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  باللغة العربيةخص املل

في منطقة  الفصل العنصريلجدار االقتصادية واالجتماعية  اآلثارث دراسة حلقد تناول هذا الب

نظرًا للظروف التي ترتبت على  بناء الجدار وما ترتب عليه وذلك  قلقيلية ومنطقة جنوب الخليل، -طولكرم

صل العنصري التي تنتهجها سلطات االحتالل لفجتماعية وبيئية نتيجة عملية امن آثار اقتصادية وا

لتجمعات الفلسطينية وفصلها عن بعضها البعض ومصادرة لمن عزل ضد الشعب الفلسطيني  اإلسرائيلي

  .جدار الضم والتوسعولصالح ألراضي لصالح التوسع االستيطاني ا

ر الضم جدابناء تجت عن ية واالجتماعية التي ناالقتصاد اآلثار كشف ورصد هذه إلى وبهذا يهدف البحث

مصادرة األراضي والمصادر  نتيجة، الفلسطينيينترتب على ذلك من أثار على السكان توالتوسع وما 

واسعة من األراضي  مساحات ومصادرة تكمن مشكلة الدراسة في ضمو  .أيضاالطبيعية ومنع استغاللهما 

 في امصدر رزقهعن و  وأراضيها هامحيط ة، وعزل العديد من التجمعات السكانية عنبالزراعية الخص

   .األراضي الزراعية أو العمل في داخل األراضي المحتلةبالعمل 

  :مجموعة من النتائج من أهمها إلىوقد خلصت الدراسة 

من السكان المستطلعة آرائهم في منطقة الدراسة قد تأثروا بالجدار العازل من % 91تبين أن  .1

التواصل الجغرافي ما بين التجمعات  الل عرقلةمن خو  الزراعية خالل مصادرة األراضي

 .الفلسطينية

فقدان مصدر الدخل سواء من  تمثلت فيوجود آثار اقتصادية واجتماعية نتجت عن بناء الجدار  .2

من العينة % 95 أن، حيث تبين األخضرالزراعية أو العمل داخل الخط  األراضيالعمل في 

في منطقة % 75قلقيلية وأن - جدار  في منطقة طولكرمقد تأثر دخلهم نتيجة ال آرائهمالمستطلعة 

 .جنوب الخليل



 

 م 
 

قلقيلية تم - الزراعية للعينة المستطلعة في منطقة طولكرم من األراضي% 92بينت الدراسة أن  .3

إليها، فقد ضم الوصول  من خالل عدم المقدرة فيتدميرها إما بالتجريف أو الضم داخل الجدار أو 

أما في منطقة جنوب ، من أراضي المحافظتين السابقتين مدون 71985.65 من الجدار ما يقارب

 .   دونم 47838.439حوالي  وسوف يقوم بضم، %75الخليل فقد بلغت النسبة 

بينت الدراسة وجود آثار اجتماعية نتيجة بناء الجدار تتمثل في عزل األسر وعدم التواصل فيما  .4

ائهم أنهم تأثروا بالجدار العنصري في منطقة من العينة المستطلعة آر % 72بينها فقد تبين أن 

 %.25نوب الخليل فقد بلغت النسبة قلقيلية، بينا في ج-طولكرم

% 29ونتيجة لبناء الجدار قد تأثر المستوى التعليمي في التجمعات المتأثرة بالجدار حيث أوضح  .5

-طقة طولكرممن العينة المستطلعة بأنهم تأثروا بشكل كبير في الوصول إلى مدارسهم في من

كما وأثر الجدار على إمكانية الوصول إلى الخدمات ، الجدار أوجدهاالمعوقات التي  بسبب قلقيلية

قلقيلية بالوصول إلى مراكز الخدمات -من العينة المستطلعة في طولكرم% 37الصحية فقد تأثر 

ئهم قد عرقل من السكان المستطلعة آرا% 12الصحية، أما في منطقة جنوب الخليل فقد تبين أن 

 .الجدار من وصولهم إلى مراكز الخدمات الصحية

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة توفير دعم للتجمعات المتضررة وتوفير 

باإلضافة هم بدال من هجرتها وتركها، يالخدمات الصحية والتعليمية ودعم المزارعين لتثبيتهم في أراض

والجهات الدولة من أجل تطبيق فتوة الهاي التي تنص على عدم شرعية  العمل مع المؤسساتإلى 

  .الجدار فوق األراضي الفلسطينية

  

  

  

  


