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 االهداء

 

 اهدي بحثً المتواضع هذا :

ما قدموه الكون ما علٌه االن... على كل - حفظهما هللا - لوالدي الحبٌبٌن  

 لزوجً واوالدي الغوالً على تشجٌعهم ودعمهم لً...

...الحبٌبة  واحبتً فً فلسطٌن هلًخوتً واال  

 للمرابطات المجاهدات فً ساحات االقصى المبارك...

 لالسرى والمعتقلٌن االبطال فً سجون االحتالل...

ائمٌن على اكادٌمٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن على ما قدموه وبذلوه واالخوات القلالخوة 

د سفراء للقضٌة الفلسطٌنٌة و اعدالنشر كل ما له عالقة بالقضٌة الفلسطٌنٌة وٌبذلونه 

وقد اكرمنً هللا ان كنت واحدة منهم . ، ٌجوبون انحاء العالم  

:، إلى الى كل من ارشدنً وساعدنً على اتمام هذا البحث   

أ. خدٌجة بن شكرون .و  د.امال الشعر      

كل انحاء وفً النهاٌة الى كل ناشط وداعم للقضٌة الفلسطٌنٌة والشعب الفلسطٌنً فً 

العالم . هذا  
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           لفصل األول :ا                                 

 خطة البحث :

 

 لمقدمة :ا (7

اعتداءات هذا العدو على شعبنا بكافةتتوقف  على مدار سنوات االحتالل الصهٌونً لبالدنا الحبٌبة لم  

وكان من جملة هذه ، رايًلالوسرقة   بٌوتللاعتقاالت  وهدم تهجٌر و من قتل وتشرٌد واطٌافه    

بالجدار العازل ) جدار الفصل العنصري (. ٌسمى االعتداءات ما   

فً عهد حكومة شارون وفً ظل انتفاية االقصى 0220   العام فً بتنفٌذه العمل بدأ  

المبارك .   

أن إلى متعددة سٌاسٌة ألسباب المايً فً الفكرة بتنفذ اإلسرائٌلٌة  ولم تقم الحكومة   

حولها اإلسرائٌلً الجدل وتزاٌد ،0772 عام الثانٌة الخلٌج حرب بعد قويبشكل   برزت   

رئٌس عهد فً تاله وما 0771 العام فً اسرائٌل داخل المكثفة الفلسطٌنٌةالجهادٌة  العملٌات  بعد   

الفعلً للتنفٌذ  باإلعداد إسرائٌل بدأت حتى رابٌن، إسحاق األسبق الوزراء اإلسرائٌلً   

وباشرت ،0222 عام المباركة األقصى انتفاية اندالع بعد العنصري فصلال  لجدار   

  بما الغربٌة اليفة على الموسع اعتدائها بعد العنصري الجدار تنفٌذ إلسرائٌلٌةا الحكومة 

الجدار مشروع أن على ٌدل وهذا. 0220 العام فً" الواقً السور عملٌةآنذاك ب سمً  

  ٌؤت   وإنما إسرائٌل تّدعً كما أمنٌة وبدوافع األقصى النتفاية نتٌجة ٌؤت لم الفاصل 

تنفٌذها . دون سٌاسٌة أسباب وحالت عقود منذ ُطرحت صهٌونٌة ألفكار رجمةت  
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 الجدار العازل : 

األخير الخط قرب الغربٌة اليفة فً الصهٌونً العدو ٌبنٌه طوٌل هو عبارة عن حاجز  

. المتسللٌن المجاهدٌن من ومستوطناتها ومواطنٌها االحتالل دولة حماٌة بحجة   

منطقة مثل بكثافة المؤهولة المناطق وفً ، دورٌات وطرق سٌاجات من الحاجز هذا ٌتشكل  

(0) . السٌاجات من بدال أسوار نصب تم القدس منطقة أو المثلث   

 .وسنؤتً على تفصٌل وصفه وأطواله و قانونٌته وأيراره على شعبنا الفلسطٌنً فً بحثنا هذه بعون هللا

  

( جدار الفصل العنصري 0)                                         

 مشكلة البحث  (6

من بناءه واثره البحث فً التعرف على مراحل بناء هذا الجدار والمناطق المتيررة هذا تكمن مشكلة   

 على نواحً حٌاة المجتمع المدنً الفلسطٌنً ومدى شرعٌته او قانونٌته تبعا للقانون االدولً.

 أهمٌة البحث :(4

  لهذا مدمرة الثار الاكشف من ثم  بالتعرٌف بالجدار و مراحل بناءه و البحثهذا  تكمن أهمٌة  -7

 فلسطٌنً والتً تشمل جمٌع نواحً الحٌاة .على االرض واالنسان الالجدار 

 جله ربته واحباط نجاح الهدف الذي من أتبٌان عدم قانونٌته وبالتالً السعً الٌجاد أسالٌب لمحا -6

                                           أقام المحتل الصهٌونً هذا الجدار.
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 أهداف البحث :(3

 جدار  على االرض واالنسان من خالل بناء الصهٌونً العدوجرائم  هو فيح  الهدف من هذا البحث

 لسطٌنٌة :الفالحٌاتٌة للمواطن على كافة النواحً  المترتبة  أيرارهتويٌح الفصل العنصري و 

االقتصادٌة ، تجرٌف االرايً ، التعلٌم ، الصحة الحٌاة الٌومٌة واالجتماعٌة ، حرٌة التنقل ، االيرار  

 ، االثار والسٌاحة .

 

 فرضٌات البحث :( 5

 الجدار العازل  هو جدار عنصري ٌهدف الكٌان االسرائٌلً من خلفه باالستٌالء على اراض  -0

 جدٌدة ونهب المٌاه والخٌرات التً تجود بها االرض الفلسطٌنٌة وٌعمل على تفتٌت وتمزٌق  -0

 اظ على امنه من هجمات المجاهدٌن .المجتمع الفلسطٌنً بذرٌعة الحف

وتدعً التزامها ٌتعارض بناء الجدار مع القوانٌن الدولٌة التً وقعت علٌها حكومة االحتالل  -1

 بها .

 تإثر على جمٌع نواحً حٌاة المواطن الفلسطٌنً . ة ٌترتب علٌه ايرار جسٌم -2

 

 :مسلمات البحث ( 2

 جدار العازل هو جدار عنصري غٌر قانونً أقامه صهٌونً محتل على أرض ال ٌملكها ال

 داء على اهلها ومالكٌهالٌستمر بما بدأ به من سرقة لألرايً والممتلكات وتشتٌت و اعت

 ى ومسمع العالم .أتحت مراألصلٌٌن  
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 منهج البحث وخطواته :( 1

 ث :سؤستعرض فً هذا البح

  اله ، عمقه ، ارتفاعه ، امتداده .الجدار ، اطو تعرٌف 

 االهداف الفعلٌة التً تقف خلف اقدام الكٌان االسرائٌلً على انشائه 

 مراحل بناءه 

  الفلسطٌنٌةشرعٌته وقانونٌته حسب القانون الدولً وردود االفعال الشعبٌة والرسمٌة 

 والعربٌة والدولٌة على انشائه . 

 المدن والقرى الفلسطٌنٌة المتيررة . 

 ًاثاره المدمرة على جمٌع نواحً الحٌاة للمواطن الفلسطٌن . 

 

 : حدود البحث( 8

 : هً حدود القرى والمدن الفلسطٌنٌة التً ٌخترقها الجدار وتشمل محافظات 

 .لحم ، القدسجنٌن ، طولكرم ، سلفٌت ،قلقٌلٌة ، بٌت 

  ًوحتى  07/1/0220اما الحدود الزمانٌة فهً الفترة الزمنٌة من بداٌة انشاء الجدار ف

03/3/0204 

 

 عٌنة البحث :(9

 فً المتيررة من بناء هذا الجدار الفلسطٌنٌة  المواطن الفلسطٌنً فً القرى والمدن 

 المحافظات الفلسطٌنٌة المختلفة.
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 مصطلحات البحث :( 71

الفصل العنصري :جدار    

  دولة حماٌة بحجة األخير الخط قرب الغربٌة اليفة فً الصهٌونً العدو ٌبنٌه طوٌل حاجز

. المتسللٌن المجاهدٌن من ومستوطناتها ومواطنٌها االحتالل  

 أو المثلث منطقة مثل بكثافة المؤهولة المناطق وفً دورٌات، وطرق سٌاجات من الحاجز هذا ٌتشكل

 .السٌاجات من بدال أسوار نصب تم القدس منطقة 

 (0) هً تقسٌمات ادارٌة صغٌرة من حٌث المساحة والسكان .كانتونات / غٌتوهات : 

ييدف إلى إعاقة مضاعفة لحركة المواطنين  وىو حاجز إضافيجدار العمق / الجدار المزدوج : 

عبارة عن كتمة من األسالك الشائكة يقع إلى الشرق من  متراً  25الفمسطينيين، ويبمغ عرضو تقريبًا 

 (3).وييدف إلى السيطرة عمى غور األردن وىو  العازلالجدار 
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 :الفصل الثانً                                 

 تعرٌف الجدار وأطواله وأبعاده :

 هو جدار الفصل العنصري )العازل ( : ما (7

   

 

     جدار الفصل العنصري ٌتلوى كاالفعى حول المناطق الفلسطٌنٌة (  0)                           

 

الخط األخير بحجة حماٌة قرب فً اليفة الغربٌة هو حاجز طوٌل ٌبنٌه العدو الصهٌونً  

 دولتهم المزعومة  ومواطنٌها ومستوطناتها من المجاهدٌن المتسللٌن. ٌتشكل هذا الحاجز من 

القدس منطقة المثلث أو منطقة سٌاجات وطرق دورٌات، وفً المناطق المؤهولة بكثافة مثل   

(2) نصب أسوار بدال من السٌاجات.  
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كيمو متر،  أما سبب الزيادة في طول الجدار فيعود إلى كثرة التعاريج   402 :طول الجدار (6

الناتجة عن التداخل بين المدن والقرى الفمسطينية، والمستوطنات اإلسرائيمية  ءاتوااللتوا

التي أقامتيا إسرائيل في األراضي الفمسطينية بعد احتالليا ليذه األراضي في أعقاب حرب 

( كم ، 432) إلىبينما من الممكن أن يصل طول التوسعات والجدار الثاني . 0745عام 

ع أن يبمغ طول الجدار ثالثة أضعاف طول حائط برلين في وفي المحصمة فإنو من المتوق

 الطول وضعفيو في اإلرتفاع.

 

 . كيمو متر داخل أراضي الضفة الغربية 01متر إلى  122من  عمق الجدار: (4

سييييتفرع مييين الجيييدار الفاصيييل جيييدار ثيييانوي عبيييارة عييين أسيييالك شيييائكة ليعيييزل عيييددا مييين الميييدن والقيييرى 

 الفمسطينية في الجزء الشمالي وأكثر المناطق المتضررة ىي محافظة طولكرم. 

   ارتفاع الجدار :  (4

سيمنتية ( أمتار ، أضيفت لو عشرات أبراج المراقبة األ8) المسمحيبمغ ارتفاع الجدار وىو من االسمنت 

متييير لتفسيييح المجيييال لوضيييع أسييييجة كيربائيييية وخنيييادق و الت  100-30أتسييياع  عميييىومنطقييية عازلييية 

امتداده. يمر الجدار فيي الكثيير مين األمياكن ،  عمىتصوير، وأجيزة عالية الحساسية وحركة لمدوريات 

لخمييل ابتداء من أقصي شيمال الضيفة الغربيية فيي محافظية جنيين وحتيي أقصيي الجنيوب فيي محافظية ا

 ليبتعد مسافة أمتار قميمة فقط عن البيوت والمحالت التجارية والمدارس الفمسطينية . 

 عمييال التييدمير لممنييازل الفمسييطينيةوميين اجييل إقاميية الجييدار الفاصييل تقييوم قييوات االحييتالل اإلسييرائيمي ب 

 فتقوم بتدميرىا.والمنشآت المختمفة كون ىذه المنازل تقع عمى خط مسار الجدار أو تقع قريبة منو 
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كم داخل األراضي الفمسطينية كما ىو الحال في منطقة  02إذ يتوغل الجدار أحيانًا إلى عمق يصل إلى 

 سمفيت حيث أقامت إسرائيل مستوطنة أرئيل التي قررت الحكومة اإلسرائيمية ضميا داخل الجدار.

  

الضفة الغربية ثم إلى الشرق من  من شمال الغور حتى قرية سالم في محافظة جنين شمالاالمتداد: ( 5  

 الخط األخضر غرب الضفة الغربية ليمتد حتى أقصى جنوب محافظة الخميل جنوب الضفة.(3)

فً هأن الافكرة )الفصل ( او )العزل( لٌست جدٌدة فكان اول من اقترحها بن غورٌون    

م صادق باراك وقد كان رئٌس وزراء الكٌان فً حٌنها على المشروع  2000تشرٌن الثانً من العام    

 االول وهو بناء الحاجز ) البناء ( والذي اصبح فٌما بعد جدار الفصل العنصري  والذي رافقه قطع 

. لالشجار ومصادرة لالراضً   

. وكان ذلك فًن وضع هذه الخطة قٌد التنفٌذأرٌٌل شارون هو أول م هالكالوكان رئٌس وزراء الكٌان   

عقب فشل عملٌة "السور الواقً" فً القضاء على البنً التحتٌة للمقاومة، وبعد  2002 منتصف العام    

. تمكن األخٌرة من ضرب أهداف فً العمق اإلسرائٌلً ردا على تلك العملٌة  

كم وهً  810كم  من أصل  520م اكتمل بناء  2010م وفً صٌف  2002بدأ تنفٌذ بناإه فً العام   

 طول جدار الفصل العنصري عند اكتماله .

او ما ٌعرف بالخط االخضر وانما اخذ ٌمتد لحدود  67لم ٌتم بناء الجدار فً معظمه على حدود ال   

المزٌد من االراضً والموارد على  ً وٌسرق ٌستول ٌتلوى كاالفعى  اراضً الضفة الغربٌة واخذ  

 الفلسطٌنٌة خاصة الموارد المائٌة .

 وباكتمال بناء الجدار وما ٌتعلق به من مستعمرات ومناطق عسكرٌة ومناطق مغلقة ٌكون تم مصادرة 

نٌة بمناطق مغلقة ومناطق عسكرٌة % من االراضً الفلسطٌنٌة وٌكون قد عزل المجنمعات الفلسطٌ 46

. (6) 
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 خلف اقدام اسرائٌل على اقامة جدار الفصل العنصري : االهداف الفعلٌة التً تقف (6

 تدعً اسرائٌل ان الهدف من اقامة الجدار هو لحماٌة نفسها ومستوطنٌها من هجمات المجاهدٌن ، لكن

.واقع االمر ٌظهر ان اسرائٌل تسعى  لخلق واقع جغرافً على االرض ٌصعب تغٌٌره   

للحفاظ علٌها فً الضفة الغربٌة وقطاع  اسرائٌل المصالح الحٌوٌة للكٌان التً تسعىوفٌما ٌلً ساذكر 

 غزة :

 اٌطشق ِذبٚس ػٍٝ ئعشائ١ٍ١خ ع١طشح ٠زطٍت ِب ٚ٘ٛ اٌّغزٛؽٕبد أِٓ ػٍٝ اٌّذبفظخ. 

  للضفة الغربٌة ووضع معسكرات اٌجاد قطاع امنً اسرائٌلً على طول الحدود الشرقٌة 

 ونقاط مراقبة وقواعد جوٌة فٌها والمحافظة على محاور الطرق الرئٌسٌة لمواجهة اي 

 مخاطر من الشرق .

 ًضرورة وجود قواعد عسكرٌة اسرائٌلٌة ومحطات انذار ومناطق استراتٌجٌة للجٌش ف  

 نقاط معٌنة فً الضفة وقطاع غزة .

 . المحافظة على القدس الكبرى 

 ػ١ٍٗ ٚا٦ششاف ثٟاٌغش ا١ٌّبٖ دٛع ػٍٝ اٌغ١طشح. 

 وُ ػٍٝ ؽٛي اٌخؾ االخؼش 5-3ثؼشع  "إِٟٔ لطبع" فباطً لطبع ئلبِخ . 

 ٚلطبع  اٌغشث١خ اٌؼفخ فٟ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ا٤ؽ١بف ٚػٍٝ اٌجٛٞ اٌّجبي ػٍٝ اٌغ١طشح 

 . غضح

 

 :وهي اىفاصو اىجدار تىاء مه أخري أهداف هىاك ذىل إىً تاإلضافح

 ِٛالغ فٟ ٚئٌغبءٖ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚا٤ساػٟ ئعشائ١ً ث١ٓ اٌفبطً ا٤خؼش اٌخؾ ئصادخ 

 َ. 67وض١شح فٟ عؼٟ الٌغبء دذٚد ػبَ 

 ُِغبدخ أوجش ِٚظبدسح ئعشائ١ً ئٌٝ اٌغشث١خ اٌؼفخ فٟ االعز١طب١ٔخ اٌزجّؼبد ػ  

 ِّىٕخ . عىب١ٔخ وضبفخ ثألً اٌغشث١خ اٌؼفخ ِٓ أساػٟ 

 ُػجبسح ػٓ  وبٔزٛٔبد غ١زٛ٘بد /صالس  ئٌٝ اٌغشث١خ اٌؼفخ اٌجذاس ٠مغ ٟ٘ٚ(  

 ِذ١طٙب ػٍٝ ئعشائ١ً رغ١طش ِؼضٌٚخ رجّؼبد عىب١ٔخ داخً دذٚد اداس٠خ طغ١شح (

 .) ٚعٕبرٟ ػٍٝ رفظ١ٍٙب الدمب ( اٌذاخ١ٍخ  شإُٚٔٙ ئداسح ٚرزشن ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ 
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 ٟػبَ دذٚد ػّٓ ٌٍذ١بح ٚلبثٍخ فٍغط١ٕ١خ دٌٚخ ٦لبِخ فشطخ أٞ ػٍٝ اٌجذاس ٠مؼ 

1967 . َ 

 ئٌٝ رجشص ال وٟ ا١ٌَٛ ػ١ٍٗ ٟ٘ ِب ػٍٝ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِغ اٌظشاع دبٌخ ػٍٝ ا٦ثمبء 

 . ئعشائ١ً فٟ اٌذاخ١ٍخ اٌغطخ اٌخالفبد

 ئعشائ١ً داخً ٔمٍٗ ٚػذَ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذْ داخً اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِغ اٌظشاع دظش 

 شىً ػ١ٍّبد اعزشٙبد٠خ . ػٍٝ

 ُع١بع١خ ػغؾ وأداح ٚاعزؼّبٌٗ اٌفٍغط١ٕٟ ثباللزظبد اٌزذى . 

 ًأٞ ٚػٓ اٌجؼغ ثؼؼُٙ ػٓ غضح ٚلطبع اٌششل١خ ٚاٌمذط اٌغشث١خ اٌؼفخ فظ 

 . ئعشائ١ً ِذ١ؾ فٟ فٍغط١ٕ١خ ج١ٛة ئٌٝ ٚرذ٠ٍٛٙب ٚئعالِٟ ِذ١ؾ ػشثٟ

 ا٦دظبءاد رزذذس د١ش اٌزبس٠خ١خ، فٍغط١ٓ فٟ ا١ٌٙٛد٠خ ا٤غٍج١خ ػٍٝ اٌّذبفظخ 

 اٌغٕٛاد فٟ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌؼشة ٌظبٌخ ع١ّ١ً اٌذ٠ّغشافٟ اٌزٛاصْ ا٦عشائ١ٍ١خ أْ

 ( 7) اٌمش٠جخ .

 

 

  : بناء الجدارمراحل ( 7

لكن وفقا  .، كل مرحلة لها مواصفاتها الخاصةإسرائٌل فً بناء جدار الفصل على مراحل ثالثشرعت 

بطول  وتمتد من جنوب القدس حتى عراد  مرحمة رابعةلمصادر اسرائٌلٌة فقد تمت المصادقة على 

عمى ىذا الجدار اسم مشروع "طريق  خر"، حيث صادقت الحكومة عمى حوالي كيمومتر، وأطمق 120

كيمومتر في المرحمة األولى انتيى فييا البناء. 145  

 

/ أ : لمرحلة األولى ا   

كلم، من قرٌة سالم أقصى شمال الصفة الغربٌة حتى بلدة كفر قاسم جنوبا، 360تمتد بطول حوالً    
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كلم منها بكلفة 150أمتار تقرٌبا. وقد نفذت إسرائٌل حوالً  8:  7وٌبلغ ارتفاع الجدار المبنً فٌها من    

بلغت أكثر من ملٌار دوالر.    

/ ب : المرحلة الثانٌة   

نفذت سٌر على حدود غور األردن،كٌلو متر تقرٌباً من قرٌة سالم وحتى بلدة التٌا 45تمتد على طول   

مترا تقرٌباً منها. كٌلو 30إسرائٌل    

 

ج : المرحلة الثالثة /  

: مواصفات المرحلة الثالثة   

  الخطتنفذ إسرائٌل الجدار على األراضً الفلسطٌنٌة داخل الضفة الغربٌة ولٌس على طول 

: متر مكونة كالتالً 100إلى  80وٌبلغ عرضه من ألخضر،  

أمتار6منها وبارتفاع ٌصل إلى ر ٌتراوح عريه من مترا فً بعض المواقع والمقاطع التً سٌم  

 

 وٌياف إلٌه ما ٌلً:

  

شائكة.  لولبٌة  أسالك -0  

 

(1اسالك لولبٌة تحٌط المناطق السكنٌة )                                      
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بعمق  خمسة امتار ٌؤتً مباشرة بعد بعة أمتار وعريه أٌيا نفس الحجم خندق ٌصل عمقه أر -0  

.مرور المركبات والمشاة (  دف لمنعٌه  )األسالك الشائكة    

م بغرض عملٌات المراقبة .  00معبد للدورٌات بعرض  طرٌق  -1  

  م  لكشف آثار المتسللٌن . 2بعرض  طرٌق ترابٌة مغطى بالرمال -2

نٌة متر تم تركٌب  أجهزة انذار الكترو الى  6ع جدار إسمنتً ٌصل ارتفاعه سٌاج كهربائً م -3

.كشافة علٌه   وكامٌرات وايواء  

032 – 42أبراج مراقبة مزودة بكامٌرات وأجهزة استشعار  -4  

(6) وتوجد هذه المنشآت فً كال جانبً الجدار  .  

 

 

(2برج مراقبة جزء من بناء الجدار)                     

 

 المرحمة الرابعة :

 مركز الدراسات العربيةحكومة اإلسرائيمية، فيذكر أما المرحمة الرابعة التي صادقت عمييا ال

 114أنيا تمتد من "مستوطنة ىارجيمو" إلى "مستوطنة كرمل" جنوب الخميل بطول القدس  في

كيمومتر. واستكمااًل إلجراءات تيويد القدس وتغميفيا وعزليا فقد  22كيمومتر مع جدار عمق ثانوي 

المقدسة وتبمغ مساحة ىذه في الشمال والجنوب من المدينة  كيمومتر 22.5تم بناء جدار بطول 

كم  1كيمومترًا مع جدار عمق ثانوي بطول  50الحكومة اإلسرائيمية  المرحمة التي صادقت عمييا

 كيمومترًا.  644الجدار ب كممو حسب مركز الدراسات العربية  وبذلك يكون طول
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 وىيوأخطر ما في ىذه المراحل، ىو الغالف الجداري الذي سيحيط مدينة القدس المحتمة، 

كيمومترًا  50% من مساحة األراضي الفمسطينية وقد صودق عمى20المنطقة العازلة التي ستقضم 

ند اكتمال الجدار في القدس سيكون طولو اإلجمالي عو بني جزء منيا، والجزء المتبقي قيد البناء. 

أرجاء ألف مواطن فمسطيني من القدس عن باقي  249كيمومترًا تقريبًا، وسيفصل ما يقدر بي  70

يرتبط مسار الجدار بطرق فرعية ومستوطنات تشكل معًا حاجزًا فاجعًا يبدأ  الضفة الغربية، بحيث

% من الضفة الغربية. ىذا وتم 5.6حتى بيت لحم، مارًا بضاحية أبو ديس ليضم فعميًا  من رام اهلل

أ من حاجز تبد كيمومترا من غالف القدس في الشمال، أربع كيمومترات 33إنشاء ما يقارب من 

المنظمات األىمية البيئية  لشبكةقمنديا حتى مخيم "عوفر" العسكري في منطقة رام اهلل، ووفقا 

 الف نسمة من حاممي اليوية  10فإن جدار القدس الشمالي يفصل  (PENGONالفمسطينية )

ائمية لالجئين عن المدينة وروابطيم الع المقدسية الذين يعيشون في قرية كفر عقب ومخيم قمنديا

العامة، وذلك فقط إلعطاء عدد من المستوطنين  واالجتماعية، باإلضافة إلى حرمانيم من الخدمات

والحركة من داخل األراضي المحتمة إلى مستوطناتيم غير  غير الشرعيين سيولة وحرية في التنقل

يصل مستوطنة عمى األراضي الفمسطينية. ويبنى طريق دائري  250 الشرعية والتي فاق عددىا

دونمًا لذات  658 المستوطنات المتناثرة بالقدس، في حين يطوق الضواحي الفمسطينية، كما يسمب

محبوسين بين  منزاًل فمسطينيًا، تاركين المواطنين المتبقين 40اليدف، فيما يدمر ما يقارب من 

 (9)  الطرق والجدران.
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الفصل الثالث                                                                         

 

 قانونٌة جدار الفصل العنصري :

 : محكمة العدل الدولٌةقرارات  (7

 

(3مقر محكمة العدل الدولٌة / الهاي )  

والقرارات الدولٌة علٌها االتفاقٌات واألعراف  هامن االلتزامات الدولٌة التً تفرياسرائٌل  تتهرب   

القوى الغربٌة وعلى وجه التحدٌد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حتى تستطٌع إسرائٌل أنوتدعم إسرائٌل   

. تعمل بحرٌة مطلقة دون قٌود فً األرايً الفلسطٌنٌة   

 

لجماعً وبناء جدار فاصل واقً وفصوتدعى بؤن ما تقوم به من أعمال عنف وقتل عمد وحصار   

. ج يمن الدافع الشرعً عن النفسعنصري ما هً فً الواقع إال وسائل وقائٌة تندر  

 إال أن إسرائٌل قد انيمت إلى عدٌد من االتفاقٌات الدولٌة التً تتعلق بحقوق اإلنسان وعلى رأس هذه

. م1571من تموز  8صادقت علٌها فً حٌث اتفاقٌة جنٌف  ،االتفاقٌات    
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ىام فً بنودها ٌجب علها وااللتزبما أن إسرائٌل صادقت على هذه االتفاقٌة وارتيت بجمٌع أحكام   

. مسإولٌة دولٌة ى ذلكترتب علٌ ومخالفاتها عدم     

ٌشكل الجدار العازل اعتداء وايحاً وصارخا على حقوقوبحسب اتفاقٌة جنٌف الرابعة    

 

  : على التً تنص ″ 68“دة الفلسطٌنٌن وحرٌاتهم األساسٌة كما بٌنته الما 

 

. (وف تشجع على انتقالهمظر احتلت أراضٌهم أو تهٌئة نالذٌ عدم جواز نقل السكان)   

  

  : من اتفاقٌة جنٌف الرابعة″ 75“والمادة 

.  ( منع تدمٌر الملكٌات الشخصٌة التابعة للمدنٌٌن الواقعة تحت االحتالل )  

 ارخزد اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٥ٌُِ اٌّزذذح لشاساً ػذ اٌجذاس اٌظ١ٟٙٛٔ. ٚوبٔذ دظ١ٍخ  3002عٕخ فٟ 

 ثمٛا ػٍٝ اٌذ١بد.  43أطٛاد ػبسػذ اٌمشاس ثب٦ػبفخ ئٌٝ  1طٛد ػذ اٌجذاس  411اٌزظ٠ٛذ 

 ٠ٚؼزجش اٌمشاس اٌجذاس اٌظ١ٟٙٛٔ ػٍٝ ا٤ساػٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ِخبٌفبً ٥ٌػشاف ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ ٚ ؽبٌت

 ٌجّؼ١خ اٌزٟئعشائ١ً ثٛلف ئٔشبئٗ ٚئصاٌخ ِب رُ رش١١ذٖ. ٚثذا فٟ اٌخطبثبد اٌزٟ عجمذ اٌزظ٠ٛذ فٟ ا 

 دٌٚخ االعزٕىبس اٌٛاػخ ٌٍزجبٚصاد ا٦عشائ١ٍ١خ ثٙزا اٌخظٛص. 494وبٔذ رؼُ  

 لشسد اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٥ٌُِ اٌّزذذح رف٠ٛغ اٌّذىّخ اٌذ١ٌٚخ ثاطذاس 3002ٚفٟ وبْٔٛ ا٤ٚي ِٓ عٕخ 

 طذسد أ 3001رّٛص عٕخ  9رم١١ُ لبٟٔٛٔ ٌٍزجبٚصاد إٌبٔجخ ػٓ ا٤ػّبي اٌجٕبئ١خ ٌٍجذاس اٌؼبصي. ٚفٟ  

 اٌّغزٛؽٕبد ا٦عشائ١ٍ١خ فٟ إٌّبؽك اٌّذزٍخ فبلذح ٌٍششػ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٠ٚؼزجش اٌّذىّخ اٌذ١ٌٚخ رمش٠ش ٠ؼزجش

 .أجضاء اٌجذاس اٌؼبصي )اٌزٟ أل١ّذ ػٍٝ أساػٟ رزجبٚص اٌخؾ ا٤خؼش( ِخبٌفخ الرفبل١خ ج١ٕف اٌشاثؼخ 

(5) 
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 أن القواعد الدولٌة وكذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الدولٌة قد أقرت مبدأ التعوٌض بما حدث 

 . للملكٌات الخاصة من أيرار وسلب

 

 حق للفلسطٌنٌٌن المطالبة بالتعوٌض أو اعادة الحال على ما كان علٌه كؤثر نتائج عن من ذلك ٌكون بو

 كما بٌنت اتفاقٌة  الدولً اإلنسانً واالتفاقٌات الدولٌة ا للقانونمسإولٌة إسرائٌل الدولٌة من جراء مخالفته

 (11)(.  ات االحتالل بدفع قٌمة ما تم االستٌالء علٌه بالنقد فورا  طأن تلتزم سل ):   الهاي

 

 :لالمم المتحدة قرارات الجمعٌة العامة  (6

 .ً أػّبي اٌؼٕف ٚا٦س٘بة ٚاٌزذ١ِشرذ٠ٓ و -

 .خ١ش، ثّب فٟ رٌه اٌٙجَٛ فٟ د١فباٌزفج١شاد االٔزذبس٠خ ٚرظبػذ٘ب ا٤رذ٠ٓ ثشىً خبص  -

 رذ٠ٓ أ٠ؼبً اٌٙجَٛ ثبٌمٕبثً ػٍٝ لطبع غضح، اٌزٞ أعفش ػٓ ِمزً صالصخ ِٓ ػجبؽ ا٤ِٓ  -

 ا٤ِش٠ى١١ٓ.

 ٚئر رأعف ٌؼ١ٍّبد اٌمزً خبسط إٌظبَ اٌمؼبئٟ ٚرظبػذ٘ب ِإخشاً خبطخ اٌٙجّبد اٌزٟ -

سع، ا٤ دذ ٌٍّٛلف اٌزٞ ٠زغُ ثبٌؼٕف ػٍٝ إوذ ػٍٝ اٌذبجخ ئٌٝ ٚػغٚلؼذ فٟ غضح أِظ. ر

، ٚاٌذبجخ ئٌٝ رذم١ك اٌغالَ، اعزٕبداً ٌشؤ٠خ 1967ٚاٌذبجخ ئٌٝ ئٔٙبء االدزالي اٌزٞ ثذأ ػبَ 

جبٔت  اٌذٌٚز١ٓ عبثمزٟ اٌزوش... ٚرؼجش ػٓ لٍمٙب اٌخبص ٤ْ ِغبس اٌجذاس اٌجبسٞ رش١١ذٖ ِٓ

ٚلذ  ط١ٕ١خ اٌّذزٍخ، ٠ؼُ أجضاء داخً اٌمذط اٌششل١خ ٚدٌٛٙب،ئعشائ١ً فٟ ا٤ساػٟ اٌفٍغ

ِض٠ذ  إدٞ ئ٠ٌٝؼطً ِفبٚػبد ِغزمج١ٍخ، ٠ٚجؼً دً اٌذٌٚز١ٓ غ١ش لبثً ٌٍزٕف١ز ٚالؼ١بً، ٚلذ ٠

 .اٌّؼبٔبح ا٦ٔغب١ٔخ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ

 ثٛطفٙب عٍطخ ِذزٍخ، ثأْ رذزشَ ثشىً وبًِ ٚفؼٍٟ ِؼب٘ذح ج١ٕف ٚرىشس دػٛرٙب ٦عشائ١ً -

ٚرىشس ِؼبسػزٙب ٌٍٕشبؽ االعز١طبٟٔ فٟ ا٤ساػٟ اٌّذزٍخ، ٤ٚٞ أٔشطخ  .1949اٌشاثؼخ ٌؼبَ 

ٌٚؼُ ا٤ساػٟ ٌخٍك ا٤ِش  ا٤ساػٟ، ٚرذِش د١بح أٔبط ٠خؼؼْٛ ٌٍذّب٠خ، رزؼّٓ ِظبدسح

 . اٌٛالغ
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 تطاىة اىجمعيح اىعامح اىنيان اىصهيىوي تما ييي :

 

 ٌّمبَ فٟ ا٤ساػٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ، ثّب فٟ رٌه رطبٌت ئعشائ١ً ثٛلف ٚئصاٌخ اٌجذاس ا .1

 ٚرزؼبسع 1949ا٤جضاءاٌٛالؼخ داخً اٌمذط اٌششل١خ ٚدٌٛٙب، اٌزٟ رجؼذ ػٓ خؾ اٌٙذٔخ ٌؼبَ 

 ِغ اٌّٛاد راد اٌظٍخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ. 

 رذػٛ اٌجبٔج١ٓ ٌٍٛفبء ثّب اٌزضِب ثٗ ثّٛجت خبسؽخ اٌطش٠ك. ٚػٍٝ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ أْ  .2

 جٙٛداً ٚاػذخ ػٍٝ ا٤سع الػزمبي أفشاد ٚرؼط١ً ٚوجخ جّبح جّبػبد رشٓ ٘جّبد  رجزي

 أال رمَٛ ثأٞ أػّبي رؼش ثبٌضمخ، ثّب فٟ رٌه ػ١ٕفخ أٚ رخطؾ ٌٙب... ٚػٍٝ اٌذىِٛخ ا٦عشائ١ٍ١خ

 اٌزشد١ً ٚاٌٙجّبد ػٍٝ اٌّذ١١ٔٓ، ٚاٌمزً غ١ش اٌّششٚع. 

 دٛي ِذٜ االٌزضاَ ثٙزا اٌمشاس، ػٍٝ أْ ٠مذَ دٚسٞرطبٌت ا١ِ٤ٓ اٌؼبَ ثٛػغ رمش٠ش ثشىً  .3

 اٌزمش٠ش ا٤ٚي ػٓ اٌزضاَ ثّب ٚسد فٟ اٌفمشح ا٤ٌٚٝ، خالي شٙش. ٚفٛس رٍمٟ اٌزمش٠ش رجذش 

 أػّبي أخشٜ ئرا وبْ ٕ٘بن ػشٚسح ٌزٌه، فٟ ئؽبس ٔظبَ ا٤ُِ اٌّزذذح. 

 

 ٌشئ١ظ اٌذبٌٟ ٌٍجّؼ١خ اٌؼبِخ رمشس ئسجبء اٌجٍغخ اٌخبطخ اٌطبسئخ اٌؼبششح ِإلزبً، ٚرخٛي ا .4

 دك اٌذػٛح العزئٕبف االجزّبع ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌذٚي ا٤ػؼبء.

  

 طٛرذ اٌجّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ ٥ٌَُِ، 8/12/2003ٚفٟ ٚلذ الدك، ٚرذذ٠ذاً ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك 

 اٌّزذذح ٌظبٌخ لشاس ٠طبٌت ِذىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ فٟ ال٘بٞ ثٌٕٙٛذا، ثبٌفظً ف١ّب ئرا وبٔذ

 أطٛاد طٛربً ػذ صّب١ٔخ  90ئعشائ١ً ٍِضِخ لبٔٛٔبً ثٙذَ اٌجذاس، ٚطذس ٘زا اٌمشاس ثأغٍج١خ 

 طٛربً، ٚوبٔذ اٌٛال٠بد اٌّزذذح ٚئعشائ١ً ِّٓ طٛرٛا ػذ اٌمشاس، أِب دٚي 74ٚاِزٕبع 

 (11) االرذبد ا٤ٚسٚثٟ، ٚششوبؤٖ فىبٔٛا ِّٓ اِزٕؼٛا ػٓ اٌزظ٠ٛذ.
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  الموقف العربً والدولً : (4

 الموقف العربً : ( أ

إلى المستوي المطلوب، رغم المخاطر العنصري تجاه بناء جدار الفصل ق الموقف العربًلم ٌر  

العدٌدة، واآلثار السلبٌة المؤساوٌة التً ٌخلفها على مستقبل الشعب الفلسطٌنً. رغم أن الجانب العربً،   

، فٌما استمر موقف جامعةالسرائٌل كان بإمكانه التؤثٌر نسبٌاً على الموقف األمرٌكً الداعم بال حدود    

الدول العربٌة على حاله مقتصرا على بٌانات الشجب واالستنكار، والتندٌد ببناء الجدار.   

 

 موقف الجامعة العربٌة : ( ب

ِٓ اٌؼجش اٌزذذس ػٓ اٌغالَ فٟ اٌٛلذ:  ثأٔٗ اػزجش ا١ِ٤ٓ اٌؼبَ ٌجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ػّشٚ ِٛعٝ،   

اٌزٞ رٛاطً ف١ٗ دىِٛخ "شبسْٚ" ثٕبء جذاس اٌفظً اٌؼٕظشٞ، ٚأػبف "ثأْ ٕ٘بن دشة ِؼٍٕخ ػذ   

اٌشؼت اٌفٍغط١ٕٟ، ٚأْ اٌذذ٠ش ػٓ اٌغالَ ال فبئذح ِٕٗ".   

 

ب ٠جت أْ ٠ؼٍّٗ ٚأػبف " اٌشأٞ اٌؼبَ ِجّغ ػٍٝ أْ اعشائ١ً أػٍٕذ اٌذشة ػٍٝ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚ٘زا ِ  

 اٌج١ّغ ، ِٚٓ صُ ال ٚلذ ٌذ٠ٕب ٌٍذذ٠ش ػٓ ِجبدسح اٌغالَ أٚ دزٝ االعزّبع ٌٍٙشاء اٌزٞ ثضػّٗ رأ١٠ذ 

 ئعشائ١ً ٌخبسؽخ اٌطش٠ك ، ٚفٟ ٚلذ الدك دػب ػّشٚ ِٛعٝ ئٌٝ رذخً ا١ِ٤ٓ اٌؼبَ ٥ٌُِ اٌّزذذح

"وٛفٟ ػٕبْ" ٌذًّ اعشائ١ً ػٍٝ ٚلف ثٕبء اٌجذاس ا٤ِٕٟ فٟ اٌؼفخ اٌغشث١خ.   

 

الموقف الفلسطٌنً :ج(   

فٟ ِٛاجٙخ ثٕبء اٌشؼجٟ( اٌّٛلف ا٤وضش لٛح، -شجٗ اٌشعّٟ –اٌّٛلف اٌفٍغط١ٕٟ عٛاء )اٌشعّٟ  وبْ   

ػمذ اجزّبع ٌّجٍظ ا٤ِٓ اٌذٌٟٚ، ٌٍٚجّؼ١خ اٌؼبِخ أعفشد ٘زا اٌذٚس ػٓ  ٚرّخغ  اٌجذاس ا٤ِٕٟ،    
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ػٓ رظ٠ٛذ ا٤خ١شح ٌظبٌخ لشاس ٠ذ٠ٓ ثٕبء اٌجذاس ا٤ِٕٟ، ثب٦ػبفخ ئٌٝ أْ ٘زا إٌشبؽ ػّشٜ اٌّٛلف   

ا٤ُِ اٌّزذذح(  –ا٤ِش٠ىٟ د١ّٕب طٛرذ اٌٛال٠بد اٌّزذذح ػذ لشاس٠ٓ لذِب ئٌٝ وً ِٓ )ِجٍظ ا٤ِٓ  

. ٌٛلف ثٕبء اٌجذاس  

 

: اىفيسطيىي  اىمىقف اىشعثيد(   

 

 وبْ ٣ٌصبس اٌّأعب٠ٚخ اٌّزشرجخ ػٍٝ ثٕبء جذاس اٌفظً اٌؼٕظشٞ، ٚاٌزٟ ِغذ ِئبد ا٢الف ِٓ اٌشؼت

اٌفٍغط١ٕٟ دٚساً فٟ رذف١ض لطبػبد ٚاعؼخ ِٓ اٌشأٞ اٌؼبَ اٌفٍغط١ٕٟ ٌالدزجبط ػٍٝ ثٕبء جذاس اٌفظً   

اٌؼٕظشٞ، فٟ ِخزٍف اٌّذْ ٚاٌمشٜ اٌزٟ رؼشسد ِٓ ثٕبء اٌجذاس، ٌُٚ ٠مزظش اٌّٛلف اٌشؼجٟ ػٍٝ   

رٕظ١ُ اٌّغ١شاد ٚاٌّظب٘شاد، ثً رؼذاٖ ئٌٝ سفغ دػبٜٚ فٟ اٌّذبوُ ا٦عشائ١ٍ١خ، ٌٛلف ثٕبء جذاس   

ندػٜٛ سفؼذ فٟ اٌّذبوُ ا٦عشائ١ٍ١خ، ِٓ جبٔت ِال 400اٌفظً اٌؼٕظشٞ، ٚطً ػذد٘ب ئٌٝ    

المسٌرات كانت اق اإلنسان الفلسطٌنً بؤريه. ومدى التص ذلك  عكس و قد ، ا٤ساػٟ اٌّظبدسح    

دولٌة، كان لها دور كبٌر فً طرح معاناة الشعبالتيامن الوفود كذلك  و ٌومٌة،ال والمظاهرات شبه    

على إلسرائٌلٌةحقٌقة الممارسات ا كشفالرأي العام العالمً، لتالفلسطٌنً جراء بناء الجدارعلى    

(00).  األرض الفلسطٌنٌة   

 

الموقف االمرٌكً :(  ه  

١ش أثذد اِزٕبػٙب ِٚؼبسػزٙب ِٕٗ ئػال١ِبً،ظً اٌّٛلف ا٤ِش٠ىٟ ػٍٝ دبٌٗ ِٓ ِٛػٛع اٌجذاس، د  

، ٌٚؼً اٌّٛلف ا٤ِش٠ىٟ فٟ ا٤ُِ اٌّزذذح، لذ فؼخ دم١مخ اٌّٛلفٌٚىٓ ػ١ٍّبً وبٔذ داػّخ ٌجٕبء اٌجذاس   

عارضت الواليات المتحدة إحالة قضية الجدار من قبل الجمعية د١ش  ا٤ِش٠ىٟ ِٓ ِٛػٛع اٌجذاس،   
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 العامة لألمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لمبت في إذا ما كانت إسرائيل ممزمة قانونًا بيدم الجدار، 

 أن محكمة العدل الدوليةواعتبرت أن القضية سياسية وليست قانونية، ورأت عمى لسان أحد مسؤولييا 

 ليست المنتدى المناسب التخاذ قرار بش ن مدى مشروعية الجدار، وأن ىذه المس لة ليست من القضايا

"أن  التي يتعين أن تفصل فييا المحكمة، وقدمت لمحكمة العدل الدولية مذكرة خطية قالت فييا إنيا تعتقد

تسييس المحكمة" وأن "الواليات المتحدة تطمببصورة إصدار رأي في المس لة ييدد بتقويض عممية السالم و 

عاجمة من المحكمة تجنب اتخاذ قرار من ش نو التدخل أو جعل عممية التفاوض أكثر صعوبة مما ىي 

عميو". مع العمم ب ن إسرائيل كانت قد طعنت بصالحية محكمة العدل الدولية في البت في قضيةالجدار. 

غوط سياق ض ي سياق الت ييد األميركي المستمر إلسرائيل، وأنو ي تي فيوىو ما اعتبره البعض أنو ي تي ف

دم١مخ إٌٛا٠ب ا٤ِش٠ى١خ رجبٖ لؼب٠ب اٌشؼت  ذ ػٓوشفو بيذا تكون قد  تمارسيا واشنطن عمى المحكمة.

(13)ٚٚلٛفٙب اٌّطٍك ثجبٔت اعشائ١ً .  اٌفٍغط١ٕٟ  

 

اىمىقف االوروتي :و(   

انتقييد االتحيياد األوروبييي الجييدار اإلسييرائيمي فييي أكثيير ميين مناسييبة، ووافقييت بعييض دولييو عمييى إدانيية إسييرائيل 

سيبانيا فيي مجميس األمين لصيالح القيرار فيي حيين امتنعيت  عمى خمفية بنائيا لمجدار، حيث صوتت فرنسا وا 

 عن التصويت ألمانيا وبريطانيا. 

كي طرح االتحاد األوروبي مشروعًا بدياًل عمى الجمعية العامة بعد سقوط مشروع القرار بالفيتو األمير      

يقتصير عميى دعيوة إسيرائيل إلييى وقيف بنياء الجيدار وصيوت االتحيياد لصيالح القيرار بطبيعية الحيال، وحظييي 

سرائيل. 00دولة وبامتناع  022ىذا القرار غير الممزم بموافقة   دولة عن التصويت، وعارضتو أميركا وا 
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يرى االتحاد األوروبي رغم معارضتو لمجدار أنو من غير المناسب طيرح القضيية أميام محكمية العيدل      

الدولية،  ورغم أن الموقف األوروبي أقرب لطموحات الفمسطينيين من الموقف األميركي إال أنو يفتقر إليى 

أحسين األحيوال، وغالبيا ميا يتراجيع المبادرة والفعالية، فيو دائمًا في ذيل التحرك األميركي أو مكمل ليو فيي 

الضييغط اإلسييرائيمي وييي تي فييي ىييذا السييياق إحجييام االتحيياد األوروبييي عيين ت ييييد الييدعوى المرفوعيية فييي  أمييام

 المحكمة الدولية وعدم المشاركة فييا.

لكن يعتبر البعض الموقف األوروبي ضروريا جدا لكسب معركة الرأي العام وتعاطفو عمى األقل،      

الدولية، وأن النشطاء األوروبيين استطاعوا أن ينتزعوا من شعوبيم  ث توازن ولو طفيفا في المعادلةوإلحدا

تفيما أكبر لصالح القضية الفمسطينية، وىو ما تجمى في االستفتاءات األخيرة التي اعتبرت إسرائيل تشكل 

(02) . نزاع في الشرق األوسطتيديدًا عمى األمن الدولي، كما أن النائب األوروبي أصبح أكثر دراية بال  
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الفصل الرابع :                                  

     : أضرار الجدار على االرض واالنسان الفلسطٌنً                        

طق والمدن المتضررة بفعل الجدار :لمنا( ا7  

 

(4خرٌطة تويح مسار الجدار )  
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، ووفقا لما ذكرته1967االستٌطان فً األراضً الفلسطٌنٌة منذ عام ٌعد هذا الجدار أخطر مخططات   

2003هٌئة التنسٌق الفلسطٌنٌة الموحدة للدفاع عن األراضً ومواجهة االستٌطان فً شهر ٌولٌو/ تموز   

% من األراضً الفلسطٌنٌة األكثر خصوبة وغنى بالماء فً الضفة10فإن إسرائٌل ضمت أكثر من   

االستعالمات فً تقرٌر أصدرته بهذا العمل. كما حذرت الهٌئة الفلسطٌنٌة العامة لالغربٌة من خالل هذ  

وقد بلغت  ار.% من مساحة الضفة بهذا الجد45ن الشؤن من سعً إسرائٌل لالستٌالء على أكثر م 

ألف دونم  187مساحة األراضً الفلسطٌنٌة المصادرة واألراضً المجرفة خدمة لهذا الجدار حوالً 

فً محافظات جنٌن وقلقٌلٌة والقدس، كما دمرت إسرائٌل ألجله عددا من المبانً والمنشآتمعظمها  . نتج  

عن هذا التعدي على األراضً الفلسطٌنٌة العدٌد من اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة السٌئة على 

 أسرة إضافة لحصار عدد من القرى والبلدات 1400الفلسطٌنٌٌن، كان أبرزها تهجٌر أكثر من 

(15). ٌن الجدار والخط األخضرالفلسطٌنٌة ب  

 

 تىاتاخ اىجدار : (2

 

( ٠7ؼطش اٌطالة ػجٛس اٌجٛاثبد ١ِٛ٠ب ٌٍٛطٛي ٌّذاسعُٙ  )  

 رمَٛ لٛاد االدزالي ثأشبء ثٛاثبد ػٍٝ اِزذاد جذاس اٌفظً اٌؼٕظشٞ فٟ اٌمشٜ ٚاٌجٍذاد اٌزٟ ٠ؼضٌٙب 

 اٌجذاس ثشىً وبًِ ِٚب ٠ض٠ذ ِٓ ِؼبٔبح اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚػزاثُٙ ٘ٛ ثؼذ اٌجٛاثبد ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ فأد١بٔب 

و١ٍٛ ِزش ٌٍٛطٛي ئٌٝ أساػ١ُٙ اٌزٟ ٌُ ٠50ؼطش اٌّضاسػْٛ اٌفٍغط١ٕ١ْٛ اٌغ١ش ٌّغبفبد لذ رظً ئٌٝ   
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ٓ ٚاٌؼّبي, ٚرطبٌت لٛادرىٓ رجؼذ ػُٕٙ عٛٞ و١ٍِٛزش أٚ اص١ٕٓ ٚوزٌه اٌذبي ثبٌٕغجخ ٌٍطالة ٚاٌّٛظف١   

االدزالي اٌّٛاؽ١ٕٓ ثبٌذظٛي ػٍٝ رظبس٠خ ٌٍّشٚس ػجش ثٛاثبد ِؼ١ٕخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ أساػ١ُٙ. ٠ٚأرٟ   

رٌه ثٕبء ػٍٝ ا٤ِش اٌؼغىشٞ اٌزٞ أطذسرٗ لٛاد االدزالي ثخظٛص ٚػغ ا٤ساػٟ اٌزٟ ػضٌٙب   

ِٓ ئطذاس رظبس٠خ ٌٍمشٜ اٌّؼضٌٚخ اٌجذاس فٟ اٌّشدٍخ ا٤ٌٚٝ اٌزٟ أػٍٓ ػٓ االٔزٙبء ِٕٙب ِٚب رالٖ   

خٍف اٌجذاس ٌٍجمبء فٟ لشاُ٘ ٚوزٌه اٌزظبس٠خ اٌزٟ أطذسد ٌٍّضاسػ١ٓ فٟ اٌمشٜ اٌٛالؼخ خٍف اٌجذاس   

ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِضاسػُٙ خٍف اٌجذاس فبْ دٍّخ ِمبِٚخ جذاس اٌفظً اٌؼٕظشٞ رشٜ أْ ِب ٚسد فٟ ا٤َ   

رذذ ػٕٛاْ ا٦ػالْ ػٓ ئغالق 2/10/2003اٌظبدس ثزبس٠خ 1970-5730(,387)  س اٌؼغىشٞ سلُ  

ط ٘ٛ ئلشاس طش٠خ ِٓ لٛاد االدزالي ا٦عشائ١ٍٟ ٠ؼُ وبفخ ا٤ساػٟ اٌزٟ\2\30ِٕطمخ اٌزّبط سلُ    

٦لبِخ ثٙب ٌغ١ش ا٦عشائ١١ٍ١ٓ ئالػضٌذ خٍف اٌجذاس ئٌٝ ئعشائ١ً. ٚرٌه ثؼذَ اٌغّبح ثذخٌٛٙب أٚ ا   

. ثزظبس٠خ خبطخ رظذس ػٓ اٌمبئذ اٌؼغىشٞ   

 

: اىثىاتاخ اىمىتشري عيً طىه اىجدار  

 

شماه طىىنرً :  تىاتح مدخو تيدج قفيه -1  

 أل١ّذ ٘زٖ اٌجٛاثخ دزٝ ٠زّىٓ اٌّغزٛؽْٕٛ اٌمبدِْٛ ِٓ ِذ٠ٕخ ج١ٕٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ئعشائ١ً ػجش ؽش٠ك

. ثبلخ اٌششل١خ، ػٍّبً ثأْ ٘زٖ اٌجٛاثخ ال رفزخ ئال ِٓ أجً ع١بساد لٛاد االدزالي ٚاٌّغزٛؽ١ٕٓ -ج١ٕٓ   

 

: تىاتح تاقح اىشرقيح -2  

ئٌٝ ِذ٠ٕخ ؽٌٛىشَ ٟٚ٘ ِٓ أجً ِشٚس أ٘بٌٟ ثٍذح ثبلخ اٌششل١خ ٚٔضٌخ ػ١غٝ ٚٔضٌخ أثٛ ٔبس ٌٍٛطٛي   
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ٚثبلٟ اٌّذبفظخ ػٍّبً ثأْ ٘زٖ اٌجٛاثخ رفزخ عبػخ فٟ اٌظجبح ٚعبػخ ثؼذ اٌظٙش ٟٚ٘ ػٕٛاْ ٌٍزي   

ٚاٌشز١ّخ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ، ػالٚح ػٍٝ ئغاللٙب ِؼظُ ا٠٤بَ أِبَ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚطٍجُٙ عبػبد ؽ٠ٍٛخ رذذ أشؼخ   

. اٌشّظ اٌذبسح ، ثّٓ ف١ُٙ اٌّشػٝ ٚدبالد اٌٛالدح   

  

  -3 تىاتح دير اىغصىن :

شحدمٛي اٌض٠زْٛ اٌّضّٟٚ٘ ِٓ أجً اٌغّبح ٌّضاسػٟ د٠ش اٌغظْٛ ِٓ أجً اٌٛطٛي ئٌٝ ِضاسػُٙ ٚ  

ْ ٕ٘بنٛدذح ثؼذ اٌظٙش د١ش ٠ٛاجٗ اٌّضاسػٚرفزخ اٌجٛاثخ ِٓ د١ٓ ٢خش عبػخ ٚادذح طجبدبً ٚعبػخ ٚا  

شزٝ أٔٛاع اٌزي ٚاٌمٙش ٚاٌؼمبة، ٠ٚزّزغ اٌجٕٛد ػٍٝ ٘زا اٌذبجض شأُٔٙ شأْ غ١شُ٘ ِٓ اٌجٕٛد ثّضاج١خ    

. وج١شح فٟ اٌغّبح ٌّٓ ٠ش٠ذْٚ ثؼجٛسُ٘ ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ  

  

 :   -4 تىاتح شىينح 

 ٚأل١ّذ ِٓ أجً دخٛي ِجٕضساد االدزالي ػٍٝ ػبد١خ ش٠ٛىخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِذ٠ٕخ ؽٌٛىشَ

  

: قريح ارتاح جىىب طىىنرًتىاتح  -5  

 أل١ّذ ِٓ أجً اٌغّبح ٌٍّضاسػ١ٓ ِٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ِضاسػُٙ ٌىٓ اٌذم١مخ رىّٓ فٟ أْ أٞ ِضاسع ال

. ٠غزط١غ اٌٛطٛي ئٌٝ أسػٗ ِٓ خالي ٘زا اٌذبجض   

  

  -6 تىاتح فرعىن جىىب طىىنرً :

اٌّؼغىش االدزالٌٟ اٌّٛجٛد فٟأل١ّذ ِٓ أجً ل١بَ ِجٕضساد االدزالي ثبٌٛطٛي ئٌٝ ِذ٠ٕخ ؽٌٛىشَ ِٓ   

. "ِغزٛؽٕخ أفٕٟ خ١فذ" ئػبفخ ئٌٝ ئِىب١ٔخ ِشٚس اٌّغزٛؽ١ٕٓ ػجشّ٘ب   
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تىاتح خرتح جثارج -7 :  

 أل١ّذ ِٓ أجً اٌغّبح ٌّٛاؽٕٟ خشثخ ججبسح اٌؼب١ٍِٓ داخً ا٤ساػٟ اٌزٟ اعزٌٛٝ ػ١ٍٙب االدزالي ٌزٕفٟ

ٌىٓ لٛارٗ ال رغّخ ِٕز ل١بَ "اٌجذاس" ٌٚغب٠خ ا٢ْ ِٓر ِششٚع "اٌجذاس اٌؼبصي" ِٓ اٌذخٛي أٚ اٌخشٚط،   

دخٛي أٚ خشٚط أٞ ِٛاؽٓ ٌٍجٍذح ِّب ٠ؼطش ِٛاؽٕٟ اٌجٍذح ِٓ اٌّشٚس ِٓ خالي ػجّبساد ا١ٌّبٖ   

ٚاٌّشٟ ػٍٝ ثطُٛٔٙ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِذ٠ٕخ ؽٌٛىشَ، وّب رؼبٟٔ رٍه اٌجٍذح جشاء رٌه ، ِٓ ٔمض دبد فٟ   

. أبداٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚأػالف اٌذ١ٛ   

  

تىاتح ىمثح مفر جماه -8 :  

 أل١ّذ اٌجٛاثخ ، ٌىٕٙب ِغٍمخ ٌغب٠خ ا٢ْ، ِٚٓ اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ ِب رذػ١ٗ عٍطبد االدزالي ثالبِخ ثٛاثبد

دخٛي ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِضاسػُٙ ِجشد أوبر٠ت فٟٙ "ثٛاثبد" ثّضبثخ ٔمبؽ ػجٛس ٌمٛارٙب   

ِٚغزٛؽ١ٕٙب ، ػٍّبً ثأْ لٛاد االدزالي رطبٌت اٌّٛاؽ١ٕٓ ثبعزظذاس رظبس٠خ دخٛي ، ٌىٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ   

. ٚاٌّضاسػ١ٓ سفؼٛا اٌفىشح ثبػزجبس أٔٙب أساػ١ُٙ ٚال أدذ ٠غزط١غ ِٕؼُٙ ِٓ اٌٛطٛي ئ١ٌٙب   

:تىاتح عىثتا  -9    

ْ, ٌٚىٕٙب فٟ ِؼظُ ا٤د١ب أل١ّذ ِٓ أجً اٌغّبح ٌّٛاؽٕٟ ؽٌٛىشَ ِٓ اٌخشٚط ئٌٝ اٌّذْ ا٤خشٜ  

(16). ِغٍمٗ ٚال ٠غّخ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ثبٌّغبدسح ِٓ خالٌٙب   
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وانب الحٌاة للمواطن االضرار الجسٌمة التً احدثها الجدار على مختلف ج (4

 الفلسطٌنً :

 :والحٌاة الٌومٌة للفلسطٌنٌٌن  الجانب االجتماعً  -7

 

فمسطيني يعيشون بمحاذاة أو داخل الجدار ألف  900باإلضافة إلى األضرار المباشرة عمى نحو 

خطيرة التي تؤثر عمى الشعب جتماعية الالفاصل، فإن ليذا الجدار العديد من اآلثار اال

الفمسطيني برمتو وقضيتو الوطنية، والتي من أىميا أن عممية بناء الجدار الفاصل تعتبر في رأي 

انب من قبل إسرائيل، وذلك من خالل مد العديد من الخبراء أنيا تميد لترسيم حدودي أحادي الج

ىذه الحدود باتجاه الشرق في عمق األراضي الفمسطينية، بحيث يتم ضم مساحات شاسعة من 

 .أراضي الضفة الغربية عندما تسنح الفرصة التخاذ القرار السياسي بذلك

 او غيتوىات / كانتونات :ام تقسيم الضفة الغربية إلى ثالثة أقسفقد تم 

 لشمالي: الغيتو ا -1

وىذا الغيتو يضم الجزء الشمال الغربي من جنين إلى قمقيمية )المرحمة الثانية من 

كيمومترًا( وقد انتيى العمل بيذا الجزء، وسيستمر حتى يصل إلى رام اهلل جنوبًا،  145الي

في الشمال الشرقي ويمتد الجدار من جنين إلى رام اهلل، مندمجًا مع الجزء اآلخر من 

قرية غرب  16مشكاًل "غيتو" في الشمال من ضمن "المرحمة األولى" ستضم الجدار 

قرية أخرى مفصولة عن أراضييا، أما في جنوب  50الجدار إلى إسرائيل وستصبح 

كيمومترًا إلى الشرق في قمب الضفة الغربية وذلك  22.5قمقيمية، فامتد الجدار حوالي 

و"كدوميم" وأعمن عن األراضي الواقعة ليضم الكتل االستيطانية الضخمة مثل "أرئيل" 

ما بين الجدار والخط األخضر ب نيا "منطقة اتصال حدودية" يتوجب بموجبيا عمى كل 

  سكان ىذه المنطقة الحصول عمى تصريح لمبقاء في بيوتيم وعمى أرضيم.
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 غيتو القدس:-2         

غل شالمدٌنة كان وال ٌزال الفتهوٌد هدافه؛ ا إّنها أحد أهمحٌث  للقدس مكانٌة فً الجدار: 

ٌّون بـ "غالف القدس"، فهدفه  جدارها اأم و .لحكومة العداغل شال وهو ما ٌسّمٌه اإلسرائٌل

مرحلٍة أولى، بحسب المكتب % ك22% إلى 53تخفٌض نسبة العرب فً المدٌنة من  األّول

 عن األرايً فً فلسطٌن. للدفاع  الوطنً

ينة المقدسة ودائرة المستوطنات اإلسرائيمية حوليا، وبذلك بالمد الجدار في القدس  حيث يحيط 

يكمل عزل القدس عن الضفة الغربية، وفي نفس الوقت، يمر الجدار خالل القرى واألحياء 

ىا تعتبر المجاورة ويفصل العائالت ويمزق الروابط االجتماعية واالقتصادية ويعزل المناطق التي 

ا الجزء عمى االنتياء إلى الشمال من رام اهلل، وىو قيد وقد قارب ىذإسرائيل ال تنتمي لمقدس.

اإلنشاء في مناطق مختمفة شرق وجنوب بيت لحم، وستفقد محافظة القدس بالمجموع الكمي 

 . % من أراضييا عندما يكتمل بناء الجدار90

استمراره في جنوب الضفة الغربية وسيحيط الجدار ببيت لحم والخميل عن طريق  الغيتو الجنوبي:-3    

من جنوب القدس المحتمة في الجيتين الشرقية والغربية، كما ستنشئ جدران خرسانية بالقرب من موقعين 

 دينيين ميمين وىما: قبر يوسف والحرم اإلبراىيمي الشريف.

ألف فمسطيني، عدا عن مائتي ألف في القدس  95الغيتو األول والثاني والثالث يعزل 

 قرية من الجدار والخط األخضر.  16فمسطيني في  11.500الشرقية، كما سيحاصر 

ذا ما اكتمل الجدار الشرقي فسيحاصر  ألف  خرين في الجيوب  250ألف فمسطيني في القدس و 200وا 

 (17).ف مواطن إلى السيادة اإلسرائيميةأل 450الصغيرة وسينتقل 
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 االضرار التالٌة :وٌترتب على  هذه التقسٌمات / الغٌتوهات 

  االسر :تهجٌر 

 . أسرة من محافظة جنٌن 113أسرة منها  1402عدد األسر التً هجرت من أرايٌها  -

 . فردا 1185فردا واناث  1138فردا منهم ذكور  2323عدد األفراد الذٌن تم تهجٌرهم  -

أسرة منهم  12481عدد األسر التً أصبحت غرب الجدار )بٌن الجدار والخط األخير(  -

 . طولكرمأسرة فً محافظة  1119

فردا منهم ذكور  42097عدد األسر الذٌن أصبحوا غرب الجدار) بٌن الجدار والخط األخير(  -

 . فردا 21689فردا، إناث  20498

 

 : فصل التجمعات 

 تجمعا تم فصلها عن المراكز الصحٌة. 30 -

 تجمعا تم فصلها عن المدارس. 22 -

 تجمعا تم فصلها عن بدالة الهاتف. 11 -

 عن المفتاح الرئٌسً لشبكة المٌاه.تجمعات تم فصلها  8 -

 (18) تجمعات تم فصلها عن المحول الرئٌسً لشبكة الكهرباء 3 -

 

  اثره على حرٌة التنقل :-6

ألفا  52ألف فمسطيني، في حين يستبعد  032بعد تنفيذ بناء الجدار العازل سيبقي داخمو نحو 

تشٌر التقدٌرات إلى  واالقتصادية. خارجو، ما يؤدي إلى انقطاع شبو تام في العالقات االجتماعية

سٌنتهك الجدار حقوقهم األساسٌة، حٌث إن اآلالف   أن نحو ملٌون فلسطٌنً فً األرايً المحتلة،

منهم سٌيطرون إلى استصدار تصارٌح خاصة من االحتالل، للسماح لهم بمواصلة العٌش والتنقل 

الحٌاة الٌومٌة ستتعرض  وإن أبسط حقوقهم فً ، بٌن منازلهم من جهة، وأرايٌهم من جهة ثانٌة

على الرعاٌة الطبٌة الالزمة، أو للمصادرة، مثل التوجه إلى العمل، والمدرسة، والحصول 

% من األفراد المقٌمٌن 2.2زٌارة عائالتهم وأصدقائهم. ونتٌجة لهذا فقد ايطر قرابة 

 . هم الزراعٌةغرب الجدار، إلى تغٌٌر مكان إقامتهم، وترك منازلهم وأرايٌ
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 أدى إلى أربع عواقب اقتصادية رئيسية ىي: قد  فإن بناء الجدارباالضافة الى ذلك  

عمميات المصادرة الدائمية لمميوارد االقتصيادية أو إتيالف الميوارد االقتصيادية  فقدان الموارد االقتصادية: 7

 أو تعذر استخدام الموارد االقتصادية, أدت جميعيا إلى فقدان لمموارد االقتصادية.

أدت الشكوك التي تحف بمستقبل المناطق الواقعة خارج الجدار إلى تناقص : االستثمار فرص  ضياع  6

وتشكل الشكوك معضالت خاصة لممنتجين اليزراعين, فيال ييدرون إن كيانوا  قتصادي .فرص االستثمار اال

سييييزرعون عميييى اإلطيييالق , ومشييياكل فيييي اختييييار المحاصييييل التيييي سييييزرعونيا, ومسيييتوى االسيييتثمار فيييي 

 الزراعة. 

يييادة يضير فقييدان االسييتثمار المحتميل بالمنيياطق الواقعيية خيارج الجييدار نتيجيية لتعيذر الوصييول إلييييا ولز      

خطورة تدميرىا , وكيذلك بالنسيبة لممنياطق التيي ال تيزال داخيل الجيدار, حييث أصيبحت جيوبيًا معزولية دون 

المنطقييية المغمقييية ,فيييإن القييييود  أيييية إمكانيييية لمرخييياء األقتصيييادي. وحتيييى وليييو أراد مسيييتثمر أن يسيييتثمر فيييي

 . اإلسرائيمية ستجعل ىذا االستثمار مستحياًل من الناحية العممية

نظيرًا لصيعوبة أو عيدم وصيول الناس)بحاجية إليى تصياريح  : دة تكاليف صفقات الخضار والفواكيـوزيا 4

الميييرور مييين خيييالل البوابيييات( والسيييمع)بحاجة إليييى نقمييييا مييين شييياحنة إليييى أخيييرى أثنييياء الشيييحن( , أصيييبحت 

 تكاليف النقل واإلنتاج /الزراعة تزداد وفقًا لمتوالية ىندسية.

دت المرحمية األوليى مين بنياء الجيدار إليى زييادة معيدالت البطالية فيي المنياطق أ ارتفاع معدالت البطالة: 3

 الفمسطينية, خارج الجدار وداخمة عمى حد سواء.
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 باالضافة لالضرار التالية :

    جييدار وعمييى السياسييات المصيياحبة لييو,أدت العواقييب األقتصييادية المييذكورة أعيياله, المترتبيية عمييى ال 

مجتمعييية إليييى حرميييان الفمسيييطينين مييين قيييدرتيم عميييى اسيييتخدام أصيييوليم االقتصيييادية وتحدييييد سياسييياتيم 

 يادة الفقر لدى السكان.ز االقتصادية وتتسبب في 

      يحييييرم الجييييدار والسياسييييات المرفقيييية لييييو الفمسييييطينين ميييين مييييواردىم االقتصييييادية وميييين قييييدرتيم عمييييى

طينية. فيالموارد االقتصيادية الفمسيطينية، مثيل األراضيي استخداميا بكفاءة لخدمية مصيالح التنميية الفمسي

والميييياه والييييد العاممييية والمييييارات , تصيييادر لبنييياء الجيييدار أو تظيييل معطمييية نتيجييية لتعيييذر الوصيييول إليييى 

 األرض ومكان العمل. 

       , السيييوق وبالتيييالي فيييان  سينشييي  عييين الجيييدار بعيييد اكتماليييو جييييوب معزولييية غيييير متجييياورة جغرافييييًا

لفمسييطيني سيقسييم فعميييًا إلييى مجموعيية ميين األسييواق غييير المتصييمة. و ستصييبح القييدرة عمييى الييوطني ا

االتجار بالخدمات والسمع أو البحث عن وظائف فيي السيوق الفمسيطينية برمتييا مسي لة ال يمكين التنبيؤ 

 بيا ومكمفة نتيجة لحرمان الناس والسمع من الحركة غير المقيدة.

 وتعييذر الوصييول إلييى األسييواق الخارجييية ب قييل التكيياليف ستصييبح  مييع تعييذر اإلنتيياج عمييى نحييو تنافسييي

، رىينيية لمسييوق اإلسييرائيمية "المنافسيية". وستصييبح قييدرة 0745السييوق الفمسييطينية كمييا حييدث فييي حقبيية 

الصادرات االسرائيمية عمى التنافس أكبر من قدرة السمع الفمسطينية، وسيصيبح اسيتيراد السيمع االجنبيية 

سييييرائيمين . وسيييييجعل وسييييطاء اسييييرائيمين . وسيييييجعل الواقييييع االقتصييييادي أيسيييير ميييين خييييالل وسييييطاء ا

 (07) سينش خيار االنفصال عن إسرائيل وتنويع العالقات في المستقبل صعبًا لمغاية.

  مبناى فاً محافظاة  892مبناى، منهاا  2438بلغ عدد المباانً التاً أصابحت داخال الجادار الفاصال

ماان المنشااآت االقتصااادٌة  75 كمااا أصاابح  2م 810مبااان دماارت بالكاماال مساااحتها  10طااولكرم، 

منشااؤة  27طااولكرم دماار بشااكل كلااً منهااا  منشااؤة فااً محافظااة 473لكاماال، منهااا داخاال الجاادار با
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ائر مركااز المعلومااات الفلسااطٌنً أن مجمااوع خساا وذكاار تقرٌاار صااادر عاان 2م11500حتها مسااا

ألاف دوالر خساائر تادمٌر  280ملٌون دوالر، منها  10.7الجدار  التجمعات التً تيررت من بناء

ألف دوالر خسائر تدمٌر  119ألف دوالر خسائر تدمٌر شبكات الطرق و 417آبار المٌاه الجوفٌة و

ألااف دوالر خسااائر تاادمٌر شابكات الكهرباااء. كمااا صااادرت ساالطات االحااتالل  194شابكات المٌاااه و

  اإلسرائٌلٌة آالف الدونمات من أرايً الفلسطٌنٌٌن لتصبح مناطق عسكرٌة

 (20) مغلقة.

 اثره عمى مصادرة وتجريف االراضي :-4       

جرٌمااااة بناااااء الجاااادار، تاااادمٌر مساااااحات واسااااعة ماااان األرايااااً الزراعٌااااة الفلسااااطٌنٌة،  رافااااق

امتاادت ماان قرٌااة زبوبااا فااً شاامال الياافة  دونماااً ماان األرايااً الفلسااطٌنٌة، 042.562 ومصااادرة

الغربٌااة إلااى قرٌااة مسااحة جنااوب مدٌنااة قلقٌلٌااة، وقاادرت مساااحة األرايااً التااً سااٌتم مصااادرتها 

 ٌااااااااااااون دوناااااااااااام عنااااااااااااد اكتمااااااااااااال الجاااااااااااادار الشاااااااااااارقً. مل 0.40لصااااااااااااالح الجاااااااااااادار 

وقد أشارت نتائج المسح الاذي أجاراه الجهااز المركازي لءحصااء الفلساطٌنً، إلاى أن نسابة األسار 

%، مان 02.7% مان األسار التاً تقاٌم غارب الجادار، و7.0التً تم مصادرة أراياٌها كلٌاا بلغات 

قاٌم غارب الجادار، التاً تمات مصاادرة األسر التً تقٌم شرق الجدار، فٌما بلغت نسبة األسر التً ت

% ماان األساار التااً تقااٌم شاارق الجاادار. وٌالحااظ ماان خااالل 02.1%، و07.7جاازء ماان أرايااٌها 

النتائج أن معظم األرايً التً تمت مصادرتها فً التجمعات التً تؤثرت بالجادار، كانات تساتخدم 

 %.64.2وبلغت نسبتها  ألغراض الزراعة،

 زراعية المجرفة في المحافظات التي يمر بيا الجدار( : مساحة االراضي ال7جدول )

 المحافظة             مساحة االرض المجرفة / دونم

 المجموع ممكية خاصة ممكية حكومية 

 4865    6931      885     جنين

 3221     3371     651     طولكرم
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 71227    71577    751      قمقيمية

 881    881     1     سمفيت

 6116    6127    77    القدس

 611     611     1     بيت لحم

 66698     67116     7692      المجموع

 

ونظرا الن غالبٌة االراضً المصادرة والمجرفة مزروعة اشجار مثمرة فٌترتب على ذلك 

 ما ٌلً :

 المثمرة وبخاصة أشجار  إلحاق اليرر البالغ بالبٌئة نتٌجة اقتالع مئات اآلالف من األشجار

 الزٌتون.

  22وظٌفة عمل والى تدمٌر صناعة زٌت الزٌتون بعد ان كانت هذه المنطقة تنتج  6500خسارة 

الف طن  50الف طن من زٌت الزٌتون كل سنة، وكذلك سٌتؤثر انتاج هذه المنطقة التً كان ٌصل 

 . الف طن من الخضروات 100كه و من الفوا

 ع٠ٕٛب ؽًٕب 50 ثّؼذي اٌفٛاوٗ صّبس ئٔزبط أخفبع 

  طن سنوٌا 022,222انخفاض انتاج الخيروات بمعدل 

  ًراس ماشٌة اماكن رعٌها  02،222ستفقد حوال 

 ُاٌذ١ٛأبد ٚدظبئش اٌط١ٛس ِٚضاسع اٌجالعز١ى١خ اٌج١ٛد ِٓ اٌّئبد رذ١ِش ع١ز . 

 ٞاٌف  12 ِٓ فأوضش اٌفٍغط١ٕٟ، ٌاللزظبد ٚرشاو١ّخ ثبٌغخ أػشاس ئٌٝ رٌه ٚع١إد 

وزٌه اوضش ِٓ فٟ إٌّطمخ اٌزٟ رمغ اِبَ اٌجذاس اعشح دخٍٛا  3000ِٓ عىبْ ج١ٕٓ ِٛصػ١ٓ ػٍٝ 

ٚدذح عى١ٕخ ِٛصػخ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌزجّؼبد اٌغىب١ٔخ ٚفٟ ِذ٠ٕخ لٍم١ٍ١خ ٚدذ٘ب رُ خغبسح  2200

 (20)% ِٓ االساػٟ اٌّش٠ٚخ . 72دُٚٔ ِشثغ اٞ ِب ٠ؼبدي  8600
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اثره على المٌاه : -3  

نظرًا ألن الضفة الغربية تحتوي عمى أجود وأوفر مخزون مياه جوفية، حيث أن أرضيا صخرية ال تسمح 

بتسرب المياه، كما أن بعدىا النسبي عن البحر ساعد عمى ارتفاع درجة المياه التي ال تت ثر بمموحة 

ية استغاللو وحرمان البحر، ظمت عين إسرائيل عمى المخزون الجوفي لممياه في الضفة الغربية وعمى كيف

الفمسطينيين من االستفادة منو، وكان بناء المستوطنات في الضفة من أىم أىدافو السيطرة عمى ىذا 

مميون متر مكعب من مياه  12الشعب الفمسطيني من  مالمخزون، وكذلك جاء الجدار الفاصل ليحر 

% من 85تزع إسرائيل أكثر من وتن مميون متر مكعب. 400و المائية بيالحوض الغربي، الذي تقدر طاقت

المنطقة تقع  % من استخدام إسرائيل لممياه.25المياه الفمسطينية من الطبقات الجوفية أي حوالي 

شرقً،  خلف الجدار العنصري، تقع فوق الحويٌن الجوفٌٌن الغربً والشمال الموجودة  المعزولة 

المعزولة الشرقٌة، فتقع  سنوٌاً، أما المنطقةملٌون متر مكعب  305اللذٌن تقدر طاقتهما التصرٌفٌة بـ 

ر مكعب سنوٌاً. ملٌون مت 252وق الحوض الشرقً، ذي الطاقة التصرٌفٌة التً تقدر بنحو ا فبكامله

ملٌون متر مكعب  55بئًرا، ب طاقة يّخ تقدر بـ  263آلبار الجوفٌة فً هاتٌن المنطقتٌن بـ دد اوٌقدر ع  

.ًملٌون متر مكعب سنوٌا 22ٌنبوعاً ب طاقة تصرٌفٌة  35ابٌع فٌقدر بـ بالسنة، أما بالنسبة لعدد الٌن . 

أخرى  13بئراً تقع مباشرة على السٌاج، و 23بئرا منها  36كما أن الجدار أدى إلى فقدان أكثر من   

 بالقرب منه كانت تستغل ألغراض الزراعة والشرب، حٌث أصبحت هذه اآلبار المقامة قبل عام 

ملٌون متر  55م واقعة بٌن الجدار والخط األخير، وكانت هذه آلبار تنيح سنوٌاً بمقدار 1967  

% من إجمالً الكمٌات المستخرجة من الخزان الغربً حسب المعلومات 25مكعب وبنسبة ال تقل عن   

دار إلى الواردة من سلطة المٌاه الفلسطٌنٌة، كما أن سلطات االحتالل اإلسرائٌلً تسعى من خالل الج  

تشكل كامل الطاقة المائٌة المتجددة للحوض المائً الجوفً 3م400استمرار سحب ما ٌزٌد على   

(21)الغربً، وهً بغالبٌتها مٌاه فلسطٌنٌة تتكون داخل حدود اليفة الغربٌة.   
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اثره على الجانب الصحً :-5  

% من االسر 73حرم  الجدار نظرا لتركز الخدمات الطبٌة فً المدن والتجمعات السكانٌة الكبٌرة سٌ  

 الفلسطٌنٌة الواقعة غرب الجدار من الوصول للمإسسات الصحٌة فً المدن ، وكذلك سٌحرم 

(22)الفلسطٌنٌون فً اليفة من الحصول على الخدمات الطبٌة المتقدمة والممٌزة فً مدٌنة القدس .  

 

اثره على التعلٌم :-6  

مدرسة سيكونون خارج الجدار، فيما سيرتاد أكثر  320ألف طالب في  170سيمحق الجدار الضرر بي 

 150من نصفيم مدارس داخل الجدار، خاصة في المرحمة األساسية العميا، فعمى سبيل المثال ىناك 

طالبا في طولكرم فقط، يجدون حاليا صعوبة في الوصول إلى مدارسيم، وىناك توقعات  650مدرسًا و

طالبًا من محافظات جنين  2.898وأوضحت وزارة التعميم أن  .ب ن تتضاعف النسبة مع اكتمال الجدار

وطولكرم وقمقيمية أصبحوا غير قادرين عمى إكمال سنواتيم الدراسية، نتيجة لمجدار الفاصل الذي حال 

دونم من اراضي جامعة  62ويعد ما قامت بو اسرائيل من االستيالء عمى  دون وصوليم إلى مدارسيم.

يعد ذلك اكبر مثال عمى استيتار اسرائيل بمؤسسات المجتمع المدني الفمسطينية القدس لصالح الجدار 

.(23)  

احة واالثار:ٌعلى السأثره  -1  

 

     (6المقبرة االسالمٌة فً بٌت لحم )                   
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ةٌاطق والمواقع التارٌخٌة واألثرسٌإدي السور العنصري إلى ابتالع، وإلحاق الدمار بالعشرات من المن  

 الفلسطٌنٌة، وسٌقلل من أهمٌة المقاصد والمدن السٌاحٌة وخاصة بٌت لحم والقدس والخلٌل. وسٌإثر على 

 مستقبل السٌاحة الرٌفٌة والبٌئٌة، إيافة إلى السٌاحة الدٌنٌة.

وأكد مدير عام دائرة اآلثار العامة في وزارة السياحة اآلثار، د. حمدان طو، أن الجدار سيؤثر عمى 

السياحة والريفية والبيئية في فمسطين، وقد وقعت بالفعل العديد من مواقع اآلثار في نطاق الجدار مستقبل 

 مثل موقع الذىب، الواقع شمال مدينة جنين والذي يحوي مقتنيات أثرية تعود لمفترة الرومانية والبيزنطية

ازاًل محيط مسجد بالل بن وفي مدينة بيت لحم، التي سيضم الجدار الفاصل مدخميا الشمالي في حوزتو ع

 رباح والمقبرة اإلسالمية ودائرة األوقاف اإلسالمية عن باقي أجزاء المدينة.

مرور جدار الفصل العنصري ببلدة العٌزرٌة فً القدس الشرقٌة أن ٌدمر مقبرة الشهداء، وهً  ومن شؤن  

 مقبرة تارٌخٌة، تيم رفات مقاتلٌن مسلمٌن، منذ عهد صالح الدٌن األٌوبً.

والجيوب بفعل الجدار إلى إعاقة الحركة السياحية بين ) المناطق المعزولة (  وسيؤدي خمق الغيتوىات 

المدن الواقعة في الشمال والجنوب خاصة مدن الناصرة رام اهلل نابمس وجنين إضافة إلى جريمة عزل 

رز المقاصد السياحية أريحا والبحر الميت، عدا عن فصل مدينتي القدس وبيت لحم المتين تشكالن أحد أب

(24) في فمسطين.  
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: الخاتمة  

لحماٌة للجدار تعذر الكٌان باقامته  ورغم اجد ان فكرة انشاء الجدار فكرة قدٌمة فً خاتمة بحثً هذا

الهدف الحقٌقً من انشائه هو  عقب انتفاية االقصى المباركة ، اال ان المجاهدٌن كٌانه من هجمات 

وكذلك العادة تقسٌم الحدود  ،لالستمرار فً االستٌالء على الخٌرات التً تجود بها االرض الفلسطٌنٌة

وامعانا فً اذالل المواطن الفلسطٌنً المالك الفعلً لهذه االرض بما ٌخدم زٌادة االطماع الصهٌونٌة 

ه .المباركة بما ٌإثر سلبا على جمٌع جوانب حٌات  

وبالرغم من عدم قانونٌة انشاء هذا الجدار حسب القوانٌن الدولٌة التً وقعت علٌها حكومة الكٌان اال ان 

ذلك لم ٌمنعها من االستمرار فً بناء الجدار تحت مرأى ومسمع العالم الظالم لكن هذا كله لم ولن ٌمنع 

قد بدأتواملنا باهلل ان ال قدس المباركة الفلسطٌنٌٌن من الدفاع عن وطنهم بكافة السبل وها هً انتفاية ال

تنتهً اال بتحرٌر كافة االرايً الفلسطٌنٌة وطرد هذا المحتل بحدوده وجداره عن ارينا ولالبد باذن 

 هللا.

                                                 ٌرونه بعٌدا ونراه قرٌبا جدا باذن هللا .
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 المصادر والمراجع:

 : بتصرف من موقع الجزٌرة نت (0)

-4fe9-87e2-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ac38a38e

4732f21a334d-898a 

 موقع وٌكٌبٌدٌا  الموسوعة الحرة : (0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%

D9%86_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D

8A8%A7%D8%B1%D9%) 

 

 :الشرق العربً بتصرف عن موقع  (1)

f.htm-j-http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat 

 

بتصرف عن موقع المركز الفلسطٌنً لالعالم :  (2)

-/12/20/https://www.palinfo.com/news/2015

-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84

--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A

-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82

%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85 

 

شادي احمد المصري ، جدار الفصل العنصري واثاره االجتماعٌة على الشعب  (3)

 .مكتب محافظة الخلٌل / فلسطٌن  –وزارة االعالم الفلسطٌنً ،  

 

بتصرف عن موقع المركز الفلسطٌنً لالعالم :  (4)

-https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/

-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ac38a38e-87e2-4fe9-898a-4732f21a334d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ac38a38e-87e2-4fe9-898a-4732f21a334d
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
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-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84

--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A

-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82

%A7%D9%85%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8 

 

 

رٌم العارية ،جدار الفصل االسرائٌلً فً القانون الدولً ، كلٌة الدراسات العلٌا /  (5)

 . 0225جامعة النجاح الوطنٌة ، 

 : بتصرف من موقع الجزٌرة نت (6)

-4fe9-87e2-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ac38a38e

4732f21a334d-898a 

 

 بتصرف عن موقع  : مركز الشرق العربً للدراسات الحيارٌة واالستراتٌجٌة (7)

f.htm-j-http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat 

 

 بتصرف عن موقع : (02)

http://www.eslam.de/arab//begriffe_arab/11sa/zionistische_mauer.htm 

 

 بتصرف عن موقع :  (00)

http://www.startimes.com/?t=26720433 

 

 بتصرف عن موقع : (00)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111 

 

 بتصرف عن موقع : (01)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111 

https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ac38a38e-87e2-4fe9-898a-4732f21a334d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ac38a38e-87e2-4fe9-898a-4732f21a334d
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/11sa/zionistische_mauer.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/11sa/zionistische_mauer.htm
http://www.startimes.com/?t=26720433
http://www.startimes.com/?t=26720433
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111
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 بتصرف عن موقع : (02)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111 

 

 بتصرف عن موقع: (03)

http://www.startimes.com/?t=26720433 

 

 بتصرف عن موقع : (04)

14207.html-http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t 

 بتصرف عن موقع :  (05)

f.htm-j-http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat 

 

 

 بتصرف عن موقع : (06)

http://www.alyaum.com/article/1189868 

 

التحدي الشامل ،كلٌة الحقوق/ جامعة –الفصل العنصري  لٌنا محمد الشاللدة ، جدار (07)

 القدس

 بتصرف عن موقع :  (02)

f.htm-j-http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat 

 

بناء الجدار الفاصل فً اليفة مازن ابراهٌم سلمان ،  تقٌٌم االثر البٌئً المترتب على  (00)

 الغربٌة ، كلٌة الدراسات العلٌا / جامعة النجاح

 

 بتصرف عن موقع : (00)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111
http://www.startimes.com/?t=26720433
http://www.startimes.com/?t=26720433
http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html
http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
http://www.alyaum.com/article/1189868
http://www.alyaum.com/article/1189868
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm
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14207.html-http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t 

 

 بتصرف عن موقع : (01)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4109 

 

 بتصرف عن موقع : (02)

http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm 

 

http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html
http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4109
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4109
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-j-f.htm

