يقزر األيى انًتحذة انخاص انًعٍُ بانحك فٍ انسكٍ انالئك ،باعتبارِ يكىَا يٍ يكىَاث انحك
فٍ يستىي يعُشٍ يُاسب  ،وبانحك فٍ عذو انتًُُز فٍ هذا انسُاق ،انسُذة راكُم رونُُك
)،(MS. Raquel Rolnik
يالحظاث أونُت ،حىل انبعثت إنً إسزائُم واألرض انفهسطُُُت انًحتهت 30 -كاَىٌ األول/
َُاَز ،وحتً  12شباط /فبزاَز .2012
ثذػٛح ِٓ ؽىِٛخ ئعشائ ِٓٚ ،ً١اٌغٍطخ اٌٛؽٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ،لّذ ثض٠بسح سعّ١خ ئٌ ٝئعشائً١
ٚاألسع اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ ،ف ٟاٌفزشح ِب ث 30 ٓ١وبٔ ْٛاألٚيٕ٠ /ب٠ش  12 ٚشجبؽ/فجشا٠ش
 .2012أٚد أْ اشىش ؽىِٛخ ئعشائٚ ،ً١اٌغٍطخ اٌٛؽٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ،ػٍ ٝاٌذػٛحٚ ،اٌذػُ اٌّمذَ
لجً لذ َٚاٌجؼضخٚ ،ػٍ ٝاالعزمجبي اٌىشٚ ُ٠اٌؾبس اٌز ٞلٛثٍذ ثٗ ف ٟوً ِىزت ٚص٠بسح ِ١ذأ١خ .وّب
أٚد أْ اشىش ِىزت اٌّفٛع اٌغبٌِ ٟؾمٛق اإلٔغبْ ف ٟاألسع اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّؾزٍخٌٍ ،ذػُ
اٌٍٛعغز ٟاٌزٚ ٞفشٖٚ ،اشىش اٌفش٠ك ثأوٍّٗ ِٓ ِغبػذٚ ،ٓ٠عبئمِٚ ،ٓ١زشعّٚ ،ٓ١فش٠ك ِىزت
اٌّفٛع اٌغبٌِ ٟؾمٛق اإلٔغبْ ف ٟاألسع اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ ،ػٍِ ٝغبػذر ُٙاٌىج١شح ٌؼّبْ
ٔغبػ ِّٙخ ؽٍ٠ٛخ ِٚؼمذح.
اٌزم١ذ ف ٟص٠بسر ٟثّغإ ِٓ ٓ١ٌٚؽىِٛخ ئعشائٚ ،ً١اٌغٍطخ اٌٛؽٕ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ١٘ٚ ،ئبد د١ٌٚخ،
ِٕٚظّبد أٍ٘١خٚ ،ث ّّضٍ ٓ١ػٕٙب ف ٟوً ِٓ ئعشائٚ ً١األسع اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ .فف ٟئعشائ،ً١
لّذ ثض٠بسح اٌمذطٚ ،رً أث١ت٠ /بفبٚ ،ؽ١فبٚ ،ػىبٚ ،عذ٠شٚدٚ ،ثئش اٌغجغٚ ،لشِ ٜخزٍفخ فٟ
إٌمت ٚاٌغٍٚ .ً١ف ٟاألسع اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ ،صسد أؽ١بء ف ٟاٌمذط اٌششل١خٚ ،ساَ هللا،
ٚث١ذ ٌؾُٚ ،اٌخٍٚ ،ً١غٛس األسدْٚ ،لطبع غضح ،وّب صسد أ٠ؼب لش ٜػذ٠ذح ف٘ ٟزٖ إٌّبؽك.
 ٚاٌزم١ذ ثغىبْ ِؼظُ ٘زٖ اٌّٛالغٚ ،شب٘ذد ظشٚف عىٕٚ ،ُٙاعزّؼذ ئٌ ٝشٙبدارٚ .ُٙأٚد أْ
أشىش ثشىً خبص ،أٌٚئه اٌز ٓ٠اعزمجٍ ٟٔٛف ٟثٛ١ر ُٙعّ١ؼبٚ ،ؽشؽٛا ػٍ ٝرغبسث ُٙاٌؾ١بر١خ
.ُِّٙٛ٘ٚ
اَتهز هذِ انفزصت ،أل طزح بعض االستُتاجاث األونُت جذا ،يع انتزكُز عهً انتحذَاث انزئُست،
فًُا َتعهك بتُفُذ انحك فٍ سكٍ الئك نهجًُع ،كانقذرة عهً تحًم تكانُف يثم هذا انسكٍ،
وانتًُُز ،واإلخالء انقسزٌ ،وتىفز انبُُت انتحتُت وانخذياث.
استُتاجاث أونُت حىل انىضع فٍ دونت إسزائُم:
وبْ اٌغىٓ ِٕز ئلبِخ دٌٚخ ئعشائ ،ً١فِ ٟشوض ئعزشار١غ١خ اٌؾىِٛخ العز١ؼبة ِٙبعشٚ ،ٓ٠رضج١ذ
ٚعٛد ٚؽٓ ٌٍّغزّغ اٌٛٙ١دٚ .ٞرّضً ٘زا إٌٙظ فِ ٟشؽٍخ ِجىشح ،ف ٟاإلٔزبط اٌؼخُ ٌٍغىٓ
اٌؼّ ،ِٟٛف ٟئؽبس ئعزشار١غ١خ رّٕ١خ ِخططخ ،أدد ئٌ ٝرٛع١غ اٌؾذٚد اٌذاخٍ١خ ف ٟارغبٖ اٌّؾ١ؾ،
ٚف ٟلّخ ٔشبؽّٙب ،وبْ ٌذ ٜػّ١ذاسٚ ،أِ١غٛس ّ٘ٚب ٘١ئزب اٌغىٓ اٌشعّ١زبْ اٌّغإٌٚزبْ ػٓ
ثٕبء اٌّغبوٓ ،ؽٛاٌٚ 500,000 ٟؽذح عىٕ١خ ِإعشح اثزذاءٚ ،ث١ؼذ ٌغبوٕٙ١ب أ٠ؼب ِٕز
اٌغجؼ١ٕ١بدٚ .لذ اسرجطذ ثّخططبد اإلعىبْ ٘زٖ ،سصَ ِخزٍفخ ِٓ اإلػبٔبد ،شٍّذ اٌجٕ١خ
اٌزؾز١خ ٚاٌزغ١ٙضادِ ،شرجطخ أعبعب ثأشبء ٚرٛع١غ اٌجٍذاد اٌزط٠ٛش٠خ ٚأؽ١بء اٌّٙبعشٌ .ٓ٠مذ
رٍم١ذ ِؼٍِٛبد ِٓ اٌؾىِٛخ ،رش١ش ئٌ ٝأٗ ِغ ٔٙب٠خ اٌزغؼ١ٕ١بد ،وبْ ثاِىبْ أغٍج١خ ٚاعؼخ ِٓ
اٌّٛاؽٕ ٓ١اإلعشائ ٓ١١ٍ١اٌٛٙ١د ،أْ ٠ؾظٍٛا ػٍ ٝعىٓ ِزبػ ّ٠ىٓ رؾًّ رىبٌ١فٗ .وبٔذ ٘زٖ
اٌجٍذاد ٚاألؽ١بء فِ ٟؼظّٙب ِمشسح ؽز ٝاٌزغؼ١ٕ١بد ٌٍّٛعبد اٌغذ٠ذح ِٓ اٌّٙبعش ٓ٠اٌٛٙ١د.
ٚف ٟاٌؼمذ األخ١ش ،رٛلف اٌجٕبء فٚ ٟؽذاد عىٕ١خ ػّ١ِٛخ عذ٠ذح ،ثبعزضٕبء اٌجٕبء ٌىجبس اٌغٓ،
ٚرمٍض اٌؼذد ئٌٚ 66000 ٝؽذح لبئّخ٠ ،زشوض ِؼظّٙب ف ٟإٌّبؽك اٌّّٙشخ ٚاٌّؾشِٚخ .وّب
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رمٍظذ أ٠ؼب اٌّٛاصٔبد اٌؾى١ِٛخ ٌٍغىٓ ٚاٌزٕظ ،ُ١ثّب ف ٟرٌه اٌّغبػذح اٌّمذِخ ٌإل٠غبس ،ؽ١ش
ظٍذ لّ١خ ٘زٖ اٌّغبػذح د ْٚرؾذ٠ش ،سغُ االسرفبع اٌٙبئً ف ٟلّ١خ اإل٠غبس .وّب ؽذس رغ١١ش فٟ
ع١بعخ رخظ١ض األسع اٌؾى١ِٛخ ،ؽ١ش عش ٜرجٕ ٟاألعٍٛة اٌز٠ ٞش ٜػشٚسح ػشع
األسع اٌؾى١ِٛخ فِ ٟضاداد ألػٍ ٝاألعؼبس ِٓ ،أعً رؾم١ك ألظِ ٝب ّ٠ىٓ ِٓ اٌشثؼٌ .مذ عبد
رٛعٗ عذ٠ذ ِٕز اٌزغؼ١ٕ١بد٠ ،ؼزجش اٌغىٓ عٍؼخ ِٚظذسا ِبٌ١ب ٛ٠فشٖ اٌمطبع اٌخبصٚ ،اصد٘شد
عٛق ػبٌ١خ اٌذخً ِٓ ،االعزضّبس ف ٟاٌغىٓ ،ثّب ف ٗ١االعزضّبس األعٕج.ٟ
ف ٟط١ف  ، 2011لبِذ أػذاد غ١ش ِغجٛلخ ِٓ اٌّؾزغ ٓ١ػٍ ٝاسرفبع رىٍفخ اٌغىٓ ،ثبؽزالي
شٛاسع رً أث١ت ِٚذْ أخشٚ ،ٜخالي ِّٙزٕب ،اٌزم١ذ ثّّضٍِ ٓ١خزٍفٌٍّ ٓ١غزّغ اٌّذٔٔ ،ٟبشطٓ١
فِ ٟظب٘شاد اٌغىٓ اٌز ٟعشد ف ٟاٌظ١ف اٌّبػ ،ٟؽ١ش أٚػؾٛا أْ اٌغىٓ ٌُ ٠ؼذ ا ْ٢فٟ
اٌّزٕبٚيٚ ،أطجؼ ؽّال صم١ال ثبٌٕغجخ ٌىض١ش ِٓ اإلعشائ ،ٓ١١ٍ١خبطخ اٌشجبة ٚاٌّٛاؽٕٓ١
اٌّّٙش ،ٓ١وّب أطجؼ أؽذ اٌّشبوً اٌشئ١غخ ف ٟئعشائ .ً١ل ٌٟ ً١أٗ ف ٟثؼغ إٌّبؽك اٌٙبِش١خ
اٌّؼٕ١خِ ،ب صاٌذ اٌجٛ١د ِزٛفشحٚ ،رىبٌ١فٙب ِؾٌّٛخ ،ئال أٔٙب فِٛ ٟالغ ِؼضٌٚخ ،ال رزٛفش فٙ١ب
ِٛاطالد ِٕبعجخٚ ،ال ٛ٠عذ فٙ١ب ع ٜٛاٌمٍ ً١عذا ِٓ فشص اٌؼًّٕ٘ .بٌه ئِىبٔ١بد لٍٍ١خ ٌٍؼضٛس
ػٍ ٝعىٓ ّ٠ىٓ رؾًّ رىبٌ١فٗ ف ٟاٌّذْ اٌىج١شحٚ ،وض١ش ِٓ األشخبص ٛ٠اعٚ ْٛٙػؼب ِٓ أؼذاَ
شذ٠ذ ٌألٌِٓ .مذ وبْ ٌخظخظخ أسع اٌذٌٚخٌٍ ،ؾظٛي ػٍ ٝأػٍ ٝاألعؼبسٚ ،فك ِب ٠مٌٗٛ
اٌّؾزغ ،ْٛرأص١ش ػبس ػٍ ٝرىٍفخ اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ ،ؽ١ش ال ٠زّىٓ ِٓ ششائٙب ع ٜٛاٌؼبئالد
راد اٌذخً اٌؼبٌ.ٟ
لذِذ ٌ ٟاٌؾىِٛخ ِؼٍِٛبد ٚاعؼخ ؽٛي ئعشاءاد رُ رجٕٙ١ب٠ٚ ،غش ٞإٌظش فٙ١ب ٌّؼبٌغخ َّ٘ٛ
اٌغىبْ فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌغىٓ ٚرؾغ ٓ١اٌٛػغ .رشًّ ِضً ٘زٖ اٌغٛٙد ئدخبي رغ١١شاد ػٍِ ٝؼب١٠ش
األٍ٘١خ ٌٍؾظٛي ػٍِ ٝغبػذح اٌغىٓ ٚاٌغىٓ اٌؼٌّٚ ،ِٟٛذػُ عؼش األسع ف ٟاٌؼطبءاد ئرا
وبْ اٌغىٓ اٌّزبػ اٌزّ٠ ٞىٓ رؾًّ رىبٌ١فٗ ِشّٛال ف ٟاٌخطخٚ ،وبٔذ اٌّشبس٠غ رٙذف ئٌٝ
رؾغ ٓ١اٌظشٚف اٌّؼ١ش١خ ٚاالعزّبػ١خٚ ،ئػبدح رأ٘ ً١األؽ١بء اٌّؾشِٚخ ،وّضً رغذ٠ذ اٌّشبس٠غ.
وّب لُذِذ ٌِ ٟؼٍِٛبد أ٠ؼب ػٓ ِشبس٠غ ئعىبْٚ ،لّذ ثض٠بسح ِشبس٠غ وٙزٖ ،عش ٜئٔشبؤ٘ب
ٌزٍج١خ اؽز١بعبد وجبس اٌغٓٚ ،وزٌه ئعشاءاد ارخزد ٌؼّبْ عالِخ ٚساؽخ اٌغىبْ ف ٟعذ٠شٚد
اٌز ٟرأصشد ثٙغّبد اٌظٛاس٠خ.
اػزجش ِّضٍ ٛاٌّغزّغ اٌّذٔ ٟاٌز ٓ٠اٌزم١ذ ث ،ُٙاٌزغ١١شاد اٌز ٟرمزشؽٙب اٌؾىِٛخ ؽبٌ١ب ػٍٝ
ع١بعبد اإلعىبْ غ١ش وبف١خٌ .مذ ل ٌٟ ً١ثأٔٗ ال ٛ٠عذ ؽبٌ١ب رؼش٠ف ف ٟاٌمبٔ ،ْٛؽٛي ِب ٘ٛ
اٌغىٓ اٌزّ٠ ٞىٓ رؾًّ رىبٌ١فٗٚ ،رش١ش إٌمبشبد اٌّغزّشح ،ئٌ ٝأْ ٘زا لذ ٠زؼٍك فمؾ ثؾغُ
اٌٛؽذح اٌغىٕ١خ – ثٛ١د " طغ١شح"ٚ -ئٌٚ ٝػغ عٛق اإل٠غبساد.
ئٌ ٝعبٔت أصِخ اٌغىٓ ،رٍم١ذ شىب ٜٚػذ٠ذح ،ثأْ اٌمٛأٚ ،ٓ١اٌّّبسعبدٚ ،اٌغ١بعبد اٌّزؼٍمخ
ثبألسعٚ ،اٌغىٓٚ ،اٌزٕظ ُ١ف ٟئعشائ ٟ٘ ً١رّ١١ض٠خٚ ،ثأٔٙب غبٌجب ِب رٕزٙه ثشىً ِجبشش أ ٚغ١ش
ِجبشش ،ؽك ِٛاؽٕ ٟئعشائ ً١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ف ٟاخز١بس اٌّىبْ اٌز٠ ٞم ّْٛ١فٚ ،ٗ١رؾشِِٓ ُٙ
اٌؾظٛي اٌّزغب ٞٚػٍ ٝاألسع ٚاٌغىٓ .فٍٍٕظبَ اٌّإعغبر ٟاٌمبٔ ٟٔٛاٌؾبٌ ،ٟاٌزٕ٠ ٞظُ
اٌؾظٛي ػٍ ٝاألسع ٠ٚؼضص اٌزّٕ١خ ،صالصخ ِشرىضاد ٘ ٟأٚالٚ ،عٛد ٔظبَ رٕظِ ُ١شوض٠ ٞؾذد
ِبراِٚ ،زٚ ،ٝأٚ ،ٓ٠و١ف ّ٠ىٓ ئلبِخ ثٕبء عذ٠ذٚ ،صبٔ١بٚ ،عٛد ِإعغخ ئداسح ٌألسع (ئداسح
أساػ ٟئعشائ ،)ً١رذ٠ش  ِٓ % 93إٌّطمخ اٌٛالؼخ داخً اٌخؾ األخؼشٚ ،صبٌضبٚ ،عٛد ٔظبَ
لبٔ ٟٔٛثبٌغ اٌزؼم١ذ ٛ٘ ،غبٌجب ف ٟطٍت اٌمشاساد اٌّزخزح ف٘ ٟزا اٌّغبي٠ ،زطٍت ِٓ اٌزٓ٠
٠غؼ ْٛئٌِ ٝغبءٌزٗ اٌم١بَ ثغٛٙد لؼبئ١خ شذ٠ذح ِٚىضفخ.
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ٌمذ لبَ ٔظبَ اٌغىٓ ٚاٌزٕظ ُ١اإلعشائ ٍٟ١ربس٠خ١ب ،ثزٛف١ش عىٓ الئك ألػذاد وج١شح ِٓ اٌّٛاؽٕٓ١
اإلعشائ ،ٓ١١ٍ١خبطخ اٌّٙبعشٚ ٓ٠اٌالعئ ٓ١اٌٛٙ١د ،اٌز ٞأعجشٚا ػٍ ٝاٌٙشة ِٓ أٚسٚثب
اٌالعبِ١خ ،لجً ٚثؼذ اٌّؾشلخ (اٌٌٛٛٙوٛعذ)ٚ ،الؽمب ِٓ دٚي ف ٟاٌششق األٚعؾ ِٓٚ ،االرؾبد
اٌغٛف١١ز ٟإٌّٙبسِٚ .غ رٌهٚ ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أٔٗ أٚعذ ِغبوٓ عذ٠ذحٚٚ ،فش ِغبػذاد ٌٍششائؼ
األػؼف ِٓ اٌغىبْ ،ئال أْ ٔظبَ أألسع ٚاٌزٕظ ُ١ف ٟئعشائ ً١لبَ ثبٌزّ١١ض ػذ ِغّٛػبد
ِؼٕ١خ ػٍ ٝأعبط أطٍٙب اٌؼشل.ٟ
ئْ اٌطج١ؼخ اٌزّ١١ض٠خ ٌٕظبَ اٌزٕظ ،ُ١اٌّغزٕذح ِٓ ث ٓ١أش١بء أخش ،ٜئٌ ٝؽم١مخ أْ ِٓ ثِٕ ٓ١بؽك
ِأٌ٘ٛخ لبئّخ ف ٟئعشائٕ٘ ،ً١بٌه ِٕٙب ِب ِ٘" ٛؼزشف ثٗ" "ِٕٚظُ"ِٕٙٚ ،ب ِب ٌ١ظ وزٌه٠ٚ .ؼٕٟ
أْ ٠ىِ ْٛغزّغ ِؾٍِ ٟب غ١ش ِؼزشف ثٗ ٚغ١ش ِٕظُ ،أْ ٠ظً غ١ش ِشئ ٟثبٌّؼٕ ٝاإلداس.ٞ
ٔ ِٓٚزبئظ رٌه سفغ رمذ ُ٠اٌخذِبد األعبع١خ ٌٗٚ ،األُ٘ ِٓ رٌهِٕ ،غ اٌجٕبء أ ٚرٛع١غ اٌمش٠خ أٚ
اٌؾٌٚ .ٟزا ،فاْ اٌّم ٓ١ّ١ف٘ ٟزٖ اٌّغزّؼبد اٌّؾٍ١خ٠ ،مؼ ْٛثبعزّشاس رؾذ رٙذ٠ذ أٚاِش اإلخالء
ٚاٌٙذَ ،ثذ ْٚأ ٞرؼ٠ٛغ أ ٚئػبدح رٛؽ -ٓ١وّب ٠زطٍت اٌؾك اإلٔغبٔ ٟف ٟعىٓ الئك .وّب أْ
٘إالء ػشػخ ٌغشاِبد ِشرفؼخ عذا (ثّب ف ٟرٌه رىٍفخ اٌٙذَ)٠ٚ ،زؼشػ ْٛأؽ١بٔب ٌؼمٛثبد
عٕبئ١خ .اٌّؼب١٠ش اٌّغزؼٍّخ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاالػزشاف ٚاٌذخٛي ف ٟاٌزٕظ ٟ٘ ،ُ١لشاس ع١بعبر ،ٟال
ػاللخ ٌٗ ثؼذد اٌغٕٛاد اٌزِ ٟؼذ ػٍ ٝئلبِخ رٌه اٌّغزّغ اٌّؾٍ ،ٟأ ٚػذد اٌغىبْ اٌزٓ٠
٠ؼ١ش ْٛفٌ .ٗ١مذ أد ٜاعزضٕبء ِغزّؼبد فٍغط١ٕ١خ ػذ٠ذح ِٓ ٔظبَ اٌزٕظ ُ١اإلعشائ ،ٍٟ١ئٌ ٝرغبً٘
ِذْ ٚلش ٜراد أغٍج١خ فٍغط١ٕ١خٌٙ ،ب ٚعٛد ؽ ً٠ٛف ٟإٌّطمخ ،األِش اٌز ٞأد ٜئٌ ٝظشٚف
عىٓ غ١ش الئكٚ .لذ أخجشرٕ ٟاٌؾىِٛخ ثأٔٙب أدخٍذ ِٛ 92لؼب ٠زشىً عىبٔٙب ِٓ األلٍ١بد ،ػٍٝ
خبسؽخ األ٠ٌٛٚبد اٌٛؽٕ١خ ،ألغشاع اٌزخط١ؾٚ ،اٌؾٛافضٚ ،االعزضّبس اٌؼبَ.
ٌمذ صسد ِغزّؼبد ػذ٠ذح ف٘ ٟزا اٌٛػغ .فف ٟاٌغٍ ،ً١لّذ ثض٠بسح لش٠خ ِغذ اٌىش ،َٚؽ١ش
اثٍغٕ ٟاٌغىبْ ،ثأٔٗ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رؼبػ ف ػذد اٌغىبْ صالصخ أػؼبف رمش٠جب خالي اٌغٕٛاد
اٌضالص ٓ١اٌّبػ١خ ،ئال أٔٗ ٌُ ٠غّؼ ثزٛع١غ ؽذٚد اٌّذٕ٠خٚ .ف٘ ٟزا اٌغ١بق ،لبِذ ِؼظُ اٌؼبئالد
ثبٌجٕبء ٚرٛع١غ اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ ثذ ْٚاٌؾظٛي ػٍ ٝرشخ١ض سعٌّ .ٟمذ ُ٘ذِذ ٚؽذاد ثؼؼُٙ
اٌغىٕ١خ اٌغذ٠ذح ،ثّٕ١ب رٍم ٝآخش ْٚأٚاِش ثبٌٙذَ٠ٚ .شؼش اٌغىبْ ثبإلؽجبؽ ثشىً خبص ،ؽ١ش أْ
اٌىض١شٍّ٠ ُِٕٙ ٓ٠ى ْٛأسػب فِٕ ٟبؽك رمغ خبسط ؽذٚد اٌجٍذ٠خ اٌؾبٌ١خ ،ئال أٔ٠ ٌُ ُٙزّىٕٛا
ثغجت لٛ١د اٌزٕظ ِٓ ،ُ١اعزؼّبي أساػٌٍ ُٙ١غىٓٚ .ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ،فاْ اٌمش ٜاٌغذ٠ذح اٌّغبٚسح
راد األغٍج١خ اٌٛٙ١د٠خ ،رزّزغ ثجٕ١خ رؾز١خ أفؼًٚ ،رٛعؼذ خالي اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٔفغٙب.
فِ ٟذٕ٠خ ػىب اٌمذّ٠خ ،أخجشِٔٛ ٟاؽٕ ٛئعشائ ً١اٌفٍغط ْٛ١ٕ١اٌّم ّْٛ١ف ٟإٌّطمخ ،ثاػزجبسُ٘
ِغزأعشِ ٓ٠ؾّ ٓ١١ف ٟإٌّبؽك اٌخبػؼخ ٌؾّب٠خ ػبِخ ثزأص١ش ػٍّ١خ اٌزشِ ُ١اٌغبس٠خ ،ئر أْ ِؼظُ
اٌّّزٍىبد ف ٟإٌّطمخ ٘ ٟرؾذ ع١طشح ئداسح أساػ ٟئعشائ ،ً١اٌز ٟرم َٛاٌ َٛ١ثخظخظخ
ثؼغ إٌّبؽك ٌزط٠ٛش ئِىبٔ١برٙب اٌغ١بؽ١خ٠ .مٛي اٌغىبْ ثأٔٗ ٌُ رغش اعزشبسر ُٙف ٟػٍّ١خ
اٌزخط١ؾٚ ،لبٌٛا ٌ ٟثأٔٗ ٌ١ظ ثاِىبٔ ُٙرؾًّ ششاء اٌّّزٍىبد اٌز٠ ٟم ّْٛ١فٙ١ب ؽبٌ١ب ،أ ٚرغط١خ
اٌزىبٌ١ف اٌّطٍٛثخ ٌظ١بٔخ اٌّىبْ اٌزبس٠خ ُ٘ٚ ،ٟػشػخ اٌ ْ٢زٙذ٠ذ دائُ ثبإلخالء .
أِب اٌؼٕظش اٌضبٌٍٔ ٟطج١ؼخ اإللظبئ١خ ٌٕظبَ اٌزٕظ ،ُ١ف ٟٙرغبً٘ إٌّظٌّّٕ ٓ١برط اعزّبػ١خ
ٚصمبف١خ ِؾذدح ٌٍّغّٛػبد اٌّخزٍفخٚ ،فك اٌفىشح اٌؼبِخ اٌمبئٍخ ثأْ ػٍ ٝاٌّخطط ،ٓ١أْ ٠غ١شٚا
وً ؽش٠مخ ؽ١بح ٌ١غذ أٚسٚث١خ .ئْ رجٕ ٟاعزشار١غ١بد ِٛؽذحٌ ،زط٠ٛش اٌّشاوض اٌؾؼش٠خ ٚفك
ّٔبرط غشث١خ ٌٍزخط١ؾ اٌؼّشأ ،ٟغبٌجب ِب ٠إد ٞئٌٚ ٝػغ خطؾ ِٚشبس٠غ غ١ش ِٕبعجخ٘ .زٖ
اٌّّبسعخ ِؼزشف ثٙب ثشىً ٚاعغ ف ٟئعشائ ،ً١فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزّ١١ض ػذ اٌٛٙ١د اٌششل ،ٓ١١اٌزٓ٠
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٘بعشٚا ِٓ دٚي ػشث١خّ٠ٚ ،ىٓ سؤ٠زٙب اٌ َٛ١رطجك ػٍ ٝلش ٜاٌّٛاؽٕ ٓ١اٌفٍغط ،ٓ١١ٕ١خبطخ
اٌّغزّؼبد اٌجذ٠ٚخ.
ففً النقب على سبٌل المثال ،التقٌت بؤعضاء من قرٌة عطر أم الحٌران غٌر المعترف بها ،وقد
علمت أن هذه القرٌة ،هً إ حدى القرى غٌر المعترف بها فً المنطقة وعددها  46قرٌة .كما
علمت أٌضا أن العدٌد من تلك القرى  ،كانت مقامة قبل إقامة دولة إسرائٌل ،وأن سكان تلك
القرى ٌعٌشون على أرض أجدادهم .تعتبر دولة إسرائٌل تلك القرى غٌر قانونٌة ،وبذلك ٌواجه
سكانها مخاطر اإلخالء القسري وهدم المنازل .إضافة إلى ذلك ،ال ٌحصل سكان تلك القرى
على الخدمات األساسٌة ،بما فٌها المٌاه والكهرباء والرعاٌة الصحٌة ،وغالبا ما ٌعٌشون فً
ظروف غٌر مستقرة وصعبة للغاٌة .وقد تم هدم الوحدات السكنٌة فً القرٌة عدة مرات،
وتلقٌت معلومات من مسإولٌن حكومٌٌن ،ومن مجموعات من المجتمع المدنً ،وأعضاء من
المجتمع البدوي فً النقب ،حول خطة وقانون رسمٌٌنٌ ،تم تداولهما حالٌا من أجل تشجٌع إعادة
إسكان هذه المجتمعات التً تقٌم فً المنطقة .وقد وفرت الحكومة معلومات مفصلة ،فٌما ٌتعلق
بالمشاورات التً تمت والقائمة حالٌا ،حول رزمة التعوٌض التً ستمنح للسكان بعد إعادة
إسكانهم فً مناطق أخرى .طبقا للحكومة ،ستسمح الخطة للبدو بؤن ٌحصلوا على حقوق السكن
التً حرموا منها حتى اآلن.
بالرغم من ذلك ،أشار أعضاء من المجتمع البدوي فً النقب ،ومجموعات المجتمع المدنً ،إلى
أن لدى البدو حقوقا واسعة فً األراضً ،بناء على نظامهم التقلٌدي الذي اعترف به النظامان
السابقان العثمانً والبرٌطانً أحٌانا ،إال أن الحكومة ال تعترف به اآلن.إضافة إلى ذلك ،فقد قٌل
لً بؤن البعض سٌتلقى تعوٌضا ضئٌال ،والعض اآلخر لن ٌتلقى شٌئا .وأخٌرا ،وطبقا لهذه
ا لمجموعات ،فان القانون المقترح ٌنتزع من البدو حقوقهم الدٌمقراطٌة فً المشاركة بفعالٌة ،فً
تخطٌط مناطقهم فً مواقعهم التارٌخٌة.
وٌفسر النقاش الدائر حالٌا حول الخطة والقانون فٌما ٌتعلق بالقرى البدوٌة فً النقب ،ما أشرت
إلٌه آنفا ،على أنه الركٌزة الثالثة للنظام الحالً ،وهً وجود نظام قانونً معقد جدا ،فٌما ٌتعلق
باستمالك األراضً ألهداف التطوٌر المنظم ،حٌث أن هذا النظام ٌسهل فً كثٌر من الحاالت
عملٌة مصادرة وتحوٌل األرض الفلسطٌنٌة إلى الدولة ،ومن ثم وبشكل أساسً ،إلى أٌد ٌهودٌة،
باعتبار ذلك هذا عنصرا مركزٌا فً العملٌة القانونٌة إلعادة ترتٌب المكان .ومن المهم أن
نالحظ بؤن السلطة القضائٌة اإلسرائٌلٌة  ،خاصة المحكمة العلٌا ،كانت مسرحا تحدى فٌه
المجتمع المدنً واألفراد ،قرارات وسٌاسات التنظٌم ،وفً بعض األحٌان حالفهم النجاح فً
ذلك.
نتائج أولية حول الوضع في األرض الفلسطينية المحتلة:
فً القدس الشرقٌة ،شاهدت ظروف السكن غٌر المالئمة ،والقصور فً البنٌة التحتٌة األساسٌة
التً تواجه األحٌاء والقرى الفلسطٌنٌة .حٌث تفرض السٌاسات التً تتبناها السلطات اإلسرائٌلٌة
بؤسالٌب متنوعة ،قٌودا شدٌدة على الفلسطٌنٌٌن ،فٌما ٌتعلق بالبناء بشكل قانونً .وإلى جانب
أمور أخرى ،لم توفر إسرائٌل للفلسطٌنٌٌن اإلطار التنظٌمً الضروري ،لضمان تلبٌة
احتٌاجاتهم السكنٌة والخاصة بالبنٌة التحتٌة.
طبقا لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة ( ،(OCHAفإن  %13فقط من المناطق
البلدٌة التً جرى ضمها ،أدخلت التنظٌم للبناء الفلسطٌنً .أي أنه ٌسمح للفلسطٌنٌٌن بتقدٌم
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طلبات للحصول على رخص بناء ،سواء إلقامة بٌوت جدٌدة أو لتوسٌع ما هو قائم ،فً هذه
المنطقة فقط حالٌا .وقد بقٌت هذه النسبة ثابتة منذ عام  ،1967فً حٌن تضاعف عدد سكان
القدس الشرقٌة أكثر من أربع مرات ،خالل األربعة وأربعٌن عاما الماضٌة .عدد التصارٌح التً
تصدر ال ٌكفً الحد األدنى من احتٌاجات السكن ،ما ٌدفع العدٌد من الفلسطٌنٌٌن إلى البناء بدون
الحصول على رخص بناء .ونتٌجة لذلكٌ ،تم تصنٌف عدد من المنازل الفلسطٌنٌة أو اإلضافات
على المنازل القائمة ،على أنها غٌر قانونٌة ،وٌتعرض سكانها ألوامر باإلخالء والهدم .وتشٌر
التقدٌرات الحالٌة ،إلى أن هنالك عشرات اآلالف من الفلسطٌنٌٌن المعرضٌن لخطر هدم
منازلهم ،بسبب البناء غٌر المنظم .وٌترك مجرد التعرض للتهدٌد بهدم المنزل ،أثرا نفسٌا عمٌقا
على العائالت ،خاصة األطفال ،إلى جانب آثار أخرى.
قٌل لً أ ٌضا أن تنفٌذ قوانٌن البناء والتنظٌم ،بما فٌها عملٌات الهدم وفرض الغراماتٌ ،تم
بطرٌقة تمٌٌزٌة .فبحسب ال معلومات التً تلقٌتها ،فإنه على الرغم من أن الفلسطٌنٌٌن مسإولون
عددٌا عن  %20فقط من مخالفات البناء فً المدٌنة  ،إال أن أكثر من  %70من عملٌات الهدم
فً القدس تجري على مبان فلسطٌنٌة .بالرغم من إعطاء األفراد المهددٌن باإلخالء الحق فً
التوجه إلى المحاكم ،إال أن هناك إجماع بؤنه ال جدوى لمثل هذه اإلجراءات عموما ،وأنها
تساعد فقط فً تؤجٌل عملٌة الهدم.
تمكنت أٌضا من مشاهدة االفتقار إلى بنٌة تحتٌة كافٌة ،فً بعض المناطق فً القدس الشرقٌة،
األمر الذي ٌإثر بشكل غٌر سوي على التجمعات السكانٌة الفلسطٌنٌة .وفً هذا اإلطار ،تسلمت
معلومات تفٌد أن  160,000ساكن فلسطٌنً ،ال ٌتمتعون بتمدٌدات مناسبة وقانونٌة لشبكات
المٌاه .وقد أ ثرت هذا الموضوع مع السلطات التً أخبرتنً ،بؤنه جرى توفٌر مخصصات
الموازنة والخدمات بشكل متساو للقدس الشرقٌة والقدس الغربٌة .وقد أشارت السلطات أٌضا
إلى أن المشاركة المحدودة للفلسطٌنٌٌن فً تطوٌر البنٌة التحتٌة والتنظٌم ،عائدة إلى رفضهم
المشاركة فً االنتخابات المحلٌة ،حٌث ٌنظرون إلى المشاركة على أنها اعتراف بضم إسرائٌل
غٌر القانونً للقدس الشرقٌة.
إضافة إلى ذلك ،تلقٌت معلومات حول المستوطنات التً تم بناإها داخل الحدود البلدٌة ،وفً
المناطق المحٌطة بالقدس الشرقٌة ،بشكل ٌنتهك القانون الدولً ،األمر الذي أدى إلى نقص فً
كمٌة األراضً والموارد المتوفرة للفلسطٌنٌٌن .طبقا لمكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون
اإلنسانٌة ،تمت مصادرة ما ٌزٌد عن ثلث المنطقة داخل الحدود الموسعة للقدس الشرقٌة ،من
أجل البناء لصالح المستوطنٌن اإلسرائٌلٌٌن ،فعلى سبٌل المثال ،تحدثت مع سكان تم إخالإهم
من منزل فً حً الشٌخ جراحٌ ،حتله اآلن مستوطنون.
هناك قضٌة أخرى تثٌر مخاوف كبٌرة ،تتعلق بوضع التجمعات السكانٌة الفلسطٌنٌة فً القدس
الشرقٌة ،الذٌن وجدوا أنفسهم بسبب الحاجز ،على جانب "الضفة الغربٌة" من الحاجز .إن هذه
التجمعات السكانٌة ،مثل كفر عقب التً زرتها ،معزولة كلٌا عن البلدٌة ،وال تحصل على
الخدمات األساسٌة ،وتعٌش اآلن فً ظروف صعبة للغاٌة.
فً الضفة الغربٌة ،أدى بناء الحاجز إلى تجزئة إضافٌة للمنطقة ،بعد التنفٌذ الجزئً التفاقٌة
أوسلو ،الذي ترك  %60من الضفة الغربٌة ضمن تصنٌف منطقة "ج" ،أي تحت السٌطرة
اإلسرائٌلٌة المستمرة .فً تلك المناطق ،تإدي اإلجراءات األمنٌة واإلدارٌة التً تبنتها اإلدارة
المدنٌة اإلسرائٌلٌة على األرض ،إلى تدمٌر وإخالء عدد كبٌر من المنازل ،والحد بشكل كبٌر
من فرص الفلسطٌنٌٌن فً توسٌع المدن ،وفً الوصول إلى سبل العٌش األساسٌة والخدمات –
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التً تعتبر عناصر أساسٌة فً الحق فً لسكن الئق .فقد تعززت التجزئة المناطقٌة ،وتدهور
بشكل كبٌر مستوى المعٌشة الفلسطٌنً ،بسبب عقود من التوسع المتسارع فً الوحدات
االستٌطانٌة اإلسرائٌلٌة غٌر القانونٌة ،التً تصادر األرض والموارد الطبٌعٌة .وتعكس هذه
التغٌٌرات المناطقٌة والدٌمغرافٌة فً الضفة الغربٌة ،إلى حد ما ،التغٌٌرات التً حصلت داخل
األراضً اإلسرائٌلٌة بعد عام  ،1948حٌث تم تقٌٌد الوجود الفلسطٌنً بشكل مضطرد ،بموازاة
دعم غٌر متوازن لصالح توسٌع المجتمعات السكانٌة الٌهودٌة.
تلقٌت معلومات بؤنه ،فً عام  ، 2011هدمت السلطات اإلسرائٌلٌة ما مجموعه  622منشؤة
فلسطٌنٌة 222( %36 ،منشؤة) هً منازل لعائالت ،والبقٌة منشآت مرتبطة بالمعٌشة (بما فٌها
منشآت لتخزٌن المٌاه ومرافق زراعٌة) ،ما أدى إلى نزوح  1,094مواطن أي ما ٌقرب من
ضعف الرقم عام  .2010وقد تعرضت منطقة غور األردن الذي قمت بزٌارته ،إلى أكبر عدد
من عملٌات الهدم ( تم هدم  %32من مجمل المنشآت التً هدمت ،و %40من مجمل المنشآت
السكنٌة التً هدمت ،ونزوح  %37من مجمل عدد السكان المهجرٌن) حٌث جرى هدم 199
منشؤة ونزوح  401مواطن.
عامل آخر ٌسهم فً نزوح الفلسطٌنٌٌن من منطقة "ج"ٌ ،تمثل فً القٌود المفروضة على التنقل،
والوصول إلى المٌاه واألرض والخدمات األساسٌة .كان ذلك شدٌد الوطؤة بشكل خاص ،على
المجتمعات الرعوٌة ،كالبدو وعلى القرى المستقرة التً غالبا ما تقع فً المناطق النائٌة .وبسبب
الحاجز ،والتوسع والعنف االستٌطانٌٌن ،وعزل أراض باعتبارها مناطق عسكرٌة مغلقة ،فإن
هنالك قٌود صارمة على الوصول إلى األرض لرعً المواشً ،وجمع العشب ،والوصول إلى
المٌاه ،وألغراض الزراعة ،إذ تضطر التجمعات السكانٌة اآلن إلى شراء هذه األساسٌات
بؤسعار عالٌة .وقد أدى ذلك ،إ لى تناقص دراماتٌكً فً حجم المواشً وزٌادة فً الدٌون .إن
انعدام المساواة ما بٌن كمٌات المٌاه المتوفرة للمستوطنات اإلسرائٌلٌة ،وتلك المتوفرة للسكان
الفلسطٌنٌٌن ،أمر واضح للعٌان :إذ ٌوجد نمطان مختلفان كلٌا لتزوٌد المٌاه فً المستوطنات
والقرى المتجاورة.
قمت بزٌارة تجمع عرب الجهالٌن البدوي ،فً الخان األحمر ،فً منطقة تخضع للسٌطرة
المباشرة للسلطات اإلسرائٌلٌة .وقد أبلغت اإلدارة المدنٌة هذا التجمع ،ضمن تجمعات أخرى فً
منطقة "القدس الكبرى" ،انه تم إ قرار خطة رئٌسة ستإدي إلى طردهم من المنطقة التً ٌقٌمون
فٌها حالٌا ،لصالح توسٌع مستوطنة معالٌه أدومٌم .وقد تم إعداد الخطة بدون التشاور مع
التجمعات المعنٌة .إضافة إلى ذلك ،شقت السلطات مإخرا طرٌقا إلى جانب هذا التجمع
السكانً ،ما أدى إلى تقٌٌد حرٌة الخروج وعزل السكان .وصدر أمر هدم ضد الم درسة الوحٌدة
فً المنطقة التً قام السكان ببنائها .وذكرت قٌادات هذا التجمع بؤنها أبلغت خالل اجتماع عقد
مإخرا مع السلطات العسكرٌة ،انه لن ٌتم هدم المدرسة فً المستقبل القرٌب ،إال أن هنالك
شكوكا عدٌدة حول ذلك .وٌشعر هذا التجمع السكانً بكثٌر من التوجس حول مستقبلهم.
فً منطقة غور األردن ،التً هً أٌضا تحت السٌطرة اإلسرائٌلٌة المباشرة ،قمت بزٌارة
تجمعٌن سكنٌٌن :الحدٌدٌة والعقبة .هنالك أٌضا ٌمكن مشاهدة القٌود المشددة المفروضة على
حرٌة رعً المواشً واألراضً الزراعٌة ،والوصول إلى المٌاه ،بسبب إعالن المناطق
المحٌطة بؤنها مناطق للنشاطات العسكرٌة واالستٌطانٌة فً األراضً الزراعٌة المجاورة .وقد
أغلق المستوطنون األرض ،وتركوا مجاال للعبور من بوابةٌ ،سمح للسكان بالدخول فً ساعات
معٌنة ،ولفترات قصٌرة من الوقتٌ .عٌش سكان هذا التجمع أٌضا تحت ظروف قاسٌة جدا،
حٌث ال ٌمكنهم الوصول إلى معظم الخدمات األساسٌة.
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فً المناطق الخاضعة لسٌطرة السلطة الفلسطٌنٌة ،مثل رام هللا ،ارتبطت المخاوف الرئٌسٌة التً
جرى التعبٌر عنها بفرص التوسع المحدودة للمدن ،واثر ذلك على وفرة السكن والبنٌة التحتٌة
للسكان .وقد تلقٌت معلومات تتعلق بخطط وضعت مإخرا لدعم السكن والبنٌة التحتٌة
للفلسطٌنٌٌن ،خاصة أن الخطة اإلستراتٌجٌة لقطاع اإلسكان فً إطار خطة التنمٌة الوطنٌة
 ،2013-2011كانت قد وضعت أهدافا لتحقٌق ظروف سكن أفضل .ومع ذلك ،تقر الخطة
باالفتقار إلى سٌطرة السلطات الوطنٌة الفلسطٌنٌة على مشارٌع البناء ،من أجل ضمان ظروف
أمن وسالمة مالئمة ،وعلى أساس أسعار تخمٌنٌة لألرض والمنازل .إضافة إلى ذلك ،لم تقدم لً
اٌة معلومات حول مبادرات لتوفٌر خطط سكنٌة مدعومة للسكان المنكشفٌن فً الضفة الغربٌة.
و فً المنطقة الواقعة تحت سٌطرة السلطة الفلسطٌنٌة أٌضا ،قمت بزٌارة مشروع روابً ،وهو
مشروع شراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص ،حٌث ٌخطط لبناء  5,000وحدة سكنٌة لذوي
الدخل المتوسط .وقد عبرت عن قلقً إزاء االستثمارات العامة الكبٌرة فً البنٌة التحتٌة،
المطلوبة من السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ،فً مشروع ال ٌوفر سكنا بؤسعار معقولة للعدٌد من
التجمعات السكانٌة ،التً تعٌش ظروف سكن غٌر الئقة.
وّب صسد ِذٕ٠خ اٌخٍ ً١ف ٟاٌؼفخ اٌغشث١خ ،ؽ١ش أصبسد ئػغبث ٟاٌزؾغٕ١بد اٌز ٟرؾممذ ثغٍ ٙذ ِٓ
ٌغٕخ ئػّبس اٌخٍ ،ً١ف ٟرشِِ ُ١شوض اٌجٍذح اٌمذّ٠خِ .ب صاٌذ ٘زٖ اٌّذٕ٠خ اٌز ٟرُ رمغّٙ١ب ئٌٝ
لغّ ٓ١ثغجت ٚعٛد اٌّغزٛؽٕ ٓ١اإلعشائ ٓ١١ٍ١ف ٟثؼغ األٔؾبء ،رؼ١ش ؽبٌخ رٛرش شذ٠ذ عذاٚ .لذ
اعزّؼذ ئٌ ٝسٚا٠بد ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ األشخبص ،ؽٛي ٘غّبد اٌّغزٛؽٕ ٓ١ػٍ ٝاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ِضً
خضأبد اٌّ١بٖٚ ،ؽٛي ِّبسعز ُٙاٌؼٕف ػذ اٌغىبْ اٌفٍغط .ٓ١١ٕ١وّب ٠غ ُٙاٌزٛاعذ اٌٛاػؼ
ٌٍغٕٛد اإلعشائ ٓ١١ٍ١ف ٟلٍت اٌّذٕ٠خ ٌؾّب٠خ اٌّغزٛؽٕ ،ٓ١ف ٟخٍك ث١ئخ ِٓ اٌخٛف ٚػذَ اٌضمخ.
ِٓ اٌٛاػؼ ثشى ًٍ ػبَ ،أْ اٌغ١بعبد ٚاٌّّبسعبد اإلعشائ١ٍ١خ رغبٖ اٌغىبْ اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٟ
اٌمذط اٌششل١خ ٚاٌؼفخ اٌغشث١خ ،رٕزٙه ؽمٛق اإلٔغبْ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌمبٔ ْٛاإلٔغبٔ ،ٟؽ١ش أْ
ئعشائٍِ ً١ضِخ ثّٛعت اٌمبٔ ْٛاٌذ ،ٌٟٚثبٌزٛطً ئٌ ٝؽً ِالئُ ٌٍغىٓ ٌألشخبص اٌّؾّ،ٓ١١
اٌغىبْ اٌفٍغط ،ٓ١١ٕ١اٌز٠ ٓ٠ؼ١ش ْٛرؾذ اؽزالٌٙب.
ٚف ٟغضح ،شٙذد اٌظشٚف اٌفظ١ؼخ اٌزٛ٠ ٟاعٙٙب اٌغىبْٚ ،وزٌه آصبس اٌؾظبس اٌؼبسح ػٍٝ
ٚػغ اٌغىٓ ٚاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ،اٌز ٟأػبفذ ئٌ ٝأػجبء االصدؽبَ اٌّٛعٛد أطالٚ ،اٌمٛ١د ثغجت
طغش ِغبؽخ لطبع غضحٚ ،اٌمٛ١د اإللٍ١ّ١خ اٌّؼبفخ.
خالي ص٠بسرٌٍ ٟمطبع ،اٌزم١ذ ثالعئٚ ،ٓ١ثأشخبص ٘ذِذ اٌؼٍّ١بد اإلعشائ١ٍ١خ اٌؼغىش٠خ ثٛ١ر،ُٙ
ٚثأشخبص ٠ؼ١ش ْٛظشٚفب ِؼ١ش١خ غ١ش ِالئّخ ،ثبٔزظبس عىٓ عذ٠ذٚ .أٔب لٍمخ عذا ِٓ اٌّؼٍِٛبد
اٌز ٟرٍم١زٙبٚ ،رش١ش ئٌ ٝأْ ِٓ ث ٓ١اٌّشبس٠غ اٌٙبدفخ ئٌ ٝرؾغ ٓ١اٌغىٓ ٚاٌخذِبد األعبع١خ فٟ
غضح ،اٌز ٟعش ٜرمذّٙ٠ب ِٓ األعشح اٌذ١ٌٚخ ،فاْ ٔغجخ ػئٍ١خ فمؾ ٚافمذ ػٍٙ١ب اٌغٍطبدٚ .لذ
لّذ ثطشػ ٘زٖ اٌّخبٚف ػٍ ٝاٌغٍطبد اإلعشائ١ٍ١خ ،اٌز ٟأػٍّزٕ ٟثغٛٙد٘ب ٌٍزؼبًِ ِغ ٘زا
اٌٛػغ ٚثبإلعشاءاد اٌمبدِخٕ٘ٚ .ب أٚد أْ أؽش ئعشائ ً١ػٍ ٝئٔٙبء ؽظبس٘ب ِٓ أعً ػّبْ
رٛف١ش اٌؾذ األدٔ ِٓ ٝاؽز١بعبد اٌغىبْ ف ٟغضح.
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ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ ،أصبس ئػغبثِ ٟذ ٜاالٔخشاؽ إٌشؾ ٌغىبْ غضح ف ٟر ٌٟٛئػبدح اإلػّبسٚ ،رؾغٓ١
ظشٚف ُٙاٌّؼ١ش١خٚ ،رغٕ١ذ عّ١غ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ٌ .ُٙف٘ ٟزا اٌغ١بقٕ٘ ،بٌه رأص١ش ئ٠غبث ٟعذا
إلعزشار١غ١بد ئػبدح اإلػّبس اٌزار١خ ،ثّب ٠ز١ؼ رٛف١ش األِٛاي ِجبششح ٌٍؼبئالد إلػبدح ثٕبء ثٛ١رٙب
اٌّٙذِخ ٟ٘ٚ ،ئعزشار١غ١بد ٠زجٕب٘ب "ِٛئً" األُِ اٌّزؾذحٚ ،اٌجٕه اإلعالٌٍِ ٟزّٕ١خٚ ،ثشٔبِظ
األُِ اٌّزؾذح اإلّٔبئ .ٟغ١ش إٔٔ ٟلٍمخ ِغ رٌه ،ألْ ٘زٖ اٌّشبس٠غ اٌزار١خ ِزبؽخ فمؾ ألطؾبة
األساػ ٟاٌّغغٍخ ٚ ،ثبٌزبٌ ٟفاْ األشذ ؽبعخ٘ ،إالء اٌز٠ ٓ٠م ّْٛ١ػٍ ٝاألساػ ٟاٌؾى١ِٛخ،
رشوٛا د ْٚأ ٞخ١بس ػذا االٔزظبس ٌغٕٛاد ػذح ئٌ ٝؽ ٓ١اعزىّبي ِشبس٠غ اٌّبٔؾ ٓ١اٌذ.ٓ١١ٌٚ
استُتاجاث أونُت:
ر ؾىُ ئعشائ ً١األساػ ٟاٌٛالؼخ ثٙٔ ٓ١ش األسدْ ٚاٌجؾش األث١غ اٌّزٛعؾ ِٕز أوضش ِٓ  40ػبِب.
ٚلذ اؽزفظذ ئعشائ ً١ثغ١طشح سعّ١خ ِإلزخ ػٍِ ٝؼظُ اٌؼفخ اٌغشث١خ اٌّؾزٍخ (ِٕبؽك ط).
٠ٚغزٛؽٓ ا ْ٢أوضش ِٓ ٔظف ٍِٛٙ٠ ْٛ١د-ٞئعشائ ٍٟ١إٌّبؽك اٌّؾزٍخ ،ثّب ف ٟرٌه اٌمذط
اٌششل١خٚ .لذ اعزطؼذ أصٕبء ص٠بسر ٟأْ أو ْٛشب٘ذح ػٍّٛٔ ٝرط رط٠ٛش ٌألسع ٠غزضٕ،ٟ
٠ٚششد١ّ٠ٚ ،ض ػذ األلٍ١بد ف ٟئعشائّٛٔ ٛ٘ٚ ،ً١رط ٠غشٔ ٞغخٗ ف ٟإٌّبؽك اٌّؾزٍخ٠ٚ ،إصش
ػٍ ٝاٌّغزّؼبد اٌّؾٍ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ .ئْ اٌجذ ٚف ٟإٌمت  -ف ٟئعشائٚ -ً١وزٌه اٌّغزٛؽٕبد
اٌٛٙ١د٠خ اٌغذ٠ذح فِٕ ٟبؽك "ط" ثبٌؼفخ اٌغشث١خٚ ،داخً األؽ١بء اٌفٍغط١ٕ١خ ف ٟاٌمذط اٌششل١خ،
– ٘ ٟاٌغبؽبد اٌغذ٠ذح ٌٕضع اٌؾ١بصاد ِٓ اٌغىبْ األطٌٍٚ ،ٓ١١زٕف١ز ئعزشار١غٍ ١خ ٌٍز٠ٛٙذ
ٚاٌغ١طشح ػٍ ٝإٌّطمخ.
رٍم١ذ شىبِ ٜٚىشسح ِٓ أٚعبؽ لبٔ١ٔٛخ ٚعغشاف١خ ِخزٍفخ ِٓ ،اٌغٍٚ ً١إٌمت ئٌ ٝاٌؼفخ
اٌغشث١خ ،ؽٛي االفزمبس ئٌ ٝاٌغىٓٚ ،اٌزٙذ٠ذاد ثبٌٙذَ ٚاإلخالءٚ ،االصدؽبَٚ ،أؼذاَ اٌزط٠ٛش
اٌّغزّؼٚ ،ٟػذد أػّبي اٌٙذَ غ١ش اٌّزٕبعجخ ،اٌز ٟرإصش ػٍ ٝاٌّغزّؼبد اٌفٍغط١ٕ١خٚ ،اٌزط٠ٛش
اٌّزغبسع ٌٍّغزٛؽٕبد اٌٛٙ١د٠خ .ؽ١ش أْ انحاجز ٛ٠ػؼ ِب ؽجمٗ ٔظبَ اٌزٕظ ُ١اإللٍ ّٟ١ثظّذ
ػٍِ ٝذ ٜػمٛد ،وّب ّ٠ضً اٌؾظبس أشذ رؼج١ش ٌٍفظً ثبػزجبسٖ ل١ذا ػٍ ٝاٌؾ١بح ٚاٌزٛعغ.
ٚف ٟعّ١غ ِمبثالرِ ٟغ فٍغطِٛ ِٓ ٓ١١ٕ١اؽٕ ٟئعشائٚ ،ً١وزٌه ص٠بسارٌٍ ٟزغّؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ،
أصبسٔ ٟاٌشؼٛس اٌغّبػ ٟثبإلؽجبؽٚ ،اٌشؼٛس اٌم ٞٛثؼذَ األِبْ فّ١ب ٠زؼٍك ثؾمٛل ُٙف ٟاٌغىٓ
ٚاٌٍّى١خ .وّب الؽظذ وزٌه غ١بثب وبِال ٌٍضمخ ثم١بَ اٌغ١ش اإلعشائٚ ،ٍٟ١اٌغٍطبد اٌغ١بع١خ أٚ
اٌمؼبئ١خ اإلعشائ١ٍ١خ ثبرخبر ئعشاءاد فبػٍخ ٌؾّب٠خ ؽمٛل ،ُٙإٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌظىٛن
اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟرؼزجش ئعشائ ً١ؽشفب ٌٙب.
ِٓ اٌِّ ُٙالؽظخ أْ ئعزشار١غ١خ ئعشائ ً١اٌّىبٔ١خ ،لذ رشىٍذ ئٌ ٝؽذ ثؼ١ذ ثٕبء ػٍ ٝا٘زّبِبد
إِٔ١خ ،ف ٟػٛء ؽج١ؼخ اٌؼاللبد اإلعشائ١ٍ١خ-اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّزؾبسثخ ٚاٌّزظبسػخ ،ؽ١ش رٛعذ
ِٛعبد ِٓ اٌؼٕف ٚاإلس٘بة .ئال أٔٗ ِٓ اٌّإوذ ،أْ اٌؼٕبطش غ١ش اٌذّ٠مشاؽ١خ ف ٟاٌزٕظُ١
اٌّىبٔ ٟاإلعشائٚ ٍٟ١ئعزشار١غ١بد اٌزّٕ١خ اٌؾؼش٠خ رغ ُٙف ٟرؼّ١ك إٌضاع ثذال ِٓ رؼض٠ض
اٌغالَ.

8

ئٌ ٝعبٔت رٌه ،فاْ اٌخظخظخٚ ،رؾش٠ش ٚرغ٠ٛك األطٛي اٌؾى١ِٛخ لٛػذ اٌٙذف اٌّؼٍٓ
ٌٍّإعغخ اٌٛٙ١د٠خ ٌذٌٚخ ئعشائ ٛ٘ٚ ،ً١رٛف١ش ث١ذ آِٓ ٚالئك ٌغّ١غ " اٌٛ١شٛف" ثغغ إٌظش
ػٓ اٌغٕغ١خ أِ ٚغز ٜٛاٌذخً.
ٚثبٌزبٌ٠ ،ٟجذ ٚأْ ٔظبَ اٌزٕظٚ ُ١اٌزط٠ٛش ٚاألساػ ٟاإلعشائٕ٠ ،ٍٟ١زٙه ا ْ٢اٌؾك ف ٟاٌغىٓ
اٌالئك ٌ١ظ ٌٍفٍغط ٓ١١ٕ١رؾذ اٌغ١طشح اإلعشائ١ٍ١خ فؾغت ،ثً وزٌه ٌألشخبص ِٓ ر ٞٚاٌذخً
اٌّزذٔ ٟػٍ ٝاخزالف ٘٠ٛبر ،ُٙأٌٚئه اٌز٠ ٓ٠غذ ْٚطؼٛثخ ِزضا٠ذح ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝعىٓ فٟ
ظً اٌغ١بعبد اٌؾبٌ١خ٠ .غت رغ١١ش ٚع٘ َٟٙزا إٌظبَ اٌزّ١ضٌٍ ٞغّبػ ٌٍغّ١غ رؾذ اٌؾىُ
اإلعشائ ٍٟ١ثزؾم١ك أثغؾ اٌؾمٛق اإلٔغبٔ١خ ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝعىٓ الئك ،ػّٓ ئؽبس ِٓ اٌىشاِخ
ٚاٌّغبٚاح.
ال ثذ ٌ ٟأْ أؤوذ أْ ٘زٖ ٘ ٟاعزٕزبعبر ٟاأل١ٌٚخ فمؾ ،ؽ١ش عأٚاطً عّغ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي
األٚػبع اٌّخزٍفخ اٌز ٟالؽظزٙب خالي ص٠بسرِ .ٟشح أخش ،ٜأشىش وً اٌز ٓ٠لبثٍٚ ٟٔٛلذِٛا
ِؼٍِٛبد صّٕ١خٚ ،أوشس ٔ١ز ٟاٌظبدلخ ٌّٛاطٍخ ٘زا اٌؾٛاس ،اٌز ٞع١ى ْٛؽبعّب إلػذاد رمش٠شٞ
اٌز ٞع١مذَ اٌؼبَ اٌمبدَ ئٌِ ٝغٍظ ؽمٛق اإلٔغبْ.

انتهى
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