
 
  2006 أيلول –اإلغــالق وحـريـة التنقـل فــي الضفــة الغـربيــة 

  
  

هذا التقرير عبارة عن تحديث لعدد العوائق التي تكون جزء من نظام إسرائيل الحكومي لعمليات اإلغالق الداخلية في 
  .داخل الضفة الغربية

 قطاع غزة، و ذلك ألنه يمنع الفلسطينيين من يعد نظام اإلغالق سسب رئيسي للكارثة اإلنسانية في الضفة الغربية و
الوصول إلى الخدمات األساسية آالصحة و التعليم، و يمنع األشخاص من الوصول إلى أراضيهم و زيارة بعضهم و 

و تضم أشكال العوائق المستخدمة لمنع الحرآة الحرة للفلسطينيين نقاط . التوجه إلى أماآن عملهم و أماآن عبادتهم
، بوابات حديدية، حواجز )التي تتكون من صفوف اسمنت طولها متر(دائمة و الطيارة، حواجز الطرق التفتيش ال

تدعي . ، خنادق، حواجز و نظام محكم للتصاريح)و هي عبارة عن سلسلة من الحواجز الترابية(ترابية، جدران ترابية 
إلسرائيليين من المهاجمات الفلسطينية العسكرية الحكومة اإلسرائيلية أن الهدف من هذه العوائق هو حماية المواطنين ا

  .2000 إسرائيلي منذ شهر أيلول من عام 1000التي أسفرت عن مقتل 
تقـوم الطـواقم الميـدانيـة التـابعة لمكتب تنـسيـق الشـؤون اإلنســانيـة فـي المنـاطق المختـلفة بجمـع المعلـومـات حـول 

، ومـن ثـم يتـم دمـج هـذه البيـانات )GPS(ـدام نظــام تحـديد المـواقـع العـالمي المـواقع المحـددة لكـل حاجـز باستخ
  . مـن أجـل تحـديـد مـوقع آـل حاجز عسكري) GIS(فـي نظـام المعلـومات الجغـرافي 

  
  :النتائج األساسية

  
الغربية مؤدية إلى فصل  مستمرة في الضفة فعمليات اإلغالق .على تنقل الفلسطينيينلم يتم مالحظة أي تطور هام 

  .  األردنغورنابلس و القدس و في   عن بعضها البعض، خصوصًا و المدنالمجتمعات
  .تدعيم عملية الفصل في الضفة الغربية خالل الشهور الثالث الماضية تم 

  
مدن المحافظات الشمالية و سكان نابلس إلى بقية في  تنقل المواطنينعلى فرض القيود د يتشدفي ستمرار اال •

 .الضفة الغربية
 الفلسطينية عن مسالك الطرق الرئيسية التي يستخدمها اإلسرائيليين من خالل التنقلحرآة  حجبازدياد  •

 . مؤدية إلى هذه الطرقحواجز عسكرّية وإستراتيجيةآتل إسمنتية في مواقع نصب 
 .لجيش اإلسرائيلي و السياسات األمنية لدى ااألخيرجراء اإلغالق  األردناالستمرار في فصل غور  •
 و جداربين ال" المناطق المغلقة" يزيد من مساحة األراضي الزراعية المتبقية في الجداراالستمرار في بناء  •

 .الخط األخضر
  



حاجز عسكري وإشكال أخرى من  528، اشتمل نظام اإلغالق في الضفة الغربية على 2006 أيلول 20 من ابتداء
 518من % 2 ارتفاع بنسبة حوالي مما مثل  –تقييد تنقل الفلسطينيين  على الطرق ل نصبها الجيش اإلسرائيليالعوائق
ووسائل  العوائقفي عدد % 11و العدد األخير يمثل ارتفاع نسبته . 2006 تم اإلبالغ عنها في تقرير حزيران عائق

   .20051منذ شهر آب % 40 و حوالي 2006التي نصبها الجيش اإلسرائيلي منذ بداية عام اإلغالق 
  

  وسائل األغالق – داخل الضفة الغربية  ين الفلسطينيتنقل): 1( رقم جدول 
  

    وسائل اإلغالقعدد 
  غير البشرية  البشرية  المجموع

  416  59  475  2006آانون الثاني 
  427  60  487  2006شباط 
  442  63  505  2006آذار 

  438  66  504  2006نيسان 
  448  71  519  2006أيار 

  450  76  526  2006حزيران 
  463  77  540  2006تموز 

  468  79  547  2006آب 
  445  83  528  2006أيلول 

  2006 - مراقبة ميدانية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: المصدر
  شمال الضفة الغربية

  
 في عدد ، مما يعكس انخفاضًا174 إلى 188 من 2 في شمال الضفة الغربية والعوائق اإلغالقوسائل انخفض عدد

من ناحية ثانية، %). 50بحوالي (و جنين %) 50بنسبة (طولكرم و، %)38بنسبة ( الترابية في محافظة نابلس كتللا
 التي يستخدمها  والشوارع على الطرق  و الخنادق، خصوصًا وحواجز الطرقارتفع عدد البوابات على الطرق،

 ببوابات و حمايتها بخنادق مما زاد من ية التراباجزالحوو في آثير من األحيان تم استبدال . المستوطنين اإلسرائيليين
و ). 585مثال على ذلك شارع رقم (سيطرة الجيش اإلسرائيلي على الطرق التي يستخدمها المستوطنين اإلسرائيليين 

 جزئي جديد بالقرب من حاجز عسكري، باإلضافة إلى )جنين(جديد في ميفو دوتان حاجز عسكري قد تم إنشاء 
  .و ال يزال اإلغالق المشدد قائم على مدينة نابلس. 505  رقمارع على شةعقرب

  
  مقارنة إلجراءات اإلغالق في شمال الضفة الغربية): 2( رقم جدول

                                                 
، و هذا الرقم يعد ملحق قاعدي التفاقية الدخول و الحرآة المبرمة في شهر 376 إلى 2005 وصل عدد عمليات اإلغالق في شهر آب  1

  .2005تشرين الثاني من عام 
  . تضم طولكرم، قلقيلية، نابلس، جنين، سلفيت و طوباس 2

    عدد وسائل األغالق
حزيران 
2006  

  الفرق  2006أيلول 

  1+  24  23  حاجز عسكري
  1+  2  1  حاجز جزئي
  11+  35  24  بوابة طريق
  2-  13  15  آتلة إسمنتية
  39-  61  100  آتلة ترابّية
  7+  14  7  جدار ترابي

  3+  11  8  خندق
  4+  14  10  حاجز طريق



  
  
  
  
  
  

  2006 -مراقبة ميدانية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية : المصدر
  

  وسط الضفة الغربية
  

ر ، مما أّثثابت حاجز تحويله إلى عطارة في وسط الضفة الغربية والحاجز العسكري قام الجيش اإلسرائيلي بتجديد 
 على المنطقة الغربية و  اإلغالقوسائلبعض تأثير  يجعل جدارو البناء المستمر لل.  في الشمالتنقل الفلسطينيينعلى 

تم تأسيس بوابتين على الطرق المؤدية من المجتمعات الفلسطينية إلى . ة زائد عن الحاجة الجنوبية لمحافظة رام الل
  .60شارع رقم 

  
 عدد نقاط دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إليها إلى أربعة تخفيضتم حيث ال تزال الطريق إلى القدس مغلقة، 

  .ة بواسطة الجدار و معظم المناطق الفلسطينية الحضرية األخرى في القدس مغلق.الحدود حرسسيطر عليها ينقاط 
  

  الدخول حرآة غور األردن، و لكن تم تشديد منطقة فينها اإلغالق المعلن عوسائلال يوجد تغير ملحوظ في عدد 
  .الواقعة على المداخلعلى الحواجز العسكرّية  و إليها من خالل نظام تصاريح مشدد هامن
  

  جنوب الضفة الغربية
، مما يعكس تأثير حاجز )2006حزيران  (240 إلى 209 من 3 في جنوب الضفة الغربيةوسائل اإلغالقارتفع عدد 

على الطرق التي يستخدمها الرعاة المحليين للوصول إلى ) 317  رقمحول شارع( الجديد في جنوب الخليل الطريق
 إضافية فرض عمليات إغالقو قد تم . المراعي و أحواض مياه األمطار و األراضي الزراعية على جانبي الشارع

و منع الدخول إلى ) الخليل(تربط مجتمعاتهم  لمنع الفلسطينيين من استخدام الطريق المباشرة التي 60على شارع رقم 
  ).بيت لحم(األراضي الزراعية الفلسطينية الموازية لها 

  
  )باستثناء البلدة القديمة في الخليل(مقارنة إلجراءات اإلغالق في محافظة الخليل ): 3( رقم جدول

  
    وسائل اإلغالقعدد 

حزيران 
2006  

  الفرق  2006أيلول 

  0  15  15  حاجز عسكري
  2+  5  3  حاجز جزئي
  0  23  23  بوابة طريق
  6+  16  10  آتلة إسمنتية
  9-  105  114  آتلة ترابّية
  1-  4  5  جدار ترابي

  0  0  0  خندق
  29+  33  4  سياج طريق
  27+  201  174  المجموع

  2006 -مراقبة ميدانية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية : المصدر
  

  تفاصيل التطورات
  

                                                 
  . التي تضم الخليل و بيت لحم 3

  14-  174  188  المجموع



المحافظات الشمالية و سكان نابلس إلى بقية مدن في  قيود المفروضة على التنقللاالستمرار في تشديد ا .1
  :الضفة الغربية

  
بمنع حرآة الذآور الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم  تموز، قام الجيش اإلسرائيلي 19بتاريخ  •

) ولكرمط(كفريات النفق وآفريات، و، ا عنبتالحواجز العسكرية سنة من التنقل خارج 35 -16بين 
 الرجال آب، تم تطبيق هذا المنع على 23بتاريخ . ، إال باستحواذ تصريح)نابلس(و زعترة 

ا، هذا المنع غير مفروض بمتانة و و حالًي.  سنة30-16الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 
كل مما يش.  الجيش اإلسرائيلياتمن خالل قوالحواجز العسكرّية لكنه مطبق بشكل عشوائي على 

الوصول إلى العمل و التعليم و الخدمات األخرى، و يرفع من نسبة  حيث صعوبات آبيرة من
 . في شمال الضفة الغربيةمستقرةالغير   االقتصادحالة على العبء

 و حواجز عسكرّية يسيطر عليها الجيش اإلسرائيليإحاطة مدينة نابلس و مخيماتها و قراها بستة  •
 .  فلسطيني216,000ة حوالي حياعلى  مما يؤثرحاجزي طرق 

 سنة، و 36-16يستمر فرض القيود العمرية على الذآور الذين تتراوح أعمارهم بين  -
  . رجل في داخل حدود المدينة37,000تقييد حوالي 

انعدام االتصال المباشر بين نابلس و طوباس و جنين و غور األردن إثر اإلغالق الشامل  •
ر هذا المنع في بداية شهالجيش اإلسرائيلي فرض . دان خالل الصيف الماضيالطريق الب

 قام الجيش اإلسرائيلي بمنع و بالتالي.  الترابية من خالل الكتل الترابّية2006نيسان من عام 
 طويل نحو شمال و التفافيالمواطنين من الدخول على األقدام و تحويل الحرآة إلى طريق 

 .غرب الضفة الغربية
طوباس ملتحقين بجامعة النجاح في نابلس إلى أخذ  طالب من 550يضطر حوالي  -

 للوصول ايبا بيت الحاجز العسكريو ) طولكرم (ا من خالل عنبتااللتفافيالطريق 
  .إلى منطقة دراستهم

و يعتبر هذا الطريق المسلك . ثابت) رام اهللا(ارة ط عالحاجز العسكريمنذ شهر أيار، أصبح  •
إلى أدى هذا . ل و الراغبين في الوصول إلى رام اهللالوحيد للفلسطينيين القادمين من الشما

 .خلق عائق إضافي للفلسطينيين القادمين من شمال الضفة الغربية و المتوجهين إلى جنوبها
عبر الحاجز العسكري  من جامعة بيرزيت  أو أسبوعيًا طالب يوميًا2,317يمر حوالي  -

  .هذا
  

  : إضافيةإستراتيجية من خالل عمليات إغالقفلسطينية  اإلسرائيلية و التنقلحرآة العملية فصل تحصين  .2
  

 لوصل حرآة تنقل الفلسطينيين نحو 585في جنين، تم تجديد الخندق الواقع شمال شارع رقم  •
  60 بوابة جديدة على شارع رقم قام الجيش بوضع  في نابلس،.  طيارةحواجز

 .  تي جالحاجز العسكريين يؤدي إلى توجه حرآة الفلسطينيين إلى صو سياج حول قو     
 لحاجز العسكريعملية تجديد هيكلية لبتنفيذ  خالل الشهور الماضية، قام الجيش اإلسرائيلي •

 لتحسين حلقة الوصل الوحيدة للفلسطينيين بين طولكرم و جنين و منطقة نابلس و إحداث اعنبت
 .ربا غ60 عن شارع رقم اتغيير دائم التجاه حرآة الفلسطينيين في الشمال بعيد

 الحاجز العسكري بالقرب من 557شارع رقم على  نصب حواجز طريقفي طولكرم، تم  •
و تم تنفيذ إجراء . كفريات لفصل حرآة الفلسطينيين عن حرآة المستوطنين اإلسرائيليينال

 . في محافظة سلفيت446شبيه على شارع رقم 
 505إلى شارع رقم قام الجيش اإلسرائيلي بوضع بوابات على الطرق الثانوية المؤدية  •

تم استبدال .  في جنين585و شارع رقم ) شرقي نقطة تفتيش زعترة في جنوب نابلس(
 أخرى مثل الخنادق، لتأآيد عدم تجنب بعوائقالحواجز الترابية بهذه البوابات المرتبطة 

 تقليل القيود على إلى ، إذا تم تنفيذه،و سيؤدي هذا اإلجراء. لعمليات اإلغالقالفلسطينيين 
 .و لكن لغاية اآلن، لم يتم فتح هذه البوابات لحرآة مرور الفلسطينيين. الحرآة



 محافظة سلفيت، و يؤدي إلى تفتيت إلى 505 إلى طريق رقم  المستمرمنع الدخوليؤدي  •
على  فصلها بحيث يصبح النصف الشمالي منها يعتمد على نابلس و قلقيلية و النصف الجنوبي

 .رام اهللا
 إلى إعاقة 60حول شارع رقم ووضع وسائل اإلغالق المختلفة   الحواجزنصبتؤدي عملية  •

في . المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى األراضي الزراعية في محافظة بيت لحم
 الحاجز العسكري بين مخيم العروب و قام الجيش بإضافة وسائل إغالق جديدةالخليل، 
كرمة و خربة بسم و دير رزيح آال عاتو ال تزال بعض المجتم. سعير الجزئية -حلحول 

، باستثناء 60 رقم شارعمباشر بسبب إغالق المخارج من الدخول محرومة من إمكانية ال
  .ؤدية إلى المستوطنات اإلسرائيليةالطرق الم

إلى ) بيت لحم( جديدة في المنطقة المجاورة لمستوطنة إليعازر عمليات إغالقأدت  -
لخضر و أرطاس من الوصول إلى محصولهم للعنب تقليل إمكانية المزارعين من ا

من محصول العنب في المحافظة و تعتمد % 40تنتج منطقة الخضر . 2006لعام 
  .  عائلة على نتاج هذا المحصول400أشغال حوالي 

  
و     عن إمكانية خروج المواطنين الفلسطينيين  أيلول، أعلن الجيش اإلسرائيلي 14بتاريخ  •

    مكتب تنسيق أريحا، و إجبار الحاجز العسكريا و القدس من خالل فقط حاملي هوية أريح
باقي الفلسطينيين على طلب تصريح أو السفر من خالل المعرجات الداخلية للوصول إلى 

 .مناطق الضفة الغربية األخرى
غير مباشر  حول مستوطنة معالي أدوميم و تأسيس طريق بديل و  مع بناء الجدار -

أبو ديس و عناتا لحرآة الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، بين ) 70مسلك رقم (
  . الستخدام اإلسرائيليين فقط 90 و شارع رقم 1يصبح شارع رقم س

  
 آم، جزء منه مبني على ناحيتي 35يمتد حاجز الطريق الواقع في جنوب الخليل إلى حوالي  •

نسيق الشؤون مكتب تنفذه  لمسحو طبقا .  المؤدي إلى مستوطنة تين325شارع رقم 
 .12 إلى 45اإلنسانية، عمل حاجز الطريق على تقليل عدد المعابر المخصصة للرعاة من 

الطريق التي يستخدمها المستوطنين اإلسرائيليين القادمين من معون من خالل حماية  -
و آرمل و سوسيا و المواقع التابعة لها، يلعب حاجز الطريق دور أساسي في فصل 

 من مراعيهم و مصادر 317لسطينيين القائمة جنوب شارع رقم مجتمعات الرعاة الف
و بالتوجه شرقا، نحو وادي الخليل، يعمل الحاجز على منع حرآة . المياه و الخدمات

الفلسطينيين القائمين في المنطقة و يطول الطريق التي يسلكها الطالب للوصول إلى 
  . مدارسهم في الظاهرية بضعفين

، و لكن إمكانية 4في البلدة القديمة في الخليل  عمليات اإلغالقتخالل شهر تموز، انخفض •
الفئات الضعيفة من المواطنين الفلسطينيين وهم األآثر المنظمات اإلنسانية من الوصول إلى 

 في مناطق أمنية صورة  ازدادت سوءا، خصوصا تلك المنظمات المححاجًة إلى المساعدة
 . البلدة القديمةحيادية حول المستوطنات اإلسرائيلية في

المجتمعات الفلسطينية قطع  لىإ  اإلجراءات األمنية لدى الجيش اإلسرائيليؤديت -
، و التي تعد من الحرم األبراهيمييدا و أفراهام أفينو و حول  في منطقة تل رمالقائمة

  .أضعف المجتمعات في الخليل، عن بقية المدينة لحماية المستوطنين اإلسرائيليين
  

 الميداني التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية طاقمها السجلواجز الطيارة التي عدد الحبقي  •
تعمل الحواجز .  حاجز في األسبوع165 تموز و آب و أيلول بمعدل  شهور خاللمرتفعًا

الطيارة على قمع حرآة الفلسطينيين و ذلك ألنها تنصب على الشوارع األساسية عندما تكون 
 .ي الفترة الصباحية و المسائيةأوقات السفر في أوجها ف

                                                 
ال تنعكس عمليات اإلغالق هذه في تعداد . 87إلى ) 2005آب  (101 من 2006غالق خالل شهر تموز من عام  انخفضت عمليات اإل 4

  .عمليات اإلغالق في الضفة الغربية



  
  .2006عشوائية أو الطيارة المسجلة آل أسبوع في الضفة الغربية خالل عام معدل الحواجز ال): 4(قائمة رقم 

  
  أيلول  آب  تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط  آانون الثاني
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  2006 - الشؤون اإلنسانية مراقبة ميدانية لمكتب تنسيق: المصدر

  
  : الجيش اإلسرائيلي تزداد تفاقمًاعلى يدعملية فصل غور األردن . 3
  

ح الجيش اإلسرائيلي السماح للفئات التالية العبور إلى غور األردن في أوائل شهر آب، صّر •
 :حمرة و تياسير و معالي إفراييم و يتافال الحاجز العسكريمن خالل 

 50,000حوالي (اتهم ي إقامة في غور األردن مذآورة في هوالفلسطينيون الحاملون  . أ
  ).فلسطيني

في شهر (الفلسطينيون الحاملون تصاريح للعمل في المستوطنات اإلسرائيلية في غور األردن   . ب
 في غور المقيمين تصريح لغير 7,000، قام الجيش اإلسرائيلي بإصدار 2006آب من عام 

 ). للعمل في المستوطناتاألردن
 يمكنه من تصريح ضفة غربيةوبحوزته  هوية أريحا  يحملآل من  . ج

 .عبور الحواجز في الضفة الغربّية
  

 التي عملت التشويشبالرغم من أن هذه اإلجراءات عملت على إزالة حالة الشك و  -
على خلق االحتكاك على نقاط الدخول إلى غور األردن خالل الشهور الماضية، 

 خارج غور مقيمأي صاحب أرض فلسطيني  مقيدة لدخول  هذه اإلجراءاتأصبحت
  ).على سبيل المثال في نابلس و طوباس(األردن 

  
أصبح دخول المنتجات الزراعية من غور األردن إلى السوق اإلسرائيلية فقط من خالل  •

 نيتطلب اآل. 2005 أيار اغلقه الجيش فيي ذ بدل من بيسان، الالحاجز العسكري الجلمة
ن مالزم الجيش اإلسرائيلي للتحرك عبر تصريح م: الزراعية المنتجاتتصريحين إلخراج 
غور األردن، و تصريح اإلدارة المدنية للجيش اإلسرائيلي للدخول إلى الحواجز العسكرّية ب
تتعرض المنتجات الداخلة إلى إسرائيل إلى متطلبات إضافية مرتبطة . سوق نابلس الرئيسي

 . باريساتفاقّيةب
لسطينيين من حيث المحصول ال تشكل أي ربح أو خسارة، إن توقعات المزارعين الف -

قيود الحالية المفروضة على نقل  نتيجة للاألرباح خسارة في حدوثو من المتوقع 
خسارة عن  اتحاد مزارعي غور األردن صّرح، 2005في عام .  الزراعيةالمنتجات

واق إسرائيل  إلى أسالمنتجاتنتيجة للقيود المختلفة المفروضة على نقل % 30بنسبة 
  .و الضفة الغربية

 وصول القّيدو ي" المناطق المغلقة" يزيد من مساحة األراضي الزراعية المتبقية في جداراالستمرار في بناء ال. 4
  :إلى القدس

  
القدس و الخليل و التي وفي محافظات رام اهللا، اضافّية  قرية فلسطينية 33 يوجد حاليًا •

.  الزيتون خالل موسم قطف الزيتون المقبلآروم ستواجه مشاآل من حيث الوصول إلى
 :الجهة الغربّية من الجدار علىتبقى هذه القرى منفصلة 

  . من أصعب أشكال اإلغالق في محافظة قلقيليةالجداريعد  -
  

نقاط  أربع من خالل  الفلسطينيين الحاملين هوية الضفة الغربية إلى القدسينحصر دخول •
و منذ شهر آانون الثاني من عام .  سبيتان و شعفاطأبو رأسو، اقلنديو تضم جيلو، عبور

 الضفة الغربيةالتي يستطيع الفلسطينيون القادمون من ، انخفض عدد المعابر 2006



و قد أصبحت اآلن الثماني نقاط .  معابر4 معبر إلى 12 من استخدامها للوصول إلى القدس
 . المستوطنين اإلسرائيليينة إلى ، باإلضافاإلسرائيليين للمواطنين طالمتبقية مفتوحة فق

  )هوّية القدس(المقدسّي " اإلقامة" فلسطيني من حاملي هوية 58,000 حوالي يعيش -
  . للدخول إلى القدس أعاله ربعة معابراستعمال األ على مما يجبرهم جدارخلف ال

  
 ازدادت القيود المفروضة على الفلسطينيين حملة الخويات) بيت لحم(في خلة النعمان  •

 قام الجيش األسرئايلي بانشاء. الفلسطينية والمقيمين داخل الحدود البلدّية لمدينة القدس
 على مدخل المنطقة خاضعة حاجز عسكري تسيطر عليه قوات حرس الحدود اإلسرائيلية 

يتطلب من العاملين في .  من يرغب في الدخول إليهاللشروط الدخول إلى مدينة القدس لك
 .هوية إضافية عند الدخول إلى القدسبطاقة ز األمم المتحدة إبرا

 يعيشون فلسطيني من الضفة الغربية 350 حوالي تنقلتعمل شرطة الحدود على منع  -
 وهم مجبرين يوميًا بالتفاوض مع الجنود يوميًا من أجل ضمانفي خلة النعمان، 

  .وميًا يالمضايفاتيتم التبليغ عن هذه .  و األسواقأعمالهملوصول إلى مدارسهم و ا
  
 
 
  


