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 خطة بحث

 

 المقدمة

تتمثؿ القضية الفمسطينية والصراع مع العدو الصييوني بكونياعقيدة لممسمميف، ففييا المدينة المقدسة أولى  

إلى  ودعاوميبط األنبياء والرسؿ ومسرى الحبيب المصطفى محمد صمى اهلل عميو واحد الذي جمع األمـ القبمتيف 

يدور  أما العدو الصييوني فيو متخصص بالعنصرية مف ىنا ووصفيا بالمنتنة. ترؾ العنصرية بجميع مظاىرىا

لشباب خارج فمسطيف لمجدار بياف مدى معرفة ا الجدار العازؿ أو جدار الفصؿ العنصري و موضوع البحث حوؿ

التعريؼ العاـ لمجدار العازؿ مف بدايتو سيتناوؿ الباحث  ، العازؿ الذي يقاـ عمى أراضي الضفة الغربية

  .وعرض لبعض الصور والكاريكاتير  ومواصفاتو ومراحمو وآثاره السمبية وقانونيتو

التنقػؿ  ات فػيصػعوبمػف يف أبنػاء الشػعب زيػؽ التواصػؿ مػا بػتم والجدار يعمؿ عمى فصؿ األراضي الفمسػطينية ف

صػبحوا يجػدوف أنفسػيـ أ، ف مف منطقة الى اخرى وارغاميـ عمى مغادرة أراضييـ ومنػازليـ والفصػؿ بػيف العػائالت

وغيرىػا سػيتـ  أضرار بالغػة وتراكميػة لالقتصػاد الفمسػطيني، وكذلؾ الخط األخضر ب يسمىسجناء في المنطقة ما 

يقػاتمونكـ جميعػا إال فػي قػرى محصػنة أو  ال :"قولػو تعػالىب، فػي القػراف الكػريـ الجػدار كػرورد ذ،  باذف اهلل اتناولي

 "14االيػػة  "الحشػػر ةسػػور  ".لػػؾ بػػأنيـ قػػوـ ال يعقمػػوفمػػف وراء جػػدر بأسػػيـ بيػػنيـ شػػديد تحسػػبيـ جميعػػا وقمػػوبيـ شػػتى ذ

لمبحػػػث  اقويػػػحػػػافزا  هلمجػػػدار العػػػازؿ ممػػػا أعطػػػاالمحػػػدودة  ةمعرفػػػالمموضػػػوع ل الباحػػػث والسػػػبب الرئيسػػػي الختيػػػار

 والتعرؼ عميو. 

 مشكمة البحث

 مف العديد إلى يؤدي مما ،الضفة الغربية  أراضي عمى العنصري الفصؿ جدار إقامة في الدراسة مشكمة تكمف

 .والمواطنيف  األراضي عمى السمبية اآلثار

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3424&idto=3424&bk_no=48&ID=2881#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3424&idto=3424&bk_no=48&ID=2881#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3424&idto=3424&bk_no=48&ID=2881#docu
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 أىمية البحث

 .بشكؿ أوضح تعريؼ الشباب مف ىـ بالخارج عمى الجدار العازؿ

 ىدف البحث

لمعرفة طريقة  مجدار العازؿ مف ناحية مواصفاتو وآثاره وقانونيتول لشباباتعريؼ في  تكمف أىمية البحث 

 .لجدار الحالي فكرة صييونية قديمةو بياف أف فكرة بناء امقاومتو ، 

 مسممات البحث

 مواصفات الجدار البنائية مف طوؿ وموقع -1

وبالتالي الفصؿ بيف أفراد العائمة الواحدة كال في جيو مف  يعمؿ الجدار عمى فصؿ المدف والقرى -2

 .الجدار

 .األراضي و سرقة المياه واآلثار مصادرة  -3

 مدى قانونية الجدار العازؿ. -4

 منيج البحث

 وبعض المواقع االلكترونية. االلكترونية الكتب مف خالؿ 

 حدود البحث

 تتـ الدراسو خالؿ أربعة شيور.
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 مصطلحات الدراسة

 عاـ المحتمة واألراضي 1948 عاـ المحتمة األراضي بيف الفاصؿ الخط عمى يطمؽ لفظ ىو :الخط األخضر

 ويكيبيديا( ).1967

 عاـ مف أفريقيا جنوب في البيضاء األقمية خاللو مف حكمت ذيال العنصري الفصؿ نظاـ ىو: األبارتيايد

 ).1994 عاـ ديموقراطية انتخابات ذلؾ وأعقب 1993 - 1990 األعواـ بيف النظاـ إلغاء تـ وحتى 1948
 ويكيبيديا(

 كاف 1920وىي منظمة عسكرية صييونية استيطانية، أسست في القدس  كممة عبرية تعني الدفاع: الياجاناه

 االنتداب نطاؽ خارج فمسطيف في الييودية المستوطنات وممتمكات أرواح عف الدفاع تأسيسيا مف المعمف اليدؼ

 ويكيبيديا( ).الحالي (إسرائيؿ) لجيش األساس حجر لتكوف أّىميا مما التنظيـ مف درجةً  المنظمة وبمغت. البريطاني

 الخالصة

ياف الصييوني والذي ييدؼ الي مصادرة األراضي يتمثؿ وجود الجدار الستكماؿ المشروع االستيطاني لمك 

والممتمكات وتيجير العائالت الفمسطينية مف أراضييـ وبيوتيـ ومف يبقى منيـ يكوف مثؿ السجيف في المنطقة 

 المحاطة بالجدار.

ة المقاوموثباتو عمى األرض مع وصموده  لكف مع وجود أبناء الشعب الفمسطيني بكافة أفراده وفصائمو ومؤسساتو

  سيعمؿ عمى افشاؿ مخططات الكياف الصييوني.

 تعريف الجدار العازل
)حسػػب الصػػياينة( ىػػو عبػػارة عػػف جػػدار طويػػؿ  الحػػاجز األمنػػي حسػػب الفمسػػطينييف( أو(جػػدار الفصػػؿ العنصػػري

ضػفة الغربيػة الفمسػطينييف وتقػوؿ أنػو لمنػع دخػوؿ سػكاف ال الخط األخضر قرب الضفة الغربية يبنيو الصياينة في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1#.D8.A5.D8.B3.D8.B1.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D9.84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1#.D8.A5.D8.B3.D8.B1.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D9.84
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لفمسػطينيوف أنػو محاولػة أو المستوطنات الصييونية القريبة مف الخط األخضر بينمػا يقػوؿ ا األراضي المحتمة إلى

 .الكياف الصييونيصييونية إلعاقة حياة السكاف الفمسطينييف أو ضـ أراض مف الضفة الغربية إلى 

 ا لػػو عػػدة أبعػػاد منيػػا البعػػد األمنػػيو اليػػدؼ الرئيسػػي لمجػػدار يتجػػاوز فكػػرة الفصػػؿ العنصػػري كمػػا ىػػو ظػػاىر وانمػػ

لبعد السياسي اليادؼ الستحالة اقامة دولة فمسػطينية وفػتح بػاب لمنع المتسمميف مف تنفيذ العمميات االستشيادية وا

بسبب المعاناة بمصادرة  مف بمدىـ التيويد وخاصة بالقدس والبعد االقتصادي الذي ييدؼ الي تيجير الفمسطينييف

وكػػذلؾ البعػػد االجتمػػاعي الػػذي يعمػػؿ عمػػى فصػػؿ  االراضػػي الزراعيػػة والميػػاه واعاقػػة قػػدرتيـ عمػػى التنقػػؿ والعمػػؿ

 المدف والقرى والعائالت عف بعضيا باالضافة لمضرر مف ناحية صحية وتعميمية.

 الجدار الفاصل في الفكر الصييوني
، فترجػع فكػرة بنػاء الصػييونيةإف فكرة جدار الفصؿ وبنائو قديمػة حديثػة، وليسػت وليػدة اليػـو كمػا تػدعي القيػادات 

يػػر البريطػػاني لشػػؤوف اإلرىػػاب، بوضػػع خطػػة ـ حػػيف طمػػب مػػف تشػػارلز بتيػػارت، الخب1937عػػاـ لجػػدار فاصػػؿ 

إلقامة جدار عمػى طػوؿ محػاور الطػرؽ الرئيسػية مػف الحػدود المبنانيػة فػي الشػماؿ وحتػى بئػر السػبع، وقػاـ الخبيػر 

البريطاني بتيارت برسـ المرحمة األولى مف عممية إقامة الجدار حسب الحاجات االستراتيجية العاجمة، وىو جدار 

كػـ مػف طبريػا فػي الشػماؿ الشػرقي وحتػى رأس النػاقورة  80تفػاع متػريف يػتـ بنػاؤه عمػى طػوؿ مف أربع طبقات وبار 

مميػوف دوالر، وأوكمػت  60في الشماؿ الغربي بػالقرب مػف محػاور الطػرؽ المركزيػة، وكانػت تكمفػة المشػروع آنػذاؾ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
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ـ ىدـ الجدار مف ِقَبػؿ سػكاف بريطانيا إلى شركة 'سوليؿ بونيو' ميمة بنائو؛ ولمجموعات 'الياجانا' لحراستو. وقد ت

 القرى العرب عمى جانبي الجدار.

 تجديد الفكرة حديثًا
ومع استمرار االنتفاضة األولى وتصاعدىا وتحوليا إلى الطابع العسكري، وبعد أف أصبحت االنتفاضة عبًئا كبيًرا 

عبػػر المباشػػػرة 48ػعمػػى المؤسسػػة العسػػكرية واألمنيػػة، بػػدأت أوؿ خطػػوات لمفصػػػؿ بػػيف سػػكاف الضػػفة ومنػػاطؽ الػػ

بإصػػدار تصػػاريح خاصػػة لكػػؿ فمسػػطيني يريػػد الػػدخوؿ لمعمػػؿ أو مػػا شػػابيو؛ وذلػػؾ بعػػد تصػػاعد أعمػػاؿ المقاومػػة 

الفمسطينية. وعميػو فػإف فكػرة إصػدار التصػاريح تعتبػر الفكػرة األولػى فػي طريػؽ مػا سػمي التطبيػؽ الفعمػي والعممػي 

المؤسسة العسكرية فكرة اإلغالؽ عمى المناطؽ الفمسطينية إلى لفكرة الفصؿ، إال أف ىذا اإلجراء لـ يفد، فابتعدت 

ـ، وبعػػد ذلػػؾ اقتػػرح رابػػيف إنشػػاء مػػا يسػػمى بالجػػدار األمنػػي العػػازؿ، 1948جانػػب مػػا يعػػرؼ بنظػػاـ منػػع التجػػوؿ 

وكانػػػت البػػػدايات الحقيقيػػػة فػػػي إقامػػػة سػػػياج أمنػػػي حػػػوؿ قطػػػاع غػػػزة مػػػف الناحيػػػة الشػػػمالية والشػػػرقية عمػػػى امتػػػداد  

كػـ، وحػوؿ محػيط المسػتوطنات  55ـ، أو ما يعرؼ بالخط األخضر فيمػا يزيػد عػف 1967المحتمة عاـ  األراضي

في قطاع غزة وخاصة المنعزلة منيا، وكاف الجػدار سػياًجا بسػيًطا وىػو عبػارة عػف أسػالؾ مكيربػة شػائكة بارتفػاع 

 مة.متريف، ولو عدة بوابات ترتبط مع قطاع غزة الستخداميا في مالحقة رجاؿ المقاو 
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 كبسة راس لمنطقة العنصري الفصل لجدار زمني خط

 الى كم 2القدس، محافظة في أبوديس بمدة في

 األقصى المسجد من الشرق

 

لػػػـ تنفػػػذ الفكػػػرة فػػػي الماضػػػي ألسػػػباب سياسػػػية  الصػػػييونيةالحكومػػػة 

متعػػػددة إلػػػى أف بػػػرزت بشػػػكؿ قػػػوي بعػػػد حػػػرب الخمػػػيج الثانيػػػة عػػػاـ 

حوليػػػا بعػػػد العمميػػػات الفمسػػػطينية الصػػػييوني ، وتزايػػػد الجػػػدؿ 1990

ومػا تػاله فػي عيػد  1993في العػاـ  االراضي المحتمةالمكثفة داخؿ 

األسػبؽ إسػحاؽ رابػيف، وبعػد البػدء بتطبيػؽ  الصييونيرئيس الوزراء 

اتفاقيػػات أوسػػمو أصػػبح ىػػذا الجػػدار نموذًجػػا لمفصػػؿ األمنػػي، وكأنػػو 

تجسيد لمحدود النيائية لقطاع غزة. واستقرت األمور عمى ىذا الحاؿ 

، 2000حتى ىبػة األقصػى التػي تحولػت إلػى انتفاضػة منظمػة عػاـ 

كرية الشرسػػػػة، وتحولػػػػت مػػػػف صػػػػورتيا الشػػػػعبية إلػػػػى المقاومػػػػة العسػػػػ

الستشػػيادية بشػػكؿ كبيػػر. عنػػدىا وخاصػػة بعػػد أف ظيػػرت العمميػػات ا

الفصػػػػػػؿ لمتنفيػػػػػذ الفعمػػػػػػي لجػػػػػدار   باإلعػػػػػػدادالعػػػػػػدو الصػػػػػييوني  بػػػػػدأ

 ـ، تقػػػػػدـ وزيػػػػػر الحػػػػػرب الصػػػػػييوني2001العنصػػػػػري، و فػػػػػي عػػػػػاـ 

ة والعدو الصييوني األراضي المحتمة في الضفة مف جيالسابؽ بنياميف بف أليعزر بخطة لبناء جدار الفصؿ بيف 

بعد اعتدائيا الموسع عمى الضفة الغربية بما  الجدار الفاصؿتنفيذ  الصييونية، وباشرت الحكومة مف جية أخرى 

. وىػػذا يػدؿ عمػػى أف مشػػروع الجػػدار الفاصػؿ لػػـ يػػأت نتيجػػة 2002السػػور الػواقي" فػػي العػػاـ "سػمي آنػػذاؾ بعمميػػة 

نمػػا يػػأتعػػدو الصػػييوني العي ديػػاضػػة األقصػػى وبػػدوافع أمنيػػة كمػػا النتف رحػػت منػػذ ر صػػييونية طترجمػػة ألفكػػا وا 

 عقود وحالت أسباب سياسية دوف تنفيذىا.

بسرعة إنشاء الجدار الفاصؿ في الضفة الغربية،  الصييونيةـ طالبت لجنة التوجيو الحكومية 2002وفي نيساف  

، ثـ جاء  100وقد صودؽ بداية عمى إقامة جدار بطوؿ  الصادر في  األمر العسكريكـ حتى منطقة طولكـر

 كـ.10ـ وقضى بإقامة جدار طولو  2002شير أيار عاـ 
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إنشاء جدار عازؿ بطوؿ الضفة الغربية يفصؿ بيف األراضي  الصييونيةـ قررت الحكومة 23/6/2002في  و

وما زاؿ  كـ. 350مف جية أخرى، ويبمغ طوؿ الجدار العازؿ العدو الصييوني المحتمة في الضفة مف جية و 

ومخططاتو قيد التعديؿ المستمر، وبناء عمى الخطة التي  2009مشروع بناء الجدار مشروعا قيد التنفيذ حتى 

كـ عند نياية البناء، وىذه الخطة  703فإف طوؿ الجدار سيبمغ  4/2006/ 30في الصييونيةأعمنتيا الحكومة 

 /2/ 20كـ والمعمنة بتاريخ  670تعتبر التعديؿ مف ضمف سمسمة مف التعديالت، حيث أنو كاف طوؿ مساره 

كـ  48والتي كانت أساسا تعديال عمى مسار سابؽ مقترح لمجدار، وقد زاد مف الطوؿ المقترح بمقدار  2005

 .  6/2004 / 30كـ بحسب المقترح في 622كـ بعد أف كاف  670بحيث أصبح طوؿ الجدار المخطط 

  ومكّوناتو  مجدار العازلوصف عام ل
قػػػػػد يػػػػػوحي بػػػػػو اسػػػػػمو، لػػػػػيس  والجػػػػػدار عكػػػػػس مػػػػػا

جػػػػػػداًرا واحػػػػػػًدا، بػػػػػػؿ يوصػػػػػػؼ الجػػػػػػدار بأّنػػػػػػو عمػػػػػػى 

الجانػػػػػػػػب الفمسػػػػػػػػطينّي عبػػػػػػػػارة عػػػػػػػػف سػػػػػػػػّت لفّػػػػػػػػات 

)أحزمػػػػػػة( مػػػػػػف األسػػػػػػالؾ الّشػػػػػػائكة، يمييػػػػػػا خنػػػػػػدؽ 

بعػػػػة أمتػػػػار وعرضػػػػو أيضػػػػا نفػػػػس يصػػػػؿ عمقػػػػو أر 

ج لمػػػػػػػرور الػػػػػػػدوريات، ثػػػػػػػـ سػػػػػػػيا ثػػػػػػػـ طريػػػػػػػؽ ترابػػػػػػػي ،يػػػػػػػدؼ لمنػػػػػػػع مػػػػػػػرور المركبػػػػػػػات والمشػػػػػػػاة وىػػػػػػػو ي الحجػػػػػػػـ 

د عمػػػػػى جانبيػػػػػػو بػػػػػػف مػػػػػػف طريػػػػػؽ معفيتكػػػػػو  ، الصػػػػػييونيجانػػػػػػب الأمػػػػػػا عمػػػػػى  بارتفػػػػػاع ثالثػػػػػػة أمتػػػػػار. إلكترونػػػػػي

وأبػػػػػػراج مراقبػػػػػػة مػػػػػػزودة  ةثػػػػػػر المتسػػػػػػّمميف وأسػػػػػػالؾ شػػػػػػائكة ثػػػػػػـ أجيػػػػػػزة إنػػػػػػذار إلكترونيػػػػػػف القتفػػػػػػاء أاف رمميػػػػػػاممػػػػػػر 

الحػػػػػػػػائط  امتػػػػػػػػًرا، أمػػػػػػػػ 60. لػػػػػػػػذلؾ يبمػػػػػػػػغ عػػػػػػػػرض الحػػػػػػػػاجز فػػػػػػػػي بعػػػػػػػػض أجزائػػػػػػػػو بكػػػػػػػػاميرات وأجيػػػػػػػػزة استشػػػػػػػػعار

 التػػػػػية، ويبمػػػػػغ ارتفاعػػػػػو ثمانيػػػػػة أمتػػػػػار. وتوجػػػػػد بػػػػػيف المنػػػػػاطؽ السػػػػػكاني فيقػػػػػاـ فػػػػػي أمػػػػػاكف الكثافػػػػػة،  اإلسػػػػػمنتي

يقػػػػوـ عمييػػػػا الجنػػػػود سػػػػوؼ نػػػػذكرىا الحقػػػػا، وقػػػػد اختمػػػػؼ حػػػػوؿ طػػػػوؿ الجػػػػدار مػػػػا بػػػػيف  بوابػػػػاتفصػػػػميا الجػػػػدار، 

عمػػػػػى مسػػػػػار  االحػػػػػتالؿ تجرييػػػػػا حكومػػػػػة التػػػػػي ةالتعػػػػػديالت المسػػػػػتمر كػػػػػـ بسػػػػػبب  711كػػػػػـ و 709كػػػػػـ و 770
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طػػػػػوؿ الجػػػػػزء الػػػػػذي يحػػػػػيط يبمػػػػػغ و يعزليػػػػػا الجػػػػػدار.  التػػػػػييتفػػػػػاوت تقػػػػػدير مسػػػػػاحة المنػػػػػاطؽ  وبالتػػػػػالي ،الجػػػػػدار

متػػػػػػرا فػػػػػػي بعػػػػػػض المواقػػػػػػع والمقػػػػػػاطع التػػػػػػي 150–60 يتػػػػػػراوح مػػػػػػفامػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمعػػػػػػرض  ،كػػػػػػـ 142بالقػػػػػػدس 

 سيمر منيا.

قامػة أسػالبنػاء حػائط إسػمنتيؿ يتعّدى مسػألة لكف االىـ مف ذلؾ كمو كوف الجدار العاز  ؾ شػائكة، وغيرىػا إنػو ، وا 

، وتقسػيميا إلػى ثػالث منػاطؽ، 2كػـ 57876البالغػة  الضػفة الغربيػة% مػف مسػاحة أراضػي 39 قص وقطعة عممي

ة بػيف الجػدار منطقػة العػزؿ الغربيػة الممتػد ييا سمطات االحػتالؿ بالكامػؿ، ثػـة تسيطر عموىي: منطقة أمنية شرقي

، وىي الضفة% مف مساحة 61ية، وتعادؿ فيي المنطقة المتبق ، لثةاأما الث .ىي األقؿ مساحةوالخط األخضر، و 

 يف.لمفمسطيني العدو الصييونيتنازؿ عنيا يأف  المتوقعمف  التي

 جدران العمق
دؼ ال يعد الجدار مجرد بناء بسيط، وال كيانًا منفردًا، حيث يتـ بناء حاجز إضافي يشار إليو بجدار "العمؽ"، ويي

مترًا، وىو عبارة عف  25ىذا الخندؽ إلى إعاقة مضاعفة لحركة المواطنيف الفمسطينييف، ويبمغ عرضو تقريبًا 

ويقع إلى الشرؽ مف الجدار األوؿ وييدؼ إلى السيطرة عمى غور األردف وىو ما  ، كتمة مف األسالؾ الشائكة

 أطمؽ عميو بجدار "العمؽ" أو "الجدار المزدوج".

  العازل الجدار إنشاءمراحل 
ثػـ أضػيفت لقد جرى تقسيـ المشػروع لػثالث مراحػؿ )أ، ب، ج( 

لكػػػؿ  دوالر 2500000 المرحمػػػة الرابعػػػة وكانػػػت تكمفػػػة الجػػػدار

لمرحمػػػػة األولػػػػى الجػػػػدار فػػػػي اسيصػػػػؿ طػػػػوؿ  واحػػػػد.كيمػػػػو متػػػػر 

بػالرغـ مػف أف  األولػى الػثالث كـ بالكامؿ لممراحؿ 600حوالي 

مع األراضي 1967 حتمة عاـطوؿ حدود الضفة الفمسطينية الم
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 كـ فقط وذلؾ يعكس حجـ التػداخؿ وامتػدادات ىػذا الجػدار، وقػد تػـ فيمػا بعػد إقػرار 360ىو  1948 المحتمة عاـ

 مرحمة إضافية لمجدار.

 المرحمة األولى. 1

، تـ كـ 145 في منطقة سمفيت بطوؿمسحة  تمتد مف قرية سالـ قضاء جنيف في شماؿ الضفة الغربية حتى قرية

. باإلضافة إلى األراضي المحيطة بالقدس جنوب راـ اهلل وشماؿ بيت 2003النتياء مف بنائيا نياية شير تموز ا

أمتار. وقد ذكػر  8 - 7"، وقد وصؿ ارتفاع الجدار في تمؾ المرحمة مف  غالؼ القدس "ػ لحـ. وذلؾ ما يسمى ب

 كـ. 160مركز الدراسات العربية في القدس أف طوؿ المرحمة األولى كاف 

 . المرحمة الثانية2

والتػي يبمػغ طوليػا  عمػى المرحمػة الثانيػة مػف بنػاء الجػدار، 2003فػي كػانوف الثػاني  الصػييونيةصادقت الحكومػة 

 . جمبوع شماؿ جنيف إلى مجمع مستوطنات ، وقد تـ العمؿ فييا بشكؿ متسارع حيث بدأت مف قرية سالـكـ 45

 .المرحمة الثالثة3

"مسػتوطنة ألكنػا"  عمى المرحمة الثالثة التػي بػدأت مػف محافظػة سػمفيت، وتحديػدًا مػف نيةالصييو صادقت الحكومة 

مػػع جػػدار  كػػـ(  141بطػػوؿ )  ، قػػرب محافظػػة راـ اهللالصػػييونيالجاثمػػة عمػػى أراضػػييا، إلػػى معسػػكر "عػػوفر" 

 ، وذلؾ حسب مركز الدراسات العربية.كـ 231 ، وسيكوف طوؿ ىذه المرحمةكـ 90عمؽ ثانوي بطوؿ 

 .المرحمة الرابعة4

مػػف "مسػػتوطنة  ، فقػػد ذكػػر المركػػز نفسػػو أنيػػا تمتػػدالصػػييونيةأمػػا المرحمػػة الرابعػػة التػػي صػػادقت عمييػػا الحكومػػة 

. واسػتكمااًل كػـ(  22عمػؽ ثػانوي )  مع جػدار كـ(  114ىارجيمو" إلى "مستوطنة كرمؿ" جنوب الخميؿ بطوؿ ) 

فػػي الشػػماؿ والجنػػوب مػػف المدينػػة  كػػـ 22.5بطػػوؿ  بنػػاء جػػدارإلجػػراءات تيويػػد القػػدس وتغميفيػػا وعزليػػا فقػػد تػػـ 
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مع جدار عمػؽ ثػانوي بطػوؿ  كـ 50 الصييونيةصادقت عمييا الحكومة  المقدسة وتبمغ مساحة تمؾ المرحمة التي

 .كـ 644طوؿ الجدار بأكممو حسب مركز الدراسات العربية  كـ وبذلؾ يكوف1

طولػو  سػيكوف وي الذي سيحيط مدينة القدس المحتمػة وعنػد اكتمالػلجدار اوأخطر ما في ىذه المراحؿ، ىو الغالؼ 

عػػف بػػاقي أرجػػاء الضػػفة  ألػػؼ مػػواطف فمسػػطيني مػػف القػػدس 249 ػتقريبػػًا، وسيفصػػؿ مػػا يقػػدر بػػ كػػـ 70اإلجمػػالي 

 .الغربية

  العازلجدار البوابات 
بمػدات التػػي يعزليػا الجػػدار قػـو قػػوات االحػتالؿ بإنشػػاء بوابػات عمػػى امتػداد جػػدار الفصػؿ العنصػػري فػي القػػرى والت

بشػػػكؿ كامػػػؿ ومػػػا يزيػػػد مػػػف معانػػػاة المػػػواطنيف وعػػػذابيـ ىػػػو بعػػػد البوابػػػات عػػػف بعضػػػيا الػػػبعض فأحيانػػػا يضػػػطر 

لموصوؿ إلى أراضييـ التي لـ تكف تبعد عنيـ سوى كـ  50المزارعوف الفمسطينيوف السير لمسافات قد تصؿ إلى 

ب والموظفيف والعماؿ7 وتطالب قوات االحتالؿ المواطنيف بالحصوؿ كيمومتر أو اثنيف وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمطال

عمػػى تصػػاريح لممػػرور عبػػر بوابػػات معينػػة لموصػػوؿ إلػػى أراضػػييـ. ويػػأتي ذلػػؾ بنػػاء عمػػى األمػػر العسػػكري الػػذي 

أصػػػدرتو قػػػوات االحػػػتالؿ بخصػػػوص وضػػػع األراضػػػي التػػػي عزليػػػا الجػػػدار فػػػي المرحمػػػة األولػػػى التػػػي أعمػػػف عػػػف 

ما تاله مف إصدار تصاريح لمقرى المعزولػة خمػؼ الجػدار لمبقػاء فػي قػراىـ وكػذلؾ التصػاريح التػي االنتياء منيا و 

أصػػػدرت لممػػػزارعيف فػػػي القػػػرى الواقعػػػة خمػػػؼ الجػػػدار لموصػػػوؿ إلػػػى مػػػزارعيـ خمػػػؼ الجػػػدار. وذلػػػؾ بعػػػدـ السػػػماح 

 إال بتصاريح خاصة تصدر عف القائد العسكري. الصياينةبدخوليا أو اإلقامة بيا لغير 

بوابػة لمتنقػؿ إلػى أجػزاء الضػفة  66ـ حسػب المعطيػات المتػوفرة 2008أقيـ في الجدار الفاصؿ لغايػة شػير تمػوز 

منيا صالحة الستخداـ السكاف الفمسطينييف، أغمبيا في موسـ  39منيا مغمقة وفقط  27الغربية التي عزلت عنيا،

 قطؼ الزيتوف. 

 تنقسـ إلى قسميف: 20مفتوحة البوابات ال
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ر يوميػػة التػػي يسػػتخدميا السػػكاف لممػػرور مػػف مكػػاف سػػكنيـ إلػػى منػػاطؽ أخػػرى فػػي الضػػفة الغربيػػة، يفػػتح . معػػاب1

سػػاعة متواصػػمة يوميػػًا، وجػػزء يفػػتح مػػرتيف فػػي اليػػوـ فػػي سػػاعات محػػددة وىنالػػؾ  12جػػزء مػػف ىػػذه البوابػػات لمػػدة 

 ساعة. 24معابر قميمة فقط المحصنة بالجنود 

 

تـ فتحيا مرتيف أو ثالث مرات في اليػوـ يوميػًا أمػاـ مػزارعيف أصػحاب محاصػيؿ .  بوابات زراعية يومية التي ي2

الموجػػودة فػػي الجانػػب الثػػاني لمجػػدار الفاصػػؿ، والتػػي تسػػتمـز عنايػػة يوميػػة، مثػػؿ الخضػػروات، البيػػوت البالسػػتيكية 

صػاحبو  يمكػف الزراعية وغيرىا. يشترط مرور المزارعيف بالحصوؿ عمى تصاريح مػف )اإلدارة المدنيػة(. التصػريح

 مف المرور عبر بوابة معينة فقط.

زراعية موسمية يتـ فتحيا في مواسـ زراعية معينة فقط )مثؿ موسػـ قطػاؼ الزيتػوف( أمػاـ المػزارعيف  اتوابب يوجد

أصػػحاب األراضػػي القائمػػة فػػي الجانػػب الثػػاني لمجػػدار الفاصػػؿ، عمػػى األغمػػب يػػتـ فػػتح البوابػػات فػػي ىػػذه المواسػػـ 

رات في اليـو في ساعات محددة. يشترط مرور المزارعيف بالحصوؿ عمػى تصػاريح مػف )اإلدارة مرتيف أو ثالث م

 المدنية(.

 البوابات المنتشره عمى طول الجداربعض 

 بوابة مدخؿ بمدة قفيف -1

األراضػي  شماؿ طولكـر : أقيمت ىػذه البوابػة حتػى يػتمكف المسػتوطنوف القػادموف مػف مدينػة جنػيف الوصػوؿ إلػى 

باقػػة الشػػرقية، عممػػًا بػػأف ىػػذه البوابػػة ال تفػػتح إال مػػف أجػػؿ سػػيارات قػػوات االحػػتالؿ  -عبػػر طريػػؽ جنػػيفالمحتمػػة 

 والمستوطنيف.
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 بوابة باقة الشرقية -2

وىي مف أجؿ مرور أىالي بمدة باقة الشرقية ونزلة عيسى ونزلة أبو نار لموصوؿ إلى مدينة طولكـر وباقي 

ساعة في الصباح وساعة بعد الظير وىي عنواف لمذؿ والشتيمة لممواطنيف،  المحافظة عممًا بأف ىذه البوابة تفتح

ف فييـ عالوة عمى إغالقيا معظـ األياـ أماـ المواطنيف وصمبيـ ساعات طويمة تحت أشعة الشمس الحارة ، بم

 المرضى وحاالت الوالدة .

 بوابة دير الغصوف  -3

صوؿ إلى مزارعيـ وحقوؿ الزيتوف المثمرة وتفتح البوابػة وىي مف أجؿ السماح لمزارعي دير الغصوف مف أجؿ الو 

مػػف حػػيف آلخػػر سػػاعة واحػػدة صػػباحًا وسػػاعة واحػػدة بعػػد الظيػػر حيػػث يواجػػو المػػزارعيف ىنػػاؾ شػػتى أنػػواع الػػذؿ 

ف والقير والعقاب، ويتمتػع الجنػود عمػى ىػذا الحػاجز شػأنيـ شػأف غيػرىـ مػف الجنػود بمزاجيػة كبيػرة فػي السػماح لمػ

 ـ مف المواطنيف .يريدوف بعبورى

 بوابة شويكة  -4

 وأقيمت مف أجؿ دخوؿ مجنزرات االحتالؿ عمى ضاحية شويكة لموصوؿ إلى مدينة طولكـر .

 بوابة قرية ارتاح جنوب طولكـر -5

أقيمػػت مػػف أجػػؿ السػػماح لممػػزارعيف مػػف الوصػػوؿ إلػػى مػػزارعيـ لكػػف الحقيقػػة تكمػػف فػػي أف أي مػػزارع ال يسػػتطيع 

 .وؿ إلى أرضو مف خالؿ ىذا الحاجز الوص

 بوابة فرعوف جنوب طولكـر  -6

أقيمػػت مػػف أجػػؿ قيػػاـ مجنػػزرات االحػػتالؿ بالوصػػوؿ إلػػى مدينػػة طػػولكـر مػػف المعسػػكر االحتاللػػي الموجػػود فػػي  

 مكانية مرور المستوطنيف عبرىما ."مستوطنة أفني خيفت" إضافة إلى إ
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 بوابة خربة جبارة -7

لمواطني خربة جبارة العامميف داخؿ األراضي التي استولى عمييا االحتالؿ لتنفيذ مشػروع  أقيمت مف أجؿ السماح

"الجدار العازؿ" مف الػدخوؿ أو الخػروج، لكػف قواتػو ال تسػمح منػذ قيػاـ "الجػدار" ولغايػة اآلف مػف دخػوؿ أو خػروج 

المشػي عمػى بطػونيـ لموصػوؿ أي مواطف لمبمدة مما يضطر مواطني البمدة مف المرور مف خػالؿ عّبػارات الميػاه و 

، كما تعاني تمؾ البمدة جراء ذلؾ ، مف نقص حاد في المواد الغذائية وأعالؼ الحيوانات .  إلى مدينة طولكـر

 بوابة لمبة كفر جماؿ -8

، ومف الجدير بالذكر أف ما تدعيو سػمطات االحػتالؿ بإقامػة بوابػات دخػوؿ لممػواطنيف يمت البوابة  لكنيا مغمقة أق

إلػػػى مػػػزارعيـ مجػػػرد أكاذيػػػب فيػػي "بوابػػػات" بمثابػػػة نقػػػاط عبػػػور لقواتيػػا ومسػػػتوطنييا ، عممػػػًا بػػػأف قػػػوات لموصػػوؿ 

االحػػتالؿ تطالػػب المػػواطنيف باستصػػدار تصػػاريح دخػػوؿ ، لكػػف المػػواطنيف والمػػزارعيف رفضػػوا الفكػػرة باعتبػػار أنيػػا 

 يستطيع منعيـ مف الوصوؿ إلييا . أراضييـ وال أحد

 بوابة عنبتا -9

مف أجؿ السػماح لمػواطني طػولكـر مػف الخػروج إلػى المػدف األخػرى 7 ولكنيػا فػي معظػـ األحيػاف مغمقػو وال  أقيمت

 يسمح لممواطنيف بالمغادرة مف خالليا .

 بوابة عزوف عتمة -10

 فمسطيني يتحكـ جنود االحتالؿ في حرية حركتيـ. 1800يسكف خمفيا  

 بوابة الجيب  -11

 مف سكاف الجيب ، وكذلؾ تفصؿ ما بيف حي الخاليمة وباقي أنحاء القرية. ـوأراضيي تفصؿ ما بيف المزارعيف
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 حاجز قمنديا  -12

لى القدس ورغـ وجود الحاجز داخؿ أراضي الضفة الغربية، بعيدًا عف الخط األخضر، موىو محطة ل  عبور مف وا 

األراضػػػي فة الغربيػػة و حدوديػػػة تفصػػؿ بػػيف الضػػػ عتبػػػره محطػػةي العػػدو الصػػييوني محػػاط بقػػرى فمسػػػطينية، إال أف 

 المحتمة.

 بوابة كفر صور  -13

 أقيمت جنوب قرية كفر صور شماؿ الضفة الغربية.

 بوابة جيوس  -14

 مساًء(. 6 –صباحًا  6ساعة )  12تقع شماؿ غرب بمدة جيوس ويتـ فتحيا يوميًا لمدة 

 بوابة البركسات -15

مسػاء ويسػتفيد منيػا سػكاف  و  ظيػراو  صػباحا ة سػاعةلمػد تحيا يوميًا ثالث فتراتجنوب بمدة جيوس، ويتـ ف تقع

 البيت المعزوؿ مف عائمة أبو شارب.

 بوابة تصوفيـ -16

تخدـ مزارعي قمقيمية وفي بعض األحياف مزارعي جيوس، وأيضًا مستوطني تصوفيـ، المقامة عمى أراضي قمقيمية 

مسػػاء(، وتجمػػع عػػرب  7 – 5اعة )سػػاعة لممػػزارعيف فقط،مػػف السػػ 12وجيػػوس شػػماؿ شػػرؽ قمقيميػػة، وتفػػتح مػػدة 

 الرماضيف الشمالي الذي أصبح معزواًل خمؼ الجدار.

 (1038بوابة رقـ ) -17

 متر وال يستخدميا إال الجيش.100وتقع غرب بوابة تصوفيـ سابقة الذكر بمسافة 
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 ( 1039بوابة رقـ )  -18

 .إغالقيا نيائياب ثـ قاـ فقطيستخدميا الجيش كاف وىي إلى الغرب أيضا و 

 (1050بوابة رقـ )  -19

وكانت تسمى بوابة جالؿ، أو خط الكيرباء )أو واد أبو اسكند(، وىي مغمقة وكاف مزارعي قمقيمية يستخدمونيا 

فتارت قصيرة ما بيف نصؼ ليصموا مزارعيـ المعزولة خمؼ الجدار المنطقة الشمالية، وكانت تفتح ثالث مرات

 ساعة إلى ساعة.

 )معبر اياؿ( لمدينة قمقيميةالبوابة الشمالية   -20

 تقع عمى شارع طولكـر سابقًا والمثمث الشمالي، وىي فقط الستخداـ الجيش لتنفيذ ميماتو داخؿ مدينة قمقيمية. 

 البوابة الجنوبية )شارع جمجولية( -21

وكانػت  (ؿومف المسميات األخرى بوابة عطا )المشات واالراضي المحتمةتفصؿ مدينة قمقيمية عف المثمث الجنوبي 

تفتح فقط لدى مرور أصحاب المشاتؿ الذيف حصموا عمى قرار بمرورىـ منيا مف قبؿ المحكمة العميػا اإلسػرائيمية، 

ولكػػف وبعػػد صػػدور القػػرار المػػذكور تػػـ مػػنعيـ مػػف المػػرور وتػػـ تحػػويميـ لبوابػػة شػػارع حبمػػو القػػديـ، أو حػػاجز ألفػػي 

 منشة العسكري.

 (1108بوابة رقـ )  -22

 ب مدينة قمقيمية عمى شارع حبمو القديـ، وتـ إغالقيا نيائيًا.وىي تقع جنو 

 (1351بوابة رقـ )  -23

 .ساعة يوميًا  12وىي مشتركة مع رأس طيرة وتفتح 
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 (1262بوابة )  -24

 بوابة موسمية تفتح في  موسـ الزيتوف والحصاد.

 (1351بوابة رقـ )  -25

ساعة يوميًا وتخدـ أراضي كفر ثمث منطقة  12ف، وتفتح وىي مشتركة مع رأس عطية وعزبة جمعود وعزبة سمما

 مرج األخرس.

 (43بوابة رقـ )  -26

 .مساًء  و ظيراو  صباحا ربع ساعةمقامة بالقرب مف كفر ثمث تفتح ثالث مرات يوميًا 

 ( أبو سمماف الشمالي1419) بوابة رقـ -27

 .مساءً  و ظيراو  صباحا ربع ساعة تفتح ثالث مرات يوميا

 الحصول عمى تصريح زراعي دخول منطقة خمف الجدارشروط 
أصدرت سمطات االحتالؿ ضمف القرار المذكور شروط الحصوؿ عمى تصريح مكوث أو دخوؿ ما تسميو منطقة 

 التماس، كما يمي:

 قدوميـ. –. صاحب أرض ومثبتو في أوراؽ دائرة األراضي وتسجيميا في إدارة االحتالؿ 1

التجمعات التي أصبحت معزولة خمؼ الجدار، وظاىر ذلؾ في بطاقة ىويتو . ساكف في إحدى القرى أو 2

 الشخصية.

 .الصييوني. أف ال يكوف محكومًا بقضايا أمنية حسب التصنيؼ األمني 3
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 عامًا( أف يحصموا عمى تصريح وبمرافقة احد الوالديف. 12. األطفاؿ الذيف تزيد أعمارىـ عف )4

 وكؿ مف يتأخر يعاقب. ( مساء 7 - صباحا 5لساعة )مكوث لممزارع مف ا. حددت فترة ال5

 . بالنسبة لمورثة: 6

  .إحضار حصر ارث 

  .إثبات درجة القرابة لمالؾ األرض األصمي 

 ومف األمور التي رفضت سمطات االحتالؿ االعتراؼ بيا، كممكية أراض: 

 صفقات البيع المثبتة بالوكاالت الدورية.  -

 .الجدار الفاصؿرض الزراعية التي وقعت خمؼ عقود اإليجار واالستئجار لأل -

 عماؿ يعمموف باليومية، أو باألجرة وحسب الحاجة )قطؼ الزيتوف، عماؿ اليومية(. -

 عدـ اعترافيا بكبار السف والبعد اإلنساني لدخوؿ األرض المعزولة. -

 الفاصلبطاقة )الكترونية( لمرور الفمسطينيين عبر بوابات الجدار 

اتيا العنصػػػرية اليادفػػػة إلذالؿ المػػػواطف الفمسػػػطيني ابتكػػػرت قػػػوات االحػػػتالؿ بطاقػػػات الكترونيػػػة فػػػي إطػػػار ممارسػػػ

7 وقالػػت األراضػػي المحتمػػة جديػػدة لتشػػخيص المػػواطنيف الفمسػػطينييف الحاصػػميف عمػػى تصػػاريح دخػػوؿ وعمػػؿ فػػي 

بر السػػياج أف ىػػذه البطاقػػة ىػػي جػػزء مػػف جيػػاز تشػػخيص )بيػػومترمي( سػػيتـ تركيبػػو فػػي معػػا صػػييونيةمصػػادر 

ويعمػػؿ عمػػى تشػػخيص اإلنسػػاف عػػف طريػػؽ صػػورة كػػؼ اليػػد وبصػػمات األصػػابع، ويػػتـ إصػػدار ىػػذه البطاقػػة عػػف 

طريؽ مكاتب االرتباط والتنسيؽ المدني في الضفة الغربية، وسيتوجب عمى المواطنيف الفمسطينييف تجديد البطاقة 
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ذالليػـ ودفعيػـ ويرى الباحث أف جميع ىذه االساليب اليػدؼ منيػ مرة كؿ عامييف. ا التضػييؽ عمػى الفمسػطينييف وا 

 لترؾ أراضييـ وبيوتيـ .

 العازلالمواقف الفمسطينية والعربية والدولية من بناء الجدار 
جاءت ردود أفعاؿ المؤسسات والييئات الدولية والحقوقية واإلنسانية ولجاف التضامف الشعبي الدولية وحركات 

وميرجانات خطابية وأفالـ وثائقية و فعاليات مسيرات سممية  تظاىرات والسالـ عمى الجدار العازؿ عمى شكؿ 

وغيرىا مف الفعاليات الداعمة لحقوؽ الشعب الفمسطيني في ىدـ الجدار، وبالرغـ مف الجيود العربية والدولية 

المطالبة بوقؼ بناء الجدار وىدـ ما بني منو إال أف الكياف الصييوني يمضي قدما في مخططيا بدعوى 

 لبعض تمؾ المواقؼ: عرض"االحتياجات األمنية". وفي ما يمي 

 الموقف الفلسطيني

تخمميػػا ميرجانػػات خطابيػػة تضػػـ أكثػػر مػػف فصػػيؿ و فػػي اكثػػر مػػف محافظػػة و شػػبو يوميػػة انطمقػػت عػػدة مسػػيرات 

ني لمقاومػة بمشاركة بعضا مف الوفود األجنبية الذيف قدموا إلػى فمسػطيف لمسػاندة الفمسػطينييف إحيػاء لػػ"اليـو الػوط

مسػيحي مشػترؾ مػف القػدس "محكمػة العػدؿ الدوليػة" إلػى  -ودعػا بيػاف إسػالميجػدار الظمػـ والفصػؿ العنصػري" ، 

% مػػف مسػػاحة الضػػفة 58إدانػػة الجػػدار، الػػذي ييػػدد حيػػاة أكثػػر مػػف نصػػؼ مميػػوف فمسػػطيني، ويمػػتيـ أكثػػر مػػف 

ي، قاضػي القضػاة واألب الػدكتور عطػا اهلل الغربية، واعتبػر البيػاف الػذي وقعػو كػؿ مػف الشػيخ تيسػير رجػب التميمػ

 حنا، الجدار بمثابة جريمة ضد اإلنسانية، يتوجب معاقبة الكياف الصييوني عمى ارتكابيا.

وقػػػد شػػػددت الجمعيػػػة الفمسػػػطينية لحمايػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والبيئػػػة "القػػػانوف" عمػػػى أف مػػػا يسػػػمى بػػػػ"الجدار األمنػػػي 

 اإلسرائيمي" ما ىو إال جدار فصؿ عنصري.
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 و الجامعة العربية الموقف العربي

، واآلثار السمبية المأساوية  الكبيرةالالمباالة رغـ المخاطر  جدار عمى حالة مفالالموقؼ العربي مف بناء  بقي

موقؼ الجامعة العربية  وكذلؾ بقي، التي يتركيا بناء جدار الفصؿ  العنصري عمى مستقبؿ الشعب الفمسطيني 

 بيانات الشجب واالستنكار والتنديد ببناء الجدار.عمى حالو مقتصرًا عمى 

 الموقف األوروبي

بفضؿ المسيرات االحتجاجية التي شارؾ فييا وفود تضامف أوروبي و باالستطالع األخير لالتحاد األوروبي 

% مف األوروبييف، عف قناعتيـ بأف الكياف الصييوني يشكؿ خطرًا عمى السالـ العالمي 58والذي عبر فيو 

ض أمرًا واقعًا و سيزيد مف حاجة الفمسطينييف إلى المساعدات اإلنسانية التي يموؿ االتحاد االوروبي الجزء ويفر 

 األكبر منيا.

مميزًا عف بقية دوؿ االتحاد األوروبػي ، وذكػرت الخارجيػة الفرنسػية بػأف " الطػابع غيػر كاف لموقؼ الفرنسي اما ا 

الصػػادر عػػف مجمػػس األمػػف والػػذي تسػػتند إليػػو  242أسػػاس القػػرار مقبػػوؿ لالسػػتيالء عمػػى أراض بػػالقوة ىػػو مبػػدأ 

 عممية السالـ ".

 الموقف الروسي

إلػػى تعميػػؽ بنػػاء الجػػدار الفاصػػؿ ، ووضػػع حػػد لتطػػوير  الكيػػاف الصػػييونياقتصػػر الموقػػؼ الروسػػي عمػػى دعػػوة 

 ضـ أراض فمسطينية وسيعزؿ عددًا مف السكاف".ست التيمستوطناتيا في الضفة الغربية  

 

 

 



21 

 

 موقف األمم المتحذة

عقد اجتماع لمجمس األمف الدولي، ولمجمعية العامة أسفرت عف تصويت األخيرة لصالح قرار يديف بناء الجدار 

األمني، باإلضافة إلى أف ىذا االجتماع بيف الموقؼ األمريكي حينما صوتت الواليات المتحدة ضد قراريف قدما 

 لوقؼ بناء الجدار .األمـ المتحدة(  –إلى كؿ مف )مجمس األمف 

قرارات مجمس األمف ، إال ب مقارنةى الرغـ مف أف قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ال يتمتع بالقوة القانونية موع

أنو يمثؿ إرادة المجموعة الدولية ، ويكتسب أىميتو مف ىذا التمثيؿ ، وعميو تـ إدراج ىذا القرار في المالحؽ 

عمى  حية إبداء المحكمة الدولية رأييا في القضية أف يزيد مف الضغوط الدبموماسيةوكذلؾ ومف نا لالطالع عميو.

.الكياف الصييوني،  و لرأي المحكمة ثقؿ قانوني أكبر مف قانوف الجمعية العمومية غير الممـز

 موقف المنظمات الذولية

بتسيمـ" قمقيا وانزعاجيا لبناء أبدت المنظمات الدولية "كمنظمة العفو الدولية " ، "وىيو مف رايتس ووتش" ، "و 

الجدار ، وجاء موقؼ ىذه المنظمات ، مبنيًا عمى تقارير أعدتيا ، وعف كتب ، لمعرفة مخاطر بناء الجدار ، 

واآلثار المترتبة عميو ، ويمكف القوؿ ، بأف تقارير ىذه المنظمات ، عمى جانب كبير مف األىمية وذلؾ لتمتعيا 

، وعميو فإف إدراج موقؼ ىذه  صييونيةأف منظمة "بتسيمـ" ىي منظمة بسمعة دولية طيبة ، خصوصًا 

المنظمات في ىذا التقرير ، جاء لمتأكيد عمى أىمية التقارير التي أعدتيا بخصوص بناء الجدار ، وجاء لتنبيو 

 مف بناء الجدار . الصييونيالجانب الفمسطيني ، بأىمية استثمار مواقؼ ىذه المنظمات، في فضح الموقؼ 

  الدولية واالتفاقياتالقوانين الجدار أمام 
نشػػاءبب الصػػييونيةتػػنص األعػػراؼ والمواثيػػؽ الدوليػػة أف قيػػاـ الحكومػػة  مسػػتوطنات  نػػاء الجػػدار الفاصػػؿ وتوسػػيع وا 

االتفاقية الدوليػة لمقضػاء عمػي جميػع أشػكاؿ التمييػز ففي  جديدة انتياكا لنصوص القانوف الدولي والمواثيؽ الدولية
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تشػػجب الػػدوؿ األطػػراؼ بصػػفة خاصػػة العػػزؿ العنصػػري والفصػػؿ العنصػػري، وتتعيػػد بمنػػع "  3المػػادة  العنصػػري

 ."وحظر واستئصاؿ كؿ الممارسات المماثمة في األقاليـ الخاضعة لواليتيا

 1904إعػالف األمػـ المتحػدة لمقضػاء عمػي جميػػع أشػكاؿ التمييػز العنصػري بموجػب قػرار الجمعيػة العامػػة وكػذلؾ 

دولػػة أو مؤسسػػة أو جماعػػة أو أي فػػرد إجػػراء أي تمييػػز ، فػػي ميػػداف حقػػوؽ  يحظػػر عمػػى أي1 - ٢المػػادة فػػي 

اإلنساف والحريات األساسية، في معاممة األشخاص أو جماعات األشخاص أو المؤسسات بسبب العرؽ أو المػوف 

 .أو األصؿ االثني

أف ضـ األراضي المحتمة إلى أراضػي  عمى ٢٢مف المادة  ٧٠٩١لعاـ  تفاقية  الىاييشكؿ الجدار انتياكا ال  -

. الػػدولي جػػزء مػػف العػػرؼ ىػػايال وتعتبػػر اتفاقيػػة ومخالفػػًا لألعػػراؼ والمواثيػػؽ الدوليػػة االحػػتالؿ يعػػد محرمػػا دولػػة

 .وكذلؾ انتياكا التفاقية جينيؼ الرابعة 

الفصؿ عمى أف جريمة  ٧٠١١نصت االتفاقية الدولية بشأف قمع وعقاب جريمة الفصؿ العنصري لعاـ   -

العنصري تتضمف القياـ بإجراءات واتخاذ سياسات مماثمة لتمؾ التي تمارس جنوب أفريقيا وىو ما ينطبؽ عمى 

 الفاصؿ . إقامة الكياف الصييوني لمجدار

 حـر القانوف الدولي مصادرة ممتمكات المواطنيف الواقعيف تحت االحتالؿ.  -

 .ـ الى األراضي التي احتمتيااو جزء مني نقؿ المواطنيفحـر القانوف الدولي  -

 ٧٠٠٢الجػػدار الفاصػػؿ يخػػالؼ االتفاقيػػات الموقعػػة بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية والكيػػاف الصػػييوني ، فػػي  -

والتػي تػنص عمػػى منػع أي مػػف األطػراؼ مػف اتخػػاذ أي خطػوة تغيػػر مػف وضػع الضػػفة الغربيػة و قطػػاع غػزة التػػي 

الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة منطقػػة موحػػدة يحػػافظ عمػػى سػػيادتيا  تترتػػب عميػػو محادثػػات الوضػػع النيػػائي باعتبػػار

 خالؿ الفترة االنتقالية.
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انتياكػػا لجميػػع المواثيػػؽ واالعػػراؼ الدوليػػة وخاصػػة قػػرار األمػػـ المتحػػدة الصػػادر العنصػػري يمثػػؿ جػػدرا الفصػػؿ  -

البنػاء ممػا جعػػؿ اليقػػاؼ بنػاء الجػدار بػػؿ اسػتمر الكيػاف الصػييوني بعمميػػة  والػذي يػدعو بوضػوح 21/10/2003

/ 9/7والتػػي اصػػدرت رأييػػا االستشػػاري  جمعيػػة االمػػـ المتحػػدة تحيػػؿ األمػػر الػػى محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي الىػػاي

بػػأف بنػػاء الجػػدار العػػازؿ فػػي االراضػػي المحتمػػة و داخػػؿ شػػرؽ القػػدس وحوليػػا يعػػد مخالفػػا لمقػػانوف الػػدولي  2004

فتػػػوى  15/9/2005 ورفضػػت المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيميةوصػػادقت عميػػو الجمعيػػة العامػػة إال اف الكيػػاف اسػػػتمر 

محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة بحجػػة أنيػػا لػػـ تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار احتياجػػات الكيػػاف الصػػييوني األمنيػػة وبالتػػالي فػػالفتوى 

 .غير ممزمو

 الجدار العازل ومدينة القدس
، في حيف بقيت ياوالشمالية من في الجيات الجنوبية والشرقية يمتد ،كـ حوؿ المدينة 142يبمغ طوؿ الجدار 

عدة أىداؼ بينيا عزؿ المنطقة الغربية وىي القدس الغربية مفتوحة حيث تخضع لسيطرة صييونية ولمجدار 

بإقامة .وقد تـ ذلؾ الصييونية المدينة عف محيطيا الفمسطيني وتفريغيا مف السكاف العرب وجعميا مركزا لمدولة

مى " القدس الكبرى" ، ويمتد بمحاذاة المستوطنات الواقعة جنوب، وجنوب حزاميف أمنييف، يحيط أوليما بما يس

شرؽ، القدس، ويشمؿ ىذا الحزاـ خنادؽ، ومناطؽ مراقبة، ومواقع عسكرية صييونية. أما الحزاـ األمني الثاني، 

 فيمتد داخؿ مدينة القدس، ويحوؿ بيف األحياء الييودية، واألحياء العربية.

الجػػػدار لكػػػف تبػػػيف اف لػػػو غايػػػات سياسػػػية بػػػاف اليػػػدؼ مػػػف الجػػػدار الػػػدواعي األمنيػػػة  يػػػدعي الكيػػػاف الصػػػييوني

وديمغرافية ايضا، فقد منػع المصػميف مػف الوصػوؿ إلػى أمػاكف العبػادة فػي القػدس و نجػح فػي طػرد عػدد كبيػر مػف 

الػػػؼ مقدسػػػي( ومصػػػادرة العديػػػد مػػػف  100المقدسػػػيف مػػػف حممػػػة اليويػػػات الزرقػػػاء )اليػػػدؼ الوصػػػوؿ الػػػي طػػػرد 

و تحويؿ جزء كبير مف المدينة إلى " كانتونات" معزولة عف بعضيا، بحيػث  لدونمات وبناء مستوطنات جديدة ،ا

يػربط كػػؿ كػػانتوف عمػػى حػػدة مػػع سػػمطة االحػػتالؿ التػػي تػتحكـ بمسػػار شػػؤونو اليوميػػة، ممػػا يحػػد مػػف حريػػة التنقػػؿ، 
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 مطات االحػػػػػػػػػتالؿ .ويخضػػػػػػػػػعيا إلدارة االحػػػػػػػػػتالؿ ، مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ بوابػػػػػػػػػات تفػػػػػػػػػتح وتغمػػػػػػػػػؽ، حسػػػػػػػػػب رغبػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػ

و االسػػتيالء عمػػى اآلثػػار الفمسػػطينية، فػػي   وجػػود الجػػدار عمػػؿ عمػػى تشػػويو وعػػزؿ كثيػػر مػػف األمػػاكف التاريخيػػة

% مف مساحة الغابات 62تدمير  وتـمحاولة طمس تاريخ الشعب الفمسطيني وارتباطو بأرضو عمى مر العصور 

أثبتػػت الوثػػائؽ سػػرقة السػػندياف والسػػريس والبمػػوط و االسػػتيالء عمػػى جػػزء منيػػا ممػػا ىػػدد بالقضػػاء عمػػى أشػػجار  و

الفمسػطينية، ممػا يتسػبب  بالمخػاطر الكارثيػة عمػى البيئيػة  والمسػتوطنات المحيطػة بيػا  لمميػاه ييود القدس الغربية

أما بخصوص اآلثار االجتماعية لمجدار عممت عمى عزؿ العائمة الواحدة واعاقة التواصؿ االجتمػاعي،  والصحة.

ما بيف المناطؽ السػكنية فػي المػدف والضػواحي العربيػة  حياة الفمسطينييف لمخطر حيث يفصؿ الجدار كما تعرض

 باالضافة لنتائجو المدمرة عمى القطاعيف االقتصادي والتعميمي. وما بيف المستشفيات.

 الجدارعمى المترتبة والنتائج اآلثار 

 التعليمعلى 

مػػػف  ويجدونػػػعػػػدد اكبػػػر مػػػف الطػػػالب والمدرسػػػيف لمػػػا إلػػػى تضػػػرر مػػػف المتوقػػػع أف يػػػؤدي اسػػػتكماؿ بنػػػاء الجػػػدار  

وزيػادة تكمفػة الدراسػة نتيجػة النتقػاؿ الطػالب مػف أمػاكف سػكنيـ نحػو مدارسػيـ صعوبة في الوصوؿ إلى مدارسػيـ 

ناىيػؾ عػف تػدمير المػدارس وتعػرض مرافقيػا التي ستقع بعػد اكتمػاؿ البنػاء خػارج قػراىـ السػتخداميـ وسػائؿ النقػؿ 

دونمػػًا زراعيػػًا مػػف  62 تػػـ االسػػتيالء عمػػىحيػػث  سػػمب أراضػػي مػػف جامعػػة القػػدس لصػػالح الجػػدار وتػػـ .لألضػػرار

يأثر عمػػى العمميػػة التعميميػػة مػػف تأخرىػػا وعػػدـ انتظاميػػا ىػػذا كمػػو سػػو ، أراضػػي الجامعػػة فػػي حرميػػا فػػي أبػػو ديػػس

 .  المدارس باإلضافو الى زيادة الفقرترؾ وبالتالي 
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 الصحةعلى 

بفصؿ السكاف شرؽ الجدار عف المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة غرب الجدار مما أدى الػي  تسبب الجدار 

بسػػػػبب  العػػػػالجنفقػػػػات اسػػػػتحالة الوصػػػػوؿ الييػػػػا باإلضػػػػافة لعرقمػػػػة سػػػػيارت االسػػػػعاؼ وعػػػػدـ المقػػػػدرة عمػػػػى تحمػػػػؿ 

 الصعوبات االقتصادية التي تواجييا.

 الحياة االجتماعيةعلى 

أصبحت العائالت القاطنة بالمنطقة مػف بػيف الجػدار والخػط األخضػر فد مف العائالت تسبب الجدار بتيجير العدي

الفصػػؿ مػػا بػػيف عمػػؿ عمػػى و عمػػى حيػػاتيـ بسػػبب اإلعتػػداءات المتكػػررة مػػف الصػػياينة.  تعػػيش بحالػػة مػػف الخػػوؼ

ثقافيػػػػة عمػػػى مواصػػػػمة النشػػػاطات ال وافػػػراد العائمػػػة الواحػػػػدة فتػػػأثرت قػػػػدرتيا عمػػػى التواصػػػػؿ مػػػع األىػػػؿ واألقػػػػارب 

يسػػيـ الجػػدار العػػازؿ فػػي إفػػراغ او حتػػى الػػزواج مػػف شػػريؾ الحيػػاة المقػػيـ بالجيػػة الثانيػػة مػػف الجدار  واالجتماعيػػة

سسػاتيـ وتيويػدىا فػي نيايػة المطػاؼ ومنػع المسػمميف والمسػيحييف مػف المدينة  المقدسة مف أىميا العػرب ومػف مؤ 

  الوصوؿ إلى أماكف عبادتيـ.

 ير الزراعةمصادرة األراضي و تذمعلى 

دونًمػػا، تركػػز معظميػػا فػػي  460740بمغػػت مسػػاحة األراضػػي المصػػادرة مػػف أراضػػي السػػمطة الفمسػػطينية حػػوالي 

دونًمػػا، تركػػز  3237124محافظػػة جنػػيف، بينمػػا بمغػػت مسػػاحة األراضػػي المصػػادرة مػػف األمػػالؾ الخاصػػة حػػوالي 

 يتوف والمحاصػيؿ الحقميػة ثػـ المراعػي معظميا في محافظة القدس،و كػاف معظػـ األراضػي  المجرفػة مزروعػة بػالز 

ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات ثـ الحمضيات مما أدى الى تدمير صناعة زيت الزيتوف، وكذلؾ سيتأثر إنتػاج 

 الفاكية والخضروات .

 وقد تـ مصادرة األراضي إما بقرار عسكري أو عف طريؽ وضع اليد وكاف أغمبيا أراض زراعية.
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 المياهعلى 

 الكيػػاف الصػػييونيقػػـو ينػػاء الجػػدار تػػدميًرا كػػاماًل لمصػػادر الميػػاه الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة حيػػث شػػكؿ بي 

ة عدد كبير مف اآلبار والينابيع التي تستخدـ ومصادر الغربية الطبقات الجوفية لمضفة  % مف85بانتزاع أكثر مف 

سػػيدمر البنيػػة التحتيػػة لقطػػاع الميػػاه مػػف  ضػػافة إلػػى أنػػولالسػػتيالؾ البشػػري والزراعػػي والصػػناعي والسػػياحي. باإل

فقداف بعض القرى الفمسطينية مف ل سيؤديمضخات وشبكات األنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، مما 

 مصادرىا المائية بالكامؿ.

 تذمير وعزل المواقع التاريخية واألثريةعلى 

بيػػت لحػػـ والقػػدس عػػدة مػػدف اىميػػا يخيػػة واألثريػػة فػػي والمواقػػع التار  المػػدفالكثيػػر مػػف تػػدمير سػيؤدي الجػػدار إلػػى  

مػف  ، وفػي منطقػة تسػمى موقػع الػذىب أثريػة تعػود لمفتػرة الرومانيػة والبيزنطيػةقطػع وي تػحت التي جنيف ووالخميؿ 

منيػا: خربػة  و المواقع األثرية: عيوف الماء القديمة، والخرب األثرية في منطقة حوساف غرب مدينة بيت لحـأىـ 

والمقبػػرة اإلسػػالمية  ربػاحسػػيعزؿ محػيط مسػػجد بػالؿ بػػف و  .بػػة قػديس، خربػػة الكنػيس، وخربػػة ديػر بغػػؿحمػود، خر 

وبيػػت  القػػدس تينيلمػػد الصػػييونيكمػػا أف اإلغػالؽ ،  ودائػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية عػػف بػػاقي أجػزاء مدينػػة بيػػت لحػػـ

ت لحػـ مصػدر دخميػا االقتصػادي فقدت اآلالؼ مف العػائالت الفمسػطينية فػي بيػ و لحـ، حدَّ مف الحركة السياحية

 لسياحة.ا تعتمد في  عيشيا عمى دخميا مف التي

 األضرار السياسية

ضػػػـ أجػػػزاء كبيػػػرة مػػػف و  منػػػع إقامػػػة أي كيػػػاف سػػػيادي فمسػػػطيني عمػػػى األرض الفمسػػػطينيةسػػػيعمؿ الجػػػدار عمػػػى 

الكيػاف ط األخضػر إلػى المستوطنات القريبػة مػف الخػو  سمطةاالحتالؿخالية مف سكانيا إلى الاألراضي الفمسطينية 

نيػػػاء وجودىػػػا الصػػييوني فػػػي أي  السػػػتخدامياخمػػػؽ وقػػػائع ماديػػػة ممموسػػػة عمػػػى األرض وبالتػػػالي  بػػػدؿ تفكيكيػػػا وا 

التامػة عمػى عبػور األشػخاص والبضػائع سػواء  الصػييونيةضػماف سػيطرة الدولػة  مما يؤدي الىمفاوضات قادمة .

 الداخمية او الخارجية.عمى المعابر 
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 البـحـث نتائج
o قديمة. صييونية فكرة الجدراف بناء أف ثبت 

o الصييوني الدائـ بالخوؼ وعدـ األماف  سبب بناؤه الشعور 

o .العنصرية الصييونية وتعمقيا وفكرة أنيـ شعب اهلل المختار وأف ىذه األراضي ممؾ ليـ 

o .تغميؼ مدينة القدس بالجدار وتيويدىا 

o ثبات جميع اآلثار الناتجة عف الجدار 

o  الجدارعدـ قانونية 

وصحبو أجمعيف  آلو وعمى محمد سيدنا عمى وسمـ اهلل العالميف وصمى رب هلل الحمد أف دعوانا وآخر       

 .أساؿ اهلل القبوؿ
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 كاريكاتيرات عن الجدار و رسومات عمى الجدار
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 ولة عنصرية ؟د (اسرائيل)صور : لماذا   يفي الفمسطين – الصييونياألبارتيايد 
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