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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١٣ فبروری ١۶

  

  حصار امنيت، توجيه برای غصب زمين-"گرميزان"ديوار 
  

 و شھرھای اطراف بتلھم، بيت جلی، بيت ساھور و  کودک، دختر و پسر، مسلمان و مسيحی از روستاھا۴۵٠قريب به 

از آنجائی که دير مزبور برای ياری به .  گرميزان استفاده می کنندۀاز خدمات دير خواھران مذھبی و مدرس) الواليه

 آنھا از اصول تربيتی نظام آموزشی ُدن بِسکو. بينوايان و نيازمندان می باشد فقط مبلغ ناچيزی برای تدريس می گيرند

آنھا اصول اخالقی .  آموزشی ديگر نيز در جھان صورت می گيردۀسسؤ م١۵٠٠ی نمايند، ھمانگونه که در تبعيت م

  .حقيقت، صلح عادالنه و ھمزيستی ميان ملل و مذاھب مختلف را می آموزند

و دير منازل مذکور . دير مزبور در کنار بيت جلی واقع است و در ھمسايگی آن چند منزل مسکونی وجود دارند

 گرميزان در ميان ۀمدرس. روحانيون سالسيان گرميزان به خاطر طرح بنای ديوار حائل به محدوديت گرفتار می گردند

  .ھارگيلو و گيلو: دو شھرک غيرقانونی اسرائيلی واقع می باشد

ک کالس بدان  وجود داشته و شامل دبستانی که اکنون تا کالس پنجم را شامل و ھرساله ي١٩۶٠ مزبور از سال ۀصومع

افزايش می يابد، مھد کودکی برای کودکان کند ذھن و نيز فعاليت ھای خارج از آموزشگاه و سه اردوگاه تابستانی برای 

  .کودکان می باشد
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   حضور داريمما اينجا زندگی می کنيم و: تصوير

  دعوای حقوقی

به منظور ) ٠٧-٧۵ & ۶٠-۶٢#فرمان ارتشی ( استاندار اسرائيلی نوار غربی فرمانی ارتشی صادر نمود ٢٠٠۶در 

  .تصاحب قطعه زمينی برای بنای قسمتی از ديوار نژادی حائل دو شھرک بيت جلی و ھارگيلو

 ھا و طرح ھای دقيق محل که بدان ملحق می باشند، بر اين ديوار می بايست بر اساس فرمان مزبور و نيز مطابق نقشه

  .ھر دو مسير بدان دير مذھبی و مزارع اطراف آن خسارت می رسانند. طبق يکی از دو مسير پيشنھادی بنا گردد

در روند بررسی دادگاھی، ارتش يک مسير سومی را نيز برای ديوار مطرح ساخت که تقريبا با مسير اولی مطابقت 

موازات زمينی که بر آن باغات کشت زيتون واقع بوده و بر دير مسيحيان محيط می باشد می بايد ساخته دارد و به 

  .جای اينکه آن، جای ديوار مدرسه را بگيرده کردد، ب

 خواھران مقيم صومعه برای مطرح ساختن مواضع خويش که با بنای ديوار حائل به کلی مخالف می باشند با ٢٠٠۶از 

 پس از آنکه برای آنھا کامال آشکار گشت که مواضعشان ٢٠١٠در سال . سرائيل در تماس می باشندمأموران ارتش ا

توسط ارتش در قبال دادگاه نظامی تحريف شده است، به اعتراض دادگاھی ھمسايگان خويش عليه بنای ديوار حائل 

کثر قريب به اتفاقشان مسيحی می باشند که اای  خانواده ۵۴عالوه بر خواھران مذھبی، دير برادران مذھبی و . پيوستند

  .از ساختن ديوار مزبور خسارت می بينند

  

  مسيرھای پيشنھادی

آن را در طرفی که فلسطينيان زندگی می کنند ۀ  ديوار مزبور قرار است بر اراضی صومعه بنا گردد و دير و مدرس– ١

آن از ميان دروازه ای ۀ شته و يک راه ورودينتيجه آن اينست که صومعه از اراضی مربوطه جدا گ. قرار خواھد داد

ديوار شش متری مزبور به دور . اما اين دروازه فقط در برخی از اوقات سال باز خواھد بود. کشاورزی می گذرد

يکی . حصاری که اکنون به دور صومعه کشيده شده است ساخته و موجب ايجاد اتمسفری زندانی برای آن خواھد بود

اد ديوار مزبور اين خواھد بود که از گسترش و رشد آموزشگاه جلوگيری خواھد شد و اراضی ديگر از عواقب ايج
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از اراضی مربوط به صومعه را % ٧۵زيرا خواھران مذھبی . مربوط بدان برای سالھا غير قابل استفاده خواھند گشت

  .از دست خواھند داد

  

  )ديوار آبی رنگ در نقشه(

 ديوار حائل از جلوی صومعه خواھد گذشت و قسمت مربوط به آموزشگاه در جانب اسرائيلی ديوار باقی خواھد – ٢

ديوار حائل در . صومعه برای خدمت بدان می باشد در طرف فلسطينی ديوار خواھد بودکه منطقه ای که  در حالی. ماند

قطعه زمين مزبور دارای دروازه ای خوھد بود که مدام تحت نظر بوده و در مواقع ويژه ای به کودکان، ۀ محل ورودي

ۀ ا می بايد برای کسب اجازھرکدام از آنھ.  ورود و خروج از آن را خواھند دادۀآموزگاران و کارکنان صومعه اجاز

والدين کودکان اعالم داشته اند که فرزندان خويش را در . حضور در مدرسه و محل کارشان درخواستنامه ای را پر کنند

خط زرد . (تحت مراقبت ارتشيان بگذرند ديگر بدان مدرسه نخواھند فرستادۀ صورتی که قرار باشد ھر بار از درواز

  )نقطه چين در نقشه

  

  بعواق

 آخرين استراحتگاه اطراف بتلھم می باشد و اھالی تمامی منطقه برای رفتن به پيک نيک از آن بھره مند می "گرميزان"

آخر ھفته ھا کودکان در باغات زيتون بازی کرده و خانواده ھا برای گذران اوقات خويش در آغوش طبيعت . گردند

روی زمين به .  ميوه جات و انگور برای توليد شراب می کارندزمينداران در آنجا درختان زيتون و. بدانجا می روند

عالوه بر دالئل واقعی، اين منطقه از زيبائی ويژه . عمل آمده استه خوبی کار شده و برای کشت و کار از آن مراقبت ب

ۀ خانواد ۵٠بيش از . پس از بنای ديوار حائل، اراضی مزبور از بخش روستائيان جدا خواھد شد. ای برخوردار است

خواھران مذھبی ۀ عالوه بر آن صومع.  سالسيانی زمين ھای خود را از دست خواھند دادۀاکثراً مسيحی و دو صومع

  . کودک را آموزش می دھد در يک منطقه نظامی به سر خواھند برد۴۵٠سالسيانی و آموزشگاه مزبور که بيش از 

. ديوار حائل عموما خالف حقوق بين المللی ملت ھاست بر طبق کارشناسی حقوقی داده بين المللی، ايجاد –الف 

 ۀبه گفت.  ملک شخصی می باشد که به مسيحيان فلسطينی متعلق است قرار داشته و اصالً ١٩۶٧گرميسان پشت خط سبز 

شورای صلح و امنيت که انجمنی از کارشناسان عالی اسرائيلی است مسير در نظر گرفته شده فعلی برای نيازھای 
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نقش اصلی ديوار گرميسان غصب زمين برای گسترش شھرک ھای . سرائيل نه ضروری و نه منطقی استامنيتی ا

  .اشغالی گيلو و ھارگيلو می باشد

مسير ديوار حائل به فعاليت آموزشی سالسيان ھا در گرميسان .  حق آموزش يکی از حقوق اساسی انسان ھاست–ب 

وصل کردن «را خالف شعار بانيان آن که  يان مواجه خواھد بود و آن مزبور با حضور شديد نظامۀمدرس. پايان می دھد

 کودک، دختر و پسر، مسلمان و مسيحی و اکثراً نيز ۴۵٠. بوده است به زندانی تبديل خواھد نمود» جای فصل کردنه ب

  .رھا نماينداز خانواده ھای بی بضاعت يا در معرض خطر توسط حضور ارتشيان بوده و يا مجبورند آموزشگاه خود را 

 متعلق به مسيحيان بوده است در اختيار خويش در آوردن، تعرض به يک اقليت مذھبی است که  زمينی را که اصالً –ج 

حکومت ھا می بايست از حق وجود اقليت ھا حفاظت . به ويژه از جانب دادگاه بين المللی ممنوع اعالم گشته است

زيرا اينکار آنھا را به ھجرت در خارج و ويالن شدن . را از آنھا سلب نمايندکه امالک و منابع زندگيشان  نمايند، نه اين

که مقيم شدن خارجيان در تمامی کشورھا امری عادی گشته است، با اينحال خروج  با اين. مجبور خواھد ساخت

ترين  کوچکی  يکی از بزرگۀھجرت از يک چنين جامع. مسيحيان از سرزمين مقدس اقدامی غير معمول می باشد

 مسيحيان در سرزمين مقدس را در معرض خطر قرار می ۀمحدوديت ھاست که رشد آن جامعه را محدود ساخته و آيند

  .دھد

  يادداشت ضميمه را از اينجا پياده کنيد

  از آموزشگاه گرميسان حمايت نمائيد

  جای ديوار حائل بسازيده پل اتصال ب

     اين درخواستنامه را امضاء کنيدلطفاً 

  .جای ديوار حائل بسازيده پل اتصال ب: يدئی گرميسان محافظت نمااز آباد
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