
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Abstract 

This research attempts to analyze the geography of fear phenomenon in 

the West Bank through studying the impact of colonies and checkpoints 

as components of occupation on mobility routes. The constant exposure 

to the mentioned occupation components have caused the Palestinian 

to look for alternative routes for commuting, especially during the 

second Intifada. 

The research is divided into two sections; the first one measures the 

level of anxiety and tension caused by the occupation components 

among Palestinian citizens in Hebron, Nablus, Ramallah and Bireh, and 

Bethlehem. That was achieved by distributing a questionnaire and using 

SPSS for analysing the data. 

The second section studies the changes in mobility routes in Ramallah 

and Bireh through comparing the usual routes to alternative ones 

imposed on the Palestinians in the chosen areas. That researcher used 
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GIS to determine the features of the alternative routes and compare 

them to the usual ones. GIS was also used to determine the parts of 

lands which are under Occupation visible control.  

The research came to conclude that there is a visual impact for the 

occupation components on the region studied. It was found that 

occupation components created the geography of fear phenomenon 

among Palestinians through visible control system, and punishment 

methods imposed on them. Therefore, Palestinians now classify 

geographic regions into dangerous regions which one must avoid 

approaching, and others which are relatively safer.   
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 مقامة ال 1.1

طهاد تحدى صور االض  إ المتحللةالشعوب  لهدف لزيادة معاناة من قوانين هما ينلجو  تحلاليعد اال

في  سياساتيوظف العديد من الو  المتحللةطمس هوية الشعوب إلى  تحلاليسعى االي، و نساناإل

"قانون مناطق  ويعد، مقدرالهاو  راضياألء على سليالا الراميةسبيل لتحقيق غاياله 

المجموعات" والذي ُأقرَّ من قبل التحزب الوطني في جنوب إفريقيا مثااًل على مدى االسلبداد 

على الشعوب المتحللة تحيث ينص القرار على فصل سكان جنوب أفريقيا فصًا عنصريًا  المطبق

خاصة بهم  أماكن للسكنللسكان السود  ، فأصبحالبشرةبناًء على أسس عرقية لمثلت في لون 

صتحية بعيدًا عن ركلهم وفصلهم في مراكز لعليمية و عليهم العيش خارجها، ولم لقييد تح يتحظر

 .(2013)عبد النور أصتحاب البشرة البيضاء

عملية اعادة اللوزيع املد بطشه ليلجلى في  فرض القوانين بلعلى  تحلللم يقلصر دور المُ 

يطة العالمية باسلخدام بعثرلها على شلى بقاع الخر د الشعوب المتحللة و اكن لواجالجغرافي ألم

 شلى السبل.

على وجه  الثانية االنلفاضةالفلسطينية المتحللة أثناء  راضيشهدت األوفي هذا السياق  

عادة رسم خريطة التحيز الجغرافي وظهر دور منظومة إإلى  عملية ممنهجة هدفت الخصوص

 إذعادة اللوزيع الجغرافي  لللواجد الفلسطيني على األرض إرز في المراقبة والعقاب بشكل با
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هذه المنظومة على لشكيل مناطق جغرافية لشكل خطرًا على الفلسطيني الملواجد فيها عملت 

  آمنة نسبيًا. لعد وأخرى

ال العقاب على الفلسطيني من خفلها منظومة المراقبة و فهم اآلثار اللي خلإلى  لهدف الدراسة

القلق لدى الفلسطيني في الضفة الغربية من جراء اتحلمالية لعرضه لعقاب درجات اللولر و  قياس

لىية أثناء لنقله من و تحلالقبة االتحدى مكونات منظومة المراإ مكان سكنه، من جهة أخرى  ا 

في  مسارات التحركةقياس أثر منظومة المراقبة والعقاب المفروضة على إلى  لهدف الدراسة

 الثانية. االنلفاضة والبيرة أثناء متحافظة رام اهلل

 مصطلتحات الدراسة:

ية، الطرق المصنفة على تحلال: يقصد بها كل من المسلعمرات، التحواجز االتحلالمكونات اال

 .تحلالمسلعمري االها اللفافية، أفراد جيش وشرطة و أن

رؤيلها بالعين  يمكناللي  المواقع االسلعماريةمدى الرؤية: ويقصد بها كل األماكن المتحيطة ب

  .المجردة

 .الثانية االنلفاضة اندالع: هو الطريق المسلخدم من قبل الفلسطيني قبل االعلياديالمسار 

ظهر نليجة لأثير قيود التحركة المفروضة من ل: هو طريق لم اسلخدامه لللنقل و المسار البدي

 .االعلياديعلى المسار  تحلالقبل اال
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 مشكلة الاراسة 2.1

 الفلسطيني في تحريةعلى  تحلالفي القيود اللي يلم فرضها من قبل اال الدراسة للمثل مشكلة

فهناك الكثير من سكان اللجمعات ، لديهخوف من قلق و ينلج عنها  قد وما اللنقل والتحركة

، تحيث لزيد من معانالهمويسلكون مسارات بديلة  الوا يعانون من لأثير هذه القيودالفلسطينية ما ز 

  القيود وكثافلها باخلاف األتحداث على األرض.لخللف تحدة هذه 

 الاراسة أسئلة 3.1

سلبية فيما  آثارالتحركة في الضفة الغربية تحرية اللنقل و  هل ينلج عن القيود المفروضة على (1

 ؟للفلسطيني لولرمن قلق و  النفسي الجانبيخص 

 

التحركة و  في اللنقلتحرية الفلسطيني  هل هناك عاقة بين القيود المفروضة من قبل المتحلل على (2

 ؟المسلخدمة في اللنقلمسارات لل اللوزيع الجغرافيوبين 

 

المواطن الفلسطيني من اللواجد في مناطق جغرافية  تحرمانإلى  التحركةاللنقل و  هل لؤدي قيود (3

 ؟معينة
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 منهج الاراسة 4.1

   النلائج  مقارنةت اللتحليل و عمليا إجراءقسمين لم لوظيفهما من أجل إلى  يقسم منهج الدراسة

في لتحليل بيانات االسلبيان إلى  والذي يهدف لكميايلمثل القسم األول في منهج اللتحليل تحيث 

مكونات  لعقاب من لعرضه اتحلمالية نليجة فلسطينيلا القلق واللولر لدى مدى متحاولة لقياس

 .لةالمتحل الضفة الغربية أراضيفي  التحركةو  على تحرية اللنقل ةالمفروض قيودهو  تحلالاال

نظم بعض أدوات  من خال اسلخدامالقسم الثاني فيلمثل في منهج اللتحليل التحيزي  أما 

م العاقة فهل في متحاولة Geographic Information System (GIS) المعلومات الجغرافية

افظة التحركة في متحاللنقل و  مسارات بعض خصائصمدى لأثيرها على و  تحلالبين مكونات اال

انتحدار بعض مقاطع للك المسارات و   المسلخدم طول المسار إجمالي لشملاللي  البيرةرام اهلل و 

  .تحلالبالنسبة لمواقع مكونات اال اللوزيع الجغرافي للمسارات االعليادية والبديلةإلى  باإلضافة

 يد مصادر القلقبهدف لتحد اسلبيانلوزيع  لمثلت فيجمع البيانات ل بعدة أدواتلم االسلعانة 

لتحلوي طبقات جغرافية لخص شبكة  متحوسبةقاعدة بيانات إلى  باإلضافة ،يعلهاوطب والخوف

 التحاصل على لغيرالوذلك من أجل لتحليل في متحافظة رام اهلل والبيرة  تحلالومكونات اال الطرق

دبيات ذات العاقة مراجعة األإلى  اضافة ،تحافظة رام اهلل والبيرةالتحركة في ماللنقل و  مسارات

 راضيالتحركة في األالملخصصة بتحرية اللنقل و  قارنة مجموعة من الخرائطمفي الموضوع و 

مجموعة إلى  أخرى فلسطينية باإلضافةالمنشورة من قبل مؤسسات دولية و  الفلسطينية المتحللة

 .إسرائيليةخرائط صادرة عن مؤسسات 
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 أدهااف الاراسة 5.1

الفلسطيني في الضفة الغربية  قياس درجة اللولر والقلق لدى متحاولة في الدراسة أهداف لمثلل

قد لمثل اللي  تحلالاالمكونات  النالج من جراء اتحلمالية لعرضه للعقاب المفروض من قبل

 علىالتحركة اللنقل و  قيود أثر قياسإلى  ، من جهة أخرى لهدف الدراسةمصادر للخوف والقلق

االنلشار الجغرافي من خال قراءة العاقة بين  ،شبكة الطرق في متحافظة رام اهلل والبيرة

بين قيود و  اللي اسلخدمت في االنلفاضة الثانية )االعليادية والبديلة( لمسارات التحركة الفلسطينية

 .تحلالومكونات اال

 العوامل التي افعت الباحث الختيار دهذه الاراسة 6.1

ت الباتحث لعد من أبرز العوامل اللي دفع تحلالالمعاناة اللي يعيشها الفلسطيني من جراء اال إن

، من جهة أخرى لعد اللجربة الشخصية للباتحث فيما يخص الطرق اللي موضوع هذا الخليار

 2004لغاية و  2000جامعة بيرزيت في الفلرة المملدة من إلى  كان يسلكها من مكان سكنه

 . الدراسة دفع الباتحث الخليار موضوع أخرعاما رئيسيًا 

 مجتمع وعينة الاراسة 7.1

المتحاذية  المساراتالفلسطيني الذي يلنقل عبر التحواجز و  المواطن :دفةالمسلهالفئات 

 أبرزهم:للمسلعمرات 
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 سائقي مركبات النقل العام 

 الخصوصيةلمسافرون في المركبات العمومية و الركاب ا 

  :سائقي مركبات النقل العام 

 لرابطة بينعشوائية من سائقي مركبات النقل العام على الخطوط الخارجية ا عينة اخليارلم 

في المواقف المخصصة  مقابللهم لممدينة، قرية، مخيم(، تحيث اللجمعات الفلسطينية المخللفة )

 عدم وجود إناث لشغل هذه المهنة.العينة على فئة الذكور ل اقلصرت هذه ،للمركبات العمومية

رضة لمعوقات باللالي أكثر عاطنين باعلبارها األكثر لنقًا و لم اخليار هذه الفئة من المو  وقد

 .تحلالالمفروضة من اال لنقلال

  الركاب في وسائل النقل العام 

لمت  البعض األخروسائل النقل العام و ل المخصصة مواقفالبعضهم في  مقابلةتحيث لم 

 في أماكن دراسلهم/عملهم. مقابللهم

   

 الزمنيةالمكانية و  حاوا الاراسة 1.8

القلق لدى الفلسطيني من جراء و  اللولر درجة رلقدياألول يخلص بجزئيين إلى  لقسم الدراسة

في أربع اجراء هذه الدراسة لم  وقد ،تحلاللعقاب متحلمل من مكونات اال اليومي شبه لعرضه

  .بيت لتحم، نابلس، رام اهلل والبيرة، و متحافظات هي: الخليل
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في  يينفلسطللالتحركة و  اللنقل اللغيرات اللي طرأت على مساراتيناقش أما الجزء الثاني ف

 ما بين العامفي الفلرة الزمنية المملدة ية تحلالبفعل منظومة المراقبة اال البيرةمتحافظة رام اهلل و 

مراتحل زمنية  3إلى  بتحيث لقسم هذه الفلرة ،2015 العام من النصف األول ولغاية 2000

  .نيفلسطيللالتحركة اللنقل و   تحريةرئيسية للسم باتحلوائها على أتحداث جوهرية أثرت على 

"مرتحلة الهدوء" تحيث لمثل هذه أو  ما قبل اندالع االنلفاضة الثانية مرتحلة المرتحلة األولى: .1

  (28/09/2000قبل) .المتحافظةالمرتحلة الوضع الطبيعي فيما يخص مسارات التحركة في 

( في هذه المرتحلة 2004نهاية  – 28/09/2000ذروة االنلفاضة ) مرتحلة المرتحلة الثانية: .2

فلسطينيين وزيادة كبيرة في عدد التحواجز لل اللنقل والتحركة يةيود على تحر لم لشديد الق

  .ات التحركيةمعوقالو   يةتحلالاال

( السمت 2015 العام من األول فالنص – 2005الوضع التحالي ) مرتحلة المرتحلة الثالثة: .3

 العديد من قد لم إزالةلسهيات على تحركة الفلسطينيين" و هذه المرتحلة بما عرف بـ " ال

لىمن و  لنقلالسماح للمركبات بالالتحواجز و   .مركز مدينة رام اهلل والبيرة ا 
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 لاراسات السابقةالنظري وا اطارالفصل الثاني: اإل
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 النظري اطاراإل 1.2

 اإلسرائيليةمفهوم الحواجز 

غايله الفرد و بين  تحولُ يرد في معجم اللغة العربية المعاصرة لعريف تحاِجز على أنه: " كل ما ي  

فسيًا مثل: الخوف من اإلخفاق(. نأو  اجلماعيًا مثل: خشية اللوم،أو  )ماِديًا كان مثل: الجدار،

تحجارة ينصبها أو  أخشابأو  أساك هو معنى تحواجز )جمع تحاجز( أنفي المعجم الرائد نجد و 

 المشاة.أو  غيرهم إليقاف السياراتأو  رجال األمن

اصطناعية من الكلل اإلسمنلية  موانععبارة عن هي ًا: )يعرف تحسني عوض التحواجز قائ

ياباذهابا و العوائق التحديدية اللي لسد الطرق من االلجاهين أو  الضخمة و  ، ولمنع السياراتا 

االعلداء أتحيانًا من من المرور عبرها قبل االنلظار واللعرض للفتحص واإلهانة و  األفراد المشاة

اللرابية تحصنين في أبراج المراقبة وخلف السوالر اإلسمنلية و ائيليين مسلتحين وملقبل جنود إسر 

فرد يتحاول اجلياز التحاجز دون السماح له أو  على أهبة االسلعداد إلطاق النار على كل سيارة

 (. 2010 من قبل الجنود بذلك )عوض

ي لتحديدها فالمرور واللنقل و  يةد تحر ييكمن في لقي يةتحلالاالإن الهدف من إقامة التحواجز 

السكان، وعليه يمكن لعريف التحواجز  بين الجغرافي منع اللواصلإلى  باإلضافة معينة مسارات

ضفة الغربية من طرق الو  أراضيتحركة اللنقل واللواجد في على أنها: كل ما يعرقل  يةتحلالاال
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 معدات لكنولوجية لشكل مجلمعة منظومة ل تحُكم لفرض سيطرلها علىأفراد وقوانين ومنشآت و 

 .المادية ممللكالهو  على تحياله الفلسطيني لدىالقلق لنشر الخوف و المتحللة و  اضير األ

نشور في مالالفلسطينية المتحللة و  راضيية في األنسانويشير لقرير مكلب لنسيق الشؤون اإل 

أن الفلرة ما إلى  "الوصول في الضفة الغربيةإمكانية اللنقل و لطورات "لتحت عنوان  2011عام 

لميزت بغياب أية لغيرات ملموسة على نظام القيود  2011تحزيران و  2010بين لموز 

الضفة الغربية)  أراضيداخل  لنقله الفلسطيني فيما يخص على تحلالمن قبل اال المفروضة

 (.2011الفلسطينية المتحللة  راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل

بتحسب المسح الشامل  (522)ة ات التحركة في الضفة الغربيمعوق إجماليمن جهة أخرى بلغ 

ية في نسانمكلب لنسيق الشؤون اإل) 2011لمكلب والذي أجري في العام عن ا الصادر

 (.2011الفلسطينية المتحللة  راضياأل

ات اللنقل في الضفة معوقل جماليلخص العدد اإلاللي  البيانات المنشورة في اللقرير ياتحظ من

ات ازداد في كل السنوات معوقال إجمالي أن 2011إلى  2005الغربية للسنوات المملدة ما بين 

 راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل( )1)انظر الشكل رقم  2005اللي للت العام 

 (.2011الفلسطينية المتحللة 
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  (2011 – 2005) ات الحركية في الضفة الغربيةمعوقعدد ال إجمالي :(1شكل رقم )

 

لم لقم ناورت مرة أخرى و  تحلالتحكومة االيمكن القول أن لسابق باالعلماد على بيانات الشكل ا

أشار  إذ والتحركة لسهيل تحرية اللنقلالخاص بالجانب الفلسطيني   مع االلفاق الموقعبلنفيذ 

اللنقل في الضفة القيود المفروضة على العبور و "لقرير صادر عن البنك الدولي لتحت عنوان 

 اللنقل".و  لتحت مسمى "الفاقية العبور 2005 مي عافين الجانبين االلفاقية الموقعة بإلى  "الغربية

   ( 2007البنك الدولي )

من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني  تحلالاال يصنعها اللي ألدواتالعددت السياسات و لقد 

 جيش أفراد  باإلضافةجدار الفصل العنصري و  يةتحلالالتحواجز االو  عماريةالمواقع االسل لعدو 

في سبيل لتحقيق  تحلالأبرز األدوات اللي يسلخدمها اال من مسلعمريهو  تحلالاال وشرطة

 .أهدافه
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 راضياألغيرها على كافة مجاالت التحياة اليومية للفلسطيني في قد أثرت هذه السياسات و ل

أن االسلمرار في فرض القيود على تحرية اللنقل إلى  ، تحيث يشير لقرير البنك الدوليالمتحللة

وخلق مسلوى عال من غياب  اللجارية زيادة لكاليف اللعاماتإلى  ديقات يؤ وفرض االغا

إلى  ، مما يؤديمما يجعل المسار الطبيعي لألعمال اللجارية بالغ الصعوبةالفاعلية اليقين و 

 (. 2007البنك الدولي ) المتحللة راضياالسلثمار في األالنمو و  إعاقة

الفلسطينية  راضيي األية فنسانسيق الشؤون اإلكل من لقارير مكلب لن لطرقتمن جهة أخرى 

لتحت اسم  2013لقرير مؤسسة يش دين المنشور في العام إلى  البنك الدولي باإلضافةالمتحللة و 

الخوف اللي يعيشها تحالة الرعب و إلى  ،"تحالة البؤرة االسليطانية عدي عادمسار النهب "

أكدت اللقارير على  إذبل المسلعمرين الممنهجة من قالملكررة و جراء االعلداءات الفلسطيني 

في كثير من  االعلداءاتللك  شملتوقد الفلسطينيين  أراضيوجود تحاالت اعلداء وقعت على 

 اللي يلكرر ظهور  راضياألعن  على االبلعادالفلسطيني  أجبرمما االعلداء الجسدي  االتحيان

 .فيها المسلعمرين

القسم األول في  يلمثلقسمين إلى  سطيني مقسومالفضاء الذي يسكنه الفل أنيلجلى مما ذكر  

 رسم لماذا ما  هالتحديد معالم يمكناللي  بدرجة أمان نسبياألماكن اللي يشعر فيها الفلسطيني 

لي يشعر فيها الفلسطيني األماكن ال في مثللالذي يالثاني للفضاء الفلسطيني و تحدود القسم 

ن درجة تحدة االعلداءات إ، تحلالرموز االو  واللولر من جراء سياسات وأدواتبالخوف والقلق 
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من  اآلمنةخصائص األماكن المخيفة و لؤثر على تحدود و  ومكونالها تحلالل دولة االمن قب

 لفلسطيني.وجهة نظر ا

 ية يشكل ظاهرة جغرافيا الخوفاتحلالن هذا اللفاعل بين الفلسطيني وما يتحيطه من مكونات إ

 راضياأل داخلفي رسم خريطة صراع البقاء  لعب دورًا هاماً ي اللي لشكل تحدودها مكونًا رئيسياً و 

    الفلسطينية المتحللة.  

يقول ساري كما  بشريةفالصراع هنا يدور تحول المكان وما يتحلويه من خصائص طبيعية و  

خافًا  "المشروع االسلعماري اإلسرائيلي هو مشروع " لطهير مكاني" أنتحنفي في إتحدى مقاالله 

لسطيني كونه يسلهدف األرض من أجل لسهيل اللرانسفير "الطوعي" للشعب الف لللطهير العرقي

سكان التحصول على أرض أوسع و إلى  إسرائيل من وراء سياسالها هذهلسعى و  جعله أمرًا تحلمياً و 

 (.2009بالسكان هنا الفلسطينيون." )تحنفي  دُ قص  أقل" تحيث يُ 

 معداتأفراد و و مسلعمرات وتحواجز من  لتحلاوعند ماتحظة الكيفية اللي لؤثر بها مكونات اال

هو خلق فضاء جغرافي يجعل المواطن  هدفها الرئيسيتحظ أن على المجلمع الفلسطيني نا

الذي أطلقه عالم مصطلح "صناعة الخوف" و  ا يلطابقهذو  ،بالخوف والقلق فيه الفلسطيني يشعر

وف على رؤية ة لأثير الخبدراسة كيفي ني  الذي عُ ، و (David L. Altheid)االجلماع األمريكي 

ّدات فعلهم من جراء إلى  باإلضافة ،لشكيل هويالهم وهويات غيرهمالناس لما يتحيطهم و  بناء ر 

كيف يتحاول  ياتحظالفلسطينية المتحللة  راضيففي األ (Altheid 2003)  بالخوفالشعور 
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والتحواجز  يةاالسلعمار  المواقع األماكن القريبة من عن الفلسطيني االبلعاد قدر المسلطاع

كما  وأداة لفرض العقاب، تحلاللا رموزاً  لشكل كونهافهي مناطق للسم بالخطر  يةتحلالاال

بالقرب من مفلرقات  همفي تحال لجمهر  التحركةعلى تحرية اللنقل و  يلجلى لنا لأثير المسلعمرين

فإن  وعليه ،ربما األعيرة الناريةو  للمركبات الفلسطينية بالتحجارة مهاجملهملطرق الرئيسية و ا

 .الذكر لعلبر مصادر إلنلاج الخوف أنفة تحلالمكونات اال

لفاعل لخوف يلم لتحديده من خال الذات و : "اأن Furedi يذكر عالم االجلماع الهنغاري و  

لقوم بدورها بلوجيه اللي  هذه الذات مع اآلخرين، كذلك فهو ُيش ّكل بواسطة منظومة ثقافية

فعلى سبيل  ،(Furedi 2007)للمخاطر اللي لهدد أمنهم"  األشخاص تحول كيفية االسلجابة

في  بشكل ملقطع نارة مصابيح المركباتا  طفاء و إطرق الضفة الغربية ظاهرة المثال ياتحظ على 

شرطة اللدابير العلى الطريق وبذلك يأخذ السائق الملوجه نتحو  تحلالوجود شرطة االإلى  شارةإ

تحدى إبل لعد  ال مبرر لهافي غالب األتحيان مجتحفة و ية لكون الازمة ليلفادى مخالفة مرور 

في  علاد الفلسطينيإمن جهة أخرى  ،قلصادياً إ الفلسطينيل ثقال كاهإإلى  لهدفأساليب القمع و 

ليلفادى بذلك قدر االمكان دراسله أو  المبيت بالقرب من مكان عمله على ذروة االنلفاضة الثانية

 يةتحلالاالالتحواجز مروره  بو له من مكان سكنه األصلي االعلداءات اللي قد لطاله أثناء لنق

 من غير سكانها القاطنين فيها جامعة بيرزيت ولعل ما شهدله بلدة بيرزيت من اكلظاظ لطلبة

و  سلجابة الطلبة للمخاطر اللي لهدد أمنهمامثال على كيفية  في ذروة االنلفاضة الثانية

 مسيرلهم اللعليمية.
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يقول تحنفي أن  ،منها الفلسطينيينلهجير على األرض الفلسطينية و  ءلاسليا تحلاليسعى اال

"خلق قطاعات جغرافية لتحوي فئات سكانية لم لميزها بفعل سياسات إلى  يسعى تحلالاال

 (.2009اللطهير المكاني" )تحنفي و  تحلالاال

تحللة أن الفلسطينية الم راضيية في األنسانلقرير مكلب لنسيق الشؤون اإل ُيظهرمن جهة أخرى 

مساتحة الضفة الغربية،  إجمالي% من 60لشكل أكثر من  (ج)المصنفة  راضيمساتحة األ

منهم في مناطق  6,200تحيث يعيش ، لجمع سكني 530فلسطيني في  300,000 يقطنها

 ويضيفلعرضهم لخطر اللهجير القسري مما زاد من معانالهم و  "طاق نارإأعلن أنها "مناطق 

لهجير إلى  مما أدى (ج)مبنى فلسطيني في مناطق  565لم هدم  2013في العام أنه و إلى 

 راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل) فلسطيني أكثر من نصفهم أطفال. 805

 (2014الفلسطينية المتحللة 

يقول ايال وايزمان في كلابه  تحيث التحال مع المسلعمرات فا يخللف عما سبق ذكره أما

"Hollow land" "المنلشرة في الضفة الغربية لشكل مجلمعة ما أطلق  عماريةع االسلالمواق أن

يقاف اللدفق تحسب التحاجة،اللي  عليه "منظومة اللتحكم" هي و  ال للوانى عن اللدخل في مرور وا 

 ،في المدن واللجمعات الفلسطينية تحلالاللواجد الجسدي العسكري لقوات اال مكانبذلك لتحل 

رئي ضروري ليس فقط من أجل لطبيق اللتحكم، بل أيضًا من أن " اللتحكم المإلى  كذلك يشير

المواقع  ويصف 2007) وايزمان " )تحلالأجل عرض ما هو موجود من قوة لدى اال
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بتحت لتحل مكان الدبابة العسكرية ي ذات األسطح القرميدية التحمراء أصنبا" للك الم االسلعمارية

 تحد كبير".إلى  لقوم بلأدية وظيفلهاو 

فالتحدود   لكاد لكون من أبرز ميزات للك المواقع،اللي  النسبة لألضواء الساطعةالتحال بكذلك  

يقول شارون أثناء  ،الفلسطيني لللواجداللي لغطيها للك األضواء يمكن اعلبارها بمثابة متحددات 

ه " يجب عليهم أي أن المتحللة الضفة الغربية أراضيقيامه بإتحدى جوالله االسلطاعية فوق 

 )ملر" 500مسافة ال لقل عن على  من "االسليطانية"أن يروا ضوء المواقع الفلسطينيون 

 . 2007)وايزمان 

تحد كبير األفكار اللي قام الفيلسوف الفرنسي إلى  نلتحظ أن هذه السياسات في مجملها لشابه 

ذلك البناء إلى  يلطرق فوكو، تحيث "المراقبة والمعاقبة والدة السجن"فوكو باسلعراضها في كلابه 

في   بلصميمه الفيلسوف اإلنكليزي والمنظر االجلماعي جيرمي بنثامالذي قام و  للسجن الهندسي

السماح للشخص المراقب بمراقبة جميع السجناء لقوم فكرة هذا اللصميم على  اذ، 1785عام 

ويطلق عليه  دون أن يكون المسجونين قادرين على معرفة ما إذا كان يلم مشاهدلهم أم ال

 .المشلملأو  ولعني المراقب العام ن"وبليكو نبا"

 )فوكو جديدة للتحصول على قوة العقل على العقل" ةطريق"وبليكون" على أنه نباوصف بنثام الـ " 

 امشلمل( هو الصورة الهندسية البنائية لهذاليقول فوكو" إن )بلفصيل أكثر دقة ، (1990

الوسط برج، وفي داخل هذا  مبدأه معروف: عند الجوانب بناء من تحلقات، في ...،اللركيب
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 اإليتحاء وهو مما يلرك أثرا نفسياً عندها يكفي وضع ناظر في البرج المركزي  البرج نوافذ واسعة

أي جعل  ،دائمة من الرؤية لؤمن وظيفة السلطة األولوماليكيالمعلقلين بتحالة واعية و إلى 

لجهيز مهم ألنه يجعل  نهُ إ ،لو كانت ملقطعة في عملهالرقابة دائمة في مفاعيلها، تحلى و ا

يلجلى في  السلطة آلة وينزع عنها طابع الفردية، فمبدأ هذه السلطة ال يقوم في شخص بقدر ما

 وبليكوننبااليليح  في كل هذه اللطبيقات ،للنظراتو  لألضواءلوزيع مدروس لألجسام وللسطوح و 

كِّنُ  ،أشكالاسلكمال ممارسة السلطة وهذا في عدة  عدد الذين يمارسونها، لخفيض  من ألنه ُيم 

 )فوكوألنه يليح اللدخل في كل لتحظة" الذين لمارس عليهم هذه السلطة و  مع اإلكثار من عدد

1990) 

انعكاس للبناء  تحلالوما يتحلويه من مكونات لايمكن لنا اعلبار التحيز الجغرافي الفلسطيني 

عًا في إعادة لوزيع للعب دورا فا تحلالالامكونات  أنفا شك  ،الهندسي الذي سبق ذكره

مراقبة المفروضة على من خال منظومة ال الفلسطيني الفضاء فياألفراد وفق أهوائها 

نهاء أجزاءه الهندسية من على إ تحلالشارف اال سجنًا كبيراً أصبح يشبه  الذيالفلسطيني و 

 ما يلماشىالفلسطيني ب اللوزيع الجغرافي لللواجديسهل عليه عملية إعادة سزنازين مما أسوار و 

 .  يةتحلالمخططاله االو 

يل، تحيث لم إضافة ال لقلصر وظيفة المراقبة على الفلرة الصباتحية بل للعدى ذلك للشمل الل

يذكر  ،عماريكاميرات للرؤية الليلية مما يضاعف مدى الرؤية للموقع االسلمجسات للتحركة و 
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لعطيهم الضوء األخضر  تحلاللم إصدار لعليمات لجنود جيش اال  2003مأنه وفي عاأيضًا 

ه ينظر أنتحلى يشلبه أو  المواقع االسليطانية من خال المنظارإلى  لقلل أي فلسطيني ينظر

 . 2007) )وايزمانإليها 

ل دخِ الذكر وغيرها يُ  نفةأمر بهذه الممارسات عِ سل  " السيد المُ  أنيرى مصطفى تحجازي و كما 

رين ويدخل أيضا في وعيهم أنهم ليسوا بشرًا عم  سل  بيوت وعقول المُ إلى  من خالها العنف يومياً 

نما أشياء اليومية لصبح جزءًا من  يةتحلالاالات معوقصتحيح أن ال ،(2005تحجازي ) "وا 

لكن القضية في تحقيقة األمر أصعب  ،االعلياد" عليها"لفاصيل تحياة المواطن اليومية وباللالي 

خلف  ىما يخف بط  نأن يسل إنسانكل  فاتحصة يسلطيع ةاعلياد" فبنظرة لأملي"بكثير من مجرد 

الذي يعيش في ظل هذه  نسانفاإل ،هذا االعلياد ليكلشف وياله ولأثيره على تحياله النفسية

 صريتحاً  ن يغير فيها الكثير سلشكل لهديداً أالممارسات " العنف المفروض" الذي قد ال يسلطيع 

  .عجز في بعض األتحيانن السيطرة واللقوله وأمنه وصتحله النفسية وقد يشعره بفقدا

التحركة و  اللنقل لغيرات جذرية على مسارات 2004 – 2001الفلرة المملدة من  لقد شهدت

، فبعد لسلم شارون التحكم ظهرت مجموعة من أعنف وسائل العقاب الجماعي اللي للفلسطيني

م بتحج هذه الفلرة السمتالمتحللة، و  راضياألالتحركة في سيطرلها على تحرية اللنقل و  ةفرض

ذاللمعاناة وقهر و  لىو اللنقل من لمن أراد  كبير ا   ،مكان عاجه تحلىأو  مكان سكنه/دراسله ا 

 شكلت اتحدى تحاجز قلندياإلى  باإلضافة التحمراو  الكونلينرو  صردازعلرة و و  لعل تحاجز تحوارةو 
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لم يقلصر  ،اللنقل والتحركة اللي أثرت على مسارات ة العقاب الجماعيسأبرز أدوات لنفيذ سيا

داخل الرئيسية اللاريخية كافة الم إغاقال على نصب التحواجز العسكرية بل املد ليطال التح

 بتحجة أنهااسلخدام مجموعة من الطرق الرئيسية  الفلسطيني من منعو   المخيماتللقرى والمدن و 

( 443منع اسلخدام الطريق رقم ) من األمثلة على ذلكو  ،فقط المسلعمرينطرق اللفافية لخدم 

 البيرةو  الجنوب الغربي لمركز متحافظة رام اهللإلى  الذي يمر بجوار مجموعة قرى لقعي و االللفاف

إلى  صفا باإلضافةو بيت عور اللتحلا و بيت عور الفوقا و بيت لقيا و بيت سيرا  لشمل كل مناللي 

( االللفافي 465منع الفلسطيني من اسلخدام الطريق رقم )إلى  اضافة ،بيت نوباقرية الطيرة و 

 (.60يمر من شمال غرب المتحافظة ليلصل بالطريق رقم ) الذيو 

المركبة على الطريق  إيقاف عن طريقبطريقة شفوية  للم المنع كانت عملية األتحيانفي معظم  

باغ  إطاقإلى  فقط باإلضافة اإلسرائيليلاسلخدام  بتحجة أنهاالطريق ممنوعة  أنالسائق  وا 

ل لتحرير فرض غرامات مالية من خاأو  ارةالنار في بعض التحاالت على المركبات الم

 . مخالفات مرورية واهية

المعلمات اللي  إتحدىعلى لسان في كلاب التحواجز العسكرية و   اتحدى المقابات المنشورة لشير

فكنا نخاطر بالمرور بأكثر الشوارع "...للك المخالفات بالقولإلى  كانت لعمل في قرية نعلين

المشهورين  المسلعمرينانت لمر عبر مسلوطنة "تحلميش" ذات الممرات خطورة كللك اللي كو 

كابا على المارة منا" لضيف أيضًا ....قرأت ذات مرة مخالفة بشراسلهم والذين أطلقوا رصاصا و 
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أنها  ألذكرلصهيونية، كانت المخالفة كبيرة و ا "قرب مسلوطنة "تحلميش أوقفلسائق من نعلين 

 (2003 وعلقم ناعنة)كانت..."في تحدود رالب موظف شهري"ك

 

أجبر و بشكل أكثر لفصيًا  لم اسلخدام العشرات من الطرق البديلة في فلرة االنلفاضة الثانية 

يقول نبيل  ،سكنهم أماكنإلى  للوصول األقدامقطع بعض مقاطع الطرق سيرا على  الناس على

القرى يا و مسافرون من أهالي قرية لرمسععلقم " كنت ال أعرف غير طريق واتحد يسلكه ال

دورا القدس والذي يمر بقرى عين سينيا و  -رام اهلل  -طريق نابلس رام اهلل هو إلى  المجاورة

البيرة فرام اهلل،... واسلعمل السائق في أول رتحلة لي بعد مجيئي إلى  القرع ثم مخيم الجلزون

عين  -رود عين يب -دير جرير  -كفرمالك  -أبو فاح  -لرمسعيا  :طريقًا لم أعرفها من قبل

اسُلعملت  2001-9-1سردا " يقول أيضًا " منذ لاريخ  -أبو قش  -بيرزيت  -جفنا  -سينيا 

رام اهلل من لرمسعيا"، ويضيف " هناك عند مدرسة إلى  أكثر من عشرة طرق مخللفة للوصول

هي سلة  لبدأ سلسلة من التحواجز إذلإلناث في عين يبرود ال لسلطيع السيارة مواصلة السير، 

م... يلكون التحاجز من   250- 50اآلخر مسافة للراوح بين واجز يفصل بين الواتحد و تح

كومة من اللراب على شكل و  ملرين لتحت سطح الشارع المسفلت،إلى  جزأين: تحفرة بعمق ملر

ثاثة أملار فوق سطح إلى  ملرينصغيرة بعرض الشارع وجوانبه يصل ارلفاعها ما بين  لله

 (2003 كناعنةو  علقمالشارع" )
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الطارئة مثل تحاالت الوالدة من قبل سلطات خر لم اسلهداف التحاالت المرضية و على صعيد آ

على ذلك ما لم ذكره في مقابات لتحدث فيها روالها عن الساعات  األمثلةمن و  تحلالاال

شمال  رىق إتحدىفاة سيدة من منها ما ذكر عن و و  الوالدةأو  ةاألخيرة اللي سبقت تحاالت الوفا

مسلشفى رام إلى  البيرة نليجة اللأخير الملعمد للمركبة اللي كانت لقلهاتحافظة رام اهلل و غرب م

يمثل  (2003كناعنة و  علقم)صردا و  عطارةو  اهلل التحكومي من قبل جنود تحواجز النبي صالح

مسارات  باسلخدام الفلسطيني أثناء لنقله اليومي اللي واجهها معاناةالتحجم هذا النص مثااًل على 

لقيود التحركة المفروضة على المسار االعليادي الذي كان يسلكه قبل اندالع  لفادياً يلة بد

 االنلفاضة الثانية. 

في للخيص سريع للتحالة الفلسطينية نجد أن المجلمع الفلسطيني يعيش تحالة من عدم االسلقرار 

ر السنوات عملت هذه المنظومة عبتحيث  تحلالسببها منظومة المراقبة المفروضة من قبل اال

لعمل كتحدود للنشاطات و  ،تحلالخلق ثقافة خوف من مكونات االإلى  تحلالالمللالية لا

 ي وأفرادأنم من ثقافة الخوف هذه على الخوف لقلصر لمية المخللفة للمجلمع الفلسطيني و التحيال

لعل و  ،خوف من مدى الرؤية لهذه المكوناتالإلى  التحال وصلبل  ،...الختحلالاال مركباتو 

التحركة دليل على مدى لأثير منظومة و  اللنقل ما تحدث في االنلفاضة الثانية من لقييد لتحرية

 .خطرةأو  على أنها آمنة لللنقل اللي يسلكها للمساراتلصنيفه نظرة الفلسطيني و المراقبة على 

 تحلالمكونات االل دور مدى الرؤية لللعرف على في متحاولةنقاشه  سلتحاول الدراسةهذا ما  

  أخرى آمنةخطرة و  جغرافية مناطق وخلقالبيرة الجغرافيا في متحافظة رام اهلل و  اعادة لشكيلفي 
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اللي أجبر للك البديلة ل مقارنة المسارات االعليادية و من خا فلسطينيال من وجهة نظرنسبيًا 

 الفلسطيني على سلوكها.

 

  الاراسات السابقة 2.2

 (2010اراسة )حسني عوض  1.2.2

طلبة ل ةاالجلماعيو  ةالنفسي ية على الجوانبتحلالأثر التحواجز االمن خالها تحث البا يسلعرض

أثر وقياس  نمنطقة طولكرم اللعليمية من خال لوزيع اسلبيافي جامعة القدس المفلوتحة 

مدى شعورهم  تحيث لم سؤال أفراد العينة عن ،باسلخدام مقياس ليكرت الخماسي التحواجز

 بشكل يومي. يةتحلالاالالتحواجز اللعليمية من جراء عبور  مسيرلهمبالخوف على تحيالهم و 

تحواجز بشكل للان درجة اآلثار النفسية لطلبة الجامعة من جراء عبورهم إلى  لوصلت الدراسةو 

 4.19الطلبة على المجال النفسي  إلجاباتتحيث بلغ الملوسط التحسابي  ،كبيرةهي درجة  يومي

في ذات داللة اتحصائية  وجود فروق إلى  دراسةدرجات، من جهة أخرى لوصلت ال 5من أصل 

لة اإلتحصائية درجة اآلثار النفسية للطلبة بناًء على جنسهم تحيث بلغت قيمة مسلوى الدال

 4.2الذكور  إلجاباتفيما بلغ الملوسط التحسابي  0.05هي أقل من و  0.02الخلبار )ت( 

 تحيث لم للطرق لقر للداللة التحيزيةلكنها لفلعلبر الدراسة جيدة في مجالها و لإلناث.  3.1مقابل 

 منعهم من المرورب في تحال اغاق التحاجز أمامهم و الوسائل اللي يلجأ اليها الطاإلى 

لبس في إجابات المبتحوثين لوجود إلى  أن اسلخدام مقياس ليكرت الخماسي يؤديإلى  باإلضافة
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 للوزيع بعد التحيزيز البتحث على اليركلما يميز هذا البتحث عن دراسة عوض  .خيار متحايد

 اخليار للك الطرق من قبل الفلسطيني عملية على تحلالكيفية لأثير مكونات االلطرق و ا

 . القلق لدى الفلسطينيقياس درجة الخوف و إلى  باإلضافة

 

 2013تقرير مؤسسة يش اين  2.2.2

المغير مسعيا، : لر على قرى شملتفي منطقة دراسية   معاناة الفلسطينيعرض اللقرير مدى سلي

 عمرينالمسلو  تحلالجيش االسياسات اللخويف اللي يقوم بها أفراد ويسلعرض  ،قريوتجالود و 

االسلياء عليها إلى  ؤديبتحق أهالي للك القرى لمنعهم من اسلغال أرضهم بصورة مثمرة مما ي

من  األردني المعدل راضياألقانون  من خال اللتحايل على قانونياً  إعطاءها طابعاً  التحقا بعد

في منطقة  عماريخرائط لبين اللوسع االسل اللقرير عرضيكذلك  ،وسلطاله تحلالقبل اال

لسطيني من جراء باإلضافة لعرض تحجم الخسائر المادية اللي يلكبدها المزارع الف ،الدراسة

الواقع على القطاع  عرض الضررمن أبرز نلائج هذا اللقرير  .اللرهيبسياسات اللخويف و 

بتحسب لقديرات بعض سكان القرى يبين اللقرير لدهور اطق الدراسة المخللفة و اعي في منالزر 

الذي ينعكس سلبًا على واللوز والعنب و  في المتحصول الزراعي ألصناف مخللفة منها الزيلون

فعلى سبيل المثال ووفقًا للقديرات متحمود تحزمة متحمد األعرج أتحد  ،ارعينز المردود المالي للم

كيلوغرام من الزيت  2100بلغ انلاج أشجار الزيلون  1998سنة  وفيأنه سكان بلدة لرمسعيا ف
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ازدادت  2000عام  "عدي عاد"شيقل وبعد انشاء البؤرة االسلعمارية  42000إلى  لصل قيملها

المردود المادي على اإلنلاجية الزراعية ألرضه و  يد تحرية اللنقل مما أثر سلباً يلقسياسات القمع و 

اإلنلاج الذي اسلطاع التحصول عليه بعد اخذه اللصاريح الازمة لقطف  الذي يجنيه، فقد بلغ

 .شيقل 1750كيلوغرام من الزيت أي ما يعادل  70إلى  تحلالمن اال متحصوله

ي هذا البتحث فيركز البتحث على طرق المواصات اللفيما يخص االخلاف بين اللقرير و أما  

لىيسلكها المواطن بشكل يومي من و  ون اللركيز على نوع النشاط الذي يقوم به مكان سكنه د ا 

 الفلسطيني من خال اسلخدامه للطريق.

 (2009اراسة )مركز معا التنموي  3.2.2

، لشمل الدراسة على "معاقبة المواطنينالفصل العنصري لعزيز االسليطان و طرق "دراسة بعنوان 

طيني في كافة أرجاء عدة جداول لسلط الضوء على الطرق الممنوع اسلخدامها من قبل الفلس

إلى  باإلضافة تحلالالضفة الغربية بسبب سياسات الفصل العنصري اللي لنلهجها سلطات اال

عروفة باسم " طرق نسيج التحياة" وأخيرًا للطرق الدراسة المثلة للبدائل اللي لم اسلتحداثها و ذكر أم

 اآلثار الملرلبة على لقييد تحرية التحركة على الطرق.للعواقب و 

إلى  اآلثار السلبية اللي لخلفها طرق الفصل العنصري تحيث لشير الدراسةإلى  الدراسةللطرق 

مصادرة العديد من الدونمات بتحجة إلى  باإلضافة  د تحرية اللنقليلقي بسببزيادة نسبة الفقر 

 .السلخدام المسلعمرين شق طرق جديدة
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 (2004بتسيلم ) اراسة 4.2.2

 Forbidden Roads Israel’s Discriminatory Road''اللي لتحمل عنوان لعرض الدراسة 

Regime in the West Bank'' لقيد أو  أمثلة على الطرق اللي لم منع الفلسطيني من اسلخدامها

تحركله عليها، عن طريق مجموعة خرائط لوضح المسارات البديلة اللي اجبر الفلسطيني على 

 لقانوني الخاص بتحرية الفرد بالتحركةلسليط الضوء على الجانب اإلى  باإلضافة ،اسلخدامها

اللنقل. يخللف البتحث عن هذه الدراسة كونه يرلكز على بناء فهم شامل للأثير مكونات و 

 االنتحدار باإلضافةعلى مسارات التحركة الفلسطينية وخصائصها من تحيث المسافة و  تحلالاال

 .2004لسليط الضوء على الطرق اللي اسلخدامها الفلسطيني قبل عام إلى 

 

 

 (2003كناعنة و  اراسة) علقم 5.2.2

 دراسة بعنوان "التحواجز العسكرية االسرائيلية دراسة لتحليلية لدور التحواجز في االخضاع

كثير من لفاصيل التحياة لشمل على عدد من المقابات اللي لتحمل في طيالها ال االقلاع" و 

 مكان عملهكنه و د اللنقل بين مكان سما شكلله المعوقات اإلسرائيلية من معاناة لمن يرياليومية و 

لي لوثق مسارات تحلى مركز العاج. لعرض الدراسة مجموعة من الخرائط الأو  دراسلهأو 

لكن لم لتحمل أيه إشارة واضتحة لمكن القارئ من فهم التحركة البديلة وتحاللها) لرابية، معبدة( و 
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فاضة.  لكه الفلسطيني قبل االنلاللغير الجغرافي الذي طرأ على المسار االعليادي الذي كان يس

كناعنة يكمن في أن البتحث يتحاول لسليط الضوء على االخلاف بين هذا البتحث ودراسة علقم و 

في فلرة  يةتحلالاالات التحركة معوقنلجت من جراء اللي  غرافي للوزيع المسارات البديلةالبعد الج

 االنلفاضة الثانية.

 2.2.6 Geography of Fear: Understanding Student’s Sense of Place, Alexandra R. 

Modly, Chrestomathy, Vol. 8, 2009 

اللي  األماكنفيما يخص كلية لشارلسلون على طاب  الدراسة بلأثير الجريمةلعنى هذه 

األسباب اللي و  أماكن انلشارهاو في مدينة لشارلسلون في والية كاروالينا الجنوبية  يلجنبونها

كن اللي يلجنبون لتحديد أكثر األمال الطلب من أفراد عينة الدراسة ك من خاذلإلى  لدفعهم

ات، نباللك اللي يشعرون باألمان فيها باسلخدام الخرائط الذهنية باإلضافة لاسلاللواجد فيها، و 

رسم لتحدود مناطق و  تحيث لم اسلخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية للتحليل البيانات التحيزية

لصورالهم عن ت في أن الطاب يشكلون خيرالهم و رز نلائج هذه الدراسة لمثلالخوف، أب

 المناطق الجغرافية الخطرة من خال لجارب اآلخرين دون خبرة شخصية لهم في للك المناطق.

 اللوزيع الجغرافي ومكوناله على تحلالاال أثر يلناولالبتحث  أنبين البتحث الفرق بينها و 

 تحلالوعاقة القلق واللولر النالج من مكونات اال ،الفلسطيني كهاوخصائص المسارات اللي يسل

من لأثير على التحدود الوهمية اللي يرسمها  تحلالما لمكونات االعلى اخليار المسارات البديلة و 

 ربما تحياله.لشكل خطرًا على ممللكاله و الفلسطيني في مخيلله للتحديد المناطق الجغرافية اللي 
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 الخصائص البشرية لمنااطق الاراسة

يعيش في المتحافظة ، و 2كم 850: لبلغ مساتحة المتحافظة البيرةمحافظة رام اهلل و  1.3

مخيمات.  5لجمع ريفي، و 56لجمع تحضري،  14نسمة،  موزعين على   333,597تحوالي

 7مسلعمرة، منها 26، يلوزعون على 113,253 عدد المسلعمرين في المتحافظة يبلغ إجمالي

 أراضيأما بالنسبة للصنيف (. 2013مسلعمرات دينية. )الجهاز المركزي لإلتحصاء الفلسطيني 

 209)ب( لبلغ  ،2كم 94.6اللفاقيات أوسلو، فلبلغ المنطقة المصنفة )أ( تحوالي  المتحافظة وفقاً 

(. من 2012االسليطان لشؤون الجدار و  ) مركز المعلومات.2كم 508المنطقة )ج( لبلغ و  ،2كم

كم ويقع في األجزاء الشمالية والشمالية  76جهة أخرى يبلغ طول الجدار في المتحافظة تحوالي 

 3تحاجز عسكري  12عدد التحواجز اإلسرائيلية هو  إجماليالجنوبية الغربية للمتحافظة، الغربية و 

يبلغ سلثناء تحواجز الخط األخضر. بشكل ملقطع با تحلالتحواجز منها يلواجد عليها جنود اال

كم لقريبًا، أما بالنسبة للمناطق الممنوع على  280طول الطرق االللفافية في المتحافظة 

لمعلومات لقريبا لشمل المسلعمرات.)مركز ا 2كم 226الفلسطيني اللواجد فيها فلبلغ تحوالي 

 ( 2012االسليطان لشؤون الجدار و 
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يعيش في المتحافظة تحوالي ، و 2كم 996.6ة المتحافظة : لبلغ مساتحمحافظة الخليل 2.3

 ان اثنان. يبلغ مخيملجمع ريفي، و  70لجمع تحضري،  20 نسمة موزعين على 673,349

 10مسلعمرة منها  20يلوزعون على  18,281عدد المسلعمرين في المتحافظة يبلغ  إجمالي

 أراضيبالنسبة للصنيف  (. أما2013)الجهاز المركزي لإلتحصاء الفلسطيني مسلعمرات دينية. 

)ب( لبلغ   ،2كم 249.8المتحافظة وفقًا اللفاقيات أوسلو، فلبلغ المنطقة المصنفة )أ( تحوالي 

االسليطان ) مركز المعلومات لشؤون الجدار و .2كم 511.4المنطقة )ج( لبلغ و  ،2كم 235.6

ألجزاء في ايقع كم و  110جدار في المتحافظة تحوالي (. من جهة أخرى يبلغ طول ال2012

تحواجز  9هو فعدد التحواجز اإلسرائيلية  إجمالي أما الغربية للمتحافظة،الشمالية والجنوبية و 

بشكل ملقطع باسلثناء تحواجز الخط  تحلالمن هذه التحواجز يلواجد عليها جنود اال 7عسكرية 

ريبًا، كم لق 174التحواجز في البلدة القديمة. طول الطرق االللفافية في المتحافظة يبلغ خضر و األ

لقريبا لشمل  2كم 226أما بالنسبة للمناطق الممنوع على الفلسطيني اللواجد فيها فلبلغ تحوالي 

 (.2012االسليطان ت)مركز المعلومات لشؤون الجدار و المسلعمرا

ي المتحافظة تحوالي يعيش ف، و لقريباً 2كم 605لبلغ مساتحة المتحافظة : محافظة نابلس 3.3

 يبلغ مخيمات. 3لجمع ريفي، و 53، ةتحضري اتلجمع 8موزعين على نسمة،  368,477

 5مسلعمرة، منها  11، يلوزعون على 14,637عدد المسلعمرين في المتحافظة  إجمالي

 أراضيأما بالنسبة للصنيف . (2013مسلعمرات دينية. )الجهاز المركزي لإلتحصاء الفلسطيني 
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)ب( لبلغ   ،2كم 113.73تحوالي المتحافظة وفقا اللفاقيات أوسلو، فلبلغ المنطقة المصنفة )أ( 

االسليطان و  .) مركز المعلومات لشؤون الجدار2كم 253المنطقة )ج( لبلغ  و  ،2كم 238.25

مأهولة تحواجز منها  7تحواجز عسكرية  10عدد التحواجز اإلسرائيلية  إجمالي أما (.2012

كم لقريبًا، أما  151طول الطرق االللفافية في المتحافظة  يبلغ بشكل ملقطع. تحلالاال بالجنود

ا)مركز لقريب 2كم 62بالنسبة للمناطق الممنوع على الفلسطيني اللواجد فيها فلبلغ تحوالي 

 (.2012االسليطان المعلومات لشؤون الجدار و 

ي المتحافظة تحوالي يعيش ف، و لقريباً  2كم 658لبلغ مساتحة المتحافظة  محافظة بيت لحم: 4.3

 إجماليمخيمات.  3لجمع ريفي، و 30ري، لجمع تحض 11ى موزعين علنسمة،  207,707

مسلعمرات  2مسلعمرة، منها  13، يلوزعون على 69,394عدد المسلعمرين في المتحافظة يبلغ 

المتحافظة  أراضيأما بالنسبة للصنيف (. 2013مركزي لإلتحصاء الفلسطيني دينية. )الجهاز ال

و ،2كم 36,87)ب( لبلغ  ،2كم 49,2وفقا اللفاقيات أوسلو، فلبلغ المنطقة المصنفة )أ( تحوالي 

(. من 2012االسليطان ) مركز المعلومات لشؤون الجدار و .2كم 572,78المنطقة )ج( لبلغ  

عدد التحواجز اإلسرائيلية هو  إجماليكم،  82جهة أخرى يبلغ طول الجدار في المتحافظة تحوالي 

لثناء تحواجز الخط بشكل ملقطع باس تحلالتحواجز عسكرية تحاجز واتحد يلواجد عليه جنود اال 9

كم لقريبًا، أما بالنسبة للمناطق الممنوع  99األخضر. طول الطرق االللفافية في المتحافظة يبلغ 

 لقريبا)مركز المعلومات لشؤون الجدار 2كم 264على الفلسطيني اللواجد فيها فلبلغ تحوالي 

 .(2012االسليطان و 
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 الاطرق في الضفة الغربية :الفصل الرابع
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قد لملعت فلسطين بشبكة مواصات برية ازدهرت في فلرة االنلداب البريطاني، فقد قام ل

شق مسارات جديدة بهدف لسهيل سيطرلهم العسكرية جليز بلتحسين تحال الطرق القائمة و االن

(. على صعيد أخر لم إدخال القطار البخاري 2003الفلسطينية) كناعنة  راضيعلى األ

من أبرز خطوط هذه السكة اللي أنشأت في فلسطين عهد العثماني و الفلسطينية في ال راضيلأل

أن جاء إلى  (، بقيت الخطوط التحديدية لعمل2008ما عرف باسم خط درعا تحيفا) منصور 

 اإلسرائيلي فلوقف عمل الخطوط اللي لصل الدول العربية المجاورة بفلسطين. تحلالاال

قد الفلسطينية و  راضيالتحياة في األ ة مناتحيفرضت إسرائيل العديد من القيود اللي طالت كاف 

فرضت هذه القيود في مراتحل زمنية مخللفة قسمت بناًء على لواريخ أتحدثت لغيرًا جذريًا في 

 مجرى القضية الفلسطينية المراتحل هي:

  تحلال: شهدت هذه المرتحلة بدايات اال1987 – 1948المرتحلة األولى المملدة ما بين 

  .ات التحركةمعوقوالدة و  الفلسطينية راضيلأل

  لمثل هذه الفلرة مرتحلة االنلفاضة1993 – 1987المرتحلة الثانية المملدة ما بين : 

  األولى

  مياد الفاقيات : لمثل هذه المرتحلة فلرة 2000 – 1993المرتحلة الثالثة المملدة ما بين

 .اسلقرار نسبي في المناطق المتحللةما لبعها من و  أسلو

 2015النصف األول من العام تحلى و  -2005مملدة ما بين المرتحلة الرابعة ال 
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 تحرية التحركةسريع ألبرز مامح هذه المراتحل ولأثيرها على شبكة الطرق البرية و  في ذكر

باعلباره  القيود اللي طرأت على الطريق الشمالي الجنوبيلم للبع اللغيرات و اللنقل الفلسطينية و 

على شبكة الطرق في  من لغيرات كمثال على ما طرأ  الذي يمكن أخذهشريان اللنقل الرئيسي و 

 وتحلى بئر السبع جنوبًا مروراً  الطريق اللاريخي من العفولة شماال هذا مساراذ يملد فلسطين، 

أنظر الماتحق خريطة ) الخليل.و بيت لتحم  -القدس -البيرةرام اهلل و  -بلسنا -بكل من: جنين

 (1رقم 

 

 

 (1987 – 1948) المرحلة األولى 

لصل مدينة جنين اللي  ن قطع لألجزاء الشمالية للطريقأبرز األتحداث في هذه الفلرة ما نلج ع 

 ذلك بعد لرسيم خط الهدنةسبع و لصل الخليل ببئر الاللي  األجزاء الجنوبيةإلى  بالعفولة إضافة

أجزاء الطريق الواقعة في  اتحلال. من جهة أخرى لم 1949ما يعرف بالخط األخضر عام أو 

أما بالنسبة لللغيرات اللي طرأت ما يعرف بـ " القدس الغربية" أو  زء الغربي لمدينة القدسالج

 بئر السبع جنوباً و  على الطريق الشمالي الجنوبي فلمثلت في: قطع اللواصل بين العفولة شماالً 

الجزء  اتحلالما صار يعرف بـ )الخط األخضر(، كذلك بعد أو  1949بعد لرسيم خط الهدنة 

 لم إعطاءو اإلسرائيلي  تحلالأجزاء الطريق الواقعة في للك المناطق لتحت اال بقيتبي للقدس الغر 

بعد و  1967. في عام لصنيفات اإلسرائيلية لشبكة الطرقعلى ال ( بناءً 60رقم )الالطريق  هذا
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يها الجزء الشرقي لمدينة كل من الضفة الغربية بما ف وقعتإسرائيل خسارة العرب للتحرب أمام 

في هذه الفلرة على فرض قيود طالت كافة  تحلالعمل اال. و تحلالدس وقطاع غزة لتحت االالق

مناتحي التحياة الفلسطينية كان أبرزها البدء بفرض نظام اللصاريح، تحيث كان يطلب من أي 

ساعة  48المكوث أكثر من قريب له في مكان غير مكان سكنه و أو  شخص يريد زيارة صديق

(، كذلك خصصت سلطات Gordon 2008اإلدارة المدنية ) اسلصدار لصريح لذلك من

(، في Gordon 2008تحددت أوقات خاصة لذلك )طرق خاصة لمرور الفلسطينيين و  تحلالاال

ردن خصص أتحداهما لنقل البضائع واآلخر للنقل شاء معبرين مع األأنهذه الفلرة قامت "إسرائيل" 

الهيئة ) ء معبرين في قطاع غزة مع مصرلم إنشا 1982لتحديدا في العام األفراد، والتحقا و 

 (. 2002المسلقلة لتحقوق المواطن 
 

 (1993 – 1987) المرحلة الثانية 

المؤقلة باالزدياد، فعلى الثابلة و  يةتحلالاالالتحواجز العسكرية مع اندالع انلفاضة التحجارة بدأت 

نوبي )طريق رقم تحاجز زعلرة على الطريق الشمالي الج تحلالسبيل المثال أقامت سلطات اال

لزايد سياسات إعان إلى  (. باإلضافة2003  وكناعنة علقم)1987(  وذلك في العام 60

 بدأت سياسة منع اللجول لزداد في الضفةية مغلقة و الفلسطينية المتحللة مناطق عسكر  راضياأل

 المتحللة عام  راضيغزة. كما بدأت القيود لفرض على الفلسطينيين فيما يخص الدخول لألو 

اللنقل و  بإعطاء كل من لم منعه من السفر تحلالالخارج، فقامت سلطات االإلى  السفرو  1948
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الذين كانوا يتحملون هوية برلقالية و  ألسباب أمنية بطاقة هوية خضراء للميزه عن غير الممنوعين

 (. أما فيما يخص الدخول1998إسرائيل )الدويك إلى  اللون تحيث لملعوا بلصريح عام للخروج

القدس فبدأت اللعقيدات لظهر في وجه من أراد الدخول للمدينة تحيث منع الفلسطيني  إلى

سطينية منعا بالا من منعت المركبات اللي لتحمل لوتحة لسجيل فل التحقاً و  الدخول بدون لصريح

 أن لم لوقيع معاهدات السامإلى  (. بقي التحال على ما هو عليه2008فراج دخول القدس)

لسلم السلطة الفلسطينية زمام األمور و  ما يعرف بإعادة االنلشارإلى  لذي أدىالفاقيات أوسلو، او 

الذي يمر من  الطريق الشمالي الجنوبي أجزاء المسار غزة. لقد وقع معظمو  في كل من أريتحا

هذا يعني أن السلطة الفلسطينية ال لملك السيطرة و  المصنفة )ج( راضيفي األالضفة الغربية 

لى الطريق. لم االلفاق في هذه الفلرة على لشغيل ما عرف بـ الممر اآلمن األمنية عو  المدنية

لكن اللشغيل لم يرى النور في و  (1رقم ) الخريطةكما يظهر في  قطاع غزةو  بين الضفة الغربية

 هذه المرتحلة.
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 : مسار الممر اآلمن المتفق عليه عقب اتفاقيات أوسلو (1) رقم خريطة
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 (2000 – 1993) المرحلة الثالثة 

لوسيع و  بهدف شق الطرق االللفافية راضيمنذ بدايات هذه المرتحلة قامت "إسرائيل" بمصادرة األ

 28من أجل إنشاء  دونما 21000مشروع االسليطان في الضفة الغربية. فقامت بمصادرة 

 (.1999 ) مركز المعلومات الوطني الفلسطينيقًا اللفافياً يطر 

 

 1997تم شقها بعد العام التي  التفافية  : أمثلة على طرق( 3) رقم خريطة
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اللنقل للمدينة للأثر سلبًا بزيادة عدد التحواجز و  فيما يخص مدينة القدس بدأت تحرية التحركة 

دام قرابة  المنلشرة تحول المدينة. في هذه المرتحلة قامت إسرائيل بلشغيل مؤقت للممر اآلمن

 لبين ،(1999)قناة الجزيرة  1999العام  في لتحديداً و  قطاع غزةو  بين الضفة الغربية األسبوع

هي موجودة بالقرب من و  أمثلة على بعض الطرق االللفافية اللي لم انشاؤها (3)رقم  خريطةال

 بيت سيرا. و  بلدة شقبا

 

 (2015من العام  النصف األول – 2005) المرحلة الرابعة 

سائل أبشع و  تحلالطبق االو  نيالشعب الفلسطي ازدادت معاناةبعد اندالع االنلفاضة الثانية 

كثف من و  القرى الفلسطينيةو  اجلاح المدنعلى  تحلالاال أقدمفقد   ،اإلذاللالقمع واللرهيب و 

من األمثلة على هذا اللقطيع ما تحدث على  أوصال شبكة المواصات ع  طَّ ق  و  يةتحلالالتحواجز اال

 ات التحركة على الطريق معوقعدد  إجمالي( 1الطريق الشمالي الجنوبي ويظهر الجدول رقم )
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 (60ية على الطريق الشمالي الجنوبي )طريق رقم حتالالعوائق اال :(1جدول رقم )

 بوابات تحديدية مكعبات إسمنلية سوالر لرابية تحواجز مؤقلة تحواجز دائمة

4 9 66 24 21 

 

لساعات  دراسله االنلظارمكان عمله/إلى  مكان سكنه اللنقل بينفأصبح يلوجب على من يريد 

لتحين السماح له بالمرور بعد اللفليش المهين  يةتحلالطويلة في ظروف صعبة على التحواجز اال

تحاجز  من أبرز األمثلة على هذه التحواجزو  تحلى لفليش جسده،و  أملعلهو  لبطاقله الشخصية

ة بلدالها عن باقي أجزاء الضفو  معظم قراهاو  الذي كان يفصل مدينة نابلسو  تحاجز تحوارةو  قلنديا

 ات التحركةمعوقلجاوز إلى  سلوك مسارات بديلة لهدفإلى  لجأ العديد من المواطنينو  ،الجنوبية

  لسلغرق وقلًا مضاعفًا مقارنة بالمسار االعليادي.و  وعرة للسم بكونها طرق لرابية واللي 

ي متحافظة رام اهلل والبيرة فقد شهدت أجزاء الطريق الشمالي الجنوبفي   شبكة الطرق فيما يخص

أماكن و  ( اللوزيع الجغرافي4لعرض الخريطة رقم )و ات التحركة، معوقالواقعة فيها لركز ملتحوظ ل

  .ات التحركةمعوقلركز 
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 (2012 – 2000ات الحركية حسب نوعها في محافظة رام هللا والبيرة )معوقالتوزيع الجغرافي لل :(4خريطة رقم )

 

مكلب لنسيق خرائط لم نشرها من قبل  أربعة أصناف فيإلى  اتمعوقهذه التحيث ُصنف ت 

لخلص بتحرية اللنقل والتحركة شملت هذه  الفلسطينية المتحللة راضيية في األنسانالشؤون اإل

البوابات و  اللصنيفات على كل من السوالر اللرابية، التحواجز العسكرية، المكعبات االسمنلية

ية في المناطق المتحاذية الملداد التحديدية، وياتحظ من الخريطة السابقة لركز للسوالر اللراب

المكعبات االسمنلية فقد و  الطريق الشمالي الجنوبي، أما فيما يخص كل من التحواجز العسكرية
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فيما يخص البوابات التحديدية ياتحظ لركزها و  (443لركزت بشكل ملتحوظ على الطريق رقم )

 في متحيط مسلعمرة بيت ايل.

مع بدء االنلفاضة الثانية وهي لدل على سياسة  ات التحركة المذكورة سابقًا ظهرتمعوقان 

وقد دفعت هذه السياسات بالسكان للبتحث العقاب الجماعي اللي فرضت على سكان المتحافظة 

التحفاظ على اسلمرارية كافة و  عن مسارات بديلة في متحاولة منهم لللغلب على قيود التحركة

  جوانب تحيالهم اليومية من اللوقف.  
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 اطريقة العملو  المنهجية :ل الخامسالفص
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 اطريقة العمل و  المنهجية

منهج اللتحليل التحيزي من أجل القيام باإلجابة و الكميلم االعلماد على كل من منهج اللتحليل 

ة اسلهدفت نبااسلقد اشلملت آلية العمل على شقين األول لمثل في لوزيع و  ،الدراسة أسئلةعن 

جراء من  لديهم اللولرو  القلقفة الغربية بهدف قياس درجة أربع متحافظات في الض سكان

م/دراسلهم تحيث لجدر مكان سكنهو إلى اليومي من لنقلهمأثناء  تحلاللمكونات اال ملعرضه

الساسة و  السمت بالهدوء النسبياللي  الفلرة الزمنية اللي وزع االسلبيان فيهاإلى  اإلشارة هنا

الفلرة  القدس املدتمخللف المتحافظات باسلثناء متحافظة  التحركة بينو  فيما يخص تحرية اللنقل

 .2015أيار للعام و الزمنية بين شهر كانون ثاني

 برنامج التحزم اإلتحصائية للعلوم االجلماعيةوقد لمت عملية معالجة البيانات باسلخدام    

(SPSS) الملوسطات التحسابية إلجابات المبتحوثين، على و  عن طريق اسلخراج اللكرارات

منشورة في  (Analyzing Likert Data)مقالة بعنوان  على باالعلماد  اعلبارها بيانات كمية

انه يمكن اعلبار إجابات إلى  لشيراللي  2012في العام  Journal of extensionمجلة 

إلى  فأكثر لهدف كلها أسئلةمقياس ليكرت كمية في تحال كان هناك مجموعة مكونة من أربعة 

ة تحيث يشمل نباوهذا ينطبق على جزء المجال النفسي في االسل رة معينة.ظاهأو  قياس صفة

من أجل معرفة ما اذا كانت  )ت(من جهة أخرى فقد لم اسلخدام اخلبار سؤااًل،  16على 
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لتحسابية ذات داللة اتحصائية أم ال، وذلك بعد اللأكد من أن البيانات الفروق في الملوسطات ا

 موزعة لوزيع طبيعي.

 بة للشق الثاني فلمثل في جمع البيانات التحيزية عن شبكة الطرق في الضفة الغربيةأما بالنس

ذلك لم إلى  باإلضافة (Network Analyst Dataset)لهيئلها ليلم اسلخدامها في انشاء و 

 جمع البيانات اللي لخص كل من التحواجز العسكرية االسرائيلية، المسلعمرات، الطرق االللفافية

. وقد لم الفلسطينيةالطرق  شبكة االنلفاضة الثانية على في ظهرتاللي  ات التحركةمعوقو 

من أجل لتحديد االخلاف في المسافة بين المسارات  (Network Analyst)االعلماد على 

اسلخدام مجموعة من األدوات األخرى من أجل لتحديد إلى  للك البديلة، باإلضافةو  االعليادية

سيلم التحديث عنها باللفصيل التحقا في هذا اللي  ت التحركة على مسارا تحلالأثر مكونات اال

 .الفصل

 الكميمنهج التحليل  1.5

 تصميم االستبيان  1.1.5

أربع متحافظات فلسطينية لغطي  جغرافيًا  على ةوزع وقديلكون االسلبيان من ثاثة أجزاء 

افظات هي: الخليل، المتحو  المنطقة الوسطى باإلضافة لجنوب الضفة الغربية،و  المنطقة الشمالية

 متحافظة بيت لتحم.و  البيرة،و  نابلس، رام اهلل
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سكان الضفة الغربية )الجهاز المركزي لإلتحصاء  إجمالي% من 57.46وهي لشكل ما نسبله  

من خال اخليار  جزء الجانب النفسيب من المبتحوثين االجابة على لِ طُ  ،(2013الفلسطيني 

تحيث لم دائمًا، غالبًا، نادرًا، أبدًا(، ) بعة خيارات هيمكون من أر ليكرت ال اتحدى إجابات مقياس

 للماشى سئلةبعد اجراء بعض اللعديات للصبح األاعلماد مقياس لايلور للقلق الصريح 

 الغرض الذي صمم االسلبيان لها. و 

 حجم العينة: 2.1.5

ل لمجلمع على المعايير اإلتحصائية اللي لضمن أفضل نسبة لمثي اخليار تحجم العينة بناءً  لم

 : (Solvin’s Formula) اللالية المعادلةذلك من خال اللعويض في و  الدراسة

 

Altares et. al. 2003 

N =عدد سكان الضفة الغربية  إجماليeنسبة هامش الخطأ = 

 ،االجلماعيةوهي نسبة لسلخدم في مجال بتحوث العلوم % 5±بتحيث لكون نسبة هامش الخطأ 

عدد  إجمالي بلقديرات الملعلقةو  جهاز المركزي  لإلتحصاء الفلسطينيالبيانات إلى  باالسلنادو 

مناطق الدراسة موزعة على  400تحجم العينة  إجمالي بلغ 2013سكان الضفة الغربية للعام 

 . لوزيعًا نسبياً 
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 خصائص عينة الاراسة:  3.1.5

خصائص ( 2رقم ) جدولمكلملة، يبين  اسلبانة 399الباتحث  اسلردة نبااسل 400لم لوزيع 

 .أفراد عينة الدراسة إجماليوعدد لكرارالها نسبها المئوية من عينة ال

 خصائص أفراد عينة الدراسة  (:2)  جدول رقم

 النسبة المئوية % التكرار مستوياته المتغير

 الجنس

 50.9 203 ذكر

 40.1 196 أنثى

 %100 399 المجموع

 العمر

18-24 217 54.5 

25-34 100 25.1 

 20.4 81 فما فوق 35

 100% 398 المجموع

 المهنة

 11.4 40 ال اعمل

 45.9 183 طالب

 3.3 13 عامل

 18.3 73 سائق

 15.8 63 موظف

 5.3 21 تاجر

 100% 393 المجموع

 اكاييم األ مستوىال

 5.8 23 عدادي فما دون

 20.8 83 ثانوي

 12 48 دبلوم

 58.9 235 بكالوريوس

 2.5 10 دراسات عليا
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 100% 399 المجموع

 مكان السكن

 60.2 240 قرية

 4.3 17 مخيم

 35.6 142 مدينة

 100% 399 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: نسبة المبحوثين حسب الفئات العمرية3شكل رقم )  

 

 

نس المبحوث(: نسبة المبحوثين حسب ج2شكل رقم )
 

 

 
 (: نسبة المبحوثين حسب المستوى االكاديمي4) شكل رقم (: نسبة المبحوثين حسب مكان السكن5) شكل رقم
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 األاوات المستخامة في عملية التحليل االحصائي: 4.1.5

اللولر النالج و  القلقدرجة و  النفسي بالجانبمن أجل االجابة على سؤال الدراسة الملعلق 

برنامج التحزم لم االسلعانة بالمعالجات اللالية الموجودة في  تحلالكونات االمعن اللعرض ل

 :المعالجات هيو  (SPSS)اإلتحصائية للعلوم االجلماعية 

اللي ال يمكن لتحليلها باسلخدام  سئلة: وذلك من أجل لتحديد نلائج األاللكرارات .1

 .الملوسطات التحسابية

لائج اتحصائية للمجال النفسي في : وذلك من أجل اسلخراج نالملوسطات التحسابية .2

 ةنبااالسل

: من أجل  (Independent Samples T Test)اخلبار لتحليل اللباين األتحادي. 3

 .فتحص ما اذا كانت الفروق الموجودة بين الملغيرات ذات داللة اتحصائية أم ال

 

 منهج التحليل الحيزي  2.5

 حيزيةتحليل البيانات الو  جمع وااخال 1.2.5

متحلية أو  على جمع عدد من الخرائط اللي نشرت من قبل مؤسسات دولية، اسرائيليةلم العمل 

 تحيث شملت الخرائط على: الفلسطينية المتحللة راضيفي األالتحركة و  اللنقل لعنى بتحرية



50 
 

 

 

 (: مصادر الخرائط التي تم االستناد اليها في عملية جمع البيانات الحيزية3) رقم جدول

 النشرلاريخ و مصدر  اسم الخريطة

  2014لغاية   2003أولشا  خرائط االغاق في الضفة الغربية

 2014، 2004 بيلسيلم خرائط الطرق البديلة في الضفة الغربية

 مركز أريج (443)خريطة لخص الشارع البديل للطريق رقم 

أما بالنسبة للبيانات الوصفية اللي لخص تحالة الطرق فقد لم اجراء مقابات مع مجموعة من 

من أجل جمع الماتحظات فيما  العاملين في متحافظة رام اهلل والبيرة ائقي المركبات العموميةس

النصف  لغايةو 2000اللي طرأت على مسارات التحركة في الفلرة المملدة من  اللغيراتيخص 

فلرات  3، تحيث طلب من السائقين سرد وصف للمسارات اللي البعوها في 2015األول للعام 

 هي: مخللفةزمنية 

 2000فلرة ما قبل عام  .1

 2004-2000 فلرة االنلفاضة الثانية .2

 2015النصف األول للعام   – 2005فلرة ما بعد انلفاضة األقصى   .3

 الهالصنيفو  ذلك لم جمع بيانات تحيزية لكل من اللجمعات الفلسطينية، شبكة الطرقإلى  اضافة

اللفاقيات أوسلو، المسلعمرات وفقًا  )أ،ب،ج( راضيمسار جدار الفصل العنصري، لصنيف األو 

 مصدر البيانات:و  االسرائيلية. يبين الجدول اآللي نوع لمثيل البيانات التحيزية سابقة الذكر
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 (: نوع التمثيل الهندسي الذي تم اعتماده لعرض البيانات الحيزية المستخدمة في الدراسة4جدول رقم )

 مصدر البيانات نوع اللمثيل اسم الطبقة

 مساتحة للجمعات الفلسطينيةمسطح بناء ا
 راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل

 الفلسطينية المتحللة

 راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل خطي لصنيفهاو  شبكة الطرق
 الفلسطينية المتحللة

 االسليطانو  مركز المعلومات لشؤون الجدار خطي مسار جدار الفصل العنصري

 مساتحة )أ،ب،ج( راضيلصنيف األ
 راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل

 الفلسطينية المتحللة

 االسليطانو  مركز المعلومات لشؤون الجدار مساتحة المسلعمرات االسرائيلية

اللي لخص مجموعة مقاطع و  لرسيم البيانات التحيزيةو  من جانب آخر لم العمل على لتحديد

 لواصل ما بين القرىال على لإلبقاءلهدف  طرق لم اسلخدامها من قبل المركبات الفلسطينية

سائقي بيانات المقابات مع إلى  باالسلناد رام اهلل والبيرة مركز متحافظةو  البلدات الفلسطينيةو 

لرسيم التحواجز إلى  مجموعة من الصور الجوية لمنطقة الدراسة. باإلضافةو  المركبات العمومية

 متحافظة.العسكرية اإلسرائيلية المنلشرة داخل تحدود ال

 

 



52 
 

 

 

 :اطريقة العمل 2.2.5

 شاء قاعدة بيانات جغرافية باسلخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية لشمل على أنقام الباتحث  

طرق إلى  تحيث لم العمل على لصنيف شبكة الطرق في المتحافظة لصنيفالها و  شبكة الطرق

لقرير طرق  لشمل علىاللي  ورةاللقارير المنشو  البياناتإلى  غير اللفافية باالسلنادو  اللفافية

اللي و  ، لقارير مؤسسة بيلسيلم2009المنشور في عام و  الفصل العنصري لمركز معًا اللنموي

إلى  ، باإلضافة2014و ،2007، 2004لعنى بالطرق الممنوعة على الفلسطينيين في األعوام 

وغاية  2003عوام الفلسطينية المتحللة لأل راضيية في األنسانمكلب لنسيق الشؤون اإل خرائط

أنه لم اسلثناء الطرق الموجودة داخل تحدود المسلعمرات كونها إلى  لجدر اإلشارة ،2014

، كذلك فقد اشلملت قاعدة البيانات ممنوعة بشكل مطلق على الفلسطيني بتحكم موقعها الجغرافي

جدار و )أ،ب،ج(  راضيالمسلعمرات ولصنيف األو  مسطتحات البناء الفلسطينية على الجغرافية 

عدد  و إجماليالتحواجز اإلسرائيلية تحسب الفلرات الزمنية اللي ظهرت فيهاو  الفصل العنصري

جماليو  ،سكان لقاطعات الطرق المعرضة لإلغاق و  المسلعمريناعلداءات و  ،عدد المسلعمرين ا 

 من قبل المسلعمرين في المتحافظة.

ع البيانات الملوفرة من صورة لم اللأكد من أن مسارات شبكة الطرق في المتحافظة للطابق م

بسبب اخلاف مصادر البيانات لوتحظ وجود لداخل و ، تحيث أنه2014جوية للمتحافظة للعام 

بين بعض الطرق الرئيسية من جراء وجود إزاتحة أثناء عملية لرسيم و  بين تحدود المسلعمرات

 الطرق.
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أما فيما يخص مقاطع الطرق البديلة اللي لم اسلخدامها في الفلرات الزمنية اللي لعنى بها 

، 2009، 2007الدراسة فقد لم لتحديدها بالرجوع لعدة صور جوية للمتحافظة في األعوام 

المتحافظة مقارنة المسارات مع ما لم وصفه من قبل سائقي المركبات العمومية في و 2012

 : علىلطرق اللي لم لتحديدها مقاطع ا لشمل تحيث
 استخدامها أثناء فترة االنتفاضةو (: أسماء مقاطع الطرق التي تم شقها5) جدول رقم

 الفلرة الزمنية وصف المقطع

 2001-2000 واد ريا  -طريق النبي صالح 

 2001-2000 تحرش أم صفا  -طريق النبي صالح 

 2004-2002 465الشارع  –طريق عطارة 

 2015-2000 جسر عطارة -يرزيت الشماليطريق مدخل ب

 2003-2000 )واد السقي( 465الشارع   -طريق من بيرزيت 

 2015-2002 عابود)القصير(–طريق بيت ريما 

 2003-2001 برهام –طريق ام صفا 

 2015-2002 عطارة –طريق عجول 

 2015-2002 كفر نعمة –طريق راس كركر 

 2015-2003 عين سينيا –طريق يبرود 

 2015-2002 اللعليمو  ضاتحية اللربية –طريق سردا 

 2015-2000 صفا )طريق العبارة( -طريق من بيت سيرا  
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 – 2000البيرة للفلرة و  أما فيما يخص التحواجز العسكرية اإلسرائيلية في متحافظة رام اهلل 

ؤون مكلب لنسيق الشخرائط إلى  فقد لم لتحديد هذه التحواجز بالرجوع بشكل رئيس  2014

لوثيق عدد من التحواجز اللي لم يلم إلى  باإلضافة الفلسطينية المتحللة، راضيية في األنساناإل

 ي،تحلالأبرز هذه التحواجز تحاجز صردا االو  بيلسيلم في لقارير ال تحلىالخرائط و  للكذكرها في 

تحاجز ( اللالي اللاريخ الذي لم فيه وضع ال6يبين الجدول رقم ) ي.تحلالتحاجز عين عريك االو 

 داكنة اللونبتحيث لشير الخانة  ،رقم الشارع الذي يقع عليه التحاجز ان وجدإلى  باإلضافة

أن التحاجز لم يعد إلى  فلشير البيضاءبجانب اسم التحاجز على وجود التحاجز أما الخانة 

 .موجودا
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 ية في منطقة الدراسة حتال( : تاريخ الحواجز العسكرية اال6جدول رقم )

20 جزاسم الحا
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20
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 رقم الشارع

                     رنتيس

 

        465 

                     نعلين

 

        446 

                     مكابيم

 

        443 ،455 

                     بيتونيا

 

        _ 

                     بيتين

 

        466 

 عوفرا

   

              

 

        _ 

 الطيبة

   

              

 

        
458 ،449 ،457 

                     عطارة

 

        465 

 نعلين عمال

   

              

 

        446 

 بيت سيرا

   

              

 

        443 

 وقابيت عور الف

   

              

 

        443 

 عوفر

   

              

 

        443 

 الطيبة

   

              

 

        443 

 خربثا المصباح

   

              

 

        443 

 _                               دير ابزيع

 _                               صردا

 _                               عين عريك

طريق بيت ايل 

466                               
466 

 465                               465طريق 

 433                               443طريق 

 _                               طريق دورا القرع

 465                               حاجز النبي صالح

 449                               449شارع 
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 األاوات المستخامة في عملية التحليل المكاني 3.2.5

 األدوات التي تم االعتماد عليها في عملية التحليل الحيزي  :(7جدول رقم )

 

Network Analyst 1 

ادخال البيانات الرئيسية و  لم العمل على لهيئة ملف الطرق (Network Analyst)للطبيق اداة 

أبرزها المسافة لكل مقطع طريق بالكيلوملر  اللي كانو المعالجة   الازمة لنجاح عملية

أنفاق ليلم لجنب و من جسور  فيما بينهاالطريقة اللي للصل بها شبكة الطرق إلى  باإلضافة

لعريف إلى  اضافة ،دون اسلخدام جسر نفق اللنقل عليهالداخل لقاطعات الطرق اللي ال يمكن 

اللي للمثل في لعريف اسم الطريق و  بعض البيانات األخرى الضرورية إلجراء عملية اللتحليل

 يمكن اسلخدامه في كا االلجاهين.أو  كان الطريق ذو الجاه واتحد ما اذا لعريف و 

 Network Analyst.1 اسلخدمت من أجل عمل نموذج يتحاكي التحركة على شبك الطرق في المتحافظة

 Viewshed.2 والتحواجز سلعماريةمت من أجل لتحديد المناطق اللي يلم رؤيلها من المواقع االاسلخد

 Graph profile.3 اسلخدمت بهدف انلاج رسم بياني يوضح ارلفاعات بعض المسارات عن سطح البتحر

 ات التحركية عنقودي ام عشوائيمعوقاسلخدمت بهدف معرفة اذا ما كان لوزيع ال
4.Average Nearest 
neighbor 

ات معوقاسلخدمت بهدف معرفة أكثر المناطق الجغرافية في المتحافظة  كثافة من تحيث 
 Kernal Density.5 التحركة 
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2. View shed 

لم   االسلعماريةمن أجل لتحليل مدى الرؤية  ولتحديد  المناطق اللي يمكن رؤيلها من المواقع 

عة النقاط اللي لمثل المواقع عن طريق ادخال كل من مجمو   (Viewshed)اسلخدام األداة 

لم لتحديدها من قبل الباتحث باالعلماد على صور جوية   تحيث المراد اسلخراج مدى رؤيلها

التحصول على بهدف  (USGS)الذي لم لتحميله من موقع و  ملف االرلفاعاتإلى  باإلضافة

ي ال يمكن المناطق اللو  املف رقمي جديد يتحلوي على لصنيفين هما: المناطق اللي يمكن رؤيله

 رؤيلها.

3. 3D Analyst, Graph Profile. 

من أجل اسلخراج انتحدار مقاطع الطرق اللي لم اسلخدامها  Stack Profileلم اسلخدام أداة 

بعد اغاق المسارات االعليادية، تحيث لم قراءة قيم االرلفاعات للنقاط اللي لمثل المسار 

 النليجة رسم بياني يمثل طول المقطعمن ثم لكون و  باسلخدام ملف االرلفاعات الرقمي

 اتحداثيات االرلفاع لنقاط الموجودة عليهو 
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4. Spatial Statistics Tools, Analysis Patterns, Average Nearest Neighbor 

ات التحركية الموجودة في متحافظة معوقاسلخدمت هذه األداة للتحديد شكل االنلشار الجغرافي لل

قيم كل من إلى  كون النليجة عبارة عن منتحنى اللوزيع الطبيعي باإلضافةالبيرة  تحيث لو  رام اهلل

p ،z 

 5. Kernel Density 

ات معوقاسلخدمت هذه األداة من أجل لتحديد أكثر المناطق الجغرافية كثافة من تحيث عدد ال

  .لبين الكثافات بلدرج لوني Rasterالتحركية الموجودة فيها، تحيث لكون النليجة عبارة عن 
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 المناقشةو  التحليل :الفصل السااس
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 )ارجة القلق والتوتر( للفلساطيني الجانب النفسيعلى  حتاللمكونات اال أثر 1.6

 مدى درجة الخوفو  بهدف االجابة عن سؤال الدراسة الذي يخص الجانب النفسي للفلسطيني

لتحركة قام الباتحث بلتحليل نلائج او  اللنقل قيودو  تحلالمكونات االل اللعرض عن جمالقلق الناو 

  ة.فقر  16الذي يلكون من و  ل النفسيالملوسطات التحسابية لفقرات المجا واسلخراج ةنبااالسل

القلق المعيار اللقويمي الذي اعلمده الباتحث من أجل لتحديد درجة  (8) الجدول رقم يعرضو 

لمقياس ليكرت دى اتحلساب الم بواسطة لتحديد الدرجات، تحيث لم واللولر لدى الفلسطيني

( ثم اضافة 0.75=3/4على عدد فئات مقياس ليكرت ) المدى ( ثم لقسيم3=1-4)المسلخدم 

النالج لقيمة التحد األدنى للمقياس للتحصول على التحد األعلى للخلية األولى وصواًل للخلية 

 . (2010) القتحطاني الرابعة

  يالتوتر لدى الفلسطينو معيار تحديد درجة القلق :(8)جدول 

 المتوسط الحسابي

(1-4) 
 درجة التأثر

 قليلة 1.75أقل من 

 متوسطة 1.75-2.5

 كبيرة 3.25 – 2.6

 كبيرة جدا 3.25أكبر من 
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 اجابات المبتحوثين في أنأما فيما يخص الملوسطات التحسابية لفقرات المجال النفسي ياتحظ 

تحيث بلغ المجموع الكلي  ،تحلالمن مكونات اال كبيرة لولرو درجة قلقإلى  أغلبها لشير

 (.9انظر الجدول رقم ) 2.88للملوسطات التحسابية 

 لدى المواطن الفلسطيني القلق والتوتردرجة و : مجموع المتوسط الحسابي لإلجابات (9) جدول
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D.1.1 كبيرة 2.99 حتاللبه االكأن حاث سيئ سيحصل معي سبو  أشعر 
D.1.2 كبيرة 2.98 حاجزأو  أشعر بالتوتر كلما اقترب من مستواطنه 
D.1.3  كبيرة 3.19 ياحتاللأشعر بالضيق عناما أعلم أن أمامي حاجز 

D.1.4 كلما مررت  حتاللتنتابني صور ذدهنية ألحااث حصلت معي من قبل اال
 متوساطة 2.74 مستواطنةأو  بجانب حاجز

D.1.5 حتاللالشوارع التي يكون االو  تجنب قار اإلمكان جميع/أو اغلب األماكنأ 
 كبيرة 3.08 فيها متواجاا

D.1.6 سيارات المستواطنين و )الاوريات( حتاللانزعج عنا رؤيتي عربات اال
 كبيرة 3.24 وتنتابني حاالت ضيق

D.1.7  بها يضاطرب نومي إن كان علي في اليوم التالي المرور من منااطق يتواجا
 كبيرة 2.51 انشغل بالتفكير في ذلكو  المستواطنينأو  حتاللاال

D.1.8 أو  ياحتاللأفراا عائلتي عنا االقتراب من حاجز و أخاف على نفسي
 كبيرة 3.21 مستواطنة

D.1.9 أو  ياحتاللأن أكون أكثر غضبا عنا االقتراب من حاجز إلى  أميل
 كبيرة 2.67 مستواطنة

D.1.10 متوساطة 2.4 أكاا اسمع اقات قلبيو  ايزااا قلبي خفقان 
D.1.11 كبيرة 2.72 اعمل على إغالق نوافذ السيارة كلما اقتربت من مستواطنة 

D1.12  ان كان و  ي حتىاحتاللاعمل على فتح نوافذ السيارة كلما اقتربت من حاجز
 كبيرة 2.73 ال يوجا جنوا على الحاجز
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D.1.13  )كبيرة 3.09 حتى أكون أكثر تركيزااخفض صوت المسجل/ الراايو)المذياع 
D.1.14 كبيرة 3.09 ااطلب من السائق عمل ذلكأو  اخفض سرعة السيارة 
D.1.15 ضا ة مصابيح المركبةو  أتأكا من وضع حزام األمان  كبيرة جاا 3.39 ا 
D.1.16 متوساطة 2.01 ااطلب من السائق عمل ذلكأو  أسرع أكثر من المعتاا 

 كبيرة 2.88 لنفسيةالارجة الكلية لآلثار ا 
( أعلى ملوسطات تحسابية، تحيث أبدى ما نسبله 15،14،13،8،6،5،3مثلت الفقرات )

قد عبر ما و  ،تحلالالمبتحوثين شعورهم بالضيق عند رؤيلهم عربات اال إجمالي% من 81.3

افراد عائالهم في تحال االقلراب من و  % من المبتحوثين عن خوفهم على انفسهم80.7مجموعه 

 المرور بالقرب من مسلعمرة.أو  كريتحاجز عس

اللي لقول و  ( في االسلبيان5من جهة اخرى يلضح من اجابات المبتحوثين على الفقرة رقم )

" مدى فيها ملواجدا تحلالالشوارع اللي يكون االاإلمكان جميع/أو اغلب األماكن و  ألجنب قدر"

ن له اللواجد فيها، فقد بلغ على نظرة الفلسطيني لألماكن اللي يمك تحلاللأثير مكونات اال

 .3.08الملوسط التحسابي إلجابات المبتحوثين على هذه الفقرة 

من  تحلالالشوارع اللي يلواجد فيها االو  يمكن اعلبار هذه االجابات مؤشر العلبار األماكن 

 القلق اذا ما لواجد فيهاو  مناطق جغرافية لجعل الفلسطيني يشعر بالخوف ورموزه خال مكوناله

اللي ظهرت في فلرة  ي دفع الفلسطيني لسلوك المسارات البديلةذا قد يكون السبب الوهذ

 .  لتحليلها التحقاً و  مناقشلهااللي سيلم و  االنلفاضة الثانية
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أشارت و  درجة لأثر الجانب النفسي،و  على صعيد آخر أجريت مقارنة بين جنس المبتحوث

 إجمالياالناث تحيث بلغ ن الذكور و لباين في اجابات كل م وجودإلى  الملوسطات التحسابية

يعرض الجدول رقم و  االناث، إلجابات 2.78مقابل  2.97الذكور  إلجاباتالملوسط التحسابي 

 االناث على فقرات المجال النفسي.و  ( الملوسطات التحسابية لكل من الذكور10)

 (: المتوسطات الحسابية للمجال النفسي حسب الجنس10جدول رقم )
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D.1.1 2.87 3.12 حتاللكأن حاث سيئ سيحصل معي سببه االو  أشعر 
D.1.2 2.93 3.04 حاجزأو  أشعر بالتوتر كلما اقترب من مستواطنه 
D.1.3  3.09 3.28 ياحتاللأشعر بالضيق عناما أعلم أن أمامي حاجز 

D.1.4 كلما مررت  حتاللور ذدهنية ألحااث حصلت معي من قبل االتنتابني ص
 2.58 2.9 مستواطنةأو  بجانب حاجز

D.1.5 
الشوارع التي يكون و  أتجنب قار اإلمكان جميع/أو اغلب األماكن

 2.95 3.21 فيها متواجاا حتاللاال

D.1.6 سيارات المستواطنين و )الاوريات( حتاللانزعج عنا رؤيتي عربات اال
 3.19 3.29 حاالت ضيقوتنتابني 

D.1.7 
يضاطرب نومي إن كان علي في اليوم التالي المرور من منااطق يتواجا 

 2.51 2.51 انشغل بالتفكير في ذلكو  المستواطنينأو  حتاللبها اال

D.1.8 أو  ياحتاللأفراا عائلتي عنا االقتراب من حاجز و أخاف على نفسي
 3.12 3.3 مستواطنة

D.1.9 
أو  ياحتاللأكثر غضبا عنا االقتراب من حاجز أن أكون إلى  أميل

 2.65 2.68 مستواطنة

D.1.10 2.48 2.32 أكاا اسمع اقات قلبيو  يزااا قلبي خفقانا 
D.1.11 2.62 2.82 اعمل على إغالق نوافذ السيارة كلما اقتربت من مستواطنة 
D1.12  2.57 2.89 انو  ي حتىاحتاللاعمل على فتح نوافذ السيارة كلما اقتربت من حاجز 
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 كان ال يوجا جنوا على الحاجز
D.1.13 2.92 3.26 اخفض صوت المسجل/ الراايو)المذياع( حتى أكون أكثر تركيزا 
D.1.14 2.84 3.34 ااطلب من السائق عمل ذلكأو  اخفض سرعة السيارة 
D.1.15 ضا ة مصابيح المركبةو  أتأكا من وضع حزام األمان  3.15 3.63 ا 
D.1.16 2.01 1.95 ااطلب من السائق عمل ذلكأو  من المعتاا أسرع أكثر 

 2.78 2.97 الارجة الكلية لآلثار النفسية 
لسلهدف في معظم األتحيان الذكور أكثر اللي  تحلالسياسات االإلى  و يمكن ايعاز هذا اللباين

 . نلائج مشابهةإلى  وقد لوصلت دراسة عوض من االناث

الجنسين ذات داللة إتحصائية أم ال اسلخدم الباتحث اخلبار و لمعرفة ما اذا كانت الفروق بين 
لداللة الفروق في درجة اآلثار النفسية لبعًا  (Independent samples T Test) )ت(

لشير و  لملغير الجنس بعد أن لم اللتحقق من ان لوزيع الملوسطات التحسابية هو لوزيع طبيعي،
 :(11)جدول أن اللوزيع طبيعيإلى  Shapiro-Wilk و Kurtosis  و  Skewnessقيم من 

   التفلطحو االلتواء فحص نتائج (:11)جدول 

Descriptive Result 

Gender Name Statistic Std.Error 
Skewness & 

Kurtosis 
Shapiro-Wilk 

Male Skewness -.255 .173 -1.48 .083 

  Kurtosis -.261 .344 -0.76   

Female Skewness -.211 .174 -1.21 .065 

  Kurtosis .013 .346 0.04   

 

قيم و (1.96-، 1.96لقع في نطاق )+  Kurtosisو  skewnessتحيث أن قيم كل من 

Shapiro-Wilk   االناثو  الرسم البياني لكل من الذكور يشيرذلك إلى  أضافة 0.05أكبر من 

 الماتحقالملوسطات التحسابية موزعة لوزيع طبيعي  أنإلى 
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أن الفروق بين الملوسطات التحسابية لكل من إلى  خلبار )ت( فقد أشارت النلائجأما بالنسبة ال

 (12انظر الجدول رقم )االناث هي فروق ذات داللة اتحصائية و  الذكور

 نتائج اختبار )ت( لمتغير الجنس  (: 12)  جدول

مستوى الداللة 

 المحسوب

)ت( 

 المحسوبة

(195أنثى)ن=  (198ذكر )ن=    الجنس 

ف االنحرا

 المتوسط المعياري

االنحراف 

 المتوسط المعياري

 

 

0.048 3.543 0.60115 2.78 0.50274 2.98 

و 0.05هو أقل من و 0.048و ياتحظ أن مسلوى الداللة المتحسوب للمجال النفسي يساوي 

 الفروق بين الجنسين هي فروق ذات داللة اتحصائية. أنبهذا يمكن القول 

القلق في نفوس و  بثًا للخوف تحلالسلبيان أن أكثر مكونات االمن جهة أخرى  أظهرت نلائج اال

 تحلالالمبتحوثين كان على اللوالي: المسلعمرين فالمسلعمرات ثم التحواجز العسكرية، فشرطة اال

 . (13جدول ) أخيرًا الطرق االللفافيةو 

 المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين فيما يخص مصادر الخوف :(13رقم ) جدول

 المستوطنين المستوطنات الحواجز العسكرية حتالشرطة اال ةااللتفافيطرق ال

2.31 3.25 3.26 3.31 4.17 

 

عدد المواقع  إجماليأن الخوف ارلبط باللوزيع الجغرافي لهذه المكونات تحيث أن إلى  وهذا يشير

 هيالمسلعمرات و عليه ألت اواًل ثم و  االسلعمارية في الضفة الغربية أكثر من التحواجز العسكرية

 يلي ذلك كل من التحواجز العسكرية ،األماكن اللي يلواجد بها المسلعمرون بشكل أساسي
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قد يرجع لوسطات التحسابية لكا المكونين و اللقارب في الم تحيث ياتحظ مدى تحلالشرطة االو 

ان  مكنويأخيرًا جاءت الطرق االللفافية ، و اللشابه الكبير في مبدأ عمل هذه المكوناتإلى  ذلك

اما أن لكون للك الطرق االللفافية ممنوعة كليًا في  ،أتحد السبيين اللاليينإلى  سبب ذلك يكون

أن الطرق االللفافية بتحد ذالها ال لشكل مصدر خوف اذا ما أو  ،وجه االسلخدام الفلسطيني

 المذكورة في الجدول أعاه. تحلالفصلت عن باقي مكونات اال

يين ما زالوا يلجؤون السلخدام طرق بديلة لابلعاد عن مصادر الخوف الفلسطين أنأخيرًا ياتحظ 

 ( 14ياتحظ من الجدول رقم )و  سابقة الذكر تحلالاللي للمثل في مكونات اال

 الطرق البديلةو فلسطينيلا  :(14رقم ) جدول

C.1.1 استخدام طرق بديلة عن تلك الت  تسلكها إلى  ف  الوضع الحال ، هل تضطر

 بشكل يوم ؟ 

 التكرار اإلجابة
النسبة المئوية 

 لإلجابات
 المكتملة

النسبة المئوية 
 التراكمية

 10.9 10.9 43 ابدا

 37.2 26.3 104 نادرا

 70.9 33.7 133 غالبا

 100.0 29.1 115 دائما

   100.0 395 المجموع اإلجابات المكتملة

     4 مجموع اإلجابات غبر المكتملة

    399 المجموع الكلي

هذا يدل و  ،يسلخدمون طرق بديلة زالواما  المبتحوثين إجمالي% من 62.8أن ما نسبله ياتحظ 

لؤثر بشكل شبه يومي ما زالت موجودة و  للفلسطينيينركة التحو  اللنقل على أن سياسة لقيد تحرية

 ./دراسلهمكان سكنهو إلى على مسارات التحركة اللي يسلخدمها الفلسطيني في رتحلله اليومية من



67 
 

 

 

)جغرافيا  في محافظة رام اهلل والبيرة والحركة على حرية التنقل حتاللأثر مكونات اال 2.6

 الخوف(

المفروضة على تحرية اللنقل والتحركة للفلسطيني في متحافظة  تحلاللم قياس درجة لأثير قيود اال

اللي  طول المسار االعليادي بأطوال المسارات البديلة إجماليرام اهلل والبيرة من خال مقارنة 

بتحيث ية تحلالظهرت نليجة للأثير منظومة المراقبة االاللي  أجبر الفلسطيني على سلوكها

ية وما لتحلويه من أفراد لقوم بدور برج المراقبة تحلالأصبتحت المواقع االسلعمارية والتحواجز اال

 . "المراقبة والمعاقبة والدة السجن"الموجود في وسط السجن الذي لتحدث عنه فوكو في 

اخليار ثاث تحاالت دراسية للوزع جغرافيًا في منطقة الدراسة على النتحو اللالي، في الشمال  لم

الغربي قرية كفرعين، في الشرق قرية بيلين، أما التحالة الدراسية األخيرة فلمثلت في قرية بيت 

خدم من أن المسارات االعليادية اللي لم لتحليلها لسلإلى  لجدر االشارة، سيرا في الجنوب الغربي

 قبل سكان اللجمعات الفلسطينية المجاورة للتحاالت الدراسية.

برنامج  لعد اتحدى أدواتاللي   (Network Analyst)أداة لمت عملية المقارنة باالعلماد على 

، بتحيث لمت اضافة مكونات شبكة الطرق في متحافظة رام اهلل (GIS)نظم المعلومات الجغرافية 

عليها مع مراعاة اللسلسل الزمني لظهور هذه القيود  تحلالاال فرضهااللي  اللنقلوالبيرة وقيود 

 خال االنلفاضة الثانية. 
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 الحالة الاراسية األولى: قرية كفرعين  1.2.6 

 (28/09/2000المسار االعتيااي لقرية كفرعين )قبل المرحلة األولى  .1

ى سلوك هذا المسار قبل عل (2أنظر الماتحق )قرية كفرعين والقرى المجاورة لهااعلاد سكان 

طول  إجماليتحيث يبلغ ، مدينة رام اهلل والبيرةو إلى اندالع االنلفاضة الثانية لللنقل من

تحيث  كم  9يسلخدم المسلعمرون منه ما مسافله  (،5)خريطة رقم  ( كم22.3المسار )

  (465)يتحمل الرقم و  طريقًا اللفافياً  تحلاليعلبره اال

 

(28/09/2000االعتيادي لقرية كفرعين قبل )المسار  :(5خريطة رقم )  
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مركز و إلى من لللنقل المسلغرق وقتالالموقع الجغرافي للمسار، ويقدر  6رقم لعرض الخريطة 

 دقيقة.   30-20ما بين  مدينة رام اهلل والبيرة

من قبل  هعلى الطريق بهدف منع اسلخدام هز تحواج تحلالمع بداية االنلفاضة الثانية نشر اال

التحواجز وهي تحاجز النبي صالح وتحاجز عطارة، للك  ( 6ولبين الخريطة )رقم  سطيني،الفل

لشمل هذه و  لقع مداخلها الرئيسية على الطريقالمواقع االسلعمارية اللي إلى  باإلضافة

 "، "عطيرت"(.بيت أمناه"تحلميش"، ") المسلعمرات كل من

 

  حتالعه بالنسبة لمكونات االالمسار االعتيادي لقرية كفرعين وموق :(6خريطة رقم )
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بتحث عن مسارات للفلسطيني لاالتحواجز الملواجد على للك  تحلالاجراءات جيش االرت أجب  

 .رام اهلل والبيرة ةمركز مدينإلى  واكمال مسارهلخطيها  بديلة بهدف

 (2004نهاية  – 28/09/2000المسارات البايلة )المرحلة الثانية  .2

صنفين وذلك باالعلماد على السبب الذي أجبر الفلسطيني لى إ يمكن لصنيف هذه المسارات

العقاب  ةعلى سلوكها، وهي أسباب مرلبطة باللطورات اللي تحدثت في االنلفاضة الثانية وسياس

 الجماعي. 

ية تحلاليشمل الصنف األول المسارات اللي اسلخدمت بهدف االللفاف على التحواجز اال

سم في غالبيلها بقصر المسافة اذا ما قورنت بالصنف )تحاجزي النبي صالح وعطارة( وهي لل

مسار يخللف كليًا عن  إليجادالثاني والذي يشمل المسارات اللي اجبر الفلسطيني على سلوكها 

 .(465)المسار االعليادي واالبلعاد لتحديدًا عن اجزاء المسار المصنفة على انها طريق اللفافي 

 

المملدة ما بدايات االنلفاضة الثانية في الفلرة الزمنية اسلخدمت مسارات الصنف األول في وقد 

( وبقي بعضها مسلخدمًا ليومنا هذا، أما الصنف الثاني 2001شباط/ إلى   2000)أيلول/بين 

(، وقد لتحول بعضها ليصبح الطريق 2005 -2001فقد لم اللجوء اليه في ذروة االنلفاضة )
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عطارة المسلخدم من  –كمسار عجول  علياديالرئيس لبعض القرى كونها أقصر من المسار اال

  قبل سكان قرية عجول.

 االلتفاف حول حاجزي النبي صالح وعاطارة() المسارات البايلة في بااية االنتفاضة . أ

 ات التحركية األخرى من سوالر لرابية ومكعبات اسمنليةمعوقوال يةتحلالاالبدأت التحواجز 

إلى  تحلالاال تحيث عمد االنلفاضة الثانية،الندالع  بوابات تحديدية بالظهور منذ األيام األولىو 

 ةالتحواجز في للك الفلر  السمتوقد  ،لقطيع أوصال الضفة الغربية وزيادة معاناة الفلسطيني

الخريطة )لعرض  المسار االعليادي، على لغير اتحداثإلى  لكنها أدتفي الظهور، و باللقطع 

األول  جزئيينوهي لشلمل على  ي هذه الفلرةأبرز المسارات اللي لم اللجوء اليها ف (7رقم 

و ،(3)انظر الماتحق خريطة رقم  عن تحاجز النبي صالحيعرض المسارات البديلة النالجة 

  .(4) انظر الماتحق خريطة رقم الجزء الثاني يبين المسارات البديلة النالجة عن تحاجز عطارة

 البديلة( لأثير تحاجز النبي صالح على المسار االعليادي) المسارات 

 أراضيالتحاجز عبر  علىبديلة كانت في معظمها لللف  مساراتسلوك  علىالفلسطيني  جبر  أُ 

اللقنية  تتحيث كان دراسةأو  هي مسارات لم ايجادها دون لخطيطو  تحرجية، مناطقو زراعية 

 امكانية الملمثل في مدى لقدير أصتحاب المركبات العمومية بشكل خاص  هي المعلمدة الوتحيدة

 دون أن ياتحظ أفراد الجيش ذلك المنتحدرأو  ور بالمركبة من للك األرض الزراعيةالعب

لميزت في غالبيلها  مسارات بديلة  4على التحاجز المركبة قدر االمكان اسلعملت  الملواجدون
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، فظهرت مسارات: لفة النبي صالح، لفة واد ريا، تحرش ام للتحاجز النسبي قربهاو  المسافة بقصر

 ( للوصول465وقد اسلعملت كل المسارات السابقة الطريق رقم ) ينبارع النو صفا، مسار مزا

 (7رقم  )أنظر داخل تحدود المربع المرسوم على الخريطة مركز المدينةإلى 

ية وأثرها على المسار االعتيادي لقرية كفرعينحتالمنظومة المراقبة اال :(7خريطة رقم )  

 )المسارات الناتجة عن  حاجز النبي صالح(

 

 



73 
 

 

 

مسار واد ريا يللفان و (مسار داخل قرية النبي صالح(كل من  أن (7رقم ) ياتحظ من الخريطة

تحاالت اللي ال يلواجد اسلخدما في الوقد  ،تحول التحاجز ويكمان السير في الجهة المقابلة له

 أنياتحظ في نبامسار مزارع النو و  ، أما مسار تحرش ام صفاعلى التحاجز تحلالفيها أفراد اال

للي وقد اسلعملت هذه المسارات في التحاالت ا مسارهما يتحاول قدر االمكان االبلعاد عن التحاجز

( المقارنة اللي أجريت بين المسار 6رقم) فيه. يعرض الشكل تحلاليلواجد فيها أفراد اال

   المسارات البديلة.و  االعليادي

 

 جز النبي صالحأطوال المسارات البديلة الناتجة عن حا إجمالي :(6شكل رقم )

كم في  531.إلى  كم 23.3البديلة المسلخدمة في هذه الفلرة من  ساراتلراوتحت مسافات الم

لشير اشارة  (،465لرئيسي )اللطريق  والوصول لخطي التحاجزلك من أجل ذذروة االغاق و 

ا النقطة اللي اسلخدمهإلى  مكان لواجد التحاجز فيما يشير السهم األسودإلى  اللوقف التحمراء

 (.465الطريق الرئيسي )إلى  الفلسطيني للوصول
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  على المسار االعليادي) المسارات البديلة(عطارة لأثير تحاجز 

 تحلال، تحيث منع جنود اال(8)خريطة رقم  لم يخللف التحال كثيرا بالنسبة لمدخل بلدة بيرزيت

هور المسارات م مما أدى لظ200المركبات من اسلخدام مدخل بلدة بيرزيت البالغ طوله تحوالي 

البديلة اللالية: مسار طلعة جسر عطارة، مسار لرابي مفرق عين سينيا، مسار لرابي عين 

 (8رقم  على الخريطة المرسوم )أنظر داخل المربعالسقي، مسار مفرق عين سينيا 

ت الناتجة عن حاجز عطارة(ية وأثرها على المسار االعتيادي لقرية كفرعين )المساراحتالمنظومة المراقبة اال :(8خريطة رقم )  
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اللي لم  لةالبدي المساراتو  اللي أجريت بين المسار االعليادي ة( المقارن7يعرض الشكل رقم )و 

 تحاجز عطارة من قرببالاالخلاف على المسار االعليادي  طرأتحيث  اسلخدامها

 المسارات البديلة التي استخدمت لتخطي حاجز عطارة (:7) شكل رقم

 

كم في ذروة  27.1إلى  كم 22.4 سارات البديلة المسلخدمة ما بينافات الملراوتحت مس

لشير اشارة اللوقف  (،465لرئيسي )اللطريق  لك من أجل لخطي التحاجز والوصولذاالغاق و 

النقطة اللي اسلخدمها الفلسطيني إلى  مكان لواجد التحاجز فيما يشير السهم األسودإلى  التحمراء

 (.465ئيسي )الطريق الر إلى  لوصولل

فقد قامت قوات  ،ية على المسار االعلياديتحلاللأثير التحواجز اال مدى يلضح مما سبق

على األجزاء الواقعة ضمن الطريق رقم فرض رقابلها بالملواجدة على التحاجزين  تحلالاال

 مما ،على كل من يلواجد في المنطقة المراقبة االعلداء من قبلها أشكال وقد لعددت (،465)
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طقة مدى بتحيث يلخطى قدر االمكان من سابقة الذكر بديلةالمسارات ال لسلوكالفلسطيني  دفع

 (8، 7كما هو موضح في الخرائط ) الرؤية

أطوال المسارات البديلة المسلخدمة في التحاللين  إجمالي( 8من جهة أخرى يعرض الشكل رقم ) 

 طول المسار االعليادي. إجماليبمقارنة 

 

 عطارة(و أطوال المسارات البديلة المستخدمة في حالتي )حاجز النبي صالح ليإجما :(8شكل رقم )
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 (465المسارات البايلة في ذروة االنتفاضة )االبتعاا عن الشارع ب.     

لسلم أرئيل شارون التحكم في إسرائيل في بدايات العام بعد  باللشكل بدأت معالم هذه المرتحلة 

ذروة هذه  تحلالمن قبل اال القرى الفلسطينيةو  ة للمدنومثلت االجلياتحات الملكرر  2001

إلى  اغاق أغلب مداخل اللجمعات الفلسطينية الرئيسية، إضافةإلى  المرتحلة، عمدت إسرائيل

الباع سياسة منع اسلخدام أجزاء تحيوية من شبكة الطرق بتحجة أنها لاسلعمال اإلسرائيلي فقط 

، مدينة رام اهلل والبيرةإلى  ت بديلة بهدف الوصولساراالسعي إليجاد مإلى  مما دفع بالناس

آخر لم العمل على لأهيله و  كانت هذه الطرق وليدة اللتحظة فمنها ما كان لاسلخدام الزراعي

. تحيث وقعت معظم أجزاء هذه الطرق  في العمومية باسلخدامه بعد أن بدأت المركبات

ها أصبتحت أنبديلة في هذه المرتحلة "ب". السمت أغلب المسارات الو  المصنفة "أ" راضياأل

 الغرب بدل السير بالجاه الجنوبأو  الشرقإلى  البيرةو  للجه من قرى شمال غرب رام اهلل

( من قبل 465منع اسلخدام الطريق رقم) هو السبب الرئيس وراء هذا اللغييرو  الجنوب الشرقيو 

بدأت المسلعمرات باللأثير  دوق ويلواجد بالقرب منه، كل من يسلخدمهعلى  االعلداءو  تحلالاال

زيادة في إلى  عطارة مما أدىو جانب لأثير تحاجزي النبي صالتحإلى  على المسار االعليادي

مسارات المما أجبر الفلسطيني لسلوك  تحلالاال مكونات المراقبة من قبل راضيمساتحة األ

 لخللف كليًا عن المسار االعليادي.اللي  اللالية بديلةال
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 مسار الشرقي(سنجل )ال مسار .1

خل قرية النبي ابعد لشديد االغاق على مداجبر الفلسطيني على سلوك هذا المسار لللنقل 

 ما لبعه من اغاق لمداخل قرية ام صفا و  وبلدة بيرزيت صالح

 

 (مةكفر نعو  فرعين )مسارات سنجلية وأثرها على المسار االعتيادي لقرية كحتالمنظومة المراقبة اال :(9خريطة رقم )

أما ( ازدياد عدد القرى الفلسطينية اللي أصبح المسار يمر بها، 9ياتحظ من الخريطة رقم )و 

للسم بالوعورة اللي لتحد من سرعة و  غير معبدة هبعض أجزاء بالنسبة لتحالة المسار فقد كانت

 الجزءمثل  كم في الساعة 20المركبة تحيث كانت السرعة القصوى على للك األجزاء ال للعدى  
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، من جهة أخرى ثم عبدت في وقت التحق النوبانيمزارع و  لواصل بين قريلي قراوة بني زيدا

وكانت المركبات لعلمد اعلمادًا كليًا على أجزاء الطريق رقم  كم. 37.8بلغت مسافة المسار 

 مركز مدينة رام اهلل والبيرة.و ( الواصل ما بين بلدة سنجل60)

 المسار الغربي() كفر نعمة  مسار .2

المركبات الفلسطينية   تحلالأن منع االكم بعد  44بدأ اسلعمال هذا المسار البالغ طوله  تحيث

بلدة  ما بينلأهيل الطريق الواصل إلى  ( مما دفع بالفلسطينيين60من اسلخدام الطريق رقم )

( للخروج من المنطقة المعزولة بالجاه بلدة القصير)المعروف باسم و  قرية عابودو  بيت ريما

 تحيث يمر  كفر نعمةو  اشلمل المسار على مقطع زراعي يصل بين قريلي راس كركر شقبا،

  قد لم لعبيده في وقت التحق. و  الواقع بينهمامجرى الوادي ب

 بردهام –ام صفا  مسار .3

كبديل مناسب لطلبة جامعة و  اللي لسلغرق وقلا طوياً  للمساراتاسلخدم هذا المسار كبديل 

كم  25.4، ويبلغ طول المسار لها القرى المجاورةو  لدة بيرزيتمن كان لديه عمل في بو  بيرزيت

صواًل لقرية ام صفا، اما الثاني فهو و  النوبانيقرية مزارع  بين يربط قسمين األول معبدإلى  يقسم

المسار  إلكمال، يضطر الفلسطيني النوبانيمزارع و  يوصل بين قرى قراوة بني زيدو غير معبد

إلى  السير للوصول ةمواصلو (465عرض الشارع رقم )مسافة طع قلسيرًا على االقدام وذلك 

و لراوتحت مسافة السير على األقدام تحوالي كيلوملر واتحد تحيث العام لواجد مركبات النقل مكان
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 تحلالاالأقدم كانت المركبات لقف في منطقة ال يمكن رؤيلها من مسلعمرة عطيرت القريبة. 

إلى  مما أدى الخنادق تحفر بواسطة برهام قريةإلى  لقريبمملدة من الوادي االطريق العلى قطع 

كم ثم  7أصبتحت المسافة و  زيادة المسافة اللي يلوجب على المسافر قطعها سيرا على االقدام

إلى  االجزاء الملبقية من المسار وصوالً  إلكمالبرهام  قرية اسلخدام المركبات الموجودة في

 موقع المسار. (10، ولعرض الخريطة رقم )مركز المدينة

 

 (برهام -مسار أم صفا ية وأثرها على المسار االعتيادي لقرية كفرعين )حتالمنظومة المراقبة اال :(10خريطة رقم )
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 عاطارة –اطريق عجول  .4

والطريق  (465ازدياد عمليات منع اسلخدام الطريق رقم ) بعدهذا المسار  لأهيللم العمل على 

ألغراض وقد اعد المسار  صفا برهام في فصل الشلاء ولعذر اسلخدام طريق ام (60رقم )

يبلغ و 2004في العام  لتحديداً و  وقد لم لعبيده التحقاً  السمت الكثير من أجزاؤه بالوعورةو  زراعية

 كم.  28طول المسار 

 

 (عطارة -عجول ية وأثرها على المسار االعتيادي لقرية كفرعين )حتالمنظومة المراقبة اال :(11خريطة رقم )
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المتحافظات و  هلل والبيرةشهد المسار كثافة في تحركة السير فقد كان يربط بين متحافظة رام ا

 المسار بالجاه مدينة رام اهلل والبيرة. إلكمال ، وكان ال بد من المرور بتحاجز عطارةالشمالية

 أنياتحظ و  في هذه المرتحلة ( اطوال المسارات البديلة اللي اسلخدمت9يعرض الشكل رقم )

والذي أصبح يمثل  (465تحاولت قدر االمكان االبلعاد عن الطريق رقم )ارات البديلة المس

لراوتحت أطوال و  ،تحلالاعلداءات مكونات اال بسببمنطقة جغرافية خطرة على الفلسطيني 

   .كم44و  كم25.4ما بين  في هذه المرتحلة  المسارات البديلة 

 تيجة منع استخدام أجزاء أطوال المسارات البديلة ن إجمالي :(9شكل رقم )

 ( مقارنة بالمسار االعتيادي لقرية كفرعين465من الطريق االلتفافي رقم )

 
على المسار االعليادي  تحلالب( ناتحظ أن لأثير مكونات االو )أ للتحاللينفي للخيص سريع 

ملمثلة ال من التحالة )أ( (465الملمثلة في منع اسلخدام الطريق رقم ) كان أكثر في التحالة )ب(

اللي  تحلالنوع مكونات االإلى  ويعود السبب في ذلك عطارة،و في تحاجزي النبي صالتح
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ية المكون تحلال)أ( مثلت التحواجز اال فرضت مراقبلها على الطريق االعليادي، ففي التحالة

لم لنجح في ذلك تحيث أن و   (465)الوتحيد الذي منع الفلسطيني من اسلخدام الطريق رقم 

في مناطق بعيدة عن  ( ووصلت للطريق465)البديلة اسلخدمت الطريق رقم  أغلب المسارات

تحرش ام صفا على سبيل و  ام صفا، – بانيكما لبين مسارات مزارع النو ) مدى الرؤية للتحواجز

 (9+8المثال في الخريطة رقم 

أما التحالة )ب( فقد اشلركت المسلعمرات في فرض المراقبة على الطريق مما زاد من مساتحة  

االللفاف و  راضيالمراقبة وأجبر الفلسطيني على االبلعاد قدر االمكان عن للك األ راضياأل

 (  12، 11، 10) تحولها كما هو مبين في الخرائط رقم

 

 (للوقت الحالي – 2005) المرحلة الثالثة.  3

" اتباللشكل بعد ما سمي بلقديم "لسهي القسم األول بدأت معالمقسمين إلى  لقسم هذه المرتحلة 

 يالتحركة الفلسطينية، تحيث لم إزالة تحاجز و  تحرية اللنقل على 2005في العام  تحلالاالمن قبل 

فلح الطريق رقم إلى  باإلضافة للمركبات بالعبور في كا االلجاهين سمحو  ،عين عريكو  سردا

أوضاع الطرق عادت لما كان عليه التحال قبل  أنذلك  ال يعني ( في وجه الفلسطينيين،465)

 الفلسطينية بين الفينة فقد بقيت تحالة عدم االسلقرار لصيب مسارات التحركةدالع االنلفاضة ان

الفلسطيني على سلوكها  أجبراللي  البديلة ، لكن بشكل عام انخفض عدد المساراتاألخرىو 
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الذي يعد المدخل و خل كل من قرية النبي صالتحامد بقيتو  ،يةتحلالات االمعوقبسبب ال

ة مع وجود ملقطع ألفراد يبمكعبات اسمنلية وبوابات تحديد لقةبلدة بيرزيت مغو  الرئيسي للمنطقة

على  تحلالأقدم اال اللي ما زالت موجودة منذ ان يةتحلالاالعلى التحواجز  تحلالجيش اال

 وضعها.

لغاية اقرار و 2015أما القسم الثاني فيلمثل في الفلرة المملدة من شهر لشرين أول من العام  

بستحب "اللسهيات" اللي منتحها  تحلالسة وأبرز ما يميز هذه المرتحلة للويح االهذه الدرا

بعض المسارات البديلة بالظهور  تالتحركة وقد عادو  في سبيل زيادة تحرية اللنقل للفلسطينيين

 تحرش ام صفا.إلى  باإلضافة النوبانيمزارع و  طريق عجولو  مثل طريق القصير
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 بيتين الحالة الثانية قرية  2.2.6

 (28/09/2000قبل )المسار الاطبيعي  المرحلة األولى.  1

فقد  ،سلغرق تحوالي عشرة دقائقي مدينة رام اهلل والبيرةقرية بيلين بالجاه مركز كان اللنقل من 

بيت ايل تحيث يقع مبنى  مسلعمرةيمر بمتحاذاة و كم 5يبلغ طوله طريقًا كانت المركبات لسلك 

  (12خريطة رقم ) ما يعرف باإلدارة المدنية

 

 (28/09/2000المسار االعتيادي لقرية بيتين قبل ) :(12خريطة رقم )
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الواقعة شرق و  قرية بيلين كان يلم اسلخدام المسار من قبل سكان القرى المجاورةإلى  باإلضافة

فهو  المتحافظات الشمالية،إلى  باالضافة (5)انظر الماتحق خريطة رقم  البيرةو  رام اهلل مدينة 

( 466يلصل المسار بالطريق االللفافي رقم )مدينة رام اهلل والبيرة، الشرقي لمركز مثل المدخل ي

 13لعرض الخريطة رقم ) تحيث يلم السير مسافة كيلوملر واتحد على هذا الطريق االللفافي

 (تحلالالموقع الجغرافي للمسار مقارنة بمكونات اال

 

 حتالبيتين وموقعه بالنسبة لمكونات االالمسار االعتيادي لقرية  :(13خريطة رقم )
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 (2004نهاية  – 28/09/2000المسارات البايلة  ) ثانيةالمرحلة ال. 2

في وجه المركبات  وقطعت الطريقية تحلالات التحركة االمعوق االنلفاضة الثانية ظهرتمع بدء  

ما يعرف  أو من خال تحاجز بيت أيل الفلسطينية وبدأت لمنع تحركة المركبات على المسار

قطع المسافة سيرًا على األقدام ثم اسلخدام إلى  فلسطينيال أجبرمما  "االرلباط"  بتحاجز

 مدينة رام اهلل والبيرة مركز مساره بالجاهالمركبات الموجودة على الجانب اآلخر إلكمال 

لجأ أصتحاب  اله التحركيةمعوقعدد  وارلفاع  تحلالمن قبل االتحدة االعلداءات  ازديادمع 

مركز إلى  بتحث عن مسارات بديلة لؤدي بهم للوصولللمركبات العمومية بشكل خاص ال

 :والملمثلة فيبديلة في هذه المرتحلة  المسارات ( ال15ولعرض الخريطة رقم )، المدينة

 

 اورا القرع –مسار عين يبروا  . أ

بتحيث  مكان سكنهمو إلى من  على لغيير الجاه مسار رتحللهم اليومي الفلسطينيونتحيث اجبر 

أصبح يمر بكل من القرى اللالية، عين يبرود، دورا القرع، مخيم الجلزون، عبر الطريق 

 14.3طول المسار البديل هذا  إجماليليصبح  المدينةمركز إلى  صوالً و (466االللفافي رقم )

االفراد من اسلخدام المدخل و  كم، تحيث كان السبب الرئيس وراء هذا اللغيير منع المركبات

تحفر خنادق على مسار الطريق و  لمركز المتحافظة عن طريق وضع مكعبات اسمنلية الشرقي
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لغيير مكان التحاجز الذي كان موجود قبل االنلفاضة ليصبح يقطع إلى  االعليادي باإلضافة

  الطريق بين القرى الشرقية للمتحافظة ومركز المدينة.

 

 المسار االعتيادي لقرية بيتين ية وأثرها علىحتالمنظومة المراقبة اال :(14خريطة رقم )

 (التربية والتعليم وضاحية)مسارات عين يبرود ويبرود  
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ية المفروضة تحلال( مدى لأثير منطقة المراقبة اال14من جهة أخرى ياتحظ من الخريطة رقم )

على المسار االعليادي في اجبار الفلسطيني على سلوك المسارات البديلة السابقة تحيث لتحاول 

بصورة لجعلها غير مرئية لمنظومة  تحلالات البديلة الثاث االللفاف تحول مكونات االالمسار 

 المراقبة قدر االمكان. 

 ضاحية التربية والتعليم –اورا القرع  –مسار عين يبروا  . ب

الواقع في الجهة  (466قطع الطريق رقم )كبات على اسلخدام هذا المسار بعد لم اجبار المر 

منع المركبات الفلسطينية من اسلخدامه من خال وضع بوابات و  ايل الغربية لمسلعمرة بيت

الطريق الواصل  سلوكإلى  ات التحركيةمعوقتحديدية على أجزاء تحيوية من الطريق. أدت هذه ال

للصل المركبات من  اللربية واللعليمقرية صردا عبر ما يعرف بضاتحية و  بين مخيم الجلزون

إلى  صوالو  ة السير على االقدام بهدف اجلياز التحاجزتحاجز صردا ثم لبدأ مسير إلى  خاله

طول المسار  إجماليبلغ  تحيث المدينةلمركز  المساراكمال و منهالمركبات على الجهة األخرى 

 كم.   14.5

 

 عين سينيا –مسار يبروا  ج.

 أو ها اللفافيةأنية على الطرق المصنفة تحلالات التحركية االمعوقلم يقلصر التحال على وضع ال

 المسلعمريناللي ال لسلخدم من قبل و  بل لعدى ذلك ليطال الطرق الداخلية المسلعمراتبمتحاذاة 
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دورا القرع و  ، فقد لم قطع الطريق الواصل بين قريلي عين يبرودمسلعمرات ايةإلى  ال لؤديو 

عن طريق لخريبه من خال تحفر خنادق على طول المسار ووضع أكوام لرابية لمنع المركبات 

بين قريلي مسار لم شقه  عبر اسلخداممما اجبر المركبات اللخاذ مسار بديل  ،مرورمن ال

  .كم 19المسار  إجماليويبلغ  اعين سينيو  يبرود

 

  مقارنة بالمسار االعتيادي لقرية بيتين  أطوال المسارات البديلة إجمالي :(10شكل رقم )

 

أصبح و  كم 19و 14.3لراوتحت ما بين مسافة المسارات البديلة  أن( 10ياتحظ من الشكل رقم )

فة ادقيقة في تحين كانت لقطع المس 45 30وقت المسلغرق لقطع هذه المسارات يلراوح ما بين ال

 مدينة رام اهلل والبيرة في وقت يقدر بعشرة دقائق.إلى  من قرية بيلين
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 للوقت الحالي( – 2005) المرحلة الثالثة .3

لغاية بدايات العام و 2005م األول الفلرة المملدة من قسمين يمثل القسإلى  لقسم هذه المرتحلة

لم اعادة لأهيل و  قرية بيلينإلى  للمركبات الخصوصية بالمرور تحلالتحيث سمح اال 2015

بقيت لسلخدم المسار البديل و  اللجارية من المرورو  المدخل ولكن لم يسمح للمركبات العمومية

على اغاق الطريق القريب من  تحلالقدم االتحين ي وذلك في بعض االتحيان المسار )ب(و  )أ(

 . (466) مسلعمرة بيت ايل

لغاية اقرار هذه الدراسة و يلمثل القسم الثاني لهذه المرتحلة في الفلرة المملدة من شهر لشرين أول

أجبر و  الطريق الذي يمر بالقرب من مسلعمرة بيت ايلو  تحيث لم اعادة اغاق مدخل قرية بيلين

على شارع  ظهرت( مما خلق أزمة مرورية خانقة بالمسار البديل ) وكسلالفلسطيني على 

 شارع االذاعة.و  صردا
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 القرى المجاورةو  الحالة الثالثة  قرية بيت سيرا 3.2.6

 المرحلة األولى المسار االعتيااي . 1

القرى و  ( االللفافي الطريق االعليادي لسكان قرية بيت سيرا443يعلبر الطريق رقم )

 ،مدينة رام اهلل والبيرة للوصول لمركز (6)انظر الماتحق خريطة رقم  ى المجاورةاألخر 

معلقل و  ويمر بالقرب من مسلعمرات بيت تحورون،كم  21.3يبلغ طول المسار من و 

 ( الموقع الجغرافي للمسار 15عوفر ولعرض الخريطة رقم )

 

 (443قم )المسار االعتيادي لقرية بيت سيرا الطريق ر :(15خريطة رقم ) 
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مدينة القدس تحيث و  من جهة أخرى يعد الطريق تحلقة وصل تحيوية بين الداخل المتحلل

يشهد تحركة كثيفة من قبل المسلعمرين وقد لم اغاق الطرق المؤدية من القرى المجاورة 

 منع الفلسطيني من اسلخدامه.و  االنلفاضة الثانيةلهذا الطريق مع بدء 

 

 حتاليادي لقرية بيت سيرا  وموقعه بالنسبة لمكونات االالمسار االعت :(16خريطة رقم )
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 المرحلة الثانية )ذروة االنتفاضة(.2

الجنوب من مساره إلى  الواقعةو  (443)سكان القرى المجاورة للطريق  في هذه المرتحلة لجأ

للصريف مياه الشلاء  اعدت ضيقة وذلك من خال المرور داخل عبارةباسلخدام مسار بديل 

وياتحظ من الخريطة  ،كم 25إلى  يصل طول المسارل االللفافي (443)الطريق رقم  لقع لتحت

خالية من المسلعمرات وبقى هذا الطريق هو  يقع في منطقة جغرافية المسار أن( 17رقم )

 بيلونيا. -المسار البديل الوتحيد لتحين شق مسار بيت عور الفوقا 

 

 بيت عور الفوقا(و وأثرها على المسار االعتيادي لقرية بيت سيرا )مسارات صفا يةحتالمنظومة المراقبة اال :(17خريطة رقم )
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 (للوقت الحالي – 2005) المرحلة الثالثة فترة ما بعا االنتفاضة الثانية .3

رفع اللماس لمتحكمة إلى  443 عشار لسلة قرى مجاورة ل سكان أقدم 2007شهر تحزيران في 

بتحسب و (443الطريق )بإعادة السماح لهم بالمرور عبر مطالبين  ""العدل العليا االسرائيلية

 قررت المتحكمة اعادة فلح امام تحركة الفلسطينيين، 2009في عام و لقرير لمنظمة بيلسيلم فأنه

ية لعرقلة تحركة الفلسطينيين. ثم تحلالالتحواجز اال عددزيادة بالقرار  ذلكبعد  تحلالاال قامقد و 

وقد كم  17.2إلى  عمل على فلح طريق بديل يصل طولهالو  اقدمت على اعادة اغاق الشارع

 القرى المجاورة لها. و  أصبح هذا المسار بمثابة المسار االعليادي لقرية بيت سيرا

قيود التحركة  أنلغاية اقرار هذه الدراسة فياتحظ و أما بالنسبة للفلرة المملدة من شهر لشرين أول

ازدادت وقد لم اغاق تحاجز بيت عور الفوقا  بيلونياو  المفروضة على مسار بيت عور الفوقا

 عدة مرات في وجه المركبات الفلسطينية.

( مقارنة اطوال المسارات البديلة اللي اسلخدمت في هذه التحالة وبين 11ويعرض الشكل رقم )
 كم. 25و 17.2المسار االعليادي ولراوتحت أطوالها ما بين 

 مقارنة بالمسار االعتيادي لقرية بيت سيرا  ةأطوال المسارات البديل إجمالي :(11شكل رقم )
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 أثردها على شبكة الاطرق في المحافظةو يةحتاللمنظومة المراقبة اال 3.6

من أجل اللأكد من أن السبب  كفرنعمةو لمت دراسة تحال المسار االعليادي لكل من بلدة بيرزيل

 مدىو تحلالونات االمكيكمن في  في التحاالت الدراسية الثاث االعليادي وراء لغيير المسار

  (18)خريطة رقم  مراقبلها ألجزاء المسار االعليادينطاق 

 

 بيرزيتو كفر نعمةالمسارات االعتيادية لكل من  :(18خريطة رقم )
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طرق في كا أن الإلى  تحيث الضح من المقابات اللي اجريت من سائقي المركبات العمومية

عين و اللي شهدت نصب كل من تحواجز صردا لرةالفر يذكر سوى في اللجمعين لم لشهد ل غي  

قطع المسافة اللي يسيطر عليها التحاجز ويمنع المركبات إلى  عريك تحيث اضطر الفلسطيني

( المسارات االعليادية لكل من بلدة 19ولعرض الخريطة رقم ) ،من المرور سيرًا على األقدام

 ،التحواجزو  لمسارات من المسلعمراتتحيث ياتحظ خلو المناطق المتحاذية ل قرية كفرنعمةو بيرزيل

إلى  للتحاالت الدراسية الثاثة (18،15،11،10،8) أشارت خرائط اللتحليل المكانيفي تحين 

الواقعة بالقرب من  تحلالمكونات االل بمناطق مدى الرؤية لؤثر المسار االعليادي بشكل واضح

يلة اللي سلكها الفلسطيني في تحيث لمثل هذا اللأثر بظهور المسارات البد المسارات االعليادية

ية في لتحديد المناطق تحلال، مما يوضح دور منظومة المراقبة االالتحاالت الدراسية الثاث

 الجغرافية الخطرة على الفلسطيني.
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 انحاار مسارات الحركة في محافظة رام اهلل ارتفاع وتأثيردها على و  حتاللمكونات اال 4.6

 البيرةو 

على المسار االعليادي   ومنظومة المراقبة تحلالق مدى لأثير مكونات االاسلعرض الجزء الساب

لىو  من لنقلهاسلخدمها الفلسطيني أثناء وكيفية ظهور المسارات البديلة اللي  ، مكان سكنه ا 

 تحيث لوتحظ وجود اخلاف في مسافة المسارات اللي لم اسلخدامها لبعًا الخلاف الفلرة الزمنية

 .تحلاللقع داخل تحدود منطقة الرؤية لمكونات اال مساتحة المناطق الليو 

المقاطع اللي لم لأهيلها  انتحدارو  في ارلفاع اللغير النسبي التحاد يسلعرض هذا الجزء

إلى  في اشارة وذلكواسلخدامها في المسارات البديلة في التحاالت الدراسية الثاث السابقة، 

المسارات البديلة لم ايجادها من قبل  أنإلى  يجدر اإلشارة هنا صعوبة المسارات البديلة

على شبكة  تحلالالفلسطيني في متحاولة للجاوز قيود التحركة المفروضة من قبل سلطات اال

 لمقاطع المسارات البديلة كاللالي: االرلفاعالطرق وكانت خصائص 

 واا ريا –مسار النبي صالح  .1

ي كان يلم اغاق تحاجز النبي أجبرت المركبات على سلوك هذا المسار الوعر في التحاالت الل

صالح في وجه المركبات، تحيث كان  المسار يسلخدم في بعض األتحيان من قبل اآلليات 

هو و  الزراعية الموجودة بالقرب من عين الماء الموجودة في الواد راضيالزراعية للوصول لأل

يصل المسار بين غير صالح السلخدام الكثير من أنواع المركبات بما فيها المركبات العمومية 
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( 465القرى المجاورة بالطريق الرئيسي رقم )و قرية النبي صالتحإلى  الطريق الرئيسي المؤدي

 (19) انظر الخريطة

 (: مسار النبي صالح واد ريا19) رقم خريطة

 

 م فوق سطح البتحر 545ارلفاع  عندالمسار يبدأ  أنياتحظ من خال لتحليل خطوط االرلفاع 

 (12)رقم  شكلم. انظر  440تحيث يبلغ طول المسار، 506ينلهي ارلفاع و 

 

 ارتفاعات مسار النبي صالح واد ريا عن سطح البحر (:12) رقم شكل
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قاب العو  منظومة المراقبةو  يعلبر المسار أولى نلائج اللفاعل الذي تحصل بين الفلسطيني

ياز أزمة المفروضة عليه من قبل المتحلل، تحيث كان الهدف من اسلخدام هذا المسار اجل

إلى  ضعف الوقت الذي لسلغرقه رتحلة الذهابإلى  اللي كانت لملد في بعض االتحيانو  التحاجز

 مركز المدينة

 حرش ام صفا –مسار النبي صالح  .2

كل من تحاجز لية ؤ ر الاسلخدام هذا المسار كونه يملاز بابلعاده عن مدى إلى  لجأت المركبات

( 465غم من ذلك فهو يللقي مع الطريق رقم )تحلميش، بالر  مسلعمرةو  يتحلالالنبي صالح اال

هو مسار غير معبد و  ، تحيث يمر المسار داخل تحرش ام صفابيت أماناه مسلعمرةعند مدخل 

القرى و  قرية كفرعينإلى  م، تحيث يبدأ بجانب الطريق المؤدي 1350يبلغ طول هذا المسار 

ل مدخل مسلوطنة اليشا عند ينلهي مقابو  م 538يبلغ ارلفاعه هناك عن سطح البتحر و  المجاورة

كمائن إلى  م فوق سطح البتحر. لقد لعرضت المركبات اللي اسلخدمت هذا المسار 557ارلفاع 

 لتحذيرهم من العودةو  تحيث لم اللنكيل بمن كان يلواجد في للك المركبات تحلالمن قبل جيش اال

 اسلخدامه. مما دفع أصتحاب المركبات للبتحث عن طريق بديل آخر.إلى 

ال لقع في و  هما يللفان في منطقة لعد قريبة نسبيا من التحاجزأنظ في المسارين السابقين ياتح

( تحيث أنه لم يكن ممنوعًا بعد على 465مدى رؤيله ليللقيا مجددا في الطريق الرئيس )

 .الفلسطينيين
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 ( :مسار حرش ام صفا20) رقم خريطة

 

 

 لبحرارتفاعات مسار حرش ام صفا عن سطح ا :(13) رقم شكل

 مسار جسر عاطارة  .3

لضيق الخناق على تحركة الفلسطينيين من خال إيجاد تحواجز إلى  تحلالسعت قوات اال

تحاجز عطارة العسكري اتحد هذه التحواجز و  خروج المركبات من خالهاو  عسكرية للتحكم بدخول

 ية تحلالاال
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 (: مسار جسر عطارة21) رقم خريطة

 

 بإغاق مدخل بيرزيت الرئيسي بالمكعبات االسمنلية تحلالو إلتحكام السيطرة قامت قوات اال

لغيير تحركة السير صعودا بالجاه جسر عطارة تحيث يوجد التحاجز. يبلغ طول و  السوالر اللرابيةو 

عند نقطة النهاية و  م عن سطح البتحر782م، تحيث يبلغ ارلفاعه عند نقطة البداية  200المسار 

كان المسار موجود قبل اندالع االنلفاضة  قدو  م عن سطح البتحر 797إلى  يصل االرلفاع

الذي و  المركبات للمرور من خال التحاجز إلجبارفي فلرة االنلفاضة  تحلالقد وظفه االو  الثانية

 الوتحيدو  كان يسيطر أيضًا على مدخل بلدة عطارة الرئيسي
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 ارتفاع مسار جسر عطارة عن سطح البحر (:14) رقم شكل 

 اطريق عين السقي .4

قد لم اللجوء اليه و  د في معظم أجزاءه السلخدام المركبات العاديةبن مسار غير معهو عبارة ع

في التحاالت اللي كان يلم منع المركبات من اجلياز تحاجز عطارة العسكري بالجاه الطريق رقم 

م اسلخدم من قبل المركبات بهدف االللفاف على  4000( االللفافي يبلغ طول المسار 465)

مركز المتحافظة، أما بالنسبة الرلفاعه عن سطح و إلى اكمال الرتحلة منو  ريتحاجز عطارة العسك

يصل االرلفاع و  م عن سطح البتحر 736البتحر فيبلغ عند نقطة البداية القريبة من عين السقي 

 م فوق سطح البتحر752عند نقطة النهاية 
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 مسارعين  السقي :(22) رقم خريطة

 

 

 لسقي عن سطح البحرارتفاع مسار عين ا(:  15) رقم شكل 

االللفاف تحول تحاجز النبي  فمسار عين السقي يشبه المسارات اللي اسلخدمت بهد أنياتحظ 
بهدف  تحلالصالح، أما مسار جسر عطارة فقد اجبر الفلسطيني على اسلخدامه من قبل اال

 لفرعالها هناك و  لسهيل عملية السيطرة على شبكة الطرق
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 اطريق القصير  .5

لسهيل و  بهدف خدمة  قرى المنطقة 2002عام   لأهيله فيو  ر بديل لم شقههو عبارة عن مسا

بين مركز المتحافظة بعد ان لم منع المركبات من اسلخدام الطريق و  عملية اللواصل بينها

م 4000إلى  قرية عابود بطول يصلو  يصل المسار بين بلدة بيت ريما ،(465االللفافي رقم )

  2003لم لعبيد المسار في منلصف عام 

 مسار القصير  :(23) رقم خريطة

 

في اخر و  م490و يبلغ ارلفاع المسار عن سطح البتحر في نقطة البداية من بلدة بيت ريما 

الذي كان و  م فوق سطح البتحر ليلصل بالجزء األخر 330إلى  نقطة للمسار يصل االرلفاع
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ألخير أهالي قرية عابود فيما خدم هذا الجزء ايقبل اندالع االنلفاضة تحيث كان  معبداً ًا و موجود

عين الماء إلى  الشرق من القرية باإلضافةإلى  هم الزراعية الواقعةإلى أراضي يلعلق ووصولهم

 الموجودة هناك.

 

 ارتفاعات مسار القصير عن سطح البحر (:16) رقم شكل

 نيباالنو مسار مزارع  .6

مع و  دم ألغراض زراعيةلقد كان المسار موجود قبل قيام انلفاضة األقصى تحيث كان يسلخ

زيادة تحدة االغاقات قامت وزارة األشغال بإعادة لأهيل المسار ليائم اسلخدام المركبات 

 قد لجأ أصتحاب المركباتو  م تحيث يصل بين طرق داخلية3800يبلغ طول المسار و  العادية،

منعوا و  يتحلالاسلخدامه بعد ان أصبح من الصعب عليهم اجلياز تحاجز النبي صالح االإلى 

 . تحلال( االللفافي من قبل جيش اال465من اسلخدام الطريق رقم )
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  نيباالنومسار مزارع   :(24رقم ) خريطة

 

م عن سطح  280أما بالنسبة الرلفاع المسار عن سطح البتحر فيبلغ عند نقطة البداية تحوالي 

 م فوق سطح البتحر 450البتحر أما عند نقطة النهاية فيبلغ االرلفاع تحوالي  

 

  نيباالنوارتفاعات مسار مزارع   (:17) رقم شكل 
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 مسار ام صفا بردهام  .7

لقد لم اللجوء السلخدام هذا المسار من قبل األفراد بعد أن لمكن المركبات من إيجاد مسار من 

الزراعية القريبة من قرية ام صفا، تحيث قامت وزارة االشغال  راضيقرية برهام بالجاه األ

 لعبيده. و  وي برهام بلأهيل هذا الجزءباللعاون مع مجلس قر 

 برهام  -صفا  أممسار  :(25) خريطة رقم

 

و كان يلوجب على الركاب أن يقطعوا نصف المسافة لقريبا سيرا على األقدام ويلم ذلك بالنزول 

إلى  صوالو  الزراعية راضياألإلى  ( ثم465من قرية ام صفا بالجاه الطريق االللفافي رقم )

ي كانت للوقف في منلصف المسار في منطقة ال يمكن رؤيلها من مسلوطنة المركبات الل

 عطيرت 
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بلخريب األجزاء اللي لم لعبيدها مما  تحلالم  قامت قوات اال2000القريبة. يبلغ طول المسار 

زيادة المسافة اللي يلوجب قطعها سيرا على األقدام  أما بالنسبة الرلفاعات المسار عن إلى  أدى

ينلهي عند نقطة و  م عن سطح البتحر600فيبدأ المسار عن نقطة ارلفاع لبلغ سطح البتحر 

 م عن سطح البتحر650ارلفاع 

 

 ارتفاع مسار ام صفا برهام عن سطح البحر (:18) رقم شكل 
 اطريق عجول  .8

لم العمل على لأهيل هذا المسار بعد ان لم منع المركبات من اسلخدام الطريق االللفافي رقم 

 عطارة وقد لم اسلخدامه من قرى شمالو لمسار اللواصل بين قريلي عجول( ويليح ا465)

 م 4800قرى متحافظات الشمال يبلغ طول المسار إلى  البيرة باإلضافةو  شمال غرب رام اهللو 
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 مسار عجول عطارة  :(26) رقم خريطة

 

هي عند ينلو م560أما بالنسبة الرلفاعه عن سطح البتحر فيبلغ االرلفاع عند نقطة البداية 

أن المسار كان يعد من المسارات التحيوية إلى  م عن سطح البتحر. يجدر اإلشارة800ارلفاع 

قد بقي من دون لعبيد فلرة ما يقارب و  تحيث شهد كثافة في عدد المركبات اللي لسلخدمه

 السنلان، مما فاقم من معانات الفلسطيني 
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 ارتفاع مسار عجول عطارة عن سطح البحر (:19) رقم شكل
 اطريق كفر نعمة .9

على منع تحركة المركبات  تحلالإيجاد المسار عندما أقدمت سلطات االإلى  لم  اللجوء

كفر و ( االللفافي، يصل المسار بين قريلي رأس كركر 463الفلسطينية على الشارع رقم )

إلى  البيرة بهدف الوصولو  غرب رام اهللو  اسلخدم من قبل القرى الواقعة شمال غربو  نعمة

 يتحلالالمتحافظة دون اللوقف على تحاجز صردا اال مركز
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 مسار كفر نعمة )27 (خريطة رقم

 

 

 ارتفاع مسار كفر نعمة عن سطح البحر (:20) رقم شكل

ينلهي عند ارلفاع و  م 440أما بالنسبة الرلفاع المسار عن سطح البتحر فيبلغ عند نقطة البداية 

في المنلصف بين القريلين مما وكانت المعاناة يقطع المسار مجرى مياه الوادي الواقع ، م 490

 لتحديدًا عند وجدد جريان مائي في الوادو  لزداد في فصل الشلاء
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 اطريق يبروا .10

على قطع الطريق الواصل بين قريلي عين  تحلالاسلخدم هذا المسار بعد أن أقدمت قوات اال

 المسلعمرين يسلخدم من قبل دورا القرع، بالرغم من أن هذا الطريق هو طريق داخلي الو  يبرود

عين سينيا من و  إيجاد مسار بديل يربط بين قريلي يبرودإلى  مما دفع أهالي القرى الشرقية

 م 950يبلغ طول المسار و  مركز المتحافظةإلى  بهدف لسهيل عملية الوصول

 

 ارتفاع مسار يبرود عن سطح البحر (:21) رقم شكل 
 مسار يبرود :(28 (رقم خريطة
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( 4إلى  1ن ماتحظة نوعان من المسارات البديلة النوع األول الملمثل في المسارات من )يمك 

زيادة في االنتحدار وقد لم فلتحها بواسطة سير المركبة في المناطق و  السم بقصر في المسافة

اللخفيف من وعورلها باسلثناء طريق جسر عطارة أو  لم يلم شقهاو اللي يمكن لها السير فيها

اقلصار قيود إلى  الثانية، يرجع السبب في ذلك موجودة قبل اندالع االنلفاضة اللي كانت

 هو التحاجز العسكري.و التحركة على نوع واتحد

السم بزيادة في المسافة مقارنة  (10إلى  5) أما النوع الثاني الملمثل في المسارات من

مكان عن قيود التحركة هذه المسارات ابلعدت قدر اال أنتحيث ياتحظ  (4إلى  1)بالمسارات من 

المواقع و  التحواجز العسكرية كل من الطرق االللفافيةإلى  باإلضافةاللي أصبتحت لشمل 

السوالر اللرابية وقد وجدت و  المكعبات االسمنليةو  البوابات التحديديةإلى  باإلضافةاالسلعمارية 

بعكس مسارات النوع  اللي اسلخدامها في الفلرة اللي لمثل ذروة االنلفاضةو  أغلب هذه المسارات

ان بعضها ما زال إلى  باإلضافةلم اسلخدامها في بدايات االنلفاضة و  اللي وجدتو  األول

 يسلخدم في التحاالت اللي يلم فيها اغاق للمسارات االعليادية التحالية مثل طريق القصير. 

انتحدار المسارات يبين الرسم البياني اللالي درجات االنتحدار  للمسارات البديلة مقارنة بدرجات 

 االعليادية في التحاالت الدراسية الثاث. 
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 مقارنة درجات انحدار مقاطع المسارات البديلة بالمسارات االعتيادية  (:22) رقم  شكل

 

 مقارنة درجات انحدار مقاطع المسارات البديلة بالمسارات االعتيادية  (:23)رقم  شكل 
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 ياتالتوصو  الفصل السابع النتائج
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 والتوصيات النتائج

 النتائج 1.7

مخرجات وقراءة  2015في الربع األول من العام  الموزعة االسلبانةمخرجات لتحليل من خال  

أثناء االنلفاضة الثانية في  اسلخدمتاللي و  اللتحليل المكاني للوزيع مسارات التحركة الفلسطينية

 :ج كانت اآلليةمتحافظة رام اهلل والبيرة نجد أن أبرز النلائ

يعيش الفلسطيني في الضفة الغربية لتحت درجة لأثير كبيرة لللولر والقلق الناجم عن  .1

 لسلخدم فيمجموعة من القيود المفروضة من قبل المتحلل على شبكة الطرق اللي 

، تحيث يبين االسلبانةاليه نلائج  لشير، وهذا ما التحياة اليومية من قبل الفلسطيني

 المجال النفسي أن درجة القلق أسئلةالمبتحوثين على  جاباتإلالملوسط التحسابي 

نقاط  4من أصل  2.88هي درجة لأثر كبيرة بواقع  تحلالاللولر من مكونات االو 

 ولعلبر هذه النليجة اجابة لسؤال الدراسة األول.

 باإلضافة)مسلعمرات، تحواجز عسكرية(  تحلاليلتحكم اللوزيع الجغرافي لمكونات اال .2

فقد أشارت نلائج  ،االللفافية باللواجد الفلسطيني في األماكن اللي يتحللهاالطرق إلى 

 تحلاليلجنبون اللواجد في األماكن اللي يلواجد به اال المبتحوثينغالبية  أناالسلبيان 

( تحيث بلغ الملوسط 5، ويلضح ذلك في اجابالهم على الفقرة رقم )من خال مكوناله

 علبر هذه النليجة اجابة لسؤال الدراسة الثالثولدرجات.  4من أصل  3.08التحسابي 



118 
 

 

 

مثل في للفلسطيني في الضفة الغربية لالأثيرًا على  تحلالأكثر مكونات اال .3

ارلباط إلى  ذلك يعودمثل في الطرق االللفافية ولعل السبب في لأقلها لو  المسلعمرين

نظر عن ما في األماكن اللي للواجد فيها المسلعمرات بغض ال المسلعمريناعلداءات 

وهذا يلضح من اجابات المبتحوثين  ،اذا كان الطريق مصنف على أنه اللفافي أم ال

 .االسلبانةفي  (F.1)القسم على 

ما زالت ظاهرة اجبار الفلسطيني على سلوك مسارات بديلة موجودة تحيث أفاد ما  .4

في الوضع التحالي في الضفة الغربية و  همأن( من المبتحوثين %62.8نسبله )

 ون مسارات بديلة.يسلخدم

لتحكم في تحرية تحركة الفلسطينيين و  سيطرله على مسارات التحركة تحلالفرض اال .5

 عقاب.و  عليها من خال منظومة مراقبة

بين عدد و  وفقًا اللفاقيات أوسلو راضيقد يكون هناك عاقة بين لصنيف األ .6

في عدد المسارات المسلخدمة  أنالمسارات اللي اسلخدمها الفلسطيني تحيث وجد 

ل من التحاالت أكثر مما لم اسلخدامه في ك )قرية كفرعين( التحالة الدراسية األولى

التحالة الدراسية األولى لقع في األراض المصنفة  أنالثالثة مع العلم الدراسية الثانية و 

 المصنفة "ب". راضيالثالثة فلقع في األو  "أ" أما التحاالت الدراسية الثانية

سافة المقطوعة من قبل الم إجمالياخلاف إلى  أدى لتحلاان اخلاف مكونات اال .7

تحيث لوتحظ انه في  في التحاالت الدراسية الثاث مسافة المسار البديل(الفلسطيني )
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فان  الفلسطيني تحركةتحال كان التحاجز العسكري هو المكون الوتحيد الذي يعيق 

كل من في تحال اشلراك  ةقصيرة مقارن لعد مسافة المسارات البديلة المسلخدمة

 في فرض القيود على تحركة الفلسطيني. واجزالتحو  اتالمسلعمر 

رب من المسلعمرات لم لوتحظ أن  المسارات االعليادية الفلسطينية اللي ال لمر بالق .8

عسكري على المسار يذكر اال في التحاالت اللي لم وضع تحاجز لشهد لغيير 

على األقدام مثال قرى  ر الفلسطينيين على اجلياز التحاجز سيراً االعليادي  مما اجب

بلدة بيرزيت، المزرعة الغربية، أبو إلى  باإلضافةعريك،  عين، دير ابزيع، كفر نعمة

بين مسارات  ةوهذا ما لم اسلنلاجه بعد اجراء مقارن جيبيا.و  شخيدم، برهام، كوبر

كفر قرية و  بين مسارات كل من بلدة بيرزيتو  اللنقل في التحاالت الدراسية الثاث

 .نعمة

وهذا يمكن ، تحلاللجنب الفلسطيني قدر االمكان تحدود منطقة الرؤية لمكونات اال    .9

اللي عرضت المسارات البديلة و  خرائط التحاالت الدراسية الثاثه من خال ماتحظل

اللي سلكها الفلسطيني في الفلرات الزمنية المخللفة، تحيث ياتحظ أن أغلب المسارات 

 التحواجزو  المسلعمرات) تحلالرؤية لمكونات االللجنب قدر االمكان مناطق مدى ال

 (.العسكرية
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 التوصياتو  الخاتمة  2.7

الفلسطينية  راضيالتحركة في األو  لعل اللذبذب الذي شهدله تحالة االسلقرار النسبي لتحرية اللنقل

م المتحللة مثل أبرز الصعوبات اللي واجهة الباتحث أثناء اجراء الدراسة، ان الفلرة الزمنية اللي ل

من خالها قياس درجة القلق واللولر لدى الفلسطيني في الضفة الغربية السمت بالهدوء النسبي 

المساس بالمسارات االعليادية اللي يسلكها إلى  تحيث لؤثر األتحداث على أرض الواقع

تحصار من قبل و  إغاقات االسلبانةالفلسطيني، وقد شهدت متحافظة الخليل قبل لوزيع 

ابل شهدت متحافظة نابلس اغاقات مشابهة ما لبثت ان املدت للطال باقي ، في المقتحلالاال

 متحافظات الضفة الغربية.

أما فيما يخص متحافظة رام اهلل والبيرة فقد أغلقت العديد من مداخل اللجمعات الفلسطينية واجبر 

اك قد يكون هنو  الفلسطيني لسلوك مسارات بديلة بعضها اسلخدم في فلرة االنلفاضة الثانية

 مسارات بديلة لم لسلخدم في للك الفلرة. 

لقيد تحرية اللنقل والتحركة على اعادة لكوين و  من جهة أخرى يمكن البتحث في أثر االغاقات

الخدمالي للجمعات فلسطينية على تحساب أخرى لملعت قبل لقييد تحرية و  الثقل االقلصادي

   من اللجمعات المتحيطة بها.خدماليًا للكثير و  التحركة بكونها مركزًا لجارياً و  اللنقل
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 المراجعو  المصاار

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 قائمة المصاير والمراجع:

 

 المراجع باللغة العربية: 
 

التحركة عبر التحواجز لقرير تحول لقييد تحرية تحركة الفلسطينيين في  .1998 عمار.، الدويك
 .فلسطينالضفة الغربية وقطاع غزة، الهيئة المسلقلة لتحقوق المواطن، 

  www.ichr.ps/pdfs/legal5 17.11.2014لاريخ االسلرجاع 

، وزارة الدولة 2012. اللقرير السنوي 2012مركز المعلومات لشؤون الجدار واالسليطان، 
 لشؤون الجدار واالسليطان، فلسطين

مرات اإلسرائيلية في فلسطين اللقرير المسلع ،2013الفلسطيني، لإلتحصاءالجهاز المركزي 
 ، فلسطيناإلتحصائي السنوي 

 10.5.2014لاريخ االسلرجاع 
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx  

دة لفهم اسلراليجيات المشروع الكولونيالي . اللطهير المكاني: متحاولة جدي2009تحنفي، ساري. 
 .360االسرائيلي، مجلة المسلقبل العربي، العدد 

     http://www.caus.org.lb 26.03.2014لاريخ االسلرجاع 

المقهور،  نسانسيكولوجية اإلإلى  . اللخلف االجلماعي مدخل2005تحجازي، مصطفى. 
 ز الثقافي العربي، لبنان.المرك

 . مسار النهب تحالة البؤرة االسليطانية عدي عاد.2013مؤسسة يش دين،

    din.org-http://www.yesh  (17,11,2014)لاريخ االسلرجاع 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal5
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
http://www.caus.org.lb/
http://www.yesh-din.org/


123 
 

 

 

الوصول في و  ، لطورات امكانية اللنقل2011ية، نساناألمم الملتحدة مكلب لنسيق الشؤون اإل
 الضفة الغربية. 

  https://www.ochaopt.org 25.6.2013   لاريخ االسلرجاع  

سة تحيفا. مؤس –لطور قطار درعا و  . الخط التحديدي التحجازي: لاريخ2008منصور، جوني. 
 الدراسات المقدسية، رام اهلل.

 معاقبة المواطنين.و  . طرق الفصل العنصري لعزيز االسليطان2009مركز العمل اللنموي/معًا.

  ctr.org-http://www.maan  26.03.2014لاريخ االسلرجاع 

. ما وراء جنوب افريقيا: فهم األبرلهايد االسرائيلي، شبكة السياسات 2013عبد النور، سامر.
 .الفلسطينية، كاليفورنيا

  shabaka.org-https://al 11.10.2014لاريخ االسلرجاع 

ية االسرائيلية تحلالاالجلماعية النالجة عن التحواجز االو  . اآلثار النفسية2010عوض، تحسني. 
ة، لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفلوتحة المارين عبرها يوميا، جامعة القدس المفلوتح

 فلسطين.

  www.qou.edu 17.03.2013لاريخ االسلرجاع 

. التحواجز العسكرية االسرائيلية دراسة لتحليلية لدور التحواجز 2003علقم، نبيل، شريف كناعنة.
 النشر، فلسطين.و  االقلاع، مركز فلسطين للدراساتو  في االخضاع

المعاقبة والدة السجن )ملرجم للعربية(، مركز االنماء القومي، و  ة. المراقب1990فوكو، ميشيل.
 لبنان.

https://www.ochaopt.org/
http://www.maan-ctr.org/
https://al-shabaka.org/
http://www.qou.edu/


124 
 

 

 

 الخليل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين.إلى  . الطريق2008فراج، خالد. 

  studies.or-www.palestine 20.09.2015لاريخ االسلرجاع 

 

 ة االنجليزية:المراجع باللغ

 

Altheide, David.2003. Creating Fear: News and the Construction of Crisis 

(15.10.2014)    http://www.cjsonline.ca 
B'TSELEM.2004. Forbidden Roads Israel's Discriminatory Road Regime in the west 

bank. (15.09.2014) 

 http://www.btselem.org/publications/summaries/200408_forbidden_roads  

B'TSELEM.2007. Ground to Halt Denial of Palestinians' Freedom of movement in the 

west bank. (15.09.2014) 

http://www.btselem.org/publications/summaries/200708_ground_to_a_halt 

Furedi, Frank. 2007. The only thing we have to fear is the ‘culture of fear’ itself 

www.frankfuredi.com/articles2007.shtml(30.09.2014)  

Gordon, Neve. 2008. Israel’s Occupation, University of California, USA 

Journal of Extension, Analyzing Likert Data, 2012, V50 

http://www.joe.org/joe/2012april/tt2.php  

Modly, R, Alexandra, Geography of fear: Understanding student's sense of place, 

Chrestomathy, V. 8, p 115 – 146 (20.10.2014) 

 http://chrestomathy.cofc.edu/archives/volume8.php 

Weizman,Eyal. 2007,Hollow Land Israel's Architecture of occupation, Uk 

 

http://www.palestine-studies.or/
http://www.cjsonline.ca/
http://www.btselem.org/publications/summaries/200408_forbidden_roads
http://www.btselem.org/publications/summaries/200708_ground_to_a_halt
http://www.frankfuredi.com/articles2007.shtml
http://www.joe.org/joe/2012april/tt2.php
http://www.joe.org/joe/2012april/tt2.php
http://chrestomathy.cofc.edu/archives/volume8.php


125 
 

 

 

  المالحق

 
 

 تحت عنوان" أثر الحواجز اإلسرائيلية على مسارات الحراكة الفلسطينية" نةبااست

 أخي الكريم/ أختي الكريمة

 

 نةبااستضوع: تعبئة المو

 

كجزء من استكمال متطلبات درجة الماجستير، يقوم الطالب بال مصطفى دغرة بإجراء دراسة 

 تتعلق في "أثر الحواجز اإلسرائيلية على مسارات الحركة الفلسطينية في الضفة الغربية".

 

يسلكها  تهدف الدراسة لقياس مستوى تأثير الحواجز اإلسرائيلية على مسارات الطرق التي

المواطن الفلسطيني داخل الضفة الغربية في حياته اليومية. من جهة أخرى قياس مدى القلق 

 الناتج عن هذه الحواجز. 

 

هذه البيانات يراعى فيها  أندقة علماً و بموضوعية نةبااالست أسئلةنرجو منكم اإلجابة عن 

 قط.السرية التامة  حيث ستستخدم البيانات ألغراض البحث العلمي ف

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 معلومات عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H.اذا كنت اطالب 
1.  Hهل يؤثر لغيير الطريق الذي لسلكه بشكل يومي  على مسلوى لتحصيلك الدراسي 

 ال يؤثر أبدا ( )   4.نادرًا    ( )   3.غالبًا    ( )   2.دائمًا  (   )  1.

 ال يؤثر أبداً (   ) نادرًا   
2.  H  ثر لغيير المسار على نسبة تحضورك للمتحاضراتهل يؤ 

 ال يؤثر أبدا ( )   4.نادرًا    ( )   3.غالبًا    ( )   2.دائمًا  (   )  1.

3.  Hإلى  أجبرت على عدم إكمال مساق معين بسبب االخلاف الذي يطرأ على الطرق اللي لسلكها للوصولو  هل سبق
 مكان دراسلك

 ال يؤثر أبدا ( )   4.نادرًا    ( )   3.    غالباً ( )   2.دائمًا  (   )  1.

 K اذا كنت سائق 
1.  Kهل يلأثر معدل إنفاقك على الوقود المسلخدم أثناء قيامك بنقل الركاب باسلخدام طرق بديلة 

 ال يلأثر أبدا ( )   4.نادرًا    ( )   3.غالبًا    ( )   2.دائمًا  (   )  1.

 الجنس .1

 )    ( أنثى2.)    ( ذكر      1.

 العمر .2

 فما فوق 65 )    (4.  65 - 35 )    (3.  35 - 24 )    (2.  24 - 18 )    (1.

 المستوى التعليمي .3

 . )   ( دراسات عليا5بكالوريوس   )    (4.دبلوم   )    (3.. )   ( ثانوي   2اعدادي فما  دون  )    (1.

 . )    ( غير مستكمل للدراسة6المهنة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ غير ذلك الرجاء التحديدـــــ )    (7.تاجر  )    (6. موظف  )    (5.سائق   )    (4. عامل  )    ( 3.طالب  )    (2.ال أعمل   )    (1.

 مكان السكن  .4

 مخيم )    (3.  مدينة  )    (2. قرية   )    (1.

 

 اسم القرية/ البلدة/المدينة التي تسكن فيها:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5



127 
 

 

 

2.  K يانة المركبة عند اسلخدام طرق بديلةهل يلأثر معدل إنفاقك على أعمال ص 

 ال يلأثر أبدا ( )   4.نادرًا    ( )   3.غالبًا    ( )   2.دائمًا  (   )  1.

 G   إذا كنت صاحب/ سائق مركبة نقل بضائع استهالكية 
1.  G هل للأثر جودة البضائع اللي لقوم بنقلها عند اسلخدام طرق بديلة 

 ال للأثر أبدا ( )   4.نادرًا    ( )   3.  غالبًا  ( )   2.دائمًا  (   ) 1.

2.  Gللف للبضاعة عندما يطرأ اخلاف على الطرق اللي لسلكها عادة للوصيل/ بيع بضاعلكأو  هل لعاني من كساد 
 لم يتحدث مطلقاً ( .)   4نادرًا    ( .)   3غالبًا    ( .)   2دائمًا  (   ) .1

 على الموااطن الفلساطينيالجز  األول: تأثير الحواجز االسرائيلية  

 B.1جيش وشراطة و  سلوك إحاى الاطرق التي يكثر فيها تواجا للمستواطنينأو  مستواطناتأو  عنا مرورك بالقرب من حواجز
 دهل تشعر بـ: حتاللاال

 

 .أبدا4 .نادرا3 .غالبا2 .دائما1 

 B.1.1أنك معرض إلاطالق نار من قبل المذكورين أعاله     

 B.1.2الجسايةأو  اإلدهانة اللفظيةأو  الانك معرض لالعتق     

 B.1.3انك معرض لعمليات إلقا  حجارة من قبل المستواطنين     

 B.1.4/الحصول على مخالفة مرورية بسبب أو  انك معرض ألن تصاار مركبتك
 حتاللاستخاامك لاطريق ممنوع عليك استخاامه من قبل اال

    

 B.1.5را السماح لك بإكمال الاطريقانك معرض الن تقضي وقتا أاطول منتظ     
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 B.2شراطة و  جيشو  زيااة حاة االعتاا ات من قبل المستواطنينأو  اإلغالقإلى  في حال تعرض مسار رحلتك المعتاا
 فكرت في: أو  دهل قمت حتاللاال

 

 

 B.3:في حال سماعك بوجوا أعمال إلقا  حجارة من قبل المستواطنين على الاطريق التي تسلكها بشكل يومي دهل تقوم بـ 

 .أبدا4 .نادرا3 .غالبا2 .دائما1  

 B.3.1دهل تقوم بالتأكا من صحة الخبر قبل استخاامك للاطريق     

 B.3.2دهل تقوم باالنتظار لحين تأكاك من أن أحااث إلقا  الحجارة توقفت     

B.3.3دهل تقوم باستخاام الاطريق بالرغم من استمرار أحااث إلقا  الحجارة     

 B.3.4انتظار توقف أحااث إلقا  الحجارة دهل تقوم باستخاام اطريق بايل اون     

 

 

 

 

 .أبدا4 .نادرا3 .غالبا2 .دائما1 

 B.2.1 استخاام اطريق بايل عن الاطريق المعتاا     

 B.2.2اطبيعتها إلى  مكان عملك/ اراستك لحين عواة األمورإلى  ابكتأجيل ذده     

 B.2.3اطبيعتها إلى  االنتظار في إحاى أجزا  الاطريق لحين عواة األمور     
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 أمام اإلجابةضع إشارة   الجز  الثاني: مجال أوقات تغيير الاطريق   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 F.1توتر  و = أكثر قلق5توتر و = أقل قلق1قلقا أكثر من غيردها و  من وجهت نظرك اي التالية تشكل لك توترا 
 حتالل)   (شراطة اال المستواطنين( )   الحواجز ( )   ناتالمستواط( )   الاطرق االلتفافية( )  

D:عناما أقترب من حاجز احتاللي أو مستواطنة ينتابني ما يلي 

 1
ئما
.دا

 
2

البا
.غ

 
3

ادرا
.ن

 
4

أبدا
.

 

 D.1.1تحلالكأن تحدث سيئ سيتحصل معي سببه االو  أشعر     

 D.1.2تحاجزأو  أشعر باللولر كلما اقلرب من مسلوطنه     

C.11ومي؟في الوضع الحالي، هل تضطر إلى استخدام طرق بديلة عن تلك التي تسلكها بشكل ي 

 ال أضطر الستخدام طرق بديلة )    (4.نادراً     )    (3.غالباً     )    (2.دائماً   )    (1.

C.1.2     يمكن اختيار أكثر من إجابة(إذا اكنت تستخدم طرق بديلة، هل يعوي السبب إلى( 

 تواجد لدوريات الشرطة اإلسرائيلية )    (.1

 كريوجود أزمة مرورية على حاجز عس )    (2.

 اعتداءات من قبل المستوطنين )    (3.

 إغاق مؤقت لمداخل الطريق التي تستخدمها )    (4.

 منع شفوي من قبل جيش االحتال بعدم استخدام الطريق الذي تستخدمه بشكل يومي )    (5.

 غير ذلك، حدد )    (6.

C.1.3ها في النهارهل تضطر أحياناً الستخدام طرق في الليل تختلف عن تلك التي تسلك 

 ال أضطر الستخدام طرق في الليل تختلف عن طرق النهار )    (4.نادراً     )    (3.غالباً     )    (2.دائماً   )    (1.

C.1.4    :يمكن اختيار أكثر من إجابة(إذا اكنت تستخدم طرق ف  الليل سبب استخدامك لها يعوي إلى( 

 ضاءةالطريق التي تسلكها في الليل م )    (1.

 الطريق التي تسلكها في الليل مكتظة بالسيارات العربية )    (2.

 الطريق التي تسلكها في الليل ال تمر بالقرب من المستوطنات )    (3.

 غير ذلك، حدد )    (4.

 

 



130 
 

 

 

 D.1.3ياتحلالشعر بالضيق عندما أعلم أن أمامي تحاجز أ     

 D.1.4مسلوطنةأو  كلما مررت بجانب تحاجز تحلاللنلابني صور ذهنية ألتحداث تحصلت معي من قبل اال     

 D1.5فيها ملواجدا تحلالالشوارع اللي يكون االو  ألجنب قدر اإلمكان جميع/أو اغلب األماكن     

 D1.6سيارات المسلوطنين ولنلابني تحاالت ضيقو )الدوريات( تحلالات االانزعج عند رؤيلي عرب     

 D.1.7انشغل و  المسلوطنينأو  تحلاليضطرب نومي إن كان علي في اليوم اللالي المرور من مناطق يلواجد بها اال
 باللفكير في ذلك

    

 D.1.8لوطنةمسأو  ياتحلالأفراد عائللي عند االقلراب من تحاجز و  أخاف على نفسي     

 D1.9مسلوطنةأو  ياتحلالأن أكون أكثر غضبا عند االقلراب من تحاجز إلى  أميل     

 D.1.10أكاد اسمع دقات قلبيو  يزداد قلبي خفقانا     

 D.1.11اعمل على إغاق نوافذ السيارة كلما اقلربت من مسلوطنة     

 D1.12 ان كان ال يوجد جنود على التحاجزو  ي تحلىاتحلالاعمل على فلح نوافذ السيارة كلما اقلربت من تحاجز     

 D1.13اخفض صوت المسجل/ الراديو)المذياع( تحلى أكون أكثر لركيزا     

 D.1.14اطلب من السائق عمل ذلكأو  اخفض سرعة السيارة     

 D1.15إضاءة مصابيح المركبةو أتأكد من وضع حزام األمان     

 D.1.16اطلب من السائق عمل ذلكأو  أسرع أكثر من المعتاد     
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