
نظرة عامة

يتدفق إىل ممر E1 الذي يقع يف املنطقة )ج( وسط الضفة الغربية كمٌّ 

كبري من املساعدات اإلنسانية التي يُزعم أنها تساعد يف الحفاظ عىل 

إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية يف إطار حل الدولتني، حيث 

تهدف املساعدات إىل دعم املجتمعات البدوية الفلسطينية املترضرة من 

املخطط اإلرسائييل لعزل القدس الرشقية عن سائر الضفة الغربية وتقسيم 

الضفة الغربية، والذي يجعل التواصل الجغرايف مستحيالً.

م بالتشاور مع املجتمعات البدوية  غري أن برامج املساعدات مل تُصمَّ

القاطنة يف ممر E1، وبالتايل ال تعكس أولوياتهم وتطلعاتهم. فضاًل عىل 

أن مساعدات املانحني للبدو الفلسطينيني غري مسيَّسة يف جوهرها، حيث 

تقترص عىل اإلعانات اإلنسانية الهادفة إىل التخفيف من تداعيات الفصل 

العنرصي اإلرسائييل. وهذا يُطبِّع سياسات الفصل العنرصي والسياسات 

االستعامرية االستيطانية اإلرسائيلية، ويزيد من صعوبة حياة هؤالء البدو، 

وال سيام النساء واألفراد املهمشني منهم.

تتناول هذه الورقة السياساتية ممر E1 ضمن سياق االستعامر االستيطاين 

خ الوضع  اإلرسائييل. وتبني اإلخفاقات الُكربى يف إطار املساعدات التي ترسِّ

الراهن للتوسع االستيطاين االستعامري اإلرسائييل. وتقدم، يف الختام، 

توصيات سياساتية ملجتمع املانحني الدويل وأصحاب املصلحة الفلسطينيني 

حول كيفية تأمني حقوق مجتمعات البدو الفلسطينيني األصليني يف ممر 
1.E1

E1 االستعامر االستيطاين اإلرسائييل يف ممر

يقطن 3000 بدوي فلسطيني يف ممر E1 طردتهم القوات اإلرسائيلية 

من أراضيهم بتل عراد يف النقب يف مطلع الخمسينات، وهذا املمر 

ر تتجسد فيه مامرسات إرسائيل االستيطانية االستعامرية  منوذٌج مصغَّ

التوسعية، حيث يَعمد النظام اإلرسائييل يف إطار سعيه لالستيالء عىل أكرب 

مساحة ممكنة من األرايض بأقل عدٍد ممكن من الفلسطينيني إىل تهجري 

1. يُعرب الكاتبان عن امتنانهام لرغد عدوان، الباحثة امليدانية بعيادة القدس لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة القدس، ملساهمتها القيِّمة يف مرشوع “البدو الفلسطينيون وخطر التهجري القرسي: نقاط ضعف 

القانون اإلنساين الدويل، وإمكانات املحكمة الجنائية الدولية،”. تستند هذه الورقة السياساتية إىل بحث أُجري يف سياق املرشوع السابق ذكره، وهي مبادرة مشرتكة بني جامعة كوينز يف بيلفاست، وعيادة حقوق 

اإلنسان بجامعة القدس، وكلية ترينيتي يف دبلن، وجامعة ليفربول جون مورز. 

2. تضم هذه املجتمعات البدوية: أبو جورج نخيلة، أبو جورج كسارة، أبو نوار، املنطار، الزعيِّم، زعاترة الزعيِّم، بري املسكوب أ، بري املسكوب ب، جبل البابا، خان األحمر وادي أبو الحلو، خان األحمر وادي أبو 

فالح، خان األحمر مكب السمن، خان األحمر املهتوش، خان األحمر وادي السدر، وادي أبو هندي، وادي األعوج، وادي الجامل، وادي سنيسل. 

الفلسطينيني ومصادرة األرايض الفلسطينية واستعامرها باملستوطنني 

اليهود الذين ارتفع عددهم يف الضفة الغربية من 238060 يف بداية ما 

يسمى بعملية السالم سنة 1993، إىل 688262 يف 2019، بزيادة مقدارها 

189%. فضاًل عىل أن إرسائيل تستغل 76.3% من إجاميل مساحة املنطقة 

)ج( يف توسعها االستيطاين.

تهدم قوات النظام اإلرسائييل بانتظام املباين يف املنطقة )ج( بحجة 

افتقارها إىل تصاريح البناء املطلوبة، وبالتايل فهي مبنية “بال سنٍد قانوين” 

وفًقا لنظام التصاريح والتخطيط التمييزي. ويف الفرتة الواقعة بني عامي 

2009 و2018، أصدرت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية، وهي الهيئة العسكرية 

املسؤولة عن “إدارة” الضفة الغربية، 2.2% فقط )98 من أصل 4422( 

من تصاريح البناء املطلوبة داخل املنطقة )ج(، واضطُرت الفلسطينيني 

بذلك إىل بناء منازلهم أو توسيعها من دون إذن إرسائييل.

تهدم القوات اإلرسائيلية أيًضا مباٍن بُنيت بتمويل املانحني يف املنطقة )ج( 

من أموال دافعي الرضائب يف الدول املانحة. ويف الفرتة الواقعة بني عامي 

2001 و2015، قامت إرسائيل بتجريف ومصادرة مباين ممولة من املانحني 

بلغت قيمتها 65 مليون يورو )71730750 دوالر( يف مختلف أنحاء 

املنطقة )ج(. وبدالً من محاسبة إرسائيل، ردَّ مجتمع املانحني عىل هذا 

التدمري بإدانات عدمية الفاعلية.

ر الجيش  يف املجتمعات البدوية البالغ عددها 18 داخل ممر E1، دمَّ

اإلرسائييل 315 مبنى فلسطينياً بني عامي 2009 و2020، بُني 133 منها 

بتمويل املانحني2، ورشَّد بذلك 842 بدويًا. ينتقل العديد من األرس التي 

يتم تهجريها للعيش يف منازل أقاربهم إىل حني أن يتمكنوا من إعادة 

البناء، حيث يُضطَّرون إىل العيش يف منازل مكتظة.

 - E1 باإلضافة إىل عمليات الهدم، تتعمد إرسائيل تخلفَّ التنمية يف ممر

ويف املجتمعات البدوية يف النقب - وهو سبٌب آخر غري مبارش يف تهجري 

البدو الفلسطينيني حيث تستحيل حياتهم بسبب بيئة القرس واإلكراه. 

يوليو 2022

 البدو الفلسطينيون يف ممرE1: مساعدات املانحني من منظور ناقد
متارا التميمي وأسامة الرشق
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فبحرمان البدو من حقوقهم االقتصادية واالجتامعية األساسية، مبا فيها 

املؤسسات التعليمية، ومرافق الرعاية الصحية، واملياه، والكهرباء، ونظام 

الطرق الفعال، ووسائل النقل املناسبة، يغدو االنتقاُل الخياَر الوحيد للعديد 
من املجتمعات، وال سيام إىل املنطقتني )أ( و)ب( يف الضفة الغربية.3

ال توجد مدارس ابتدائية سوى يف أربعة من املجتمعات السكانية البدوية 

الثامين عرش القاطنة يف ممر E1، وهناك أوامر بهدم جميع تلك املدارس 

تنتظر التنفيذ. وال توجد أي مدارس ثانوية يف املنطقة بأرسها، ماّم يَضطر 

الكثريين من السكان إىل قطع مسافات طويلة إىل املراكز الحرضية للذهاب 

إىل املدرسة. وعىل سبيل املثال، يُضطر األطفال يف تجمع بري املسكوب إىل 

قطع 3.5 ميل مرتني يوميًا جيئًة وذهابًا إىل املدارس االبتدائية والثانوية.

يفتقر ممر E1 كذلك إىل البنية األساسية املالمئة للرعاية الصحية. فليس 

هناك سوى عيادة واحدة يف مجتمع واحد من تلك املجتمعات البدوية، 

وقلاّم يتواجد فيها األطباء فضاًل عن افتقارها إىل األدوية األساسية.4 ولذلك 

يتلقى البدو خدمات الرعاية الصحية بواسطة العيادات املتنقلة التي تديرها 

منظامت املجتمع املدين الفلسطيني ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا( والسلطة الفلسطينية. تحلُّ 

العيادات املتنقلة يف تلك املجتمعات مرتني يف الشهر عىل األكرث، وتقدم 

الفحوص التشخيصية والعالجات األساسية فقط. وإذا احتاج سكان تلك 

املجتمعات إىل إجراءات طبية أعقد، فعليهم السفر إىل أريحا أو العيزرية أو 

مخيم عقبة جرب لالجئني أو غريها من املراكز الحرضية.

غري أن البدو الفلسطينيني يواجهون تحديات جسيمة يف سبيل الوصول إىل 

تلك األماكن، مثل الطرق السيئة وانعدام وسائط النقل العام، ويُضطرون إىل 

السري مسافات طويلة. وعىل سبيل املثال، تزيد املسافة الفاصلة بني تجّمع 

أبو فالح يف خان األحمر وأريحا، حيث خدمات الرعاية الصحية، عىل مثانية 

أميال. وعالوة عىل ذلك، يقطع السكان يف 13 مجتمع بدوي مسافة ميلني 

تقريبًا للوصول إىل مركز الرعاية الصحية األولية، بينام تزيد هذه املسافة 

للمجتمعات الخمس املتبقية عىل 4.5 ميل.

يزداد تأثري هذه الظروف عىل النساء والفتيات البدويات، ألنها تعزز 

األعراف االجتامعية األبوية. فبعد هدم املنازل، مثالً، تُضطر النساء إىل 

تحمل عبء العمل املعتاد املتمثل يف الطهي والتنظيف ورعاية األطفال يف 

محيط غري مألوف ومزدحم. فضالً عىل أن الفتيات يواجهن خطراً متزايداً 

- من العنف اإلرسائييل يف املقام األول - يف طريقهن الطويل إىل املدرسة 

ذهاباً وإياباً.5 

3. استناًدا إىل مقابالت أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مجتمعات بدوية، آذار/مارس 2021.
4. املرجع نفسه، كانون الثاين/يناير 2021.

5. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مصطفى الخواجا، املدير العام لوحدة السجالت واملراقبة االحصائية لدى الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 23 آب/أغسطس 2021.

6. استناًدا إىل مقابالت أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مجتمعات بدوية، ترشين الثاين/نوفمرب 2020.

7. املرجع نفسه، كانون الثاين/يناير 2021.

8. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع محمد سكايف، مدير برنامج اإلسعاف والطوارئ والعيادات املتنقلة التابعة لجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، 21 آب/أغسطس 2021.

ويف الحاالت النادرة التي تُكِمل فيها الفتيات البدويات الفلسطينيات 

تعليمهن الثانوي، ال تتمكن الكثريات منهن من إكامل تعليمهن العايل 

بالرغم من علو درجاتهن، وبالرغم أحياناً من حصولهن عىل منٍح دراسية. 

وال يُعزى ذلك إىل الصعوبات االقتصادية فحسب، بل أيضاً إىل املامرسات 

األبوية التي متنع الشابات من مغادرة املجتمع أو استخدام وسائط النقل 
العام دون مرافقة أحد أفراد األرسة الذكور.6

وباملثل، يتوقف حصول النساء عىل الرعاية الصحية عىل موافقة ومرافقة 

أحد أفراد األرسة الذكور7، وتتأثر بذلك عىل وجه الخصوص النساء املريضات 

والحوامل الاليئ يحتجن إىل مواعيد متابعة منتظمة. وما يزيد الطني بلة 

اضطرار املسافرين إىل تسلق األسوار يف الغالبية العظمى من الحاالت بُغية 

الوصول إىل الطريق الرئييس.8 وهكذا فإن سياسات االحتالل االستيطاين 

والفصل العنرصي التي ينتهجها االحتالل اإلرسائييل تؤثر يف املجتمع البدوي 

بأرسه، إال أنها لديها أثر مضاعف عىل الفئات االجتامعية الضعيفة واملهمشة 

مثل النساء واألطفال وذوي اإلعاقة وكبار السن.

E1 برمجة املساعدات وتقديم الخدمات يف ممر

دعاًم لصمود املجتمعات البدوية يف وجه سياسات االستعامر االستيطاين 

اإلرسائيلية، تُقدم السلطة الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين الفلسطينية 

والوكاالت الدولية التمويل إليواء تلك املجتمعات وتوفري البنية التحتية 

األساسية لها وتلبية احتياجاتها االقتصادية، فضالً عن التعليم والرعاية 

الصحية. لكن متلقي املساعدات ال يُدَعون إىل املشاركة يف عمليات برمجة 

 E1 املساعدات وتقدميها. أي أن برامج املساعدات الدولية يف منطقة

مصممة وموضوعة بواسطة مجموعة من املانحني يف مجال العمل اإلنساين 

استناداً إىل مؤرش الضعف الذي يشتمل عىل مؤرشات مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية الخاصة بالكهرباء واملياه والبنية التحتية دون مراعاة 

احتياجات املجتمعات البدوية وأولوياتها.
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“إن املانحني ال يتورَّعون مطلًقا عن إدراج 
رشوط صارمة يف عقود املساعدات املربمة مع 
املنظامت غري الحكومية الفلسطينية، بينام 
يتقاعسون عن التصدي لاِم متارسه إرسائيل 
من ترشيد قرسي وتوسع استيطاين وحرمان 

للمجتمعات البدوية من الخدمات.”

https://www.ochaopt.org/page/46-bedouin-communities-risk-forcible-transfer-central-west-bank-vulnerability-profile
http://miftah.org/Publications/Books/CitizenBudget2021_Ministry_of_Social_Development_Ar.pdf
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2021-2-page-101.htm?contenu=resume
https://www.ochaopt.org/page/46-bedouin-communities-risk-forcible-transfer-central-west-bank-vulnerability-profile
https://www.ochaopt.org/page/46-bedouin-communities-risk-forcible-transfer-central-west-bank-vulnerability-profile
https://www.ochaopt.org/data/2021/msna
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2021.pdf
https://www.ochaopt.org/data/2021/msna


موجز سياساتي

تتَّبع هذه الربامج مقاربًة إنسانية برتكيزها عىل استدامة الحد األدىن 

من مستويات املعيشة والرعاية الصحية والتعليم والرفاه االقتصادي. 

ويف حاالت هدم املباين، تعوِّض برامج املساعدات عن املباين املهدومة، 

وأحياناً عن طريق توفري الكرفانات، وتركيب األلواح الشمسية لتوليد 

الكهرباء يف املناطق التي تفتقر إىل التيار الكهربايئ.9 ومتّر املساعدات 

من خالل وزارة الزراعة لتأمني األعالف للمجتمعات البدوية، وتوفري 

اللقاحات ملواشيهم10، ومتويل إنشاء املشاريع املدرة للدخل.11 وعالوة 

عىل ذلك، تدعم برامُج املساعدات العياداِت الصحيَة املتنقلة التابعة 

ملنظامت املجتمع املدين ووكالة األونروا، وتوفر السلطة الفلسطينية 

التأمني الصحي للمجتمعات البدوية لتلقي العالج يف املراكز الحرضية.12 

وختاماً، كان يُفرتض بالسلطة الفلسطينية يف األعوام 2017 و2018 

و2021 أن توفِّر خدمات املواصالت لتأمني وصول األطفال إىل مدارسهم 

يف املنطقة )ج(، مبا يف ذلك ضمن املجتمعات البدوية يف ممر E1؛ إال 
أنها مل تفعل ذلك.13

حدود مساعدات املانحني غري املسيَّسة

تؤدي برامج املساعدات وظيفًة إنسانية بالغة األهمية، غري أن تأثريها 

محدود بحكم هيكلها ونظامها، وتعود بالرضر يف نهاية املطاف عىل 

املستفيدين املستهدفني. أوالً، مؤرش الضعف الذي تقوم عليه برامج 

املساعدات، تصميامً وتنفيذاً، طوِّر حرصاً بواسطة املانحني ومنظامت 

األمم املتحدة مبعزٍل عن أفراد املجتمعات البدوية. وبسبب عدم إرشاك 

متلقي املساعدات، فإن طرق تحديد أولويات املساعدات ال تعكس يف 

كثري من األحيان احتياجات املستفيدين منها.

فضالً عىل أن املساعدات غري مسيَّسة، حيث تركز الدول املانحة عىل 

تلبية االحتياجات اإلنسانية اليومية للمجتمعات البدوية الفلسطينية 

املترضرة من النظام االستعامري االستيطاين اإلرسائييل بدالً من تحدي 

سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية وإعطاء األولوية لحق هؤالء يف 

العودة إىل أراضيهم يف تل عراد. بل إن املانحني ال يتورَّعون مطلًقا عن 

إدراج رشوط صارمة يف عقود املساعدات املربمة مع املنظامت غري 

الحكومية الفلسطينية، بينام يتقاعسون عن التصدي لاِم متارسه إرسائيل 

من تهجري قرسي وتوسع استيطاين وحرمان للمجتمعات البدوية من 

الخدمات.

9. استناًدا إىل مقابالت أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مجتمعات بدوية ومنظامت دولية، ترشين الثاين/نوفمرب 2020.

10. استناًدا إىل مقابالت أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مجتمعات بدوية، ترشين الثاين/نوفمرب 2020.

11. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع سحر القواسمة، املديرة العامة ملؤسسة أدوار للتغيري االجتامعي، 22 آب/أغسطس 2021.

12. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مديرية التنمية االجتامعية، القدس، 21 آب/أغسطس 2021.

13. استناًدا إىل مقابالت أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مجتمعات بدوية، ترشين الثاين/نوفمرب 2020.

14. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مديرية التنمية االجتامعية، القدس، 2021.

15. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع أحد أبناء املجتمع البدوي ويبلغ عمره 52 عاًما، ترشين الثاين/نوفمرب 2020.

16. استناًدا إىل مقابالت أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع مجتمعات بدوية، ترشين الثاين/نوفمرب 2020.

 وتغدو ازدواجية املعايري هذه أكرث سفوراً إذا ما علمنا أن األفعال 

اإلرسائيلية تنتهك القانون الدويل ومتثِّل جرائم حرب. إن املانحني 

الدوليني، بصفتهم موقِّعني عىل اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبون بضامن 

احرتام االتفاقية، وبالتايل هم ملزمون قانوناً مبنع سياسات االستعامر 

اإلرسائيلية والتهجري القرسي يف ممر E1 وسائر أنحاء فلسطني املستعمرة.

خ برامج املساعدات الوضع الراهن بسبب تغاضيها عن االحتالل  تُرسِّ

اإلرسائييل ومامرساته يف حرمان الفلسطينيني وترشيدهم. فهي تخفف 

وطأة السياسات اإلرسائيلية - بل وتساعد يف حاالت كثرية يف استدامة 

ظروف الفصل العنرصي اإلرسائييل - بدالً من التصدي لألسباب 

الجذرية ملعاناة الفلسطينيني. فعىل سبيل املثال، يُقّدم املانحون دعامً 

مالياً وطروداً غذائية للتصدي للفقر يف املجتمعات البدوية بدالً من 

التصدي للسبب األول يف عوز تلك املجتمعات، أال وهو نظام االحتالل 

اإلرسائييل غري القانوين وسياساته التوسعية املستمرة. فمن خالل مصادرة 

األرايض، وتقييد الوصول إىل األرايض، وهجامت املستوطنني، مينع النظام 
اإلرسائييل البدو من الرعي، وهو مصدرهم األول لكسب العيش.14

وكمثال آخر، توفر برامج املساعدات األعالف - وإْن كان عىل نحو غري 

منتظم وبكميات محدودة - للتعويض عن نقص األرايض املخصصة 

للرعي، ولكن دون أن تفرض رشوطاً عىل إرسائيل إلنهاء مصادرة األرايض 

وتوسعها االستيطاين.15 وتوزِّع تلك الربامج أيضاً األلواح الشمسية16 

لتزويد املجتمعات البدوية بالكهرباء، وتُعفي إرسائيل بذلك من 

مسؤولية متديد خطوط الكهرباء - وهي خطوة تقتيض اعرتاف إرسائيل 

بالعالقة بني هذه املجتمعات واألرض وحقهم يف العيش عليها.
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“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.”

https://ec.europa.eu/echo/files/funding/hip2021/echo_pse_bud_2021_91000_v3.pdf
https://www.masarat.ps/files/content_files/thlyl_sys_t_ltjmt_lbdwy.pdf
http://miftah.org/Publications/Books/Citizens_Budget_2018_MoEHE_EN.PDF
http://miftah.org/Publications/Books/Citizens_Budget_2018_MoEHE_EN.PDF
http://miftah.org/Publications/Books/CitizenBudget2017BEn.PDF
http://miftah.org/Publications/Books/CitizenBudget2021_Ministry_of_Education_Ar.pdf
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=FD45570C37B1C517C12563CD0051B98B
https://www.alhaq.org/advocacy/19157.html


تتعرض مثار املساعدات املستصوبة للتقويض بسبب انعدام الحامية 

السياسية للمجتمعات البدوية يف ممر E1. فربامج املساعدات ال تحميهم 

من هدم املنازل واملدارس، ومصادرة املعدات التي يوفرها املانحون، وال 

مة للخدمات. تَُحول دون قمع منظامت املجتمع املدين املقدِّ

ويف غياب املساءلة املطلوبة، 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. وباملحصلة يغدو 

الفلسطينيون محارصين يف دوامة مؤملة من الخسارة وإعادة اإلعامر، بينام 

يستفيد املانحون من االستثامر يف مشاريع مستمرة دون الوفاء بالتزاماتهم 

السياسية تجاه الفلسطينيني. وتنم هذه الحال عن أن املانحني ليسوا معنيني 

حًقا بإيجاد حلول مستدامة، وعن تفضيلهم العالجات قصرية األجل التي 

تتناسب وتفويضهم غري املسيَّس ومُتكِّنهم من مواصلة اإلنفاق. وتؤدي هذه 

الَحلقة يف نهاية املطاف إىل تفاقم مكامن الضعف يف املجتمعات البدوية، 

وجعلها أكرث اعتامداً عىل دعم املانحني.

وبالرغم مامَّ سبق، ال يزال الفلسطينيون معتمدين عىل املساعدات 

يف الحصول عىل الخدمات األساسية. ولذلك فإن التخفيض املستمر يف 

املساعدات املقدمة لفلسطني عىل مدى العقد املايض أمٌر مقلق للغاية. 

فقد تحوَّلت مساعدات التنمية الدولية من الرتكيز عىل فلسطني إىل املنطقة 

األوسع يف أعقاب الثورات التي اندلعت عام 2011 يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا. ووفًقا لنظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع 

ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، انخفض إجاميل املساعدات املقدمة 

لفلسطني من 1.5 مليار دوالر يف عام 2011 إىل 905.7 مليون دوالر يف 

2019؛ وتراجعت املساعدات املقدمة ملنظامت املجتمع املدين الفلسطينية 

من 286.3 مليون دوالر إىل 193.8 مليون دوالر. ويف املقابل، ويف الفرتة 

نفسها، زادت املساعدات املقدمة ملنظامت املجتمع املدين يف سوريا من 

20.3 مليون دوالر إىل 710.3 مليون دوالر، ومن 55.5 مليون دوالر إىل 

316.7 مليون دوالر يف اليمن. 

م ملنظامت املجتمع املدين الفلسطينية إىل  أدى انخفاض التمويل املقدَّ

تفاقم الضغط عىل مقدمي الخدمات. وتزايدت هذه الضغوط بسبب 

قرار إرسائيل حظَر جمعية إصالح الخريية وتجميد حساباتها، وهي من 

الجمعيات العاملة يف ممر E1 عىل دعم املجتمعات البدوية من خالل 

العيادات املتنقلة. وهكذا، عانت جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، التي 

تقدم أيضاً خدمات العيادات املتنقلة للمجتمعات البدوية يف ممر E1، ليك 

تعوِّض النقص الحاصل جراء غياب جمعية إصالح، وتلبي احتياجات الرعاية 

الصحية للمجتمعات البدوية. واضطُرت إىل تقليص الفحوصات واألدوية 
املرصوفة.17

17. استناًدا إىل مقابلة أجرتها عيادة حقوق اإلنسان بجامعة القدس مع الدكتور محمد سكايف، مدير برنامج اإلسعاف والطوارئ والعيادات املتنقلة التابعة لجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، 21 آب/أغسطس 2021.

آثار برامج املساعدات عىل البنية التحتية الفلسطينية

أرضَّ تراجع مساعدات املانحني بالفلسطينيني دون شك، وفاقَم االنحسار يف 

البنية التحتية األساسية للخدمات االجتامعية. غري أن املشكلة تكمن يف أن 

استثامرات املساعدات الدولية يف البنية التحتية الفلسطينية كان لها أيضاً 

عواقُب وخيمة. فضالً عىل أن 72% من املساعدات ينتهي بها املطاف يف 

االقتصاد اإلرسائييل، حيث مَتيض إرسائيل قدماً يف تنفيذ خطط البنية التحتية 

املمولة باملساعدات التي تُعزز تجزئة املجتمعات الفلسطينية وتقلل قدرتها 

عىل العيش عىل نحو متزايد، بينام تؤطرها إرسائيل عىل أنها إنسانية.

وعىل سبيل املثال، يف ممر E1، تسعى خطة “نسيج الحياة” التي 

طرحها النظام اإلرسائييل ألول مرة يف عام 2004، إىل إنشاء طرق حرصية 

للفلسطينيني بهدف فصلهم عن الطرق التي تخدم املستوطنات اإلرسائيلية، 

خ الفصل  وبالتايل تُحرز تقدماً عىل صعيد تنفيذ خطة ممر E1 وتُرسِّ

العنرصي أكرث. ويف حال بنائها، فإن هذه الطرق ستُمكِّن إرسائيَل من 

ضم ممر E1 وتعزيز كتلة معاليه أدوميم االستيطانية كجزء من الدولة 

اإلرسائيلية، وبالتايل قبضة إرسائيل عىل القدس وزيادة الهيمنة الدميوغرافية 

اليهودية يف املدينة - عاصمة الدولة الفلسطينية املستقبلية. سوف يُسهم 

مرشوع شبكة الطرق أيضاً يف تسهيل تجريد الفلسطينيني من أراضيهم عىل 

نطاق أوسع، حيث ستُبنى العديد من تلك الطرق عرب املجتمعات البدوية.

تُظهر مشاريع الطرق هذه أيضاً كيف تستغل إرسائيل واملانحون الدوليون 

تقديم املساعدات للضغط عىل السلطة الفلسطينية لقبول االستعامر 

االستيطاين بحجة العمل “اإلنساين”. اعرتضت السلطة الفلسطينية عىل خطة 

“نسيج الحياة” حني اقرُتحت ألول مرة بحجة أنها سرتسخ التوسع االستيطاين 

ومصادرة األرايض. وقد تباينت مواقف املانحني بشأن هذه املسألة، حيث 

أيد البعض املرشوع كوسيلة لتسهيل حركة الفلسطينيني يف أعقاب تشييد 

جدار الفصل العنرصي، بينام أعرب آخرون عن مخاوف جدية. ورفضت 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التعليق عىل أي من هذين املوقفني. 

وبحلول أواخر العام 2004، رفضت جميع الجهات املانحة، مبا فيها الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، املقرتح خشية أن تُحاَسب قانوناً عىل متويلها 

خ االحتالَل اإلرسائييل. ملشاريع تُرسِّ
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“مَتيض إرسائيل قدًما يف تنفيذ خطط البنية التحتية 
املمولة باملساعدات التي تُعزز تجزئة املجتمعات 
الفلسطينية وتقلل قدرتها عىل العيش عىل نحو 
متزايد، بينام تؤطرها إرسائيل عىل أنها إنسانية.”

https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
http://www.miftah.org/PublicationDetails2020.cfm?id=180
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/45/4/64/54952/Assembling-the-Fabric-of-Life-When-Settler?redirectedFrom=fulltext
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://electronicintifada.net/content/usaid-funding-israels-apartheid-road-construction/8827
https://biblio.ugent.be/publication/6915408/file/6915409.pdf
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/45/4/64/54952/Assembling-the-Fabric-of-Life-When-Settler?redirectedFrom=fulltext
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غري أن وزير الدفاع السابق نفتايل بينيت أعاد طَرح خطة “نسيج الحياة” 

يف عام 2020. وال تشمل النسخة الجديدة بنوًدا لتفكيك أدوات االحتالل 

يف ممر E1، مبا فيها حواجز الطرق ونقاط التفتيش واملستوطنات وجدار 

الفصل العنرصي، بل إنها تستلزم استدامة هذه الهياكل، حيث تهدف الخطة 

استبدال التواصل الجغرايف لدولة فلسطني املستقبلية “بتواصل النقل” 

حرصاً عىل خدمة املرشوع االستيطاين االستعامري. فهي تقرتح بناء شبكة 

من األنفاق وطرٍق ثانوية وطرٍق غري معبدة من شأنها أن تحرص وصول 

الفلسطينيني يف 20% فقط من الطرق املخصصة لحاميل اإلقامة والجنسية 

اإلرسائيلية. وهذا سيُفتُِّت فعليًا املجتمعات الفلسطينية، ويعزز خطط الضم 

ملساحات شاسعة من األرايض، واجتثاث البدو الفلسطينيني من مساكنهم يف 

غضون ذلك.

لقد استطاَع النظام اإلرسائييل أن يُنشئ واقعاً جديداً يُخفي عنف 

االستعامر االستيطاين بفضل تقدميه خطة “نسيج الحياة” عىل أنها إنسانية 

للفلسطينيني ومناسبة لتلبية احتياجات إرسائيل األمنية. وبالرغم من رفض 

السلطة الفلسطينية ومجتمع املانحني للخطة، إال أنَّ تقريراً صادراً يف 2010 

كشَف بأن 32% من الطرق الفلسطينية التي مولتها الوكالة األمريكية 

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

وبحسب مدير وحدة مراقبة االستيطان يف معهد األبحاث التطبيقية 

القدس )أريج( فإن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ضغطت عىل السلطة 

الفلسطينية لقبول أو رفض رزمة املشاريع بأكملها كام هي دون تعديل 

ضمن حزمة أوسع لتطوير البنية التحتية.

صت إرسائيُل يف مطلع 2021 مبلغ 14 مليون شيكل لبناء “طريق نسيج  خصَّ

الحياة معاليه أدوميم”، املعروف أيضاً باسم “طريق السيادة”. وهذه الخطة 

تشجع البناء االستيطاين يف معاليه أدوميم وتفصل القدس الرشقية أكرث عن 

سائر الضفة الغربية. وهي ال تقترص عىل فصل مستوطنة معاليه أدوميم عن 

البلدات الفلسطينية املجاورة مثل العيزرية وأبو ديس، وإمنا تعزز أيضاً ضم 

E1 إىل القدس، األمر الذي سيسفر عن زيادة سكانية كبرية لليهود يف املدينة، 

باإلضافة إىل تقسيم الضفة الغربية.

ُ مشاريع الطرق هذه كيَف أن املساعدات تصب يف النهاية يف مصلحة  وتُبنيِّ

النظام اإلرسائييل، وكيف أّن ما يسمى مبشاريع التنمية ضمن إطار املعونة 

ُر عىل الدوام لرتسيخ االحتالل واالستعامر االستيطاين وتثبيت أركانه.  تُسخَّ

وهذه حلقٌة مفرغة أخرى، حيث يفتقر البدو الفلسطينيون يف ممر E1 إىل 

بنية الطرق التحتية الكافية بسبب الفصل العنرصي اإلرسائييل، ومن ثم 

تعمل املساعدات الدولية باستثامرها يف الخطط اإلرسائيلية لتطوير الطرق 

عىل تعزيز ظروف الفصل العنرصي.

توصيات

تؤدي الطبيعة غري املسيَّسة لربامج املساعدات الحالية يف ممر E1 إىل ترسيخ 

سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية. ويقتيض التصدي للنظام اإلرسائييل 

وإحقاق العدالة للبدو الفلسطينيني خطواٍت ملموسًة يجب أن تتخذها 

الجهات الفاعلة الرئيسية، مبن فيها مجتمع املانحني واملنظامت الدولية 

ومنظامت املجتمع املدين الفلسطينية والسلطة الفلسطينية:

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، مبا يف ذلك عن طريق فرض رشوط عىل بيع األسلحة ووضع 

تدابري تضمن املساءلة عن عمليات الهدم والتهجري ومصادرة األرايض.

 	 E1 ينبغي للمنظامت الدولية وهيئات األمم املتحدة العاملة يف ممر

أن تضع إجراءاٍت واضحًة ومتطلبات إبالغ لضامن أن مشاريعها ال 

تستديم الفصل العنرصي اإلرسائييل وحرمان الفلسطينيني. وينبغي لها 

أيضاً أن تعمل كوسيط وأن تنقل أصوات وأولويات املجتمعات البدوية 

ومنظامت املجتمع املدين الفلسطينية إىل مجتمع املانحني حرصاً عىل 

أن تعكس برامج املساعدات احتياجات املستفيدين منها وتطلعاتهم.

ينبغي للهيئات القانونية الدولية أن تضطلع بدوٍر وسيط يف عملية 	 

تقديم املساعدات ليك تحمي الدول املانحة التي تتصدى لسياسات 

الفصل العنرصي اإلرسائيلية من خالل صياغة أحكام تضمن عدم إقدام 

إرسائيل عىل حظر برامج املساعدات أو تقييدها.

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الفلسطينية أن تتعاون يف دعم 	 

املجتمعات البدوية، مبا يف ذلك من خالل تنويع مصادر متويلها بحيث 

تتجاوز جمع األموال املؤسسية من املانحني التقليديني ليك تتمكن 

عىل نحو أفضل من تحديد مجاالت التدخل واملجموعات املستهدفة 

واملنهجيات الفعالة، إذ سيسمح ذلك ملنظامت املجتمع املدين بتصميم 

برامجها عىل نحو مستقل يلبي احتياجات البدو وأولوياتهم، وال سيام 

يف ضوء زيادة مرشوطية املانحني.

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 العالقة.

https://peacenow.org.il/en/road-allow-e1-construction-is-being-promoted
https://peacenow.org.il/en/road-allow-e1-construction-is-being-promoted
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/45/4/64/54952/Assembling-the-Fabric-of-Life-When-Settler?redirectedFrom=fulltext
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/45/4/64/54952/Assembling-the-Fabric-of-Life-When-Settler?redirectedFrom=fulltext
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-democrats-warn-biden-administration-against-settlements-plan
https://www.thenation.com/article/archive/palestinian-roads-cementing-statehood-or-israeli-annexation/
https://biblio.ugent.be/publication/6915408/file/6915409.pdf
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=22107&CategoryId=5
https://biblio.ugent.be/publication/6915408/file/6915409.pdf
https://peacenow.org.il/en/prime-minister-approves-nis-14-million-for-a-road-that-will-enable-construction-in-e1
https://peacenow.org.il/en/prime-minister-approves-nis-14-million-for-a-road-that-will-enable-construction-in-e1
https://www.cairn-int.info/journal-confluences-mediterranee-2021-2-page-101.htm
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1525/jps.2016.45.4.32?needAccess=true&journalCode=rpal20
https://www.jstor.org/stable/26378625?seq=1
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/45/4/64/54952/Assembling-the-Fabric-of-Life-When-Settler?redirectedFrom=fulltext
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%91%D8%A9/
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 متارا التميمي هي فلسطينية من مواليد القدس. وهي حاصلة عىل 

درجة املاجستري يف قانون حقوق اإلنسان من SOAS، جامعة لندن، 

وهي حاليًا طالبة يف كلية الحقوق بجامعة كوينز بلفاست حيث تسعى 

للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون الدويل وقضية فلسطني. تقدم 

التميمي خدمات استشارية للمنظامت الفلسطينية والدولية حول 

البحث واملنارصة وتحليل االقتصاد السيايس، وكذلك تطوير الربامج 

وتقييمها يف مجاالت املساواة بني الجنسني والقانون الدويل وحقوق 

اإلنسان. ينصب تركيزها بشكل خاص عىل الحق يف التعليم وحقوق 

اإلقامة والرتاث الثقايف والتحول الدميقراطي والسياسة االجتامعية.

عمل أسامة الرشق كمرشف قانوين يف عيادة القدس لحقوق اإلنسان بجامعة 

القدس منذ عام 2009. وهو حاصل عىل بكالوريوس يف القانون العام من 

جامعة محمد االول يف املغرب، وماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية 

من جامعة كنت يف اململكة املتحدة.  الرشق حاليًا مرشح لنيل درجة الدكتوراه 

يف القانون الجنايئ الدويل والعدالة االنتقالية يف جامعة فريجي بأمسرتدام. 

لديه خربة واسعة يف البحث والعمل امليداين يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان 

والتهجري القرسي وحقوق السجناء والحق يف التعليم.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/tamara-tamimi/
https://al-shabaka.org/ar/author/osama-risheq/

