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مقدمة
الت تنتج عن
ينتج العنف المتبادل والصعوبات الحياتية ي
ن
والت
الرصاع انطباعات سلبية لدى كال الطرفي تجاه االخر ي
تلعب دورا رئيسيا نف تقويض التوصل ألي اتفاقية سالم ن
بي
ي
ن
الطرفي ،حيث يفقد الطرفان الثقة ببعضهما ن يف نواياهما
ينه الرصاع .حاولنا ن يف هذه الدراسة
للتوصل لسالم
حقيق ي
ي
ر
ن
الت
التكت عىل المناطق األكت مواجهة لصعوبات الحياة ي
خلفتها ممارسات سلطات االحتالل ،لمعرفة كيف سيؤثر
ذلك عىل الثقة وعملية السالم .تركز هذه الورقة عىل دراسة

لدي رغبة لالنتقال من املنطقة لفرتة حمددة ،لغاية ما الظروف
تتحسن ،الن وضعنا صعبا لصعوبة التحرك من القرية ابجتاه عملي
يف رام هللا او ذهاب ابنائي جلامعاهتم ،فنحن نعيش معاانة يومية على
احلواجز إىل جانب خوفنا على أبنائنا من اللحظة اليت خيرجون فيه
من املنزل وحىت عودهتم.

(مشارك يف لقاء اجملموعات البؤرية بتاريخ .)2021/3/1

الت ترتفع فيها المعاناة ومن ثم عىل
احدى المناطق ي
صعوبات الحياة جراء بناء الجدار بما يتبع ذلك من حواجز وقيود االحتالل عىل السكان ،وكيف يؤثر ذلك عىل مواقف
ن
ائيليي وعملية السالم.
وانطباعات اهل ا لمنطقة تجاه اإلرس
ن
ن
المواطني ن يف المناطق
الت يعيشها
جاءت هذه الورقة كورقة سياسات من أجل البحث يف وسائل التخفيف من صعوبات الحياة ي
ن
ن
الفلسطيت والمجتمع
المدن
المحاذية للجدار ،ن يف محاولة لتقديم مجموعة من التوصيات للحكومة الفلسطينية والمجتمع
ي
ي
الطرفي إذا ما ارادا ن
ن
الدول والحكومة اإلرسائيلية يمكن البناء عليها نف محاولة لتعزيز الثقة ن
المض ن يف عملية سالم جادة
بي
ي
ي
ي
تنه جميع القضايا العالقة.
ي
ن
اعتمدت هذه الورقة عىل نتائج استطالع ن
الفلسطيت للبحوث السياسية والمسحية حول الثقة
ي للرأي العام أجراهما المركز
ي
ن
بالطرف اآلخر .تم اجراء االستطالع األول نف شهر آب /أغسطس  2020ن
فلسطيت ن يف
بي عينة تمثيلية بلغ عددها 1200
ي
ي
ً
ً
تشين ن
تشين أول /أكتوبر -ر
سكانيا .تم إجراء االستطالع الثا نن نف نهاية شهر ر
ثان/
الضفة الغربية وقطاع غزة ن يف  120موقعا
ي
ي ي
ن
نوفمت  ،2020ن
فلسطيت ن يف الضفة الغربية وقطاع غزة .كما قمنا بإجراء تجارب مسحية ن يف
بي عينة تمثيلية بلغ عددها 1560
ي
ن
ثان /يناير  2021ن
بي عينة بلغت  ،243منهم  162فردا ممن يعيشون ن يف مناطق شديدة المعاناة بسبب الجدار
شهر كانون ي
ً
وغتها من مشقات الحياة اليومية تحت االحتالل ،و 81فردا من مناطق اقل معاناة ر
وأكت بعدا عن مناطق االحتكاك .كذلك
ن
ن
ن
الت يواجهها المواطنون ن يف
قمنا بعقد مجموعتي بؤريتي لمناقشة نتائج االستطالعي والتجارب المسحية حول الصعوبات ي
ن
ن
والمواطني وعىل مجموعة من
والمختصي
هذه المناطق .اعتمدت الورقة أيضا عىل العديد من المقابالت مع صناع القرار
الت تناولت الموضوع إضافة للتقارير الصادرة من المؤسسات الفلسطينية والدولية.
التقارير الصحفية ي

الفلسطيت نتيجة جدار الفصل
الت تواجه المواطن
ي
صور الصعوبات ي
ّ
ن
الفلسطينيي من الضفة الغربية إل إرسائيل
قررت حكومة االحتالل إقامة جدار الفصل ن يف حزيران  2002بهدف منع دخول
ّ
ن
الت نفذها فلسطينيون.
إال من خالل معابر معينة ،أقيم الجدار حسب الرواية االرسائيلية يف أعقاب سلسلة طويلة من العمليات ي
ن
اض الفلسطينية
ولكن مسار الجدار يثبت ان الجدار كان له اهداف استعمارية استيطانية حيث ابتلع مساحات واسعة من األر ي
تقدر ر
بأكت من  %10من مساحة الضفة الغربية.
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ّ ً
ن
ّ
الت
ُيمر ما يقارب  %85من مسار الجدار متلويا داخل الضفة الغربية .يبلغ طول مسار الجدار  712كم بما يف ذلك المقاطع ي
ّ
ّ
أن طول الجدار ر
ن
األخرص البالغ  320كم.
أكت من ضعف طول الخط
الت قيد التخطيط .أي
والت قيد البناء وتلك ي
أنجز بناؤها ي
ّ
ّ
ن
ّ
اض الضفة
إذا أتمت إرسائيل بناء جدار الضم عىل امتداد المسار المحدد كله ،فسوف تقتطع بذلك  526,677دونم من أر ي
الغربية1.
ّ
ًّ ن
ن
ّ ً ّ ًّ
اض
"فصلت إرسائيل بواسطة الجدار السكان عن أراضيهم يف نحو  150تجمعا سكانيا فلسطينيا يف الضفة الغربية وبضمنها أر ٍ
ّ
اعية وأراض للرع إذ حبست هذه األر ن
زر ّ
ن
ن
بي الجدار ن
اض ن
الفلسطينيي
األخرص .هكذا أغلقت إرسائيل ن يف وجه آالف
وبي الخط
ٍ
ي
ي
ُ
ّ
ّ
الت أنجز بناؤه
إمكانية الوصول بحرية إل أراضيهم وحرمتهم من استخدامها .صحيح أن إرسائيل جعلت عىل امتداد الجدار ي
ًّ
ّ
ّ
ّ
ن
ًّ
ّ
ن
اض الواقعة خلف الجدار
 84بوابة يمكن للفلسطينيي عبورها  -نظريا؛ لكن هذه البوابات ال تتيح فعليا الوصول بحرية إل األر ي
ُ
ّ
ّ
ن
ّ
اض يحتاج ال ترصي ح من
بل كانت الغاية منها خلق صورة زائفة توهم بأن الحياة تستمر عادية" .حيث ان الدخول لهذه األر ي
ّ
اإلدارة المدنية وال يمنح الترصي ح لكل من يقدم طلبا للدخول ألرضه 2.خلف إقامة جدار الفصل مجموعة من الصعوبات عىل
ن
ن
طرف الجدار ،وتنوعت هذه الصعوبات ن
ن
اجتماع أثر عىل الروابط
بي ما هو
القاطني عىل
الفلسطيت خاصة
حياة المواطن
ي
ي
ي
ن
طرف الجدار ،أو أجت بعض العائالت خلف الجدار عىل االنتقال لمناطق اخرى ،او
االجتماعية للعائالت الفلسطينية عىل
ي
ر
اع
صعوبات اقتصادية مرتبطة بفالحة أراضيهم واالعتناء بها طوال العام ،إل جانب حرمان أصحاب
المواش من الوصول للمر ي
ي
خلف الجدار ،وخسائر اقتصادية أخرى .باإلضافة للصعوبات التعليمية والصحية والبيئية.

الصعوبات االجتماعية لجدار الفصل
أصبحت حالة التفكك والعزلة االجتماعية ،سمة مفروضة عىل أبناء المناطق الواقعة غرب الجدار الفاصل؛ نتيجة اإلجراءات
ُ
جانت الجدار ،ضعفت
الت فصلت وباتت عىل
ي
الت تفرضها سلطات االحتالل ،فالعائالت الفلسطينية ي
االحتاللية المعقدة ي
عالقاتها العائلية ،وباتت تعيش حالة من العزلة االجتماعية؛ لصعوبة التواصل مع عائالتها عىل الجانب اآلخر من الجدار.
إضافة إل أن عملية التنقل ،إن تمت ،باتت ر
أكت كلفة؛ بسبب
الت وضعها
طول المسافة ،والحاجة
لتخط العراقيل ي
ي
ن
وف غالب األمر ،ال يمكن للعائالت الفلسطينية
االحتالل .ي
المقيمة ررسق الجدار زيارة أقارب هم غربه .أما ن يف االتجاه
المعاكس ،فقد سمح االحتالل بزيارة واحدة ن يف الشهر .وقد
ن
الفلسطيت إل أن نحو
أشارت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
 35ألف أرسة ن
مترصرة من الجدار ،ناهيك عن وجود نحو 67
فلسطيت نف ن
ن
األخرص3،
ن
مبان معزولة ن
بي الجدار والخط
ألف
ي
ي ي
ن
االجتماع فيما
الفلسطينيي من التواصل
مما يصعب عىل
ي
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عن أي سالم تتحدثون عندما تنقلب حياتنا رأس على عقب نتيجة
اإلجراءات اليت يقوم هبا االحتالل .فأان مواطن من قرى القدس متزوج
من قريبيت من القدس ،فأان أحياان احرم من دخول منزيل يف القدس (داخل
اجلدار) عدة اشهر بسبب عدم منحي تصريح الدخول واملبيت يف
القدس ،وابلتايل تتحول حياتنا اىل جحيم.
فكيف تريدين ان اثق ابإلسرائيليوكيف تريديين أن اعمل سالم معه ،هم
يسعون لتهجريان من القدس وال بريدون سالم وامنا يريدون مضيعة الوقت
لالستمرار يف خمططات التتجري واالستيطان.
مواطن رفض الكشف عن امسه خوفا من عدم حصوله على تصريح
املقابلة بتاريخ .2021/5/23

ن
ن
اض المحتلة – بتسيلمhttps://www.btselem.org/arabic/separation_barrier .
ائيىل لحقوق االنسان ن يف األر ي
مركز المعلومات اإلرس ي
ن
اض المحتلة – بتسيلم ،مصدر سبق ذكره.
ر
األ
ف
االنسان
لحقوق
ائيىل
ي
ي
مركز المعلومات اإلرس ي
ن
الفلسطيتpcbs.gov.ps › portals › _pcbs › PressRelease › Press_Ar_LandDayA2020 .
الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
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بينهم .وهذا ما عت عنه المشاركون نف لقاءات المجموعات البؤرية حيث قال احد المشار ن
كي انه زيارات األقارب واألصدقاء
ي
لبيته لم تعد ممكنة بسبب هذا الجدار.
ن
يعان سكان المناطق الت تقع خلف الجدار او القريبة من الجدار من هواجس مختلفة ر
أكت من غتهم مثل الخوف عىل العائلة،
ي
ي
ن
ن
ن
قلقي
ثان  2021أن %78
والخوف من التهجت .فقد أظهرت نتائج استطالع للتجارب المسحية الذي أجراه المركز يف كانون ي
ن
ائيىل ،كما أظهرت النتائج أن  %50يخشون
ان يتم االعتداء عليهم أو عىل عائالتهم يف الحياة اليومية من اعتداءات الجيش اإلرس ي
تهجتهم من أماكن سكنهم 4.والشكل رقم ( )1يوضح ذلك.

الفلسطيت
الشكل رقم ( )1بعض مظاهر القلق لدى المواطن
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المناطق التي ال
تعاني

الخوف من التهجير من مكان السكن

الخوف على النفس والعائلة من اعتداءات الجيش
اإلسرائيلي

الصعوبات االقتصادية لجدار الفصل
خلف إقامة الجدار ن
أضارا اقتصادية كبتة تمثلت بحرمان المزارعون

يف موسم الزيتون يتم اعطاءان تصاريح لدخول أراضينا خلف اجلدار،

من الوصول ألراضيهم خلف الجدار بانتظام (بسبب التصاري ح
ن
فق موسم الزيتون  2020أغلقت
المطلوبة للدخول خلف الجدار) ،ي
مجموعة من المناطق ومنع المزارعون من الدخول ألراضيهم معظم
ن
اض خسائر كبتة 5.كما أدى
الموسم،
ي
وبالتال تكبد أصحاب هذه األر ي
ن
الفلسطينيي من العديد من مصادر المياه حيث
بناء الجدار لحرمان
ضم جدار الفصل عددا كبت من مصادر المياه الخاصة بهم.

وجيب ان نكون على البوابة اليت عليها اجلنود يف الصباح الباكر

4
5

( )5:45ويف حال التأخر ال ميكن الدخول ،هذا يف الوضع الطبيعي
ويف بعض املرات اذا اشتبه اجليش بشيء حيجزوننا ابلساعات وحىت
منتصف الليل.
(مشارك يف لقاء اجملموعات البؤرية بتاريخ .)2021/3/1

ن
الفلسطيت للبحوث السياسية والمسحية ،استطالع التجارب المسحية ،مصدر سبق ذكره
المركز
ي

المحام بسام كراجة (مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان) بتاري خ .2021/5/25
مقابلة مع
ي
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ن
ن
اض ،والتأثت عىل السياحة
كما ترك الجدار اثارا اقتصادية سلبية أخرى عىل حياة الموطن
الفلسطيت من حيث مصادرة األر ي
ي
حيث ضم الجدار مناطق كثتة تحوي المزارات التاريخية والدينية ،إضافة للمحميات الطبيعة ،وترك الجدار أثره عىل
ن
المواطني بارتفاع نسبة البطالة ن
ن
الفلسطيت ال
بي الذين فقدوا مصدر رزقهم 6.كما اشارت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
األخرص ونحو  5,300منشأة ن
ن
وجود نحو  2,700منشأة معزولة ن
مترصرة من إقامة الجدار 7.وال يزال االحتالل
بي الجدار والخط
يالحق المنشآت االقتصادية الفلسطينية خلف الجدار وينكل بأصحابها .أحد أصحاب هذه المنشآت قدر خسائره نتيجة قيام
مرتي ر
بأكت من مليون شيكل8.
ن
االحتالل بهدم منشآته

صورة رقم ( )1مزارعون فلسطينيون يحاولون الدخول ألراضيهم ولعملهم خلف الجدار

9

ن
قلقي من
أظهرت نتائج استطالع التجارب المسحية المذكور سابقا أن  %83من سكان المناطق المحاذية لجدار الفصل
ن
ن
ويعان  %98من التأخت والتضييق
الماض،
فقدانهم ارضهم ،و %81لم يتمكنوا من الوصول ألرضهم خلف الجدار خالل العام
ي
ي
ن
المبحوثي أو أحد أفراد أرسهم لمصادرة أرض من قبل السلطات اإلرسائيلية ،وقال
بسبب بناء الجدار ،وتعرض  %98من
 % 100انهم منعوا من الوصول ألراضيهم مرات عديدة ،وقال  %98انه تم تأخت وصولهم ألراضيهم .كما أظهرت النتائج أن
ن
المبحوثي خربت لديهم أشجار بسبب عدم القدرة عىل الوصول لألرض لالعتناء بها ،وقال  %89ان خراب
 %91من
المحاصيل قد حصل بسبب عدم القدرة عىل الوصول وقت جمع المحاصيل ،إضافة ال  %91قالوا انه قطعت
والشكل رقم ( )2يوضح ذلك.

 6معهد أبحاث السياسات االقتصادية – ماس .مصدر سبق ذكره ،ص .5
ن
الفلسطيت ،مصدر سبق ذكره.
 7الجهاز المركزي لإلحصاء
ي
 8مقابلة تلفونية مع نور الدين جرادات صاحب معرض للحجر والرخام نف برطعة ر
ن
جني ،بتاري خ 201/5/24
الشقية –
ي
 9موقع قناة عودة الفضائية عىل الفيسبوك .
/https://www.facebook.com/AWDEH.NET/photos/pcb.3011836005532539/3011835582199248
ن
الفلسطيت للبحوث السياسية والمسحية ،استطالع التجارب المسحية ،مصدر سبق ذكره
 10المركز
ي
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يعان منها المواطنون
الت
ي
الشكل رقم ( )2بعض مظاهر المعاناة ي

0.91

0.89

0.91

قطعت اشجارهم خراب المحاصيل خراب أشجار
بسبب عدم القدرةبسبب عدم القدرة
على الوصول على الوصول
لألرض
وقت جمع
المحاصيل،

1.0

0.98

تأخير في
الوصول
لألراضي

0.98

منعوا من
الوصول
ألراضيهم

0.98

0.91

0.83

لم يتمكنوا من القلق من فقدان
مصادرة أرض المعاناة من
االرض
الوصول ألرضهم
التأخير
من قبل السلطات
اإلسرائيلية والتضييق بسبب خلف الجدار
خالل العام
بناء الجدار
الماضي

ن
المواطني بالطرف االخر كما تنعكس عىل مواقفهم تجاه عملية السالم.
تنعكس هذه المعاناة سلبا كما سنوضح الحقا عىل ثقة
ن
والت تم اإلشارة اليها سابقا.
أظهرت ذلك ايضا المقابالت مع صناع القرار وذوي االختصاص والمواطني ،ي

الصعوبات األخرى لجدار الفصل
ن
قطاع
للمواطني الذين يعيشون بمحاذة الجدار وخاصة خلف الجدار ،فهو يؤثر عىل
نواح أخرى مختلفة
يؤثر الجدار عىل
ي
ي
التعليم والصحة ،كما ن
ن
الفلسطيت:
البيت
أض الجدار بالنظام
ي
ي
-

خلف إقامة الجدار اثارا سلبية عىل العملية
التعليمية ن يف المناطق المحاذية للجدار بسبب منع
ن
المعلمي من االنتقال من وإل المدارس
عدد من
الت تقع خلف الجدار ،كما واجه طلبة المدارس فن
ي
ي
الت خلف الجدار مشكالت بسبب التنقل
المناطق
ي
اليوم ال مدارسهم وانتظارهم بالساعات عىل
ي
الحواجز العسكرية ،ونفس االمر عىل طلبة
الجامعات .أدى ذلك إل زيادة التكاليف عىل
ال وزيادة الضغط عىل الطلبة نتيجة الوقت
األه ي
الطويل الذي يقضونه ما ن
بي العملية التعليمية

عندما مت منعي من دخول القدس ،حاولت اين استقر بقرييت واجيب
اوالدي وزوجيت عندي بس كانت العقبة األكرب النا التنقل واحلركة
كيف اوالدي كل يوم بدهم يروحوا على مدارسهم بشرق القدس
وزوجيت تروح على شغلها ،وعملنا جتربة أسبوع كانت مرهقة عليهم
من حيث الوقت ليصل ملدارسهم ويروحوا على البيت فاتفقنا اهنم
يرجعوا على بيتنا غي القدس.
مواطن رفض الكشف عن امسه خوفا من عدم حصوله على تصريح،
املقابلة بتاريخ .2021/5/23

واالنتظار عىل الحواجز ،وهذا أدى إل حرمان عدد كبت منهم من حقهم ن يف التعليم .واضطر العديد من الطالب

5
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الجامعيي داخل الجدار للسكن بعيدا عن بيوتهم وعائالتهم رغم ان المسافة ن
ن
بي بيوتهم وجامعاتهم ال تتجاوز ن يف
بعض األحيان عدة كيلومتات11.
-

الصح كغته من القطاعات الحيوية ببناء جدار الضم والتوسع ،حيث أعاق الوصول للمرافق الصحية
تأثر القطاع
ي
ن
ن
المرض للمستشفيات والمراكز الطبية ،إضافة إل
الت يحيط بها الجدار ،كما منع الجدار أو صعب وصول
يف القرى ي
الت تتوفر فيها تخصصات غت
الت يتوفر فيها عدد من المستشفيات ي
ان الجدار قد احكم االغالق عىل مدينة القدس ي
ن
لتلق العالج
وبالتال حرمان المرض من الوصول لهذه المستشفيات
موجودة ن يف مستشفيات الضفة الغربية،
ي
ي
الت يحيط بها الجدار نتيجة تأخر وصول
المناسب .كما تسجل سنويا العديد من حاالت الوفاة لسكان المناطق ي
لتلق اإلسعاف الالزم بسبب
المريض ي

الحواجز العسكرية12.

وه تنتظر الدخول الحد الحواجز العسكرية
الصورة رقم ( )2تظهر سيارة اإلسعاف ي

 يؤثر بناء الجدار عىل البيئة الفلسطينية ،فقد الحق بها ناضارا كثتة من حيث انه ضم معظم المحميات الطبيعية
ن
ن
وحيوان ،كما أنه عزل  %62من مساحات الغابات خلف
نبان
ي
( 40محمية) يف الضفة الغربية وما تحتويه من تنوع ي
حوال  35بت مياه من
الجدار ن يف الضفة الغربية .إضافة إل ضم الجدار لألحواض المائية الجوفية .كما ضم الجدار
ي
ن
الفلسطينيي من المياه ستقل13.
ن
ن
يعت ان حصة
أصل  50بت يف المناطقة المحاذية للجدار ،وهذا ي
بي معاناة الشباب ( )29-18ومن أكت منهم سنا ( )+30أن األكت سنا يواجهون صعوبات ر
تظهر مقارنة ن
أكت من الشباب .اظهر
ً
استطالع التجارب المسحية ان نسبة من قالوا بأنهم يواجهون صعوبات عالية ن
بي األكت سنا تبلغ  %28فيما تصل هذه

ن
الفلسطيت للبحوث السياسية والمسحية ،لقاءات المجموعات البؤرية.2021/3/1 ،
 11المركز
ي
 12معهد أبحاث السياسات االقتصادية – ماس .مصدر سابق ،ص .6
 13معهد أبحاث السياسات االقتصادية – ماس .مصدر سابق ،ص .7
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بي الشباب .بالمقابل واجه  %44من الشباب صعوبات منخفضة ،نف ن
النسبة إل  %22ن
حي واجه  %37من األكت سنا
ي
صعوبات منخفضة 14.والشكل رقم ( )3يوضح ذلك.

الشكل رقم ( )3الشباب وصعوبات الحياة
44%
35%
28%

37%

34%

50%
40%

22%

30%
20%
10%
0%

صعوبات عالية

صعوبات منخفضة

صعوبات متوسة
الصعوبات
 30واكثر

18-29

أثر جدار الفصل يف تقويض الثقة المتبادلة والتأييد لعملية السالم الفلسطينية-اإلرسائيلية
الت تتكها المعاناة عىل العالقات الفلسطينية – اإلرسائيلية فحصت التجارب المسحية الفروقات ن يف المواقف
الستكشاف اآلثار ي
تجاه الثقة باآلخر وتجاه عملية السالم ن
عينت الدراسة :أولئك الذين يعيشون ن يف مناطق المعاناة والذين يعيشون خارجها.
بي
ي
أظهرت هذه التجارب المسحية أن درجة المعاناة عالية جدا ن يف المنطقة المتأثرة ببناء الجدار .لكنها تنخفض بشدة ن يف المناطق
البعيدة عنها ،كما يظهر من الشكل رقم ( )4ادناه
الشكل رقم ( )4صعوبات الحياة يف المناطق الواقعة خلف الجدار.

1.00
1.00

0.60
0.40

0.50
0.00
0.00
المناطق التي ال تعاني
صعوبات عالية
ن
الفلسطيت للبحوث السياسية والمسحية ،استطالع الشباب
 14المركز
ي

7

منطقة الدراسة
صعوبات منخفضة او متوسطة
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ساهم بناء جدار الفصل العنرصي بظهور مواقف متشددة
ن
ن
ن
ن
القاطني بمحاذاة الجدار
الفلسطينيي
المواطني
بي
حيث تقل نسبة الثقة بالطرف األخر وتقل نسبة التأييد
الت أجراها المركز
لعملية السالم .أظهرت االستطالعات ي
الفلسطيت للبحوث السياسية والمسحية نف أب ر
ن
وتشين
ي
ي
ن
ن
ن
الفلسطيت
ثان  2021أن الجمهور
ثان  2020وكانون ي
ي
ي
ً
بمحاذاة الجدار اقل ثقة بالجانب اإلرسائيىل ر
وأكت تشددا
ي
تجاه عملية السالم مقارنة بمن يعيشون ن يف المناطق ذات
المعاناة األقل.

اجملتمع الفلسطيين فاقد الثقة ابلطرف االخر وبعملية السالم،
وإلعادة الثقة ينبغي على اجملتمع الدويل الضغط على إسرائيل لتقوم
خبطوات ملموسة على األرض تتمثل بوقف االستيطان والتوقف عن
دخول اجليش اإلسرائيلي ملناطق (أ) وتوسيع مناطق (أ ،ب)
وخطوات أخرى تساهم يف ختفيف حدة االحتقان يف الشارع
الفلسطيين ،لتنطلق بعدها عملية سالم جدية.
مقابلة تلفونية مع الصحفي حممد دراغمة مدير مكتب قناة الشرق
يف فلسطني بتاريخ 2021/5/29

العالقة بي صعوبات الحياة وفقدان الثقة
تشت نتائج التجارب المسحية الت أجريت ن
بي سكان تلك المناطق المحاذية للجدار انه كلما ازدادت الصعوبات تقل الثقة
ي
ن
ائيليي كما يقل التأييد لعملية السالم .كما يظهر ن يف الشكل رقم ( )5أدناه ،تقول نسبة من  %86من الذين يعانون من
باإلرس
ن
ائيليي اليهود وفقط  %1منهم لديهم ثقة عالية و % 13لديهم ثقة متوسطة .تزداد
صعوبات عالية أن لديهم ثقة متدنية باإلرس
الثقة قليال لدى اولئك الذين يعانون من صعوبات اقل حيث أن  %23منهم لديهم ثقة متوسطة و %77لديهم ثقة متدنية.
ن
فق ن
حي أن  %73ممن يعانون من صعوبات عالية لديهم تأييد منخفض
ينعكس ذلك االمر أيضا عىل التأييد لعملية السالم ،ي
التوال ممن لديهم صعوبات متوسطة او قليلة لديهم تأييد منخفض لعملية السالم.
لعملية السالم ،فإن  %58و %61عىل
ي

الشكل رقم ( )5يوضح درجة الثقة باإلرسائيليي والتأييد لعملية السالم حسب درجة صعوبات الحياة
86%
82%
77%

73%
58%

21%
7%

26%
21% 21%

19%
12%13%

13%

تأييد عالي لعملية
السالم

3% 6% 1%
تأييد متوسط
لعملية السالم

تأييد منخفض
لعملية السالم
صعوبات عالية
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61%

ثقة عالية
صعوبات وسط

صعوبات منخفضة

ثقة وسط

ثقة متدنية
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تؤكد هذه النتائج وجود عالقة سلبية ن
بي المعاناة ومستوى الثقة باآلخر ،فكلما زادت المعاناة قلت الثقة وكلما قلت المعاناة
زادت الثقة .ينطبق األمر ذاته عىل العالقة ن
محام يعمل ن يف مركز
بي المعاناة والتأييد لعملية السالم .يقول بسام كراجة وهو
ي
القدس للمساعدة القانونية (عندما يكون االنسان يعيش ن يف رخاء وتكون كل هذه الحريات متوفرة من حرية الحركة والتنقل
تميت ،تكون توجهات هذا االنسان ر
ن
اكت محبة وسالم
والتملك والرأي والتعبت وتكون جميع حقوقه مصانة وال يكون هناك
ويكون محب لألخرين وعىل استعداد لقبولهم (االنسان وليد بيئته) .بينما االنسان الذي يعيش ن يف بيئة صعبة وحريته مقيدة
وحقوقه مسلوبة تكون توجهاته ر
أكت تشددا تجاه قيم العدالة والسالم وتقبل االخر .دائما الممارسات السلبية تقود إل فقدان
ن ن
15
الت
الت تفصل المناطق ي
األمل) .ويقول احد المشاركي يف مجموعات العمل البؤرية أن من يعيش المعاناة عىل الحواجز ي
ن
ه تضع هذه
غرب الجدار يوميا ذهابا وإيابا للوصول لعمله يف رام هللا ،ال يمكن ان يثق بإرسائيل وبانها تريد سالم ،بل ي
الصعوبات لتهجتنا من ارضنا لك تستول عليها16.
ي
ي
بي الشباب ( )29-18ان هناك عالقة وثيقة ن
كما أظهرت نتائج التجارب المسحية ن
بي الصعوبات والثقة فكلما ازدادت
الصعوبات كلما انخفضت الثقة ،ونفس االمر ينطبق عىل األكت سنا ( 30ر
وأكت) ولكن بدرجة اقل ،والشكل رقم ( )6يوضح
بي الشباب الذين واجهوا صعوبات عالية ثقتهم متدنية بالطرف االخر ،و %88ن
ذلك حيث أظهرت النتائج أن  %92ن
بي األكت
سنا من الذين واجهوا صعوبات عالية ثقتهم متدنية بالطرف االخر.
الشكل رقم ( )6يوضح العالقة بي الصعوبات والثقة والتأييد لعملية السالم بي الشباب

0.88
0.74

0.77

0.84

0.79

0.85

0.92
0.78

0.87

0.83
0.83

0.68

صعوبات عالية صعوبات وسط

صعوبات
منخفضة

صعوبات عالية صعوبات وسط

 30واكثر
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صعوبات
منخفضة

18 -29
تأييد منخفض للسالم

ثقة متدنية

ً
بي الصعوبات الت يواجهها الشباب ن
أيضا وجود عالقة ن
وبي التأييد لعملية السالم .فكلما ازدادت
يظهر الشكل رقم ( )6أعاله
ي
بي الشباب ،ونفس االمر ينطبق عىل األكت سنا ولكن بدرجة أقل ( %85ن
الصعوبات انخفض تأييد عملية السالم ن
بي الشباب
ً
ً
ً
سنا) .تؤكد هذه النتائج عىل أن الشباب ر
مقابل  %74ن
أكت تأثرا بالمعاناة مقارنة باألكت سنا .وهذا أيضا ما أكده
بي األكت
ر
المتحدثون الشباب نف لقاءات المجموعات البؤرية" :انا كل يوم ن
ش ساعة زيادة بسبب االنتظار عىل
ي
وقت اقل ي
بقض من ي
ي
ن
البوابات ذهابا وإيابا وكيف بدي اثق باإلرسائيليي ،واقتنع انهم بدهم سالم".
15

المحام بسام كراجة – مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان ،بتاري خ 2021/5/25
مقابلة مع
ي

 16لقاءات المجموعات البؤرية.2021/3/1 ،
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العالقة بي التعرض للعنف وفقدان الثقة
وجدت التجارب المسحية المعدة لهذه الورقة أن التعرض
للمعاناة ن يف المناطق المحاذية للجدار وغتها من مناطق
ً
أيضا ر
ن
أكت
يعت أيضا أن هذه المناطق تكون
المعاناة العالية ي
ً
تعرضا ومشاهدة للعنف .كذلك تشت نتائج هذه التجارب
إل وجود عالقة سلبية ن
بي درجة التعرض للعنف

اشعر ابلكراهية جتاه اليهود االسرائيليني لكوهنم حيتلون ارضنا،
وميارسوا كل أنواع البطش والظلم جتاهنا ،فأان تعرضت لالعتقال 3
سنوات ونصف ودائما اعاين على احلواجز فكيف تريد ان اثق هبم
وأبهنم يريدون السالم معنا ويريدون التعايش؟

ومشاهدته ودرجة الثقة بالطرف اآلخر.

واان ال اكرههم بسبب دينهم ولكن سياساهتم اليت صادرت ارضي.

تنخفض الثقة كما يتضح من الشكل رقم ( )7أدناه لدى
اولئك الذين تعرضوا لعنف ر
ن
ائيليي حيث
أكت عىل يد اإلرس

(مشارك يف لقاء اجملموعات البؤرية بتاريخ .)2021/3/1

ترتفع نسبة الثقة المتدنية لتصل ال  %87ن
بي الذين
تعرضوا لدرجة عالية من العنف ،وتنخفض إل  %82ممن
ن
ن
الفلسطينيي باإلرسائيليي منخفضة بشكل عام ،ومع ذلك يزداد هذا االنخفاض بالثقة
تعرضوا لدرجة عنف منخفضة .ثقة
ن
ر
أكت لدى اولئك الذين واجهوا صعوبات ف الحياة او تعرضوا للعنف من قبل االحتالل بسبب إجراءات االحتالل المختلفة17.
ي
يقول احد المشار ن
كي ن يف لقاءات المجموعات البؤرية أن "إرسائيل تمارس كل أنواع العنف من اعتقاالت وقتل وتعذيب ،فالجدار
نوع من انوع العنف ،والحواجز عنف ،واالعتقاالت عنف ،فنحن نعيش العنف يوميا ،وال نثق بكل الترصيحات اإلرسائيلية عن
السالم ،وبشوف انه ارسائيل دخلت عملية السالم من اجل كسب الوقت ،من اجل استكمال مخططاتها للسيطرة واالستيالء
عىل كل رشء"18.
ي
الشكل رقم ( )7يوضح العالقة بي الثقة باإلرسائيليي حسب درجة التعرض للعنف

87%

13%
1%

15%

3%

ثقة عالية

ثقة وسط
تعرض للعنف عالي

ن
17
ثان  .2021مصدر سبق كره
استطالع التجارب المسحية ،كانون ي
 18لقاءات المجموعات البؤرية.2021/3/1 ،
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82%

تعرض للعنف اقل

ثقة متدنية
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العالقة بي فقدان الثقة وتأييد عملية السالم
تتز العالقة بشكل واضح ن
بي الثقة بالطرف االخر وتأييد عملية السالم وذلك كما تشت نتائج االستطالعات والتجارب المسحية
ً
الت رأرسنا اليها سابقا ،فكلما ازدادت الثقة بالطرف االخر ازداد التأييد لعملية السالم ،وكلما تناقصت الثقة كلما تناقص التأييد
ي
ن
ن
ن
ن
.
الفلسطيت يف اب  2020عىل عينة تمثيلية من الفلسطينيي يف الضفة
لعملية السالم اظهر استطالع للراي اجراه المركز
ي
والقطاع أن  % 50من الذين لديهم ثقة متدنية بالطرف االخر لديهم تأييد منخفض لعملية السالم ،و %26لديهم تأييد متوسط
لعملية السالم ،و %24منهم فقط لديهم تأييدهم عال لعملية السالم .بالمقابل يرتفع التأييد العال لعملية السالم ن
بي اولئك
ي
ي
الذين لديهم ثقة اعىل ليصل ال 19.%42انظر الشكل رقم ( )8ادناه.
"هناك موقف فلسطيين عام ال يثق ابإلسرائيليني وال يرى اهنم يريدون السالم بسبب سياسة إسرائيل االستيطانية واالحتالليةوكلما ازدادت هذه
السياسة عدوانية يزدا د فقدان الثقة هبم وبعملية السالم داخل اجملتمع الفلسطيين بكل مكوانته ،وابلتايل املواطن كلما ازدادت معاانته نتيجة
الصعوابت اليت يضعها االحتالل يفقد الثقة بعملية السالم،وكما يقول املثل :اللي ايده ابلنار مش زي اللي ايده ابمليه".
مقابلة مع الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان ،بتاريخ 2021/5/25

الشكل رقم ( )8العالقة بي مستوى الثقة ومستوى تأييد عملية السالم
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تتز هذه العالقة السلبية ن
بي مستوى الثقة ومدى التأييد لعملية السالم عند النظر ن يف نتائج التجارب المسحية ن يف مناطق
المعاناة العالية ،مثل الذين يعيشون ن يف المناطق المحاذية للجدار .تشت النتائج ن يف هذه المناطق ال ان  %3فقط ممن لديهم
ثقة متدنية لديهم تأييد عال لعملية السالم مقابل  %42ن
بي أولئك الذين لديهم ثقة أكت لديهم تأييد لعملية السالم .كما تشت
ي
ن
نتائج التجارب المسحية ان  %76ممن لديهم ثقة متدنية باإلرسائيليي لديهم نسبة تأييد منخفضة لعملية السالم كما يظهر
الشكل رقم (.)9
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الشكل رقم ( )9عالقة الثقة بتأييد عملية السالم يف المناطق المحاذية للجدار
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التوصيات:
ن
ن
ن
اض المحتلة عام
دون المساس بحق الشعب
الفلسطيت بتقرير مصتة أو االنتقاص من حقه يف دولة ذات سيادة عىل األر ي
ي
ن
ن
الفلسطينيي وبخاصة العيش بسكن يليق بكرامة االنسان وبناء
للمواطني
 ،1967فإن معالجة القضايا الحياتية ذات األولوية
ن
االجتماع تعد نضورة معيشية
الت نشأ بها وطور نمط حياته وبناءه
ي
المنشأت الالزمة لعمله واالستمرار بالعيش يف المناطق ي
لسكان المناطق المحاذية للجدار .كما أن تخفيف األعباء عن السكان يوقف الخوف من التهجت القشي ،ويساعد عىل بناء
ن
ن
ن
الفلسطيت االمر الذي يؤثر باإليجاب
اض
ي
الثقة باإلرسائيليي بإلغاء االعتقاد بتحويل االحتالل المؤقت إل استعمار دائم لألر ي
عىل تأييد العملية السياسية "السلمية".
ن
الت
يف سياق اعادة بناء الثقة وتوفت أسس الستعادة التأييد للعملية السلمية ،تقتح هذه الورقة مجموعة من التوصيات ي
تخفف من الصعوبات الت ن
ن
القاطني ن يف المناطق المحاذية للجدار من األطراف الفاعلية ن يف الرصاع
يعان منها الفلسطينيون
ي
ي
ن
التال:
وه عىل النحو ي
ائيىل ي
الفلسطيت اإلرس ي
ي

( )1الحكومة الفلسطينية :ينبغي على الحكومة الفلسطينية القيام بما يلي:
✓ االلتزام بالوعود التي أطلقتها باعتبار مناطق "جيم" والتي تضم املناطق املحاذية للجدار مناطق تطوير وتوفير املوازنات
الالزمة لعملية التطوير وترجمة هذه الوعود إلى برامج وسياسات ملعالجة مشاكل التجمعات السكانية االجتماعية
واالقتصادية توفير الخدمات األساسية؛ كتوفير عيادات صحية متنقلة ،لتعزز الصمود في هذه املناطق.

 20املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ،التجارب املسحية ،مصدر سبق ذكره.
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✓ تعزيز اإلحساس لدى املواطنين في املناطق املحاذية للجدار بأنهم جزء من املجتمع املحلي القريب من أماكن سكنهم،
من خالل توفير االمن لهم خلف الجدار .
✓ توفير تدخالت قانونية بشكل مباشر لحماية املواطنين من عمليات الهدم أو اإلجراءات اإلسرائيلية املتعلقة بالسكن
واملنشآت التجارية.
✓ توفير مساعدات مالية ملساعدة السكان في إجراءات الترخيص مثل رسوم املساحة ،ورسوم الترخيص واللجوء
للمحاكم وغيرها من اإلجراءات التي تثقل كاهل املواطنين في هذه املناطق.
✓ تبني برامج توعوية للمواطنين في اإلجراءات واجبة التصرف في حال التعرض ملمارسات من قبل سلطات االحتالل فيما
يتعلق بإجراءات ترخيص البناء ومواجهة الهدم عبر برامج مختلفة تلفزيونه واذاعية والتواصل مع التجمعات
السكانية في مناطق "جيم" بما فيها املناطق املحاذية للجدار.
✓ تدعيم مدخالت اإلنتاج والتسويق عبر تقديم رزمة إعفاءات لبعض املواد التي تدخل في النشاطات االقتصادية
للتجمعات السكانية في هذه املناطق ،وتوفير آليات ووسائل لتسويق منتجاتها بطرق عادلة بهدف تعزيز صمود
املواطنين الفلسطينيين في املناطق املحاذية للجدار.
✓ االستمرار بالجهد الدبلوماس ي بشرح الصعوبات التي يعيشها املواطنون في هذه املناطق وبخاصة بتوفير السكن املالئم
وبحرية التنقل والحركة والوصول ألراضيهم خلف الجدار بما يحفظ الكرامة اإلنسانية للسكان.
✓ تطوير استخدام وسائل االعالم والتواصل االجتماعي في شرح وتوضيح عمليات التهجير القسري والتمييز العنصري.
( )2منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص ،تطوير تدخالت على العديد من املستويات وهي على النحو التالي:
✓ تقديم مساعدات لتسهيل الحياة على املواطنين كتوفير شبكات املياه والكهرباء ،تطوير الحياة االجتماعية
واالقتصادية من باب املسؤولية االجتماعية.
✓ تطوير التنسيق بين منظمات املجتمع املدني لعمل خارطة التدخالت من أجل تطوير تدخالت املجتمع املدني وتنسيق
جهودها وخدماتها القانونية والصحية والتعليمية وغيرها.
✓ تقديم املساعدات القانونية املساندة لحماية حق املواطنين بالحصول على حقهم بالحصول على تراخيص بناء
ملنشآتهم وحميتها من الهدم وإجراءات االحتالل الهادفة للتهجير القسري والوصول ألراضيهم واالعتناء بها خلف
الجدار التي يمنعهم عنها االحتالل باألشهر.
( )3املجتمع الدولي
✓ ينبغي على االتحاد األوروبي ودوله الضغط على الحكومة اإلسرائيلية الحترام القانون الدولي والوقائع والحقائق
املوجودة قبل االحتالل ،وإلغاء التعديالت على قانون البناء األردني التي تقيد البناء في املناطق "جيم".
✓ الضغط على الحكومة اإلسرائيلية بقبول لجان البناء والتطوير طلبات الترخيص للبناء في مناطق "جيم" خاصة
املناطق الواقعة خلف الجدار للمواطنين الفلسطينيين الراغبين بالبناء .واالمتناع عن هدم املنشآت الفلسطينية
سواء الخاصة أو ذات امللكية العامة والبنى التحتية الهادفة لتطوير الحياة في هذه املناطق.
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✓ في ظل استمرار الجدار ال بد من استمرار قيام املجتمع الدولي من تحسين ظروف املواطنين القاطنين خلف الجدار
او بمحاذاته ،وال بد من الضغط على حكومة االحتالل إلزالة كل املعيقات التي تحد من حرية املواطنين في التنقل
والحركة .وفي نفس الوقت يستمر السعي والنضال إلزالة هذا الجدار في امليدان واملحافل الدولية21.

( )4السلطات اإلسرائيلية ينبغي على الحكومة اإلسرائيلية القيام بما يلي للمساهمة في زيادة الثقة بين املجتمعين
الفلسطيني واليهودي:
✓ قبول طلبات الترخيص للبناء في املناطق الواقعة خلف الجدار واملحاذية له للمواطنين الفلسطينيين الراغبين بالبناء
الشخص ي ،وبناء املرافق العامة والبنى التحتية ،والسماح بمد شبكات املياه والكهرباء واالتصاالت لهذه املناطق.
✓ االمتناع عن هدم املنشآت الفلسطينية سواء الخاصة أو ذات امللكية العامة والبنى التحتية الهادفة لتطوير الحياة
في هذه املناطق.
✓ املوافقة على املخططات الهيكلية للتجمعات السكانية لتوسعة مساحات املناطق املتاحة للبناء في التجمعات
السكانية في منطق "جيم" بما فيها املناطق املحاذية للجدار.

 21مقابلة مع الوزير وليد عساف ،مصدر سبق ذكره
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ائيليي بتمويل من االتحاد األورون .ال تعكس محتويات هذا النص ن
مشوع ر
هذا التقرير جزء من ر
ن
ن
بحت مشتك حول مصادر انعدام الثقة المتبادلة ن
بالرصورة
الفلسطينيي واإلرس
بي
ي
ي
األورون.
مواقف االتحاد
ي

