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   ترآيز خاص
  2006تشرين الثاني 

  
 

الفلسطينيين من الدخول إلى الجدار يمنع 
  أراضيهم

  
 مجتمع فلسطيني 57 على مسح اجري تبين من خالل

الجدار في الضفة الغربية  أن ستة من  بالقرب من واقع
 فلسطينيين غير قادرين على الوصول بين آل عشر

  .1إلى أراضيهم نتيجة للجدار
  

  4-1صفحة     :ت األساسيةاالستنتاجا
  5صفحة       :الخريطة

  
استهداف الجيش اإلسرائيلي للمؤسسات 

   في الضفة الغربيةواقعةالخيرية اإلسالمية ال
  

قام الجيش اإلسرائيلي بإغالق أربع مؤسسات خيرية 
 الكثير منها في وداهم إسالمية خالل الشهور الماضية 

 4,450من  أدى الى حرمان أآثرمما لغربية، الضفة ا
من المعوزين من أية  عائلة 3,000 و أرملة157طفل و

  .شبكة أمان إنسانية محلية
  

  9-6صفحة     :االستنتاجات األساسية
 15- 10صفحة      :الجداول

 
 
 
 

  ألراضي الفلسطينية نتيجة للجدارضياع إمكانية الوصول إلى ا
                                                 

 مجتمع 57ية المجتمعات الواقعة حول الجدار في محافظات سلفيت وقلقيلية وطولكرم وجنين، أجري مسح على  عملت الدراسة على تغط 1
يبلغ عدد . قامت المنظمتين بجمع المعلومات من البلديات و مستخدمي البوابات، باإلضافة إلى جهات فلسطينية وإسرائيلية رسمّية. فلسطيني

  . من هذه المجتمعات شرقي الجدار عشرة منها محاطة بالجدار47 و تقع 173,000السكان في هذه المجتمعات حوالي 
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 األنروا والذي -غوث وتشغيل الالجئينوآالة و -دةتنسيق الشؤون األنسانّية التابع لألمم المتحمكتب  أصدرهفي تقرير 
االنتباه ، ترآز 2005تموز و2004فلسطينيين بين شهر آانون األول مواطنين اللتصاريح الصادرة لل تحليل لورد فيه

 من خالل البوابات نظام التصاريح المشدد الذي فرضته الحكومة اإلسرائيلية على الفلسطينيين عابري الجدارعلى 
من العائالت التي تملك % 62 شهر لن يكون بإمكان حوالي 12وتنبأت استنتاجات التقرير أن خالل . صة لذلكالمخص

 شهر، 12وبعد مرور .  من الوصول إلى أراضيهم بسبب رفض طلباتهم للحصول على تصاريح الزراعيةاألراضي
في الجهة الغربية من  أراض واقعة ي تملكالت و 2 المزارعةمن العائالت% 60ن أن  جديد بّيمسحتحقق هذا التنبؤ في 

  . الجدار لم تتمكن من الوصول إلى أراضيها
  

  جدار الضفة الغربية
  

يعود  الجدار  بناء هذاحت أن الهدف من، و صّر2002بدأت الحكومة اإلسرائيلية بعملية بناء الجدار في شهر حزيران 
 ين باسم الحكومة اإلسرائيليةلكن الناطقين الرسمي. يليينالمواطنين السرائ تخفيض عدد الهجومات العسكرية على إلى

 داخل الضفة الغربية مبنيعتبر الجدار الي،  للقانون الدوليطبقًا. ًا سياسّيةدامكانّية أن تكون للجدار أبعابأيضًا صرحوا 
   . غير قانوني

  
وخالل . جلب لقمة عيشهالالزارعة بشكل آبير على   بالقرب من الجدارواقعةة الصغيرة الالريفّيتعتمد المجتمعات 

 بسبب توقف إمكانية ، بعد بناء الجدارالزراعة مكانة في غاية األهمية، وخصوصًااحتلت السنوات الخمس األخيرة 
  . في الضفة الغربيةاألخذة في األرتفاع الوصول إلى األشغال في إسرائيل ونسبة البطالة 

    
 

 مسحاالستنتاجات األساسية لل
  

من العائالت الزراعية للمرور من خالل % 40 التصاريح لحوالي لطات األسرائيلّيةت السصدرا •
 .منها محرومة من الوصول إلى أراضيها% 60 بقيت بينماالبوابات، 

 في المجتمعات الذين يعيشون بوابة مفتوحة خالل السنة الستعمال الفلسطينيين 61 من بين 26حوالي  •
 .57ددها  عليها و البالغ عأجري المسحالتي 

 مجتمع 57  بين من30(آثر من نصف المجتمعات ال يتوفر الوصول المباشر والمنتظم الى األراضي أل •
 ) مسحأجري عليه ال

 .لعملها فقط من الوقت المصرح رسميًا% 67تفتح البوابات بنسبة  •
ل الجيش من قب من العنف اللفظي المستمر واإلذاللأجري عليها المسح من المجتمعات التي % 72تذمر  •

 أو عدم منتجاتها الزراعيةلتخريب حدوث من المجتمعات عن % 24 صّرح .اإلسرائيلي على البوابات
 . التمكن من وصولها

لطرق األساسية التي ا قطع الجدار نتيجةالمذآورة اعاله من المجتمعات ) 57  بين من52(% 90يعاني  •
 . آانت تستخدمها

 .من الطرق) 239  بين من202% (85 فصل الىالجدار أدى  •
أي من المجتمعات البالغ عددها عشرة والواقعة في المناطق المغلقة بين الخط األخضر والجدار تتمكن ال  •

 ثالثة من هذه واجهتو آمالخدمات الصحة الطارئة، )  ساعة24(وصول على مدار اليوم المن 
 . على بوابة الجدار هدد بحياة مواطنيهاًاتأخيرالمجتمعات على األقل 

  ظام التصاريحن

                                                 
  . تعرف هذه العائالت بالعائالت الصغيرة التي تعمل في األراضي الزراعية الواقعة غربي من الجدار 2
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 لوصول إلى أراضيهميسمح للمزارعين المحتاجين إلى ا

 آان بحوزتهم ذاإ من خالل بوابة الجدار فقط الزراعية العبور
أصبح أمر الحصول . ن الجيش اإلسرائيليعدر اتصريح ص

لوقت بسبب عدم ا آما ويستهلك على التصاريح أآثر صعوبًة
و بحلول شهر . ن في معظم األحياطلوبةتوفر الوثائق الم

 إصدار تصاريح المسحح من خالل ، توّض2006حزيران 
من العائالت الزراعية للعبور من البوابات، % 40لحوالي 
  . عن أراضيها% 60 ت السلطات األسرائيلّيةبينما قطع

  
  إدارة البوابات

  
ًا اجري  مجتمع57متداد الشمالي للجدار، حيث يقع في اال

آل تصريح يحدد ، بة على األقل بوا61 يوجد ، المسح عليها
المرور عبرها للوصول الى لمزارع لالبوابة التي يسمح 

 بوابة على 15قوم الجيش اإلسرائيلي باستخدام ي. أراضيه
 المفتوحة وابات المتبقية و البأما. عسكريةلشؤون األقل فقط 

 ّيةمهي بوابات موس 11 حوالي ،الستخدام الفلسطينيين
 لمدة ال تتعدى الثالثة أيام في السنة يلييفتحها الجيش األسرائ

  .  الزيتونقطفخالل موسم 
  
 

تسخدم  البوابات التي ستخدام الفلسطينيين خالل العام، يشمل هذا الرقم تلك تفتح ال فقط بوابة26وجود بّين المسح 
منتظم المباشر أو الول دخبدون امكانّية ال مجتمع فلسطيني 57 من بين 30إلى إسرائيل تارآة ورائها آمعابر للوصول 

  .ألراضيهم
  

 يشكل عائقًا عند الواقع، مما على أرض  و تلك المنفذة هناك تناقض بين أوقات فتح البوابات المعلن عنها رسميًا
بنسبة ، تفتح البوابات مسح على استنتاجات الو بناًء. عمالهمأل ال الفّعتنفيذالتخطيط وال  عمليةلمزارعين من حيثا

، 2004 الجدار في شهر أيار  الجزء الشمالي منومنذ إتمام عملية بناء. لوقت الرسمي المحدد لذلكفقط من ا% 64
 أيام، باإلضافة إلى ايام اإلغالق التي أعلنت 206 بوابة من غير إعالن مسبق لمدة 14 أغلق الجيش األسرائيلي

 نتيجة أوأمنية فكانت اما ألعتبارات  البوابات غالقإل الجيش اإلسرائيلي عنهاح أما األسباب الشائعة التي صّر. رسميًا
  . لألعياد اليهودية

  
و توضح . الجيش اإلسرائيليها المزارعين الفلسطينيين من انتشار ظاهرة المعاملة السيئة التي يتلقاعن  أوضح المسح

 من الجيش عن تعرضها لعنف لفظي وإذالل مستمرالمسح صّرحت من المجتمعات التي دخلت في % 72النتائج أن 
، مثل نقل الحبوب منها عن تخريب أو منع دخول منتجاتها الزراعية% 24حت اإلسرائيلي على البوابات، بينما صّر

في الجهة الغربية من تقع  مناطقالزراعية للمناطق المغلقة أو نقل المحصول الزراعي من المناطق المغلقة إلى 
 . الجدار

  
 
 



 

  4 
 

 
 
 

 11فتح قوم الجيش األسرائيلي بي. منتظمة أو المحدودة لها تأثير سلبي على الزراعةالإن عملية تشغيل البوابات غير 
 الزيتون من فالحة آروم ال يتمكن المزارعين من ، الزيتون، أي بمعنى آخرقطفبوابة موسمية فقط خالل موسم 

  .حيث حراثتها أو رشها أو تقشيبها خالل العام، مما يؤدي إلى إنتاج منخفض
  

  رعقطع الشوا
  

 معبدالمزارعون من بيوتهم إلى أراضيهم من خالل طرق مختصرة أو مباشرة، بعض منها اتنقل قبل بناء الجدار، 
ن العديد من المزارعين آا. لمتينةوا) تراآتورات(المرآبات الزراعّية ومعظمها شوارع زراعية مناسبة لمرور 

 52% (90 المسح أن الجدار قطعن  بّي.حميرالعلى ظهور  على األقدام أو  سيرًافقصدوها من أراضيهم يعيشون قريبًا
  .  التي آانت تستخدمهاالطرق والشوارععن من المجتمعات ) 57من بين 

  
 مجتمع على أخذ 30من الشوارع و يضطر حوالي ) 239 شارع من بين 202 ( علىاألقل%85فصل ب الجدار قام

هيكتار من ) 22,557 من بين 4,954% (22 أن ين أيضًاو تب. طريق إلتفافي عبر قرى أخرى للوصول إلى أراضيهم
  .  فقط على األقدام سيرًا ونقل جميع المنتجات و البضائع منهااألراضي يمكن الوصول إليها

  
  بين الخط األخضر و الجدار

 
ن من يالمواطن السلطات األسرائيلّية تمنع.  مجتمع  بين الخط األخضر والجدار57  بيننالمسح وقوع عشرة من بّي

 إلى اإلعتماد الكامل على  المواطنون العمل أو الوصول إلى الخدمات، وبالتالي يلجأبهدفالدخول إلى إسرائيل 
 عبور الجدار إلى باقي مناطق الضفة الغربية من إمكانية القيود المفروضة على تختلف. الوصول إلى الضفة الغربية

  .مجتمع إلى آخر
  

 94 أن المسحن وبّي. ة إلى تصاريح للمرور من البوابات التي خصصت لمرورهمتحتاج المجتمعات العشرة المذآور
تصاريح، أي ال يمكنهم الخروج من ال يملكون في هذه المجتمعات )  رجل20 طفل و54 إمرأة و20(مواطن دائم 

  . يوتهمب من منعهم من الرجوع إلى  خوفًا، للخدماتمجتمعاتهم للدخول إلى باقي مناطق الضفة الغربية طلبًا
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 ، ساعة إلى خدمات الصحة الطارئة24وصول على مدار لل  مجتمعات هذهلعشرآما بّين المسح عدم توفر األمكانّية ل

  . على بوابة الجدارّهدد حياة مواطنيهاواجهت ثالثة مجتمعات منها على األقل تأخير 
  

الضفة الجمعيات والمؤسسات الخيرية اإلسالمية في الجيش األسرئايلي استهداف 
  الغربية 
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ام  ى  الق رة، باإلضافة إل ي األشهر األخي ة إسالمية ف ات خيري ع جمعي إغالق أرب رائيلي ب ةجيش  اإلس يش مداهم  وتفت

ة من          اطق مختلف والعبث بمحتويات الكثير من هذه الجمعيات والمؤسسات خالل مجموعة من الحمالت المرآزة في من
اً  . من الفلسطينيين المعوزين من أية شبكة أمان إنسانية محلية        الضفة الغربية مما أدى إلى حرمان اآلالف         ا   يوجد حالي  م

  . 1 عائلة معدمة ال يتسلمون أية مساعدات تذآر3,000 أرملة، و157 يتيمًا، و4,450يزيد عن 
  

ق   الجاءت عمليات مصادرة أجهزة الحاسوب والسجالت اإلدارية من قبل           جيش اإلسرائيلي في الجمعيات األخرى لتعي
يتوجب على هذه الجمعيات أن تقوم بإعداد سجالت جديدة بأسماء المستفيدين    اآم. توفير الخدمات األساسية بشكل آبير    

  . مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على عاملي الزمن والموارد والى زيادة القصور في توفير المساعدات
  

ا الجيش       استهدفت حمال ،2006ما بين أيار وآب من عام  الواقعة  في الفترة    ام به ي ق يش الت دهم والتفت  اإلسرائيلي  ت ال
ة       37 اه   ( مؤسسة خيرية في الضفة الغربي د صرّ  ). أنظر الجدول أدن ات     عن  جيش  الح وق ذه الجمعي ة ه إغالق ومداهم

ات                     ذه الجمعي تم استخدام ه ه ي والمؤسسات لمنع هجمات المسلحين على المواطنين اإلسرائيليين حيث تدعي إسرائيل أن
اطق                   الخيرية   ات في من ذه الجمعي ذلك قامت إسرائيل باستهداف مكاتب ه سلحين، وب شاطات الم ة لن اإلسالمية آواجه

  . مختلفة من الضفة الغربية
  

اءات وتوجهات سياسية لكن        وطبقًا ة انتم ات الخيري ر   لمجموعة األزمات الدولية، يوجد لدى بعض الجمعي ر  يعتب الكثي
ياً    ر منظمات ا    : "منها مستقل سياس ان                    تعتب ذلك ف ستقلة ول ات م ة الرسمية هيئ اعي اإلسالمية من الناحي ضمان االجتم ل

ة       . توجهاتها وارتباطاتها السياسية ال تكون واضحة للعيان      تقاللية سياسية وقانوني ات باس ذه الجمعي ا  تتمتع بعض ه بينم
ر  ات    يظه ات بهيئ ات وارتباط ر  توجه بعض اآلخ ي  ال ل حرآت ية، مث ون ت   سياس تح، أو تك اس وف سلطة   حم ة لل ابع

  . 2"الفلسطينية ، أما االختالف بينها فيعتمد على درجة االرتباطات أو التوجهات
  

  ما هي المؤسسة أو الجمعية الخيرية اإلسالمية؟ 
  

وزاً      ر ع سطينية األآث ائالت الفل راد والع ساعدة األف ى م المية إل ة اإلس ات الخيري دف الجمعي ًاته ذه  .  واحتياج دار ه ت
ة               الجمعيات آمنظمات    سلطة الحكومي ستقل عن ال شكل م ة وتعمل ب ر ربحي ى التبرعات والمساعدات        3غي د عل ، وتعتم

  . التطوعية من أجل القيام بعملها
  

ستهدفها   ي ي المية الت ة اإلس سات الخيري ضمن المؤس اةالتت ان الزآ ب لج رائيلي مكات يش اإلس اة. ج ل الزآ  4وتعم
ا       سطينية    والمؤسسات الخيرية األخرى تحت إشراف وزارة األوق سلطة الفل ة لل شؤون  ) الوقف اإلسالمي  (ف التابع وال

سطينية                  . اإلسالمية سلطة الفل ا   ويتوجب على آل جمعية خيرية فاعلة أن تكون مسجلة في وزارة الداخلية في ال وم  آم تق
  .  على توصيات الوزارات المعنية التي تشرف عليها اعتمادًاتجدد سنويًاتباستصدار رخصة بمزاولة العمل 

                                                 
آة ألبان ، لجنة الزآاة وشر) نابلس–مخيم عسكر الجديد (، الجمعية الخيرية الدينية )طولكرم( النادي االجتماعي  1

  ). نابلس(الصفا 
ة     2 ة        )2003( مجموعة األزمات الدولي سطينية المحتل اعي اإلسالمي في األراضي الفل ضمان االجتم شاط ال هل  : ، ن

  . 13يشكل هدفًا مشروعًا؟ مجلة تقرير الشرق األوسط، رقم 
سط       3 شريعي الفل س الت ة للمجل ة التابع ات المحلي ة والهيئ ات الخيري انون الجمعي ا لق ن    طبق وع م ذا الن سمح له يني، ي

ة أو سياسية                  وفي  . الجمعيات توفير خدمات اجتماعية ومالية واقتصادية إلى المجتمع بدون الحصول على مكاسب مالي
سطينية                        2000العام   ة الفل ر الحكومي ات غي انون الجمعي ة لق صيغة الحالي ي ال سطيني بتبن شريعي الفل  –، قام المجلس الت

    htm.en_NGOlaw/net.pngo.www://http. لهيئات األهليةقانون الجمعيات الخيرية وا
رد          .  الزآاة هي الرآن الثالث من أرآان اإلسالم الخمسة       4 روة الف سبة محددة من ث ى صرف ن اة إل يشير مصطلح الزآ

اة، واألشخاص            وال الزآ وزين، وجامعي أم د، وأصحاب              إلى الفقراء والمع وبهم والعبي ذين بحاجة للمصالحة في قل  ال
سائرين في المجتمع           سلم                 . الديون، في سبيل اهللا وال ى آل م ا عل رًا إلزامي اة أم ع الزآ ة دف ر عملي في االستخدام    . وتعتب

سبة     ا ن ى أنه اة عل سر الزآ الي، تف ة    % 2,5الح ة آامل نة قمري دة س وفير لم ة والت ات الثمين م الممتلك ن معظ . م
/zakat/mosque/com.islamiccity.www://Http    
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ى            ب ة، بمعن ه الجمعي وم ب ذي تق ة بالعمل ال عد التسجيل، يتم اإلشراف على عمل الجمعية الخيرية من قبل الوزارة المعني

ى      تكون الزآاة تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، وتقوم وزارة الزراعة أو وزارة الشؤون االجتماعية باإلشراف عل
  . جمعيات أخرى

  
د      تم دراسة           يتوجب على آل جمعية خيرية أن تق وزارة المشرفة حيث ي ة وال شؤون الداخلي ى وزارة ال ًا إل رًا مالي م تقري

ات ألعضاء مجلس           . التقرير بتأن قبل تجديد الترخيص     رة آل      األدارة ويطلب من المؤسسات الخيرية أن تعقد انتخاب  م
  . عامين

  
ات دين            ا جمعي ى أنه سها عل ة أنف ات الخيري دم معظم الجمعي ة، تق ضفة الغربي اة،       في ال ة الزآ ال لجن ى سبيل المث ة، عل ي

  . هالجمعية الخيرية الدينية، النادي اإلسالمي، البر واإلحسان، الهيئة اإلسالمية لرعاية األيتام، يط
  

ات المصطلح            شير تطبيق سلمة، ت ة              " اإلسالمي "في المجتمعات الم ة، والعدال ل األمان ة، مث ى خصائص ايجابي ة إل عام
    5.لى نوع من الشرعيةاالجتماعية، والحق، ويروج إ

   
اه             سيحية وجام اس الم يم   (وآما هو الحال في مؤسسة الكاريت وت هاداس سمية     ) جميل ان الت ة، ف شير  " إسالمية "اليهودي ت

اً                        ضمنيًا وفر نموذج الم اإلسالمي وت ا منغرسة ومتجذرة في المجتمعات األصلية في الع ى أنه ة     إل ة االجتماعي - للتنمي
ع بغض النظر عن         . ني التقليدي االقتصادية في اإلطار الدي    تفادة الجمي شارآة واس والمبدأ اآلخر لهذه المؤسسات هو م

   .   االقتصادية أو الدينية أو السياسية-الخلفية االجتماعية
  

   ؟ما هو عملها ومن تساعد
  

سطينية من خالل عدة أ         هاماً  دوراً  في الضفة الغربية   تلعب الجمعيات الخيرية   ل    في صفوف التجمعات الفل اليب، مث س
رة                 ائالت الفقي ساعدة الع دفع رسوم الدراسة، وم وفير خدمات          لمساعدة الطلبة الفقراء ل ة وت وفير الضروريات اليومي ت

ستطيعون تحمل المصاريف    ذين ال ي ى ال ة إل اء رسوم مخفضة أو مجاني ة لق ا . طبي ضاً آم وفر أي ة وت ال ل الرعاي ألطف
شاريع              ة أو العقلي   والبالغين ذوي اإلعاقات الجسديّ    ات م ذه الجمعي نظم ه ك، ت ى ذل ام، باإلضافة إل سن واأليت ار ال ة، وآب

  . تجارية مدرة للدخل للنساء ونشاطات شبابية ورياضية
  

 ما توفر هذه المؤسسات فرصة للتفاعل االجتماعي حيث         باإلضافة إلى آونها مراآز لتوزيع المساعدات الخيرية، غالباً       
سكانية                توفر منتدى لألصدقاء والجيران إلع     ى التجمعات ال وفير الخدمات إل ادة إحياء العالقات االجتماعية من خالل ت

  . المحلية
  

ام       ن ع اني م انون الث ي آ سطينية ف شريعية الفل ات الت ي االنتخاب اس ف ة حم وز حرآ ذ ف ذه 2006ومن ، أصبح دور ه
ر أ            سطيني أآث رة مضت     الجمعيات والمنظمات آشبكة أمان اجتماعية للمعوزين في المجتمع الفل ة فت ة من أي فمع  . همي

ذين يلجأون                      ةارتفاع نسب  سطينيين ال د في أعداد الفل اك تزاي  الفقر وهبوط عمليات توفير الرعاية الصحية األساسية، هن
  . إلى الجمعيات الخيرية اإلسالمية طلبا للمساعدة

  
ين آ             ا ب رة م ه في الفت سطيني ان ام    وقد آشفت دراسة أجراها جهاز اإلحصاء المرآزي الفل ار من ع ا  2006ذار وأي ، م

ة    % 5يقرب من نسبة    ات الخيري ل الجمعي اً . 6من المساعدات الغذائية والنقدية آانت توفر من قب ه   طبق  الستطالع أجرت

                                                 
ة            . " ويكتوتويز، ق  5 شاطات اإلرهابي ل الن ة في تموي ر الحكومي ، 2002، آب، "دور الجمعيات الخيرية والمنظمات غي

thm.wiktorow/080102/hrg08_02/gov.senate.banking://http  
ة     (– 2006 أيار – جهاز اإلحصاء المرآزي الفلسطيني، آذار  6 ة، ولجن بما يتضمن لجنة الزآاة، والمؤسسات الخيري

  ).  اإلصالح المحلية
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ول   ي أيل ت ف ة بيرزي سبته    2006جامع ا ن وفر م ة ت ات الخيري ة والجمعي ر الحكومي ات غي ت المنظم ن % 20، آان م
  . 7المساعدات

  
ين                ا ب ة م ة منطق ة في أي ى   % 10تشكل المؤسسات الخيري ة في األ            % 40إل ر الحكومي  رضمن مجمل المنظمات غي

اس         ، وتصل مباشرةً  8الفلسطينية المحتلة  ا    إلى عشرات اآلالف من الن ات اآلالف       آم ى مئ ر مباشر إل شكل غي وتصل ب
  . 9من الناس

  
اطق والتجم ي المن ات والمؤسسات ف ذه الجمعي ًايترآز عمل ه ة، وحالي ة والريفي ة والمعزول ات النائي ات ع ي التجمع  ف

ذه المؤسسات                    شعبية له راء والمهمشين القاعدة ال اً . السكانية التي انقطعت عن الخدمات بسبب الجدار، ويشكل الفق  طبق
ون     ة، الالجئ ات التنمي سة دراس ل مؤس ن قب ة م دث دراس صعبة %) 58(ألح االت ال ستفيدين 10%)55(والح م الم  ه

  .     يسيينالرئ
  
  

  تطور هذه المؤسسات
  

ام   ذ الع ي   1967من سكان ف ى ال وفير الخدمات إل ى ت سطينيين وعل شة الفل سؤولية معي ى تحمل م رت إسرائيل عل ، أجب
شاطات             . الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة     دت ن وفي ظل عدم تلبية إسرائيل الحتياجات هذه التجمعات السكانية، تزاي

  . مجال توفير االحتياجات اليومية األساسية للشعب الفلسطينيالجمعيات الخيرية في 
  

ة         11وآرد على إنشاء هذه المؤسسات، وضعت السلطات اإلسرائيلية قيودًا قانونية جديدة عليها            د المنطق نح قائ ، وقد تم م
وامر العسكرية    اإلسرائيلي صالحيات إغالق أية مؤسسة يشتبه بها في موضوع القيام بنشاطات سياسية، أو مخالفة األ              

  . 12أو األمنية اإلسرائيلية، أو في حال لم تلب متطلبات إدارية محددة
  

ع       ة م عبها مجتمع ى ش ية إل ة األساس دمات االجتماعي وفير الخ ال ت ي مج دودة ف سطينية المح سلطة الفل ات ال إن إمكاني
ة  ات االجتماعي ة  -األزم ة الثاني د االنتفاض صادية بع اد متزاي 13االقت ى اعتم وفير    أدت إل ة لت ات الخيري ى الجمعي د عل
  . المساعدات اإلنسانية

ودة                     وي الع سياسية المفترضة أن إسرائيل تن داتها ال ة بادعاء أجن تشير الهجمة الشرسة الحالية على المؤسسات الخيري
  . إلى سياسات القيود الماضية

 

                                                 
ة،    2006 أيلول 16 و14، تم العمل الميداني في الفترة ما بين 28 نتائج استطالع رقم  7 سطينية المحتل  في األرض الفل

  . من قبل برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت
ائج سارة روي   8 سطين       . " طبقًا لنت ة اإلسالمية في فل ر الحكومي شرق األوسط،     ". تحول المنظمات غي ر ال ة تقري مجل

  . 2000ربيع 
  .  سارة روي 9

اني   10 شرين ث ين ت ا ب الفترة م ق ب وز 2004 يتعل ة تم ة  . 2005 لغاي ة، المواقف العام الي لدراسات التنمي د الع المعه
  . 135. ، جنيف، ص2006، نيسان 9الفلسطينية، تقرير رقم 

سطينية     .  جرار، أ  11 ة الفل ر الحكومي ة    : قطاع المنظمات غي سطين –وجهات نظر تنموي سياسة،   . إسرائيل - فل ة ال مجل
  . 48-43، صفحة 2005، 1، رقم 12واالقتصاد والثقافة، مجلد رقم 

  . 12.  المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مذآور أعاله، ص 12
سطين، 13  ي فل سياسي ف الم ال والت اإلس اس وتح ارة، حم  روي، س

-17-02-2004/files/pdf/org.carnegieendowment.www://http
22%ngos20%islamic20%roy20%sara22=%search#pdf.roy   
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  جيش اإلسرائيلي المتعلقة بالمؤسسات الخيريةال  استهداف بأعمالجدول
  

  تاريخال
  

/ البلدة   المؤسسة
  المحافظة

إجراء من قبل   مجال العمل
جيش الدفاع 
  اإلسرائيلي

  األثر

/ طولكرم النادي االجتماعي   2006 أيار 26
  طولكرم

نادي ثقافي، 
اجتماعي 
. ورياضي

حاصل على 
ترخيص من 

وزارة الشباب 
  والرياضة

از  أغلق لمدة عامين  صادرة جه م
  حاسوب

 حزيران 21
2006   

ية اإلحسان جمع
  الخيرية

/ مدينة الخليل 
  الخليل 

جمعية خيرية 
توفر خدمات إلى 

 فرد يعانون 120
من إعاقات عقلية 

وجسدية، 
باإلضافة إلى 
توفير خدمات 

طبية أخرى إلى 
المجتمع بشكل 

  عام

زة   تفتيش الجمعية  صادرة أجه م
ائق   وب ووث حاس

  مالية

 حزيران 21
2006  

الجمعية الخيرية 
  اإلسالمية 

/ ينة الخليل مد
  الخليل 

جمعية خيرية 
توفر خدمات 
تربوية لأليتام 

وخدمات طارئة 
  للمعوزين

  تدمير الممتلكات  تفتيش الجمعية 

 حزيران 29
2006  

مرآز وروضة 
  أطفال اقرأ 

بيت / بيت لحم 
  لحم

منظمة مرتبطة 
بجمعية اإلصالح 

يوجد . الخيرية
 طفًال في 60

  روضة األطفال

صادرة   تفتيش المرآز ة م ثالث
وب   زة حاس أجه

  ووثائق مالية

 
 حزيران 29

2006  
جمعية الرحمة 

  الخيرية
العمل لمساعدة   جنين / فحمة 

األيتام الفقراء 
والطلبة 

والمساعدة في 
دفع تكاليف 

األعراس وتوزيع 
سلة أغذية في 

  المناسبات 

سة     تفتيش الجمعية صادرة خم م
وب  زة حاس أجه

  وملفات

 حزيران 29
2006  

ت مرآز الدراسا
  الدينية 

/ طولكرم 
  طولكرم

توفر تربية دينية 
  إلى األطفال

  تدمير الممتلكات  تفتيش المرآز

جمعية الظاهرية   2006 تموز 1
  الخيرية

/ الظاهرية 
  الخليل

جمعية خيرية 
توفر مساعدة إلى 
  العائالت المعوزة

ازي   تفتيش الجمعية  مصادرة جه
ائق  وب ووث حاس
دمير  ة وت مالي
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  الممتلكات
مساعدات منتظمة   جنين / جنين   لجنة الزآاة   2006 تموز 2

 يتيمًا، 180إلى 
وتوزيع سالل 
غذائية ودعم 

تكاليف العالج 
الطبي للعائالت 

  المهمشة

ر  يش مق تفت
  اللجنة

زة   صادرة أجه م
  حاسوب وملفات

نادي ثقافي،   جنين / جنين  النادي اإلسالمي   2006 تموز 2
اجتماعي، 
ورياضي، 

حاصل على 
 ترخيص من

وزارة الشباب 
  والرياضة

زة    تفتيش النادي صادرة أجه م
  حاسوب وملفات

جمعية البر   2006 تموز 2
 واإلحسان الخيرية

تم إغالق المبنى   جنين / جنين 
قبل عامين لكن 
الجمعية تستمر 

 140في مساعدة 
يتيمًا وتوزع 
سالل غذائية 
  وحقائب مدرسية

  مصادرة ملفات  تفتيش المقر 

معية الخيرية الج  2006 تموز 6
 اإلسالمية للعمال 

تساعد العمال   مدينة طوباس 
الفقراء وفي 
مجال التأمين 

الصحي وتوزع 
  سالال غذائية

صادرة   تفتيش الجمعية   12م
وب   از حاس جه

  وملفات

قراوة بني حسان   2006 تموز 6
الجمعية (

اإلسالمية الخيرية 
إلغاثة األيتام 
  ) المعوزين

ها من تم تأسيسسلفيت  / سلفيت 
 فلسطينييقبل 

إسرائيل في آفر 
قاسم، لديها فروع 
في آافة أرجاء 
. الضفة الغربية

يغطي هذا الفرع 
محافظة سلفيت، 

 يتيم 350ويساعد 
ويوزع سالت 
غذائية وحقائب 
مدرسية خالل 
  شهر رمضان  

  مصادرة ملفات  تفتيش المقر 

جمعية القرآن   2006 تموز 2
  والسنة

/ جينصافوط 
  قلقيلية

ق المبنى إغال
قبل عامين 

بالرغم . ونصف
من ذلك، توفر 
المؤسسة دفعة 

 20شهرية بقيمة 

  مصادرة ملفات  تفتيش المؤسسة 
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دينار أردني إلى 
 يتيم وتساهم 120

في توفير حقائب 
مدرسية وتدفع 

تكاليف الخدمات 
الطبية المزودة 
  إلى األيتام

/ طولكرم   دار أيتام الحنان  2006 تموز 3
  طولكرم

هذه تدير 
المؤسسة مدرسة 
من الصف األول 

إلى الصف 
التاسع، وتوفر 
مساعدات نقدية 

 يتيم، 140إلى 
باإلضافة إلى 
دفع الرسوم 
التعليمية عن 
  األطفال األيتام

الث    تفتيش المؤسسة صادرة ث م
وب   زة حاس أجه

  وبعض الملفات

الجمعية الخيرية   2006 تموز 3
  الدينية

مخيم عسكر 
  نابلس/ الجديد 

شهرية دفعات 
 دينار 50بقيمة 

 850أردني إلى 
يتيم ودفعات 

 45شهرية بقيمة 
دينار أردني إلى 

   أرملة 157

ع    مغلقة ت جمي توقف
ساعدات . الم

ر   ضرر المق ت
ب  دات المكات . ومع

زة  صادرة أجه م
ات  وب وملف حاس

  سرية
لجنة الزآاة  2006 تموز 3

وألبان الصفا 
في نفس (

  )المبنى

لزآاة تدفع لجنة ا  نابلس / نابلس 
مساعدات نقدية 

 3,000شهرية إلى 
عائلة فقيرة والى 

.  يتيم2,800
وتوفر مساعدات 
نقدية إلى الطلبة 
الفقراء من خالل 
وزارة التربية، 
باإلضافة إلى 
تغطية تكاليف 
الرسوم الطبية 

والتأمين الصحي، 
بما يتضمن توفير 
جراحة األعضاء 
. االصطناعية

وتعاملت لجنة 
الزآاة بتوفير 

دات طارئة مساع
بعد عمليات هدم 

وقد قامت . المنازل

توقفت المساعدات     مغلقة
م  . إلى المستفيدين  ت

وظفين  سريح الم ت
ي  ال ف والعم

صنع دمير . الم ت
صادرة   ر وم المق
وب  ازي حاس جه

  وبعض الملفات
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ألبان الصفا بتشغيل 
 .      موظف70

لجنة الزآاة في  2006 تموز 3
  تقوع

 30تخدم اللجنة   بيت لحم/ تقوع 
 عائلة 70يتيم و

  محتاجة

ر   يش مق تفت
  اللجنة

ام  يش الق ج
رائيلي  اإلس
ة   صادرة آاف بم
شيكات   اتر ال دف
صاالت  واإلي
دفع ندات ال . وس

ات  صادرة ملف م
ضا ة أي ام . اللجن ق

صادرة   يش بم الج
وب   از الحاس جه
  الوحيد لدى اللجنة

بيت / بيت لحم   جمعية األيتام  2006 تموز 3
  لحم 

توفير مساعدات 
 يتيم وعدد 55إلى 

من العائالت 
  المعوزة

ضررت   تفتيش الجمعية ت
  الممتلكات

مرآز العالج  2006 تموز 3
  بالقرآن

بيت / بيت لحم 
  لحم

مرآز دراسات 
  دينية

ازي    تفتيش المرآز صادرة جه م
  حاسوب

الجمعية  2006 تموز 3
اإلسالمية في 
  بيت ساحور

/ بيت ساحور 
  بيت لحم

توفير مساعدات 
إلى األيتام 

  لعائالت المعوزةوا

ضررت   تفتيش الجمعية ت
ات؛  الممتلك
ائق   صادرة وث م

  مالية
لجنة زآاة بيت  2006 تموز 3

  فجار
بيت / بيت فجار 
  لحم

توفير المساعدة إلى 
 يتيم وعدد من 50

  العائالت المعوزة

ر   يش مق تفت
  اللجنة

از  صادرة جه م
  حاسوب

لجنة زآاة  2006 تموز 4
الخضر وروضة 
النور المرتبطة 

  ابه

بيت / الخضر 
  لحم

 طفل في 60
الروضة وتوفير 

مساعدات مالية إلى 
األيتام والعائالت 

  المعوزة 

ى  ة حت مغلق
  إشعار آخر

ضررت  ت
  الممتلكات

مرآز ابن ألباز  2006 تموز 5
  اإلسالمي 

 سلة غذاء 35,000الخليل / السموع 
موزعة إلى 

   فرد315,000

 جهاز  11مصادرة    تفتيش المرآز 
را وب وأق ص حاس

وي  ة تحت مدمج
شاريع   ة م آاف
ة،  الجمعي
ة     باإلضافة إلى آاف
شاريع،  ات الم ملف
ام،  ات األيت وملف

ن  ر م  100وأآث
ات   اب وملف آت
ات  ة والملف المدرس

  المالية
لجنة زآاة  2006 تموز 5

  الظاهرية
/ الظاهرية 
  الخليل 

 82دعم مالي إلى 
-1صفوف (طالب 

 عائلة، 250، و)4

ر تفت يش مق
  اللجنة

سة  صادرة خم م
  أجهزة حاسوب
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 100 يتيم و130و
  أرملة

الجمعية الخيرية  2006 تموز 5
  اإلسالمية 

/ مدينة الخليل 
  الخليل

ر   يش مق تفت
  الجمعية

ات   دمير ممتلك ت
الجمعية؛ مصادرة   
زة  ن أجه دد م ع

  الحاسوب
الجمعية الخيرية  2006 تموز 5

  اإلسالمية
ر    الخليل / تفوح  يش مق تفت

  الجمعية
  

الجمعية الخيرية  2006 تموز 5
  اإلسالمية

  الخليل/ ترقوميا 

مساعدات إلى 
.  يتيم3,500

تعتبر الجمعية (
الخيرية اإلسالمية 
حلقة وجزء من 
الجمعيات التي 

تحمل نفس االسم 
ومنتشرة في آافة 
أرجاء محافظة 

هناك فروع . الخليل
ي نعيم، أيضا في بن

دورا، بيت أوال، 
  )ترقوميا، والشيوخ

    

 1,600مساعدة   أريحا/ أريحا   لجنة الزآاة  2006 تموز 6
يتيم وأرملة وعدد 

من العائالت 
  المعوزة

ر   يش مق تفت
  اللجنة

ة   صادرة آاف م
وب   زة الحاس أجه
ا   ائق، بم والوث
ات   ضمن معلوم يت
ول   رية ح س

  المستفيدين
مرآز جذور   2006 تموز 6

  الثقافي
/ طوباس 

  طوباس 
توفير مخيمات 

صيفية إلى 
األطفال 
دة في والمساع

تغطية تكاليف 
الرعاية الصحية، 
وإدارة دورات 

مدرسية المنهجية 
وورش عمل في 
مجال الحرف 

اليدوية والتطريز 
   والفخار  

  مصادرة ملفات  تفتيش المرآز

الجمعية الخيرية   2006 تموز 6
  لأليتام

صادرة   تفتيش الجمعية   يتيم800مساعدة   أريحا/ أريحا   10م
وب   زة حاس أجه

ا    ائق بم ه ووث في
رية   ات س معلوم

  عن المستفيدين
 تموز 12

2006  
/ العيزرية   لجنة الزآاة

  القدس 
 مستفيد 2,300

بما يتضمن أيتام، 
وأرامل، 

  وعائالت فقيرة

ر  يش مق تفت
  اللجنة

ازي   صادرة جه م
ائق   وب ووث حاس
ات  ضمن معلوم تت
ول   رية ح س
ستفيدين  الم
رامج  وب

  المستفيدين
ر دعم مالي إلى  الخليل / الخليل جمعية يطا   2006 تموز 7 يش مق ات  تفت صادرة ملف م



 

  15 
 

الخيرية 
  سالمية اإل

 عائلة، 250
 50 يتيم و350و

  أرملة

  وأجهزة حاسوب  الجمعية

 
 تموز 17

2006  
الجمعية 

اإلسالمية لرعاية 
   يطا-األيتام 

ة   الخليل / الخليل  وم . مغلق تق
ن  ا م بمهامه

  موقع آخر

توقفت المساعدات   
ة   ى آاف إل
ستفيدين . الم

ص ات، م ادرة ملف
اتف،   زة ه وأجه
از،   از تلف وجه
اآس،   از ف وجه
. وجهازي حاسوب 

ع   دمير واس ت
ل      للممتلكات من قب
دفاع  يش ال ج

  اإلسرائيلي
لجنة زآاة   2006 آب 19

  حلحول
دعم مالي إلى  الخليل/ حلحول 

 عائلة 200
  معوزة

ر  يش مق تفت
  اللجنة

ة   صادرة ثالث م
وب   زة حاس أجه

  . ووثائق مالية
لجمعية الخيرية ا  2006 آب 20

  اإلسالمية 
 مستفيد 500دعم الخليل / الشيوخ 

بما يتضمن األيتام 
واألرامل 

  والعائالت الفقيرة

ر  يش مق تفت
  الجمعية

رر   اق ض إلح
ات . بالممتلك

از  صادرة جه م
د  وب واح حاس

  .وملفات مالية
الجمعية الخيرية   2006 آب 20

  اإلسالمية 
/ بيت أوال 
  الخليل 

 مستفيد 420دعم 
 يتضمن أيتام بما

وأرامل وعائالت 
  فقيرة 

ر  يش مق تفت
  الجمعية

رر   اق ض إلح
  بالممتلكات

لجنة زآاة مسجد   2006 آب 28
سعد بن أبي 

  وقاص 

 يتيم 300دعم   الخليل / إذنا 
وعائلة وبعض 
  العائالت المعوزة

ر  يش مق تفت
  اللجنة

از  صادرة جه م
ض   وب وبع حاس

  الوثائق المالية
  


