
خظجلخ‰ـمـخؤجلQـٍرָדسـعآل
مركز أبحاث األراضي ومؤسسة األبحاث التطب�ق�ة

الجنوب�ة والشمال�ة- وقد شارف على  الجهت�ن  القدس- من  الجدار في  بناء  العمل على  بدأ 
الشمال�ة  األطراف  في  تمت  التي  التوسع�ة  الحدود  إن  األماكن.  من  الكث�ر  في  االكتمال 
والجنوب�ة من الحدود البلد�ة لمد�نة القدس تم وضعها من الحكومة اإلسرائ�ل�ة كجزء من 

مخططاتها للبناء، والتوسع غ�ر المحدود في ”القدس الكبرى“
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الجدار الشمالي، الذي بدء العمل به في شهر أب من عام ٢٠٠٢، أي بعد مرور شهر�ن من البدء في بناء ”المرحلة 
األولى“ من الجدار في منطقة الشمال، �تم بناؤه بمحاذاة حاجز قلند�ا. ح�ث �جري العمل على بناء الجدار في كل 
من رافات وكفر عقب، وأصبح باإلمكان رؤ�ة الجدار و أساساته بوضوح كب�ر. (للمز�د من المعلومات �رجى 

قراءة القض�ة المتعلقة بالجدار في قر�ة رافات).

إن إسرائ�ل ما زالت متمسكة بس�استها المتمثلة في ”المز�د من األراضي والقل�ل من الناس“ ف�ما �تعلق ببناء الجدار 
في شمال القدس.  إن الطر�ق التي �قطعها الجدار هي طر�ق ملتو�ة ومتعرجة بشكل �ضمن القرب التام من المناطق 
المأهولة بالسكان و�ؤدي بالتالي إلى مصادرة األراضي وعزل القرى ”خلف“ الجدار.  وس�بلغ اتساع الجدار في 
هذه المنطقة ٤٠-١٠٠ متر، مع توافر ممر لسلوك المركبات العسكر�ة وأجهزة عال�ة الحساس�ة و أبراج مراقبة 

باإلضافة إلى مناطق العزل.

�متد جدار القدس الشمالي على أراضي القرى الشمال�ة مثل الرام (خلة ش�خ)، وقلند�ا، وكفر عقب، والب�رة (رافات 
المص�ون)، ورافات، وس�بلغ طوله في هذه المنطقة وحدها حوالي ٨ كم. (انظر الخر�طة)

وقد تقدم سكان العد�د من التجمعات مثل كفر عقب ورافات بشكاوى قانون�ة وكانت نتائجها تأتي دائمًا بنفس الرد 
من  �تضمنه  وما   - المناطق  هذه  في  الجدار  بناء  أن  إلى  تش�ر  التي  العسكر�ة  المحاكم  من  والمتواطئ  الواضح 
إلى عزل ١٥,٠٠٠  الشمالي  القدس  وأدى جدار  ذر�عة ”األمن“.  تحت  مبرر  بالهدم-  وتهد�د  مصادرة لألرض 
شخص من حاملي هو�ة القدس المق�م�ن في كفر عقب ومخ�م قلند�ا لالجئ�ن عن مد�نة القدس وعالقاتهم العائل�ة 
واالجتماع�ة والخدمات العامة.  وسوف �ؤدي الجدار الشمالي كذلك إلى الضم الفعلي والمز�د من العزل لقر�ة قلند�ا 

والجد�رة وب�رنباال والرام.

وقد نشرت صح�فة القدس في تار�خ ٢٤ ن�سان، ٢٠٠٣ تقر�رًا مفاده أن البناء المستمر للجدار ما زال قائمًا في 
شمال القدس، في الوقت الذي تتم ف�ه أعمال توس�ع للطر�ق التي س�سلكها الجدار.  وبناء على تأك�دات من مجلس 
الرام القروي فإن الجدار الذي �تم بناؤه ب�ن ضاح�ة البر�د ومستوطنة النبي �عقوب التي س�تم ضمها إلى الجدار قد 

أوشك على االكتمال في مح�ط قلند�ا.

٦٢٦٣
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تش�ر الدالئل المتناقضة إلى وجود خطة لبناء جدار شرقي، تب�ن الخارطة الحال�ة للضفة الغرب�ة بوضوح الن�ة 
اإلسرائ�ل�ة في تقس�م الضفة الغرب�ة إلى جزأ�ن شمالي وجنوبي في عمق الضفة الغرب�ة، وإقامة عوازل عد�دة 
داخل كل من هذه األجزاء.  إن التوسع االستعماري المستمر الذي �عمل على ربط مستوطنات القدس بمعال�ه أدوم�م 

ووادي األردن ما زال قائمًا في إشارة محتملة إلى أن الجدار قد ال �ح�ط القدس الشرق�ة بشكل كامل.

ووفقًا للتقر�ر الذي ظهر في الصح�فة فقد بدأ العمل في الجدار في نها�ة ن�سان في كل من الع�زر�ة وجبل الز�تون 
باإلضافة إلى مستوطنة معال�ه أدوم�م.  بالنسبة لهذه المستوطنة فإنها تعمل على إظهار جانب آخر للجدران التي �تم 
بناؤها وخصوصًا تلك التي تح�ط المستوطنات ومع وجود مسافة شاسعة ب�ن المستوطنة والجدار فإن هذا س�ؤدي 

إلى الضم الفعلي لألراضي وإلى توس�ع المساحات المخصصة للمستوطنات.

الحدود  في  القاطن�ن  السكان  وحرمان  الشرق�ة،  القدس  على  الشرع�ة  غ�ر  الس�طرة  في  إسرائ�ل  تستمر  سوف 
ف�ه  تقوم  الذي  الوقت  في  القانون�ة واإلنسان�ة،  الغرب�ة من حقوقهم  الضفة  بق�ة سكان  مثل  مثلهم  للبلد�ة  الشرق�ة 
مثل  الضخمة  المستوطنات  تستمر  توقف.  وسوف  أو  كلل  بدون  االستعماري شرقًا  بتوس�ع مشروعها  إسرائ�ل 
معال�ه أدوم�م وما وراءها في النمو والتوسع، ب�نما تستمر الس�طرة اإلسرائ�ل�ة الممتدة من وسط الضفة الغرب�ة 
حتى وادي األردن في البقاء.  إن تقس�م الضفة الغرب�ة إلى جزء شرقي وشمالي أمر حتمي وال مفر منه، نت�جة 

مشروع الجدار العنصري والتوسع في االست�طان ومصادرة األراضي. 

على الرغم من وجود الجدار نفسه ما زالت إسرائ�ل تقوم ببناء جدران إسمنت�ة في حاجز كبسة في أبو د�س وعلى 
الطر�ق االلتفاف�ة المؤد�ة إلى مستوطنة عطاروت وفي مستوطنة ج�لو.

خظجلخ‰ـمـخؤجلQـخؤنبŠىָדְק_

الجـدار في القـدس     وب�ـت لحـم
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�تكون الجدار في ب�ت لحم من أصفاد �بلغ طولها ١٥ ك�لومترًا، وتتكون من أسوار بما في ذلك أسوار إلكترون�ة، 
ومناطق أمن�ة، وخنادق وأسالك شائكة، وأجهزة عال�ة الحساس�ة، باإلضافة إلى جدار �بلغ ارتفاعه ٨-١٠ أمتار. 
و�تألف الجزء األكبر منه في هذه المنطقة من طبقات من األسوار المح�طة بالجزء الشمالي من المد�نة، وس�قام ب�ن 
األسوار طر�ق التفافي رئ�سي �عمل على ربط المستوطنات في هذه المنطقة بعضها مع بعض. و�ضم جدار ب�ت 
لحم قرى وتجمعات بأكملها ومواقع د�ن�ة/تار�خ�ة و قطعًا شاسعة من األراضي. و�ؤثر هذا الجزء من الجدار- الذي 
�ؤدي إلى الضم غ�ر الشرعي لمد�نة القدس والتوسع المستمر لحدود ”القدس الكبرى“ اإلسرائ�ل�ة-على عشرات 
اآلالف من األشخاص. و�طل المنظر من وسط مد�نة ب�ت لحم- ح�ث أصبحت عمل�ات اإلغالق واالجت�احات أمرا 
المفروض على  المحكم  التي تز�د من اإلغالق  الملتو�ة والمّجرفة  الطر�ق  الماض�ت�ن- على  السنت�ن  ثابتًا خالل 

مص�ر المنطقة بأكملها.

�مثل الجدار الذي �لتف حول قبر راح�ل/ومسجد بالل بن رباح حسب التعر�ف الفلسط�ني، والذي حظي ببعض 
المنطقة الشمال�ة من ب�ت لحم، وسوف تعمل الطر�ق ذات السور  االنتباه مؤخرًا، جزءًا من الجدار الذي �ح�ط 
اإللكتروني الذي �بلغ طوله ١٥ ك�لومترًا والممتد من ب�ت جاال إلى ب�ت ساحور مع منطقة أمن�ة تبلغ تقر�بًا ١٠٠ متر 
على ربط الطر�ق رقم ٦٠/مستوطنة ج�لو مع مستوطنة ”هار هوما“ المقامة على أرض جبل أبو غن�م المصادرة. 
والشبكات  الشوارع  من  المكون  الحلقي  القدس  شارع  أكبر  بإحكام  ل�غلق  أكثر  الجدار  ف�ه  �متد  الذي  الوقت  في 
االلتفاف�ة.  تم بدءًا من ن�سان ٢٠٠٣ تخط�ط معظم حدود الطر�ق التي س�سلكها الجدار من خالل الق�ام بتجر�ف 

األرض في الوقت الذي �تم ف�ه استعمال الطرق االلتفاف�ة بشكلها الحالي من جنود االحتالل والمستوطن�ن.

خظجلخ‰ـمـرָדسـعآل

٦٤٦٥
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إن الجزء الثاني من الجدار/الطر�ق االلتفاف�ة هو في الحق�قة فرع من فروع الجدار األول، ح�ث �متد هذا الجزء 
الثاني من جزأ�ن من الجدار األول الذي �تركز في منطقة قبر راح�ل، و�ح�طها كل�ًا (انظر إلى الخر�طة).  سوف 
تتم إقامة الحاجز الجد�د لمد�نة ب�ت لحم على بعد ٢٠٠ متر إلى الجنوب من الحاجز الحالي، وسوف تكون هذه 
الوقف،  والكن�سة وأمالك  والمحال  الب�وت  تعزل عشرات  الجدار واألسوار، وطر�قًا سوف  المنطقة مز�جًا من 

وتجعل منها منطقة حرامًا شب�هة إلى حد كب�ر بالغ�تو.

وجدار ب�ت لحم بطوله ذي ال ١٥ ك�لومترا ً�عمل على فصل أكثر من ١٥,٠٠٠ دونم من األراضي الزراع�ة 
الفلسط�ن�ة المزروعة في معظمها بأشجار الز�تون، والتي �ملكها مواطنون فلسط�ن�ون �قطنون في منطقة ب�ت لحم.  
أما الجدار في منطقة قبر راح�ل فسوف �عمل على مصادرة ١٨ دونما من األرض لصالح المنطقة التي س�بنى 
عل�ها، والمنطقة العازلة الخاصة به، في الوقت الذي س�تم ف�ه عزل حوالي ٣٠٠٠ دونم ”خلف“ الجدار.  وقد تم منذ 
١٩٦٧ مصادرة أكثر من ١٤ ألف دونم بسبب أعمال البناء والتوسع في المستوطنات اإلسرائ�ل�ة/ال�هود�ة الواقعة 
في األجزاء الشمال�ة من مد�نة ب�ت لحم.  بناء على هذا �عد الجدار عامًال �ؤدي إلى مضاعفة المصادرة الفعل�ة 
لجم�ع أراضي ب�ت لحم منذ بدء االحتالل. وس�تم هدم العشرات من الب�وت، ومصادرة آالف الدونمات لصالح بناء 

الجدار بجزأ�ه ح�ث بدأت عمل�ات المصادرة كما تم إصدار األوامر العسكر�ة بخصوص هذا األمر.

�ع�ش أكثر من ١٧٠,٠٠٠ فلسط�ني في محافظة ب�ت لحم،  �ق�م أغلب�تهم في المدن الرئ�سة الثالث في هذه المنطقة 
وهي: ب�ت لحم، وب�ت ساحور، وب�ت جاال باإلضافة إلى القرى ومخ�مات الالجئ�ن المح�طة بالمنطقة.  و�قطن 
١٦,٠٠٠ شخص تقر�بًا في مخ�مات ب�ت لحم لالجئ�ن وهي: الده�شة، وعا�دة، وب�ت جبر�ن (عزة) ب�نما �ع�ش 
٧٠,٠٠٠ شخص من أصل ١٧٠,٠٠٠ في القرى المح�طة بب�ت لحم. وسوف �ؤثر الجدار على المنطقة بأكملها، 

و�ضعها في قبضة حد�د�ة محكمة اإلغالق مفروضة على محافظة ب�ت لحم من الشمال.
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بلغ جدار شمال ب�ت لحم/جنوب القدس الممتد من ب�ت ساحور إلى ب�ت جاال مراحل 
متقدمة بشكل مرعب، بدءًا من ن�سان ،٢٠٠٣ بالرغم من أن أعمال تجر�ف األرض 
الطر�ق  تعب�د  أعمال  وتقارب    .٢٠٠٢ عام  منذ  بدأت  قد  الجدار  لبناء  ورصفها 
االلتفاف�ة على االكتمال في أجزاء الجدار الذي س�قام قرب ب�ت ساحور، في ح�ن 
�مكن حال�ًا رؤ�ة األسوار اإللكترون�ة في المناطق األمن�ة. وفي الوقت الذي س�عمل 
ف�ه جدار ب�ت لحم على إحكام اإلغالق على مص�ر المنطقة، وعلى توس�ع س�طرة 
بلد�ة القدس على األراضي الفلسط�ن�ة، فإن عددًا من التجمعات والقرى في المنطقة 

س�كون موقعها في ”جانب القدس“ من الجدار.

باإلضافة إلى أكثر من ٥٠٠ شخص الذ�ن س�تم عزلهم خلف الجدار حول قبر راح�ل 
سوف �ؤدي الجدار إلى عزل ما �قارب ال ٤,٠٠٠ شخص من ب�ر عونا (جنوب 
غرب ب�ت جاال)، و٨,٠٠٠ شخص في غرب التعامرة (نعمان والخص)، وحوالي 
٣,٥٠٠ في الولجة.  تسبب بناء الجدار في التعامرة الغرب�ة بأضرار لشبكة الم�اه، 
وأصبحت المنطقة اآلن بدون م�اه و�شبه مص�ر المواطن�ن ف�ها المص�ر الذي لحق 
الجدار  ب�ن  الجدار  بناء  من  األولى  المرحلة  في  أنفسهم  وجدوا  الذ�ن  باألشخاص 

الجدار الممتد من ب�ت ساحور إلى ب�ت جاال: عمل�ات 
الضم والعزل والتوسع اإلسرائ�ل�ة

٦٨٦٩
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إلى  القدس والقوات والحكومة اإلسرائ�ل�ة أدت  بلد�ة  تملكها  التي  الكب�رة  التأث�ر والس�طرة  والخط األخضر. إن 
إغالق هذه المناطق وعزلها عن القدس وب�ت لحم منذ س�اسة اإلغالق التي ٌبدء العمل ف�ها عام ١٩٩٣، باإلضافة 
إلى اإلغالقات الكث�رة والحصار المفروض منذ عام�ن. وتؤدي طر�ق الجدار – السور إلى المز�د من العزل لهذه 
التجمعات عن المد�نة، والى التأث�ر في الخدمات العامة، والقدرة على الحركة، والتنقل والع�ش. وسوف �تم ضم هذه 
المناطق، إال أن مص�ر األشخاص الذ�ن �ق�مون ف�ها ما زال غامضًا بالرغم من أن التوقعات واالحتماالت لمص�ر 

هؤالء السكان مخ�فة وغ�ر باعثة على االطمئنان.

تم استهداف منطقة جبل الد�ك في ب�ت ساحور بشكل واضح لصالح بناء الجدار، ح�ث تلقت العد�د من الب�وت أوامر 
عسكر�ة بالضم، وصدرت أوامر ألصحاب هذه المنازل من الحكومة اإلسرائ�ل�ة بإعادة تقد�م طلبات للسماح لهم 
ببناء منازلهم. ونظرًا لوقوع الكث�ر من هذه المنازل في المنطقة األمن�ة للجدار فإن احتمال الق�ام بهدم هذه المنازل 
أ�لول  أوامر هدم في  تلقى  المنطقة، والذي  الواقع في نفس  السكني األرثوذكسي  المجمع  بما في ذلك  كب�ر جدًا، 
٢٠٠٢.  �ع�ش في هذا المجمع السكني ١٢٠ عائلة، ستجد نفسها بال مأوى أو منزل.  ولم تؤد الشكوى القانون�ة 
التي قدمها السكان عبر محاكم االحتالل اإلسرائ�ل�ة إلى أي حل أو نت�جة. وقد تم حتى اآلن في هذه المنطقة اقتالع 

المئات من أشجار الز�تون والمشمش لصالح شق طر�ق لبناء الجدار-السور-الطر�ق.

وقد تمت مصادرة حوالي ٥٠٠ دونم من األراضي الفلسط�ن�ة التي تملكها ٦٥ عائلة في ب�ت ساحور، كما أن هناك 
خطرًا بالهدم �هدد ٣٠ منزال تقع على جبل الد�ك ب�ن مستوطنة هار هوما (جبل أبو غن�م) وب�ت ساحور، ح�ث تقع 

هذه الب�وت ضمن منطقة العزل الخاصة بالجدار التي من المخطط إقامتها.

الجزء األكبر من جدار ب�ت لحم سوف �شكل طر�قًا ونقطة ربط رئ�س�ة في شارع رقم ٥، الذي �طلق عل�ه كذلك 
اسم حلقة طر�ق القدس، والذي �ربط ب�ن اثن�ن من الطرق االلتفاف�ة الرئ�س�ة في شرق وغرب ب�ت لحم، التي تؤدي 
إلى مستوطنات جنوب الضفة الغرب�ة، وتربط مستوطنات جنوب الضفة الغرب�ة بالقدس ومستوطنات شمال القدس 
وبق�ة مستوطنات شمال الضفة الغرب�ة بشبكة الطرق اإلسرائ�ل�ة.  عل�ه فإن الجدار س�شكل كذلك امتدادا طو�ال 

لشارع �سهل السفر ونمو المستوطنات المح�طة بمنطقة ب�ت لحم وما وراءها.

و�ؤكد رئ�س بلد�ة ب�ت ساحور، فؤاد كوكلي على ق�ام جدار ب�ت لحم بتع��ن الحدود الجد�دة للقدس الكبرى بهدف 
بأن  البلد�ة  رئ�س  و�عتقد  بالقدس.  المرتبطة  اإلسرائ�ل�ة  المستوطنات  عن  الفلسط�ن�ة  السكان�ة  التجمعات  عزل 
إسرائ�ل تقوم برسم خر�طة الدولة الفلسط�ن�ة بناء على منظورها ومصلحتها في الوقت الذي تقوم ف�ه بز�ادة الخنق 

واإلغالق على المنطقة بأكملها.

العمر ٦٥ عامًا، وهو- صاحب حرفة �دو�ة وأحد  البالغ من  تلقى عزت مصلح (أبو ر�اض) 
سكان جبل الد�ك- أمرًا بهدم منزله خالل شهر أ�لول ٢٠٠٢، وبالرغم من ق�ام أبي ر�اض مثله 
مثل غ�ره من السكان الذ�ن تلقوا أوامر مماثلة في نفس المنطقة ببناء ب�وتهم في سنوات سابقة 
إال أن هذه األوامر بدأت بالظهور ح�نما ظهرت المخططات لبناء الجدار.  تم الترك�ز في قرار 
الهدم على كون المنزل �قع في المنطقة ج، وبالتالي ال �جوز الق�ام بأ�ة أعمال بناء بدون الموافقة 
اإلسرائ�ل�ة، وعل�ه تعد ملك�ة األرض، أو كونها أرضًا فلسط�ن�ة، أو ق�ام أبي ر�اض بالحصول 
بلد�ة ب�ت ساحور تعد جم�عها الغ�ة، وال وجود لها في نظر  الوثائق الالزمة من  على جم�ع 

سلطات االحتالل. 

الجـدار في القـدس     وب�ـت لحـم

chapter3-A.indd   70 06/11/2003, 05:11:00 PM



الجدار حول قبر راح�ل ”مسجد بالل بن رباح“: التار$خ والتراث؛ التض��ق، 
وخنق التجمعات السكان�ة والالجئ�ن بجدار إسمنتي ضخم

سوف �ؤثر الجدار المبني حول قبر راح�ل/مسجد بالل بن رباح على المئات من المواطن�ن الذ�ن س�تم عزلهم ب�ن 
جدار�ن، كما س�ؤدي إلى مصادرة األراضي وز�ادة الس�طرة اإلسرائ�ل�ة على األراضي الفلسط�ن�ة وعلى المواقع 
التار�خ�ة والد�ن�ة ذات الجذور واألصول العم�قة. وقد صادق المجلس الوزاري األمني اإلسرائ�لي في ١١ أ�لول 
٢٠٠٢ على قرار إبقاء قبر راح�ل خلف الجدار كجزء من التقدم، أو ما �طلق عل�ه أسم منطقة الفصل ”الجد�دة“، 
وكجزء من ”مغلف القدس األمني“.  وأصدر موش�ه كبلنسكي قائد القوات العسكر�ة في ”�هودا والسامرة“ (الضفة 
الذي �قضي بمصادرة  �هودا والسامرة ٢٠٠٣)   T/العسكري رقم (١٤/٠٣ الغرب�ة) في ٩ شباط ٢٠٠٣ األمر 
أراض في شمال ب�ت لحم لبناء الجدار الذي س�ضم منطقة قبر راح�ل إلى القدس.  تب�ن الخر�طة التي وضعتها 
إسرائ�ل في متناول الجمهور والتي استلمها الحقًا سكان المنطقة أنه س�تم مصادرة ١٨ دونمُا فقط، ب�نما واقع األمر 
هو ق�ام إسرائ�ل بفصل وعزل حوالي ٣٠٠٠ دونم من األرض خلف الجدار.  وقد حدد كبلنسكي في القرار قطع 
األرض التي ستتم مصادرتها بدون إبداء أ�ة أسباب عدا ”األسباب العسكر�ة“، كما أعلن كذلك أن القوات العسكر�ة 

اإلسرائ�ل�ة لها ”كامل الس�طرة“ على هذه المنطقة.

قامت القوات العسكر�ة في ١٦ شباط ٢٠٠٣ بتوز�ع األوامر العسكر�ة المذكورة سابقًا، والتي تؤكد للمجتمع ولب�ت 
لحم المخططات للتض��ق على المد�نة بواسطة مصادرة مدخلها الشمالي وضمه إلى إسرائ�ل. و�شكل هذا القرار 
تهد�دًا لحوالي ٤٠ عمارة سكن�ة �ع�ش ف�ها ٥٠٠ شخص، ومجمع صناعي صغ�ر، ومحطة غاز، ومحال تجار�ة.  
وقد أخبر الجنود الموجودون في المنطقة السكان بوجوب مرورهم عبر الحاجز من أجل الدخول إلى مد�نة ب�ت 

لحم.

وقد أصبح جزء من الجدار حول قبر راح�ل واضحًا بدءًا من ن�سان ٢٠٠٣ في شكل تجر�ف األرض، والتعب�د 
لجزء من الطر�ق التي سترتبط مع الطر�ق االلتفاف�ة األكبر المح�طة بالمد�نة. و�بلغ طول هذا الجزء من الجدار ١ 
كم، أما عرضه ف�بلغ ٢٠ مترًا.  لم �كتمل العمل في هذا الجزء من الطر�ق، بعد و�خشى سكان المباني الموجودة 
في هذه المنطقة من أعمال هدم ُمحتملة.   إن المنطقة المح�طة بقبر راح�ل ُمحصنة جزئ�ًا،  لكن ما زالت أعمال 
التحص�ن المستمرة عبر الجدار وعمل�ة إكمال الطر�ق في انتظار التنف�ذ.  ومن المتوقع أن �ح�ط بالطر�ق في هذه 

المنطقة جدار �بلغ ارتفاعه ٨-١٠ أمتار.

إن جزء الجدار الذي �تم بناؤه جنوب حاجر شمال ب�ت لحم/الطنطور بعد قبر راح�ل س�كون شب�هًا بالجدار الذي 
تم بناؤه في قلق�ل�ة من ح�ث ضخامة بنائه، و�ضمن ق�ام إسرائ�ل بضم الموقع المقدس (قبر راح�ل).  وسوف �تم 
كذلك حرمان السكان من الوصول إلى المقبرة اإلسالم�ة المجاورة لقبر راح�ل، كما وس�تأثر مخ�م عا�دة لالجئ�ن 

بالجدار. (للمز�د من المعلومات حول مخ�م عا�دة �رجى قراءة الحالة المتعلقة بالمخ�م).

لقبر راح�ل م�زات ثقاف�ة ود�ن�ة واقتصاد�ة ألنه �شكل من الناح�ة الد�ن�ة موقعًا مقدسًا بالنسبة للسكان المحل��ن 
المسلم�ن والمس�ح��ن، ح�ث �وجد لقبر راح�ل تار�خ طو�ل �سبق ق�ام الدولة ال�هود�ة بسنوات كث�رة. و�لعب قبر 
راح�ل كذلك دورًا تجار�ًا أساس�ًا في الس�احة في ب�ت لحم، و�ز�د من القبضة والس�طرة اإلسرائ�ل�ة على بعض 
المواقع الهامة.  عملت الحكومة وقوات االحتالل خالل السنت�ن الماض�ت�ن على قصر الز�ارات لقبر راح�ل على 
الزوار ال�هود فقط، كما تم تحو�ل قبر راح�ل إلى معسكر إسرائ�لي، وعل�ه فإنه من غ�ر المفاجئ ق�ام الكث�ر�ن في 
ب�ت لحم بالتنبؤ بق�ام إسرائ�ل بتحو�ل جزء من القبر والمناطق المعزولة إلى مدرسة د�ن�ة �هود�ة، موقع ”أساسي“ 

لق�ام مستوطنة.
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إن مص�ر ال ٥٠٠ شخص الذ�ن س�صبحون خلف هذا الجزء من الجدار أو ب�ن الجدار�ن مقلق 
جدًا، وبالرغم من االدعاءات الكاذبة بأن التصار�ح سوف تسمح بحر�ة التنقل والسفر ب�ن المناطق 
�ملكوا  لم  الذ�ن  من  شخص   ٣,٠٠٠,٠٠٠ عاشها  التي  الماض�ة  العشر  السنوات  خبرة  أن  إال 
تصار�ح مرور تؤكد عدم صحة هذا الضمان اإلسرائ�لي. و�شكل األشخاص الذ�ن �ع�شون في هذه 
المناطق جزءًا متكامًال من ب�ت لحم سواء في العمل أو المدرسة أو الروابط العائل�ة واالجتماع�ة 
أو أي نوع من أنواع الحركة. كما و�عتمد هؤالء األشخاص كذلك على الخدمات التي تقدمها بلد�ة 
ب�ت لحم التي س�صبح من المستح�ل الحصول عل�ها بوجودهم خلف الجدار اإلسرائ�لي.  وال �وجد 
أدنى شك لدى األشخاص الذ�ن �ع�شون في هذه المنطقة حول عدم وجود خ�ار لد�هم سوى مغادرة 

ب�وتهم أو مواجهة الجوع وقلة الدخل داخل هذا الغ�تو.

الخارطة من معهد األبحاث التطب�ق�ة
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�عد حنا ناصر، رئ�س بلد�ة ب�ت لحم وعائلته واحدة من عشر عائالت ستتم مصادرة أراض�ها 
من أجل بناء هذا الجزء من جدار ب�ت لحم.  وقد صرح الس�د ناصر بأنه لم �كن هناك أي خ�ار 
آخر سوى ق�ام العائالت التي تلقت أوامر المصادرة برفع قض�ة في المحاكم اإلسرائ�ل�ة خالل 
القدس من  التي تعزل ب�ت لحم عن  العسكر�ة  شهر شباط ٢٠٠٣ في محاولة لوقف األوامر 
خالل بناء الجدار.  في الوقت نفسه، ناشد حنا ناصر والعائالت األخرى الكنائس والقنصل�ات 
إضاف�ة  محاوالت  كما جرت  وأمالكهم.   أراض�هم  اإلسرائ�ل�ة ضد  الممارسات  بوقف  للق�ام 
لدعوة وحشد مجموعات السالم اإلسرائ�ل�ة للق�ام بمظاهرات معهم ضد س�اسة التفرقة والتم��ز 

اإلسرائ�ل�ة الجد�دة/القد�مة.

لم تظهر حتى اآلن أ�ة بوادر تش�ر إلى وقف بناء الجدار في المدخل إلى ب�ت لحم، وكما �ؤكد حنا 
ناصر فإن الهدف من بناء الجدار/السور هو فصل القدس (الشرق�ة والغرب�ة) عن محافظة ب�ت 
لحم، ”وسوف تعمل إسرائ�ل على تحق�ق حلمها جعل القدس الكبرى عاصمة لدولة إسرائ�ل“.

مد$نة ب�ت لحم منذ ق�ام االنتفاضة وتوق�ع معاهدة أوسلو

تعرضت مد�نة ب�ت لحم منذ اندالع االنتفاضة في أ�لول ٢٠٠٠ مثلها مثل بق�ة المحافظات الفلسط�ن�ة إلى حصار 
وإغالق شد�د�ن كنوع من اإلجراءات ال�وم�ة التي تفرضها القوات اإلسرائ�ل�ة، وقد أثرت هذه اإلغالقات واالحتالل 
المتكرر لب�ت لحم بشكل كب�ر على سكان وتجمعات منطقة ب�ت لحم، من ح�ث فقد األرواح ومصادر الدخل.  لقد 
أكد اإلغالق اإلسرائ�لي لمد�نة ب�ت لحم الذي استمر منذ عام ١٩٩٣ وازداد سوءًا في السنت�ن الماض�ت�ن على أن 
مصدر الدخل الرئ�سي في المد�نة –الس�احة- سوف �كون تحت س�طرة السوق اإلسرائ�ل�ة مع حصول الفلسط�ن��ن 
على أرباح وفوائد قل�لة.  عندما كان �أتي الس�اح إلى مد�نة ب�ت لحم كان �تم إحضار أبسط شيء حتى مثل زجاجات 
الماء من إسرائ�ل، بالرغم من أن مصدر الم�اه في أغلب األح�ان كان من الضفة الغرب�ة، أو مرتفعات الجوالن. 
و�عتمد أغلب�ة السكان في ب�ت لحم على الس�احة كمصدر دخل أساسي ح�ث �عتمد ٦٠٪ من االقتصاد في ب�ت لحم 
على الس�احة، أما اآلن ومع عدم وجود س�اح، واالجت�احات اإلسرائ�ل�ة غ�ر المحدودة لمد�نة ب�ت لحم فإن االقتصاد 

في ب�ت لحم �بلغ ٠٪.

البد$لة، ”هل ستؤدي عمل�ات ضم  المعلومات  القدس (ARIJ)؛ مركز   – التطب�ق�ة  األبحاث  معهد  المصادر: 
األراضي في ب�ت لحم إلى وضع مأساوي شب�ه بالوضع في الخل�ل H1/H2؟“؛ مقابلة مع أحمد جرادات – مركز 
ب�ت  بلد$ة  رئ�س  كوكالي،  فؤاد  مع  مقابلة  لحم؛  ب�ت  بلد$ة  رئ�س  ناصر،  حنا  مع  مقابلة  البد$لة؛  المعلومات 

ساحور؛ جر$دة القدس.
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