
يسعى النظام اإلرسائييل لعزل القدس الرشقية وتقسيم الضفة الغربية من خلل ضم ممر E1 الذي يقطن فيه 3000 بدوي فلسطيني، وجعل التواصل الجغرايف مستحيًل بني 

أوصال الدولة الفلسطينية املستقبلية. تتناول هذه الورقة السياساتية مامرسات الترشيد القرسي التي متارسها إرسائيل يف املمر E1 ضمن سياق االستعامر االستيطاين اإلرسائييل 

خ الوضَع الراهن للتوسع اإلقليمي اإلرسائييل. وبغية  األوسع. وتبني أيًضا كيف أن املساعدات اإلنسانية الكثرية التي يتلقاها البدو الفلسطينيون من املانحني الدوليني إمنا ترسِّ

إعامل حقوق البدو الفلسطينيني وتحدي الفصل العنرصي اإلرسائييل، تقرتح هذه الورقة توصياٍت سياساتيًة للدول املانحة واملنظامت الدولية وأصحاب املصلحة الوطنيني 

الفلسطينيني وغريهم.

طردت إرسائيل البدو الفلسطينيني يف بادئ األمر من أراضيهم يف تل عراد يف النقب، وأجربتهم عىل االنتقال إىل املنطقة املعروفة اآلن باسم E1. ويف السنوات األخرية، واجه 

هؤالء الفلسطينيون موجًة ثانية من الترشيد القرسي، حيث أقدم النظام اإلرسائييل عىل تدمري 315 مبنى فلسطينيًا داخل املجتمعات البدوية الثامنية عرش القاطنة يف ممر 

E1 بني عامي 2009 و2020، وكان 133 مبنى من تلك املباين قد بُني بأموال املانحني، وتسبب الدمار يف ترشيد 842 بدويًا. باإلضافة إىل عمليات الهدم، تعمل إرسائيل عىل 

ترشيد البدو الفلسطينيني من خلل تضييق ظروف العيش عليهم بحرمانهم من حقوقهم االقتصادية واالجتامعية األساسية، مبا فيها املؤسسات التعليمية، ومرافق الرعاية 

الصحية، واملياه، والكهرباء، ونظام الطرق الفعال، ووسائل النقل املناسبة. وهكذا فإن هذه السياسات تؤثر يف املجتمع البدوي بأرسه، وال سيام يف الفئات االجتامعية الضعيفة 

واملهمشة مثل النساء واألطفال وذوي اإلعاقات وكبار السن.

تدعم السلطة الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين الفلسطيني والوكاالت الدولية املجتمعات البدوية الفلسطينية يف ممر E1 بهدف استدامة الحد األدىن من مستويات 

املعيشة والرعاية الصحية والتعليم والرفاه االقتصادي. غري أن برامج املساعدات مصممة بطريقة تحدُّ من تأثريها، وتعود بالرضر يف نهاية املطاف عىل املستفيدين املستهدفني. 

ونظرًا لعدم إرشاك متلقي املساعدات، فإن أولويات املساعدات ال تعكس يف كثري من األحيان احتياجات املجتمعات البدوية. وهكذا فإن برامج املساعدات تخفف وطأة 

السياسات اإلرسائيلية - بل وتساعد يف حاالت كثرية يف استدامة ظروف الفصل العنرصي اإلرسائييل - بدالً من التصدي لألسباب الجذرية ملعاناة الفلسطينيني. ويف غياب 

املساءلة املطلوبة عن الفصل العنرصي اإلرسائييل، تستديم املساعدات حلقًة مفرغة تتجدد حني يساعد املانحون املجتمعات البدوية يف إعادة البناء والتعمري بعد عمليات 

الهدم اإلرسائيلية، لتقوم إرسائيل بعدها بتدمري تلك املشاريع التي موَّلها املانحون، مام يستلزم املزيد من املساعدات، ويَذُر البدو أكرث اعتامًدا عىل دعم املانحني.

إن استثامر املانحني يف خطة “نسيج الحياة” التي طرحها النظام اإلرسائييل يف عام 2004 لتطوير بنية الطرق التحتية يبني اآلثار الخطرية املرتتبة عىل املساعدات اإلنسانية يف 

ُح أن مُتكَِّن إرسائيَل  ظاهرها. فمن شأن هذه الخطة أن تشيَِّد طرقًا مخصصة الستخدام الفلسطينيني حرًصا بهدف فصلهم عن الطرق التي تخدم املستوطنات اإلرسائيلية، ويُرجَّ

ّل الفلسطينيني يف أعقاب تشييد جدار الفصل العنرصي.  من ضم املمر E1 وتهجري املزيد من املجتمعات البدوية. تؤطر إرسائيل الخطة عىل أنها عملٌّ إنساين يُسهُِّل تنقُّ

وبالرغم من رفض السلطة الفلسطينية ومجتمع املانحني للخطة يف بادئ األمر، إال أنَّ تقريرًا صادًرا يف 2010 كشَف بأن %32 من الطرق الفلسطينية التي مولتها الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية بني عامي 1999 و2010 تتطابق مع خطة “نسيج الحياة”.

وقد ضغطت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل السلطة الفلسطينية لقبول الخطة كام هي دون تعديل ضمن حزمة أوسع لتطوير بنية تحتية. وتُبنيِّ هذه الخطة أّن ما 

ُر عىل الدوام لرتسيخ االحتلل واالستعامر االستيطاين وتثبيت أركانه. يسمى مبشاريع التنمية ضمن إطار املعونة تُسخَّ

من أجل إحقاق العدالة للبدو الفلسطينيني:

ينبغي للدول املانحة أن تتبنى نهج شمويل يف النظر لإلجراءات اإلرسائيلية الخاصة بالهدم واملصادرة واعتبارها جزًء أساسياً من سياسات االستعامر االستيطاين والفصل 	 

العنرصي اإلرسائيلية بدالً من االستمرار يف اعتبارها مبعزل عن السياسة األوسع. وعليه، يتوجب عىل الدول املانحة أن تُعيد تأطري برامج الدعم املايل إلرسائيل بحيث 

تشمل بنوداً تتصدى لسياسات االستعامر االستيطاين والفصل العنرصي إلرسائيل.

ينبغي للمنظامت الدولية وهيئات األمم املتحدة العاملة يف ممر E1 أن تضع إجراءات واضحة ومتطلبات إبلغ لضامن أن مشاريعها ال تستديم الفصل العنرصي 	 

اإلرسائييل وحرمان الفلسطينيني. وينبغي لها أيًضا أن تعمل كوسيط وأن تنقل أصوات وأولويات املجتمعات البدوية ومنظامت املجتمع املدين الفلسطينية إىل مجتمع 

املانحني حرًصا عىل أن تعكس برامج املساعدات احتياجات املستفيدين منها وتطلعاتهم.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

 البدو الفلسطينيون يف ممرE1: مساعدات املانحني من منظور ناقد

متارا التميمي وأسامة الرشق
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ينبغي للهيئات القانونية الدولية أن تتوسط يف عملية تقديم املساعدات ليك تحمي الدول املانحة التي تتصدى لسياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية من خلل صياغة 	 

أحكام تضمن عدم إقدام إرسائيل عىل حظر برامج املساعدات أو تقييدها.

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الفلسطينية أن تتعاون يف دعم املجتمعات البدوية. ويشمل ذلك تنويع مصادر متويلها مبا يتجاوز جمع األموال املؤسسية من املانحني 	 

التقليديني ليك تتمكن عىل نحو أفضل من تحديد مجاالت التدخل واملجموعات املستهدفة واملنهجيات الفعالة.

ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تضطلَع مبسؤولياتها تجاه املجتمعات البدوية من حيث التعليم والرعاية الصحية، وأن تنرش اسرتاتيجيتها لدعم التجمعات البدوية مام 	 

يجعلها متاحة للعامة، والعمل عىل تبني النهج التشاريك يف تنفيذها مع جميع الجهات الوطنية ذات العلقة.
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