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 المقدمة
م أو األمس بل هو فكرة قديمة متجددة ترجع جذورها إلى لم يكن الجدار الفاصل وليد اليو 

القدم والتي مرت بمراحل متعددة وطرحت بصيغ مختلفة لتحقيق أغراض وغايات تتناسب مع رؤية 
دولة اليهودية ( لقيام اللهيرتز فقد طرح )تيودور ظاهرة قديمة حديثة، فالجدران  الصهيوني،البرنامج 

( مشروع وضع الجدار نغوريو وطرح )بن  أسيا،لدفاع ضد أن الجدران عنصر أساسي وحاجز ا
مرورا بالجدار الحديدي الذي دعا إليه )زئيف جابو تنسكي( في إسرائيل( البشري على طول حدود )

  .1 (: نت0202 ،)غازيوجه العرب 
على الضفة الفلسطينية  ومشاريع االستيطانالفصل العنصري من أخطر مخططات  وجدار 

وحرصت )إسرائيل( على ضم أكبر قدر من المستوطنات في إطار الجدار  ،ةطينيالفلسواألراضي 
الستيطانية امما يتيح المجال لمزيد من مصادرة األراضي وبناء للوحدات  متعرجًا،لذلك أصبح مساره 

  .المناطق المحصورة بين ثناياته في
 ذي يمتد من أقصى)إسرائيل( بأعمال التجريف والمصادرة لخدمة الجدار الفاصل القامت ف

لى الشرق من خط الهدنة ليبتلع مساحاٍت واسعٍة  شمال شرق الضفة الفلسطينية إلى أقصى جنوبها وا 
والمغزى من إقامة الجدار هو فرض واقع  واجتماعية،ليترك وراءه آثاًرا اقتصادية  األراضي،من 

ترتضيها  الحدود التيجديد على الضفة الفلسطينية يصعب تغيره على اعتبار أن هذا الجدار هو 
 .دولة )إسرائيل( كحدود لها

ية وبتسارع أحد المحركات المحورية لتهويد األراضي الفلسطين بناؤه،ويعتبر الجدار الذي يجرى 
ًنا أساسيا لذلك فإنه يمثل رك المستقلة،واإلجهاز نهائًيا على المشروع الفلسطيني في إقامة دولته 

عادة تنشيط األيديولوجية وأحد العناوين المهمة في نظرية ا ألمن اإلسرائيلي القائم على التواصل وا 
 .) الصهيونية)

وخاصة قرارات محكمة العدل الدولية  الدولية،مثل الجدار انتهاًكا لكافة المواثيق واألعراف 
 .الذي يشكل انتهاًكا صريًحا لحقوق المواطن الفلسطيني العنصري،التي يدعو لوقف بناء الجدار 

 ألمني،اوالسياج  الجدار،)مسمياته لجدار في مسمياته مند اإلعالن عن بناءه ومن ويختلف ا
الجدار و  العمق،وجدار  االقتصادي،وجدار الفصل  والتوسع،وجدار الضم  العنصري،وجدار الفصل 

 .ل(العاز 
آثار سلبية على جميع القطاعات االقتصادية كقطاع الزراعة والصناعة والتجارة  إلى ىوهذا أد 

ورافق  بيرة،كوالمواصالت والسكان والعمران والصحة والتعليم وكبد هذه القطاعات خسائر  السياحة،و 
مد وحرم مئات األسر الفلسطينية التي تعت األشجار،ذلك تجريف األراضي واقتالع مئات اآلالف من 

                                                 

(1) Www. Monde dipomatigue .com. 
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ل( حول يفالجدار الفاصل الذي تقيمه )إسرائ لها،في دخلها على فالحة األرض كمصدر رزٍق وحيد 
 .الضفة الفلسطينية قد يكون القشة األخيرة التي تقصم ظهر االقتصاد الفلسطيني المتقوس أًصال

ورغم أن أثار الجدار الفاصل له تأثيرات سلبية تدميرية على الشجر والحجر واإلنسان في 
يل بل إنما ئعدم توفير األمن كما تدعي إسرا األراضي الفلسطينية، إال أن له آثار إيجابية تكمن في

هي أفكار لتحجيم اليهود وتجميعهم في غيتوهات بسجن كبير حولهم، كذلك التقدم التكنولوجي أزال 
غرب  ود فيهأسيا وأوروبا، ، ومن االيجابيات أيضًا أنه حدد أماكن تواجد الي فيتجارب الجدران 

داف اإلسرائيلية ب األهالجدار والفلسطينيين في شرق الجدار، بذلك سهل للمقاومة الفلسطينية  بضر 
    .في العمق، فأصبح الجدار ليس له أهمية أمام تطور المقاومة الفلسطينية

واستطاعت )إسرائيل( من خالل بناء الجدار سلب نصف مساحة الضفة تقريبًا، وتنفيذ 
مخططات غير علنية من أجل طرد الشعب الفلسطيني وجعله يتشرد في منافي األرض، فأقدمت 

البنية التحتية لمقومات الحياة الفلسطينية من تضييق عبر الحواجز، واالستيالء على على تدمير 
 .آبار المياه، كل ذلك من أجل أن تقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولته المستقلة

فقد خاض الشعب الفلسطيني على مدى تاريخه الطويل تجربة المواجهة مع االستعمار سواء 
 .دي وما زال يخوض أصعب هذه التجارب مع الجدار اإلسرائيليالسياسي أو االقتصا

فقد حاولت )إسرائيل( على مدى التاريخ تحقيق أهدافها باألساليب السياسية لتنتقل بالحلم إلى أرض 
الواقع وذلك على حساب أراضي فلسطين التي تواجه حاليًا وضعًا مثيرًا للقلق إذا ما استمرت 

 د بصورة مطردة نتيجة للتزايد السكاني والتوسع في المشاريع العمرانيةاألطماع )الصهيونية( تتصاع
من هنا فإن مسألة الجدار تحتل مكانًا ، )73: 2002األوسط، مركز دراسات الشرق )واالقتصادية 

ماعية على النواحي االقتصادية والسياسية واالجت لالطالعبارزًا في السياسة اإلسرائيلية وهذا يقودنا 
 .والبيئية وتأثير الجدار عليها والسكانية

لذي دعا ا والديموغرافي،هكذا كانت المحاوالت اإلسرائيلية تعمل على تغيير الواقع الجغرافي 
ة منًعا للتواصل ن في معازل متناثر ييألراضي بشكل كامل لوضع الفلسطينإليه قادة )إسرائيل( لتبديد ا

راسة إعطاء صورة واضحة عن "جدار الفصل من خالل هذا الفهم تطمح هذه الد، الجغرافي بينهم
 الفلسطينية". والدولة على القضيةالعنصري وآثاره 
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 :أواًل: تحديد المشكلة
الدراسة  ، وتأتي هذهاألراضي الفلسطينية عامة والقدس خاصةفي جدار الفاصل يتناول الباحث ال

لتي تعيق المعيقات اعلى  وفالمخططات اإلسرائيلية بمشاريعها التهويدية والوقبهدف الكشف عن 
ة في أن تكمن المشكلأي تقدم في أي مجال يصبوا إلى قيام دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، و 

ن م أخطار المشروع الصهيوني غلى األراضي الفلسطينيةفلسطين أرض الصراع، ومن هنا تبرز 
 الفلسطينية" والدولة جدار الفصل العنصري وآثاره على القضية"خالل: 

 
 :ثانًيا: فرضيات الدراسة

 -يلي: تعتمد هذه الدراسة على الفروض والتوقعات التي يمكن إيجازها فيما 
بشكل مباشر أو غير مباشر على األراضي الفلسطينية في الضفة  الفاصلالجدار  يؤثر-0

 الفلسطينية.
لسطينيين على الفالجدار بتأثيره على مجمل الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية  يساهم-0

 في الضفة الفلسطينية.
السياسة اإلسرائيلية المتبعة في رسم حدود الدولة الفلسطينية من خالل تجريف وعزل  تؤدي-3

 في الضفة الفلسطينية. الفاصلاألراضي ومصادرتها بالجدار 
 يف المشاريع اإلسرائيليةوضعًا مثيرًا للقلق من خالل عامة والقدس خاصة فلسطين  تشهد-4

 األراضي الفلسطينية.
 

 :: أهداف الدراسةثالثاً 
اى القضية وع وأخطارها في الحاضر والمستقبلالمشروع الصهيوني تهدف هذه الدراسة إلى عرض 

 -خالل: من والدولة الفلسطينية 
 وأهدافه. الفاصلالتعرف على مراحل تطور المسار الجغرافي للجدار  -0
دية واالجتماعية والسياسية وانعكاساته السلبية على أثر الجدار على األوضاع االقتصا بيان-0

 الفلسطينية.  القضية
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محافظات الضفة  جدار الفصل العنصري علىالصهيونية وتهديداتها من وراء هداف األ كشف-3
 .الفلسطينية وخاصة القدس

 ل.فاصرؤية القانون الدولي ومواقف المجتمع الدولي من الجدار ال توضيح-4
ولة لدا مستقبلو تطور صهيوني بجدار الفصل العنصري على ال شروعالم ورةإبراز مدى خط-5

 .الفلسطينية المجزأة جغرافًيا
 

 :: أهمية الدراسةرابعا  
 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 .هويدهاتمهيدًا لمصادرتها وت الضفة الفلسطينيةمسار الجدار الفاصل في أراضي  تستعرض-0
ة إلى الفلسطينية، من خالل تقسيم الضفة الفلسطيني القضيةة للمتغيرات على قراءة عملي تُقدم-0

 اإلسرائيلية.     المشاريعحسب بجدار الفصل العنصري كانتونات منفصلة جغرافيًا 
 لفاصل.امن الجدار  العربي والفلسطينيالقانون الدولي و وموقف رؤية يعطي صورة واضحة عن -3
 يوالسياس واالجتماعي،على القطاع االقتصادي  الفاصلالجدار  يسببها التي األضرار إبراز-4

 الضفة الفلسطينية. على
 .لدولة الفلسطينيةاالقضية و  مستقبلكشف المشاريع الصهيونية وأخطارها على -5
 

 :: أسباب اختيار المنطقةخامساً 
راحل مسار ل ممن خال والقدس التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية األوضاع-0

 الفلسطينية. السكانية للتجمعات الطبيعي العمراني التوسع منع الذي، الجدار
 المتخصصة التي تناولت موضوع الدراسة.واألبحاث الدراسات  قلة-0
 المكتبة العربية والفلسطينية بدراسة فيها كل ما يتعلق بالجدار وآثاره. إثراء-3
 

 : الموقع وحدود منطقة الدراسة.سادساً 
 .م0207-0220الزمني: تغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة من عام  الحد-0
  .اتهاومحفظالجغرافي: تشمل أراضي الضفة الفلسطينية  الحد-0
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 .الفلسطينية على القضيةوآثاره  فاصلجدار الالحد الموضوعي: يتناول ال-3
 

 سابًعا: مناهج البحث وأساليب الدراسة.
 مناهج وهي:الاعتمد الباحث على العديد من 

المنهج التاريخي: يقوم بتتبع الظاهرة وذلك بدراسة تطور مراحل مسار الجدار في الضفة  -
 الفلسطينية.

 وتحليل العالقات بينها وبين الظواهر المختلفة في الفترات التاريخية والعالقات المسببة لتطورها.
النواحي  على الوضع ذلك وسلبيات وايجابيات الواقع وصف على يعتمد الوصفي: المنهج -

 والسياسية للفلسطينيين. واالجتماعية واالقتصادية
التحليلي: أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة  المنهج -

من أجل الحصول على نتائج عملية وتفسيرها  معلومة،أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية 
 .بطريقة موضوعية

 

 ًنا: مصطلحات البحث.ثام
الضفة الفلسطينية: هي األراضي الفلسطينية التي خضعت تحت اإلدارة األردنية بعد أن احتلت  -

قامت إسرائيل باحتالل هذه  م،0497وبعد حرب  م،0441إسرائيل الجزء األكبر من فلسطين عام 
 ة. من مساحة فلسطين التاريخي %00بما يعادل  ،0كم5955األرض وتبلغ مساحتها 

: هي منظومة متكاملة من المكونات اإلسمنتية والتكنولوجية والتجهيزات المعدنية الفاصلالجدار  -
تشكل حاجزًا ل الفلسطينية،وقامت إسرائيل بإنشائه على أراضي الضفة  والترابية،وااللكترونية 

 والمناطق اإلسرائيلية. الضفة،اصطناعيًا بين التجمعات السكانية الفلسطينية في 
سكانهم في األراضي  - االستيطان اإلسرائيلي: إحالل مواطني دولة االحتالل مدنيين وعسكريين وا 

طرد و  جبًرا،باستخدام القوة العسكرية في مصادرة تلك األراضي  م،0497الفلسطينية بالضفة عام 
هداف أل اطلة،ببحجج ودواعي دينية وتاريخية  الوسائل،السكان الفلسطينيين األصليين منها بشتى 

 واإلسكان المدني. والزراعي، والصناعي، العسكري،أشكال منها:  وله متعددة،
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 تاسًعا: مصادر البحث:
 تنوعت مصادر المادة العلمية في هذا البحث واشتملت على أربعة مصادر أساسية:

 في الدراسات والبحوث والمراجع الجغرافية األصولية العربية، وغير تمثلت المكتوبة: المصادر-0
العربية أو غير الجغرافية التي تتصل بموضوع البحث بشكل مباشر أو غير مباشر، باإلضافة إلى 
المقاالت والنشرات التي وردت بالمجالت العلمية الجغرافية وغير الجغرافية، العربية وغير العربية، 

 بحث.لوالرسائل الجامعية ذات الصلة بموضوع البحث والتي تفيد الطالب في معالجة موضوع ا
الحكومية المنشورة وغير المنشورة: هي تلك اإلحصاءات الصادرة من الجهات  اإلحصاءات- 0

الرسمية في فلسطين مثل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والهيئة العامة لالستعالمات 
 .والوزارات

 

 عاشرًا: الدراسات السابقة.
ية وهي قليلة العدد وخاصة عن الجدار هي الدراسات التي تناولت فلسطين من الناحية الجغراف

ن وجدت دراسات ذات عالقة باالستيطان أو في  واالستيطان، ا وأهم الدراسات التي له التنمية،وا 
  -التالي: عالقة بالموضوع في الضفة الفلسطينية هي على النحو 

رسالة  نية،يالفلسطاالستيطان اإلسرائيلي وأثره في التنمية  ريحان،العزيز عبد الرحمن  عبد-0
 م.0221القاهرة،  العربية،معهد البحوث والدراسات  منشورة،دكتوراه غير 

يلية وعدم نميتها من خالل السياسات اإلسرائ الفلسطينية،وضح دور االستيطان في تدمير البيئة 
 ومصادرة مساحات واسعة وسرقة للرمال في وضح النهار وتلويث الفلسطينية بتجريفتجاه األراضي 

 ية التحتية في قطاع غزة والضفة.للبن
محمود العيلة، مصادرة وتجريف األراضي الزراعية الفلسطينية وانعكاساتها االقتصادية،  خالد-0

 م.0224معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  منشورة،رسالة ماجستير غير 
ودور  ية،الفلسطين وضح الباحث دور االحتالل اإلسرائيلي في كيفية مصادرة وتجريف األراضي

 اآلثار،و في المصادرة والتجريف وعزل السكان والمرافق المدنية والصحية والتعليمية  الفاصلالجدار 
 وراء هذا الجدار وأثره على قيام الدولة الفلسطينية. المترتبة منواألخطار 
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ستير غير جرسالة ما الدولي،جدار الفصل اإلسرائيلي في القانون  العارضة،تيسير خليل  ريم-3
 م.0227جامعة النجاح الوطنية، في نابلس، فلسطين،  منشورة،

محكمة العدل الدولية، وهل سيكون الرأي نهاية المطاف، أم بداية لوضع  الباحثة رأياستعرضت 
ووضحت هل تستطيع األمم المتحدة  ناجحة،قانوني قد يقود األمم المتحدة يوًما إلى اتخاذ تدابير 

ى االمتثال لحكم القانون الدولي، ووضحت مواقف الدول العربية والموقف إلجبار إسرائيل عل
الفلسطيني تجاه الفتوى الصادرة في الهاي، تناولت قرية بلعين قضاء رام اهلل التي انتفضت على 

 الجدار.
الضفة الغربية دراسة جيوبوليتيكية رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  :سعيد المملوك محمد-4

 م.0200مية. غزة، فلسطين، اإلسال
ية وأشار إلى الضفة الغرب ةجيوبوليتيكيتطرق الباحث في جزئية عن الجدار وما له من تأثير على 

ووضح أن كميات المياه الجوفية ستقل  م،0224كم، حتى تموز772طول الجدار الذي وصل إلى 
سبب السحب اإلسرائيلي، والبينما سترتفع االحتياجات لدى الجانبين الفلسطيني و  م،0202حتى سنة 

واستعرض أن إسرائيل لن تتخلى بسهولة عن الضفة  المياه،الزائد سيؤدي إلى خفض جودة 
 .الفلسطينية

على الظروف االجتماعية  أثر جدار التوسع والضم الفلسطيني، المركزي لإلحصاء الجهاز-5
 م.0200توسع والضم، حزيران يخترقها جدار ال واالقتصادية لألسر الفلسطينية في التجمعات التي

 لسكان،لوالتحكم في كمية المياه  الجوفية،وضح أن السيطرة على موارد األرض وخزانات المياه 
إلى تقليص األراضي الزراعية، وتناول تأثير سياسة اإلغالق والقيود على االقتصاد الفلسطيني  أدى

ث أن المناطق حي اقتصادية،ث تنمية واستعرض وأهم العوامل التي يجب توافرها إلحدا كبير،بشكل 
 الفلسطينية تعاني من ركود اقتصادي بسبب الجدار في جميع القطاعات االقتصادية.

المتحدة، الجمعية العامة، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن  األمم-9
 م.0224تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، 

نية من ولآلثار القانو  ال،لدراسة إلى الوضع القانوني على شرعية بناء هذا الجدار أم تطرقت هذه ا
وراء بناء الجدار على األراضي الفلسطينية والقرارات والفتوى التي صدرت بشأن شرعية الجدار من 

 عدم شرعيته.
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 تعليق على الدراسات السابقة:
 اسات العربية واألجنبية التي كتبت حول الجداريضاف إلى هذه الدراسات العديد من المقاالت والدر 

ه ومن خالل استعراض هذ العجالة،حيث أنه من الصعب حصرها في هذه  عربية،في عدة دوريات 
فهي مجتمعة تعطي الصورة المتكاملة عن جدار الفصل  ميادينها،الدراسات يتضح تنوعها وتعدد 

 .الفلسطينية على القضية والدولةالعنصري وآثاره 
 وجه االتفاق بين الدراسات: أ

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يتعلق بالجدار الفاصل وتأثيره على األراضي 
 ت نتفرقة ومتباعدة يفصلها جدار أسمنتي.وتقطيع أوصالها وتحويلها لكنتوناالفلسطينية 

 أوجهه االختالف بين الدراسات:
ن كل دراسة منها على انفراد تركز ا فمن هذه الدراسات م المشكلة،على جانب معين من جوانب هذه  وا 

ركز على الجانب الديمغرافي ومنها ما ركز على الجانب االقتصادي والسياسي واالجتماعي ومنها ما يدرس 
 لسطينية،الفالوضع القانوني للجدار ومنها ما يشير إلى األخطار الناجمة من وراء بناء الجدار على األراضي 

هذه الدراسة لتحاول جمع ما تفرق في هذه الدراسات المتنوعة واالستفادة منها جميعًا وصياغتها في  وتأتي
 منظومة تتفق مع منهجية هذه الدراسة.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
عداد خطتها واإلسهام في  استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل تحديد مشكلة هذه الدراسة وا 

 ارها النظري.  إط
 أوجه التميز في هذه الدراسة:

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل أنها جمعت اآلثار الناجمة  عن الجدار الفاصل على 
األراضي والقضية والدولة الفلسطينية التي تطرقت لها الدراسات السابقة في إطار دراسة واحدة للوقوف على 

د األراضي الفلسطينية، حين أن هذه الدراسة تميزت عن الدراسات السابقة بالحديث أهم مشروع صهيوني لتهوي
عن جميع جوانب قطاعات التنمية والتي سيتوصل فيها الباحث إلى نتائج وتوصيات يرى أنها ستفيد أصحاب 

يع التصفية ر القرار في اتخاذ القرارات الهادفة من خالل المحافل الدولية لوقف المشروع الصهيوني وجميع مشا
 للقضية الفلسطينية.

 
 



 01 

 تطور المسار الجغرافي للجدار الفاصل
حسب المخطط المعلن عنه من المصادر اإلسرائيلية، فإن الجدار يشكل في نهايته حزامًا يحيط 

 :بمناطق الخط األخضر، ويتمثل بأربع مراحل
من قرية سالم قضاء جنين  م، يمتد0220بدأ العمل بها في شهر حزيران  A :األولىالمرحلة  أواًل:

ك  027كم، بمساحة 045شمال الضفة الفلسطينية، حتى قرية مسحة في منطقة سلفيت بطول 
 راألخضفلسطيني أصبحوا معزولين بين الجدار والخط  00222قرية يسكنها حوالي  09، ويعزل0م

 .)04: 0205)العيلة، 
 .لمرحلة األولى من الجدار الفاصلا (0)رقم خريطة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .0200رام اهلل،  واالستيطان،مركز المعلومات لشؤون الجدار  الدولة، وزارة-المصدر: الخريطة من عمل الباحث 

كم  12بطول م، تمتد من الغرب إلى الشرق 0223تم المصادقة عليها  B: ةثانيالالمرحلة  ثانيًا:
  :وانقسمت

دن في أقصى الشرق، حتى تمتد من قرية سالم شمال غرب جنين حتى نهر األر : B مرحلة -0
 .كم على نهر األردن43خربة تل الحمة في محافظة طوباس بطول 

ة تياسير دوتبدأ من غرب منطقة بردلة في محافظة طوباس باتجاه الجنوب حتى بل :B2/مرحلة  -0
وبالتالي يتم إغالق شمال غرب الضفة الفلسطينية إغالقًا  كم، 37 في نفس المحافظة، بطول

   .(: نت0202ن الين، )القدس أو تاًما
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 .( المرحلة الثانية من الجدار الفاصل0خريطة رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .0200اهلل، رام  واالستيطان،مركز المعلومات لشؤون الجدار  الدولة،الخريطة من عمل الباحث المصدر: وزارة 
زل الضفة من جهتها ع م، ليستكمل0223المصادقة عليها في أكتوبر  تتمC :ةالثالثالمرحلة  ثالثًا:

)أرئيل وكدميم(، حتى مستوطنة إلكانه حتى منطقة البحر الميت بطول مستعمرة الغربية لتضم 
 .كم94

 .( المرحلة الثالثة من الجدار الفاصل3خريطة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .0200اهلل،  رام واالستيطان،مركز المعلومات لشؤون الجدار  الدولة،الخريطة من عمل الدارس المصادر: وزارة 
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أس )ر هارجيلو في مناطق جنوب القدس وبيت لحم من مستوطنة  تتركز  :D المرحلة الرابعة رابعًا:
 .كم073بيت جاال( جنوب القدس، حتى مستوطنة كرمل قرب يطا جنوب مدينة الخليل بطول 

 .( المرحلة الرابعة من الجدار الفاصل4خريطة رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .0200رام اهلل  واالستيطان،مركز المعلومات لشؤون الجدار  الدولة،س المصادر: وزارة الخريطة من عمل الدار 

 701كم، والطول الحقيقي كما هو معلن  135يالحظ أن مجموع المراحل التفصيلية قد بلغ 
ضافة الجدران الموازية للجدار، التي تطلق عليها )إسرائيل( اسم )جدار  كم، إنما حصل بجمع وا 

يحقق هذا إلسرائيل مزيدًا من المصادرة لألراضي الزراعية، وغير الزراعية في  العمق، وسوف
كم، نتيجة للتعرجات 902وفى نهاية إتمام الجدار سيتعدى أمنية،الضفة الفلسطينية باعتبارها منطقة 

وااللتواءات المتعددة، مما سيضمن دمج عدد كبير من المستوطنات المتداخلة في الضفة، ضمن 
 .(4: 0227نعيم، )ار الجدحدود 

منها 31فقط  عنها،بوابة، للتنقل إلى أجزاء الضفة التي عزلت  95وأقيم في الجدار الفاصل 
م انخفاضًا في عدد 0224شهد عام بوابة مغلقة، و  07و الفلسطينيين،صالحة الستخدام السكان 

 51يشكل يومي ومفتوحة  00بوابة منها  51البوابات المقامة على الجدار حيث وصل العدد إلى 
ستشارات، )مركز الزيتونة للدراسات واال قطف الزيتون مرتين في اليوم وبساعات محددة تفتح وقتموسمية 
0200). 

 00و تفتيش،بوابة حواجز  00منها بوابة 73ال جدارم وصل عدد البوابات في 0200أما عام 
وبوابة واحدة تفتح على  ق،مسبتفتح بتنسيق  03و ،موسمية07و أسبوعًيا02و ،يومًياتفتح بوابة 
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قييدًا لحرية األكثر ت ، إال أن هذه البوابات تعد من بين النقاطمدار اليوم وهي بوابة بلعين برام اهلل
 ) .30: 0203، عباس) الضفة؛الحركة في 

كم وهو ما يمثل  414تم بناء  م0205كم وحتى العام  704بلغ طول الجدار حسب المخططات و 
 .)00: 0209هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، ) ي للجدارمن الطول الكل 91،5%

 
 أهداف جدار الفصل العنصري في ضوء تهديدات المشروع الصهيوني للقضية الفلسطينية

  :أواًل: األهداف األمنية واالستراتيجية
 :تسعى )إسرائيل( من خالل إقامة الجدار الفاصل لتحقيق العديد من األهداف

بل يتعدى تلك المساحة لتأمين  م،0497لي ال يقف عند حدود عام تحقيق األمن اإلسرائي -0
 .مستوطناتها وتقطيع التواصل بين األراضي الفلسطينية

من خالل المسار الجغرافي للجدار الفاصل في مدينة القدس  القدس،مصادرة أراضي مدينة  -2
واتخامها  العربي،وعزلها تمامًا عن محيطها  المدينة،إلى إحكام السيطرة التامة على 

يذاًنا وتهويدها جغرافيا وديموغرافًيا إ الزراعية،بهدف مصادرة أراضيها  الغرباء،بالمستوطنين 
 .)73: 2002األوسط، )مركز دراسات الشرق بإنشاء القدس الكبرى 

هذا الهدف المعلن ولكن الهدف األساس هو  الضفة،منع عمليات التسلل إلى )إسرائيل( من  -3
، 0222 ان،عدن) األرض يصعب تغيره، وتشتيت االسر الفلسطينية فرض واقع جغرافي على

001). 
  .فصل الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية عن بعضهم البعض، وعن أي محيط عربي واسالمي -4
ضي األراداخل في حصر الصراع مع الفلسطينيين داخل المدن الفلسطينية، وعدم نفلها  -5

  المحتلة.
خل فت العمليات الفلسطينية داثوذلك بعد أن تك الجدار،ناء الدافع األمني هو السبب في ب  -9

)إسرائيل(، وأن فكرة الجدار ليست جديدة ولم تأت كردة فعل للعمليات حسب االدعاءات 
اإلسرائيلية، فقد سعت من وراء إقامة الجدار إلى تحقيق هدف استراتيجي، وهو توفير األمن 

 (.75: 2002األوسط، )مركز دراسات الشرق  والحماية
منع دخول الفلسطينيين لألراضي المسيطرة عليها من قبل )إسرائيل( داخل أراضي الضفة،  -7

لترسيم حدودها المستقبلية، من خالل ضم األراضي الفلسطينية، مما يكون له أسوأ اآلثار على 
 .حياتهم

 .اقتحام المدن الفلسطينية في حال فشل عملية السالم -1
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منية والحيوية إلسرائيل في الضفة الفلسطينية، بهدف ضم إعداد خارطة تتضمن المصالح األ -4
بعضها خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات والمياه، والبعض اآلخر التفاق حولها مع الفلسطينيين 

 .)004، 0222 عدنان،) وغيرهاتكون فيه أولوية اإلدارة إلسرائيل في أوقات الطوارئ 
ء حدود في مواقع كثيرة إللغا فلسطينيين،والإزاحة الخط األخضر الفاصل بين )إسرائيل(  -02

0497. 
 :ثانيًا: األهداف السياسية

إن فكرة الجدار األمني االستراتيجي لم تغادر التفكير السياسي إلحباط المخاطر االستراتيجية الكامنة 
 ي،ليهوداتهديدًا ديمغرافًيا على المدى البعيد للنقاء  يعتبرالوجود الفلسطيني على أرضه، والذي  في

م، وكذلك تفكيك 0497وتخوفت )إسرائيل( أن يشكل الجدار حدودًا سياسية تؤدي إلى عودة حدود 
المستوطنات أو إبقائها خارج الجدار، ولكن خطط الساسة اإلسرائيليين تجاوزت هذه المخاوف، لذا 

 (.03: ص0224، الهندي)أصبح مسار الجدار متعرجًا ليتيح المجال لمزيد من االستيطان 
نوايا السياسية الحقيقية العميقة وراء بناء الجدار، هي استمرار واضح لسياسة سلب األراضي في فال

ظل التفتيت والتشتت الذي سيحدثه الجدار للضفة الفلسطينية، وبموجب الرؤية اإلسرائيلية حققت 
حو نمن خالل ذلك يمكن تحديد األهداف السياسية على ال السياسية،من بنائها للجدار أهدافها 

 ):00: 0223)مركز غزة للحقوق المدنية، التالي 
 .تثبيت شرعية النظام السياسي إلسرائيل  -0
إحباط أي إمكانية للتوصل إلى حل سلمي، وذلك ألنه سيحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة -0

 .م0497ضمن حدود عام جغرافيًا 
 %45تتجاوز  للتفاوض عليها ال تقزيم الحقوق الوطنية الفلسطينية بحيث تصبح األرض القابلة-3
 .مساحة الضفة الفلسطينية من
تقسيم الضفة الفلسطينية إلى خمس كانتونات معزولة تسيطر )إسرائيل( على محيطها وتترك -4

  .للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية
المزيد من الضغوط على القيادة الفلسطينية إلجبارها على التجاوب مع التصورات  وضع-5 
 .لصهيونية( المتعلقة بحل قضايا الالجئين والقدس والحدود)ا
على األغلبية اليهودية في فلسطين التاريخية، حيث تتحدث اإلحصاءات اإلسرائيلية  المحافظة-9

 .)03: ص0224، الهندي) أن التوازن الديمغرافي سيميل لصالح الفلسطينيين في السنوات القريبة
 .ائيل، ومصادرة أكبر مساحة من األراضي بأقل كثافة سكانيةالمستوطنات في الضفة إلسر  ضم-7 
 .وتهويد المزيد من األراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني مصادرة-1
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في زرع  "لتحقيق سياستها التي تتلخص (،فالبعد السياسي من أهم األهداف التي وضعتها )إسرائيل
لتشكل جزءًا من سياسة األمر  ددة،المتعالجدار وتوزيع مستعمرات صغيرة على مناطق األطراف 

 (.375: 0220)محمد، الواقع 
 لذلك يعد عامل األمن من أكثر الذرائع أمنية،يتم وضعها العتبارات  السياسية،فالضروريات 

سكرية وغالًبا ما يتم وضع نقاط ع القطاع،ومصادرة األرض سواء في الضفة أو  لالستيالء،استحداثًا 
 (.70: 0224، العيلة) ة من الفلسطينيينمن داخل األراضي المصادر 

 :ثالثًا: األهداف االقتصادية  
كانت األهداف االقتصادية في كل مراحل الجدار واالستيطان واحدة تمثل في صنع كيان متراٍص 
بشريًا واقتصاديًا، يملك مقومات البقاء واالستمرار، وكانت الزراعة أحد دعائم هذا الكيان، فقد أثرت 

قتصادية على ديناميكية عمل المستوطنات، والنظر إليها كهدف استراتيجي يجب التحكم األهداف اال
 .به، وتعتبر األراضي المصادرة األكثر خصوبة واألوفر ماء

 .)51: 0471)مهدي،  من خالل ذلك يمكن تحديد األهداف االقتصادية على النحو التالي
 افي للجدار وعزلها تماماً عن محيطهامصادرة األراضي الفلسطينية، من خالل المسار الجغر  -0

العربي، واتخامها بالمستوطنين، بهدف مصادرة أراضيها الزراعية، وتهويدها جغرافيا 
 .وديموغرافياً 

ضم التجمعات االستيطانية في الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل ومصادرة أكبر مساحة من -0
 .أراضي الفلسطينيين بأقل كثافة سكانية

 .سك المجتمعي بمستوياته المختلفة، وتعميق سياسة التجهيل والفقر والبطالةالتما تمزيق-3
 .السكان الفلسطينيين في التجمعات التي يمر بها الجدار، واقتالعهم وتهجيرهم عزل-4
المباشر على الفلسطينيين، وخنق تحركاتهم وتنقالتهم، مما يضطرهم للرحيل  التضييق-5

 .ا واالستيالء عليهاوالنزوح، وترك أراضيهم ومصادرته
على االقتصاد الفلسطيني، وهجرة األراضي الزراعية والمنشآت الصناعية، والعمل  القضاء-9

بأجور مرتفعة داخل المستوطنات اإلسرائيلية، لتضمن إبعاد العرب الفلسطينيين عن التفرغ لتطوير 
 .(51: 0471مهدي، )  المرتفعةالحياة على أرضها من خالل األجور المرتفعة لتغطية نفقات المعيشة 

 .لسطينيةالذي يشكل ثلثي المياه الف الغربي،بشكل كامل بالمياه الجوفية في الحوض  التحكم-7
 اجتماعيًا،و وهذه األهداف تؤدي في النهاية إلى خنق األراضي الفلسطينية ومصادراتها اقتصادياً 

م، كل جهد ممكن لتكيف 0497ام واستهدفت السياسة االقتصادية اإلسرائيلية منذ احتاللها في ع
البني اإلنتاجية الفلسطينية بما يالءم متطلبات االقتصاد اإلسرائيلي، حيث أصبح االقتصاد 

 .)01، 0224، العيلة) الفلسطيني تابًعا وخاضًعا كلُيا لالقتصاد اإلسرائيلي األكثر تطوًرا
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  .القدس والقضية الفلسطينيةاآلثار االقتصادية والسياسية واالجتماعية للجدار الفاصل على 

 :أواًل: اآلثار االقتصادية
تسعى )إسرائيل( لتدمير جميع القطاعات االقتصادية، وهذا األمر يتأتى من خالل مصادرة 

حيث يؤثر الوضع االقتصادي على مختلف األوضاع  الضفة،وتجريف مساحات واسعة من أراضي 
وأهم  طيني،الفلسكبير على قطاعات االقتصاد  سلبية بشكل تي تهم اإلنسان، فالجدار له آثارال

 .القطاعات االقتصادية التي يؤثر عليها الجدار هو قطاع الزراعة
ا من بل على غيره الزراعي،وال تقتصر اآلثار فقط على الخسائر التي تحدث في القطاع 

 ما يليب المنشآت االقتصادية األخرى، ويمكن حصر أثار الجدار الفاصل على القطاع االقتصادي
 :)03: 0209، العيلة)
اعة والمياه والزراعة والصن ضاألر ) :وهييحرم الجدار الفلسطينيين من مواردهم االقتصادية -0 

 .والتجارة والعمال والنقل واالتصاالت والسياحة( فكلها تصادر لصالح بناء الجدار
يق مكاسب يلة لتحقالتحكم في كيفية استخدام المواطن الفلسطيني للمياه، واستخدامها كوس -0

  .سياسية
 .بسبب اإلغراق المشترك للنفايات الفلسطينّية،تلوث الطبقات الجوفية  -3
عزل مئات المنشآت االقتصادية التي أصبحت ما بين الجدار والخط األخضر، وهذا يعود  -4

لإلحصاء جهاز المركزي )ال بالسلب في تراجع االستثمار والتسويق والتشغيل والطاقة اإلنتاجية والتكاليف
 .(0204الفلسطيني، 

زيادة معاناة العمال والذي تجاوز عددهم أكثر من ربع مليون عامل داخل الخط األخضر قبل  -5
وعند اكتمال الجدار تكون )إسرائيل( قد أكملت حصار نفسها  م،0222انتفاضة األقصى عام 

باقي مدن  عنبجدار عازل يفصلها ويفصل بعض التجمعات االستيطانية اليهودية في الضفة، 
 .وقرى الشعب الفلسطيني

انقطاع العامل بالسلب على االقتصاد المحلي الفلسطيني، وهذا يشكل عاماًل ضاغطًا على   -5
االقتصاد الفلسطيني، باإلضافة إلى ذلك يشكل ارتفاع أجور األيدي العاملة داخل )إسرائيل( عنصًرا 

ول اضيهم الزراعية وهجرها من أجل الحصمما يضطرهم إلى ترك العمل في أر  للفلسطينيين،مغرًيا 
وهذا بطبيعة الحال يجعل الكثير من األراضي الفلسطينية عرضة للمصادرة  عالية،على أجور 

 .)57: 2002األوسط، )مركز دراسات الشرق  .لصالح المستوطنات

ي ف الحركة السياحية بين المدن الواقعة الحاق الضرر بالمواقع األثرية، وهذا يؤدي إلى تعثر -7
الشمال، والواقعة في الجنوب، خاصة مدن الناصرة ورام اهلل ونابلس وجنين، إضافة إلى عزل منطقة 

من  %95أريحا والبحر الميت، إعاقة حركة السياحة في المدن األثرية، مما تسبب في فقدان 
 العائالت لمصدر رزقه.
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ف إنتاج وأدت إلى ضع لسطينية،الفالنفايات والمياه العادمة بجانب الجدار في األراضي  تراكم-1
 .األرض عدم صالحية األراضي من خالل تلوثيها انتشار األوبئة واألمراض المعدية بين السكان

 :ثانيًا: اآلثار السياسية
 .(لسرائيإإن الجدار الفاصل هو جدار سياسي يهدف إلى ترسيم الحدود بين الفلسطينيين و)  -0

بين الجانبين، وذلك الن الجدار سيحول دون قيام دولة إحباط أي إمكانية للتوصل إلى حل سلمي 
فلسطينية، فان هذا يبين أن دوافع الجدار ليست أمنية كما تصرح )إسرائيل( الرسمية إنما الهدف 
منه السيطرة على األرض الفلسطينية، وتقزيم الحقوق الوطنية الفلسطينية بحيث تصبح األرض 

من مساحة الضفة، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني  %45القابلة للتفاوض عليها ال تتجاوز 
 .)373: 0202)صبحي، 

يعتبر الجدار الفاصل ورقة ضغط إسرائيلية جديدة ستستخدمها في فرض إرادتها على مجريات  -0
من مساحة  %45 العملية التفاوضية، وذلك بعد أن جعلت األرض القابلة للتفاوض ال تتجاوز

 .0223، )المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ملية تفاوضية مستقبليةالضفة، وأخرجت القدس من أي ع
( 
تمكن )إسرائيل( من استيعاب أراضي جديدة لتكون أداة فاعلة لضم الكثير من المستوطنات  -3

القريبة من الخط األخضر بدل من القيام بتفكيكها، لمنع قيام أي كيان سيادي فلسطيني على األرض 
 .الفلسطينية

الحدود سواء كانت الحدود الشرقية لمنع التواصل عبر الحدود المشتركة بين تأمين    -4
الفلسطينيين واألردنيين أو حماية حدود الخط األخضر الذي تقع داخلة المدن اإلسرائيلية ذات الكثافة 

 .)93: 0224)محمود،  العاليةالسكانية 
و الحدود قضايا الالجئين أتحقيق متطلبات المساومة السياسية بمعنى مقايضة المستوطنات ب -5

 .في المفاوضات الوضع النهائي خطورة الجدار
توفير عمق استراتيجي نقطة السهل على البحر المتوسط الذي يمثل نقطة ضعف أمنية بالنسبة  -9

من مساحة  %09يمثل  أنهإلسرائيل لتمركز الثقافة السكانية ومعظم المنشآت الحيوية، رغم 
 .)4: 0225ي لحقوق اإلنسان، )المركز الفلسطين)إسرائيل( 

توسع كل مستوطنة إلى حوالي ستة أضعاف حجمها الحالي وهي بذلك تعيق تطبيق حق تقرير  -7
المصير للشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي كما تجعل من المستحيل أقامت دولة فلسطينية 

 .ذات سيادة قابلة للحياة
من أجمال مساحة  %03حتلة تصل إلى مصادرة مساحة كبيرة من األراضي الفلسطينية الم -1

وعدم  ،)إسرائيل(قرية فلسطينية واقعة بين الجدار والخط األخضر إلى  00الضفة، حيث سيتم ضم
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تحقيق األمن واالستقرار مما يصل في النهاية إلى بقاء المنطقة بأكملها في حالة فوضى واضطراب 
 .)41: 0224ات، )بار  وصراع مستمر وبالتالي عدم الوصول إلى اتفاق سلمي

 :ثالثًا: اآلثار االجتماعية
التفكك والعزلة االجتماعية للمناطق الواقعة غرب الجدار الفاصل؛ نتيجة اإلجراءات العنصرية  -0

 .التي تفرضها )إسرائيل( عبر الحواجز
 (،إسرائيل) علىهجرة السكان األصليين ألن السكان عنصر رئيس، ويشكل خطرًا استراتيجيًا  -0

ى الحد من مخاطر هذا الزحف من خالل سياسات التهجير وزيادة عدد لذلك سعت إل
: 0225داوود، ) وتوطينهم داخل األراضي الفلسطينية العالم،المستوطنين اليهود من مختلف أنحاء 

3.) 
حقيق مقولتها وذلك لت لتهجيرهم،ممارسة كافة أشكال الضغط النفسي والمادي على الفلسطينيين  -3

 . أرضأرض بال شعب لشعب بال
حرمانهم من التحرك والتنقل بحرية بين المدن والبلدات الفلسطينية، وبشروط خاصة بالعبور  -4

 .)5: 0225)داوود،  والتنقل بتصاريح خاصة ورسوم نقدية
 .منع توسع حدود القرى والمدن الفلسطينية في الضفة من خالل بناء الجدار الفاصل  -5
الضفة، من خالل قيام الحكومة اإلسرائيلية على عدم عرقلة النمو العمراني المدني والريفي في  -9

يجاد تواصل استيطاني جغرافي بالجدار من جهة  إيجاد تواصل جغرافي فلسطيني من جهة وا 
 .أخرى

سطينيين وشطب الهوية الوطنية، ومنع الفل ا،فصل القدس عن بقية األراضي الفلسطينية وتهويده -7
 .من حملة هوية الضفة من دخول القدس

ورفض منح تصاريح بناء مدارس أدي ذلك إلى تكدس  الجدار،أزمة المدارس في ظل  تفاقم -1
ر، حيث وصل عدد المدارس المتضررة من الفصول وزيادة عبور الطالب عبر بوابة الجدا

 مدرسة. 095م 0209الجدار في الضفة الفلسطينية في الربع األول من العام 
 .فلسطينيةارتفاع نسبة الفقر والبطالة في األراضي ال -4

تراجع دور مستشفيات القدس بعدما كانت مقصًدا للفلسطينيين من أنحاء الضفة الفلسطينية  -02
 تشفياتالمسوغزة، حيث شكلت الحواجز والتصاريح عائًقا أمام وصول المرضى ومرافقيهم إلى 

 .)01: 0205)اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، 
لى أماكنهم المقدسة في القدس وبيت لحم عرقلة وصول اآلالف من المسلمين والمسيحيين إ -00

والخليل، ال سّيما المسجد األقصى وكنيسة القيامة والمهد، حيث يشترط االحتالل لذلك الحصول 
نيس، أعلى تصاريح ينطبق عليها ما تقدم بالنسبة إلى تصاريح الخدمات الصحية والتعليمية )

0227 :17(. 
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خدمات وتلبية حاجاتهم المعتادة وتأمينهم بالغذاء والماء والعدم قيام الفلسطينيين بواجباتهم اليومية 
 .(5: 0477)جيفري،  دمر الجدار أمكانية الوصول إليه األخرى مثل الهاتف والكهرباء بعد أن

 .الواقع الجغرافي للجدار ورؤية القانون الدولي
 الواقع الجغرافي للجدارأواًل: 

المدنية  التي قامت به اإلدارةألراضي الفلسطينية و لللواقع الجغرافي من خالل المسح الهندسي 
في الضفة الفلسطينية تم مسحهم تمهيداً لضم البؤر االستيطانية البعيدة ألف دونم  90اإلسرائيلية أن 

ع لمصادرة المزيد من األراضي التي يملكها الفلسطينيين لصالح توسي عن الكتل االستيطانية بالجدار
 0 (: نت0229سوزان عقل، ) ناتاألراضي المخصصة للمستوط

ويفرض القانون اإلسرائيلي، قبل إصدار تصاريح بناء للمستوطنات إجراء مسح هندسي، وهذا 
يشير إلى أن )إسرائيل( تستعد لبناء وحدات استيطانية موسعة ومكثفة في الضفة بعد مصادرة المزيد 

 .من األراضي الفلسطينية
م 0203ري في عام دونم، يعتبر رقم قياسي، حيث أج ألف 90وأن إجراء مسٍح هندسي لمساحة 

 .)000: 0205، العيلة) ألف دونم 02م، مسح 0204، وفي عام ألف دونم 03مسح 
فواقع البناء لها األثر على المدى لبعيد، فيؤدي ذلك إلى حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع  

الشكل ، وعدم القدرة على االنفراد ببالحقوق التي تنبثق عن حق تقرير المصير أو االنتقاص منها
بامتالك اإلقليم دون قيد أو شرط، وعدم استبعاد اختصاص )إسرائيل( في النطاق الجغرافي للشعب 
الفلسطيني، فإسرائيل أرادت من البناء التثبت من ملكيتها الجغرافية لبعض المناطق في الضفة، 

قالل ني بين مناطق ال حق لها فيها، وعدم استوهذا يعني قيام )إسرائيل( بالفصل الجغرافي والقانو 
: 0227م، )ريهذه المناطق عن سلطتها العسكرية وممارسة سلطات مادية وجغرافية عليها باستمرار

33(. 
فاألبعاد الجغرافية للجدار الفاصل في الضفة لها فروع تصب جميعها في خدمة )إسرائيل( 

ي السياسية لخدمة وتطوير ونمو حركة االستيطان فسياسيًا، فقد حاولت )إسرائيل( تطويع األوضاع 
لسطينيين تحويل الف الضفة، والذي يهدف على المستوى البعيد إلى التهجير، وعلى المدى القريب

إلى عمال غير شرعيين في أراضيهم، وهذه السياسة ستؤدي إلى إحكام سيطرة )إسرائيل( على 
ي كل يل( وهو ما ال يقبله عربي أو مسلم أو مسيحي فالفلسطينيين، وأخيًرا مناداتها بيهودية )إسرائ

أرجاء العالم، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء اإلسرائيلي)بنيامين نتنياهو( "بيهودية الدولة واالعتراف 
 .)073: 0205، العيلة) بالدولة اليهودية من الفلسطينيين

                                                 

(1)www.oppc.pna.net000 

http://www.oppc.pna.net/
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نون الدولي ر لتطبيق قواعد القافالسياسة الدولية كان لها األثر األكبر في جعل )إسرائيل( تتنك
والذي تشكل قواعده جزءًا من قواعد منظومة األعراف الدولية، هذا باإلضافة إلى انتهاكه  اإلنساني،

منها اتفاقية  واعد،القلقواعد القانون الدولي العام، وتستمر )إسرائيل( في تنكرها ورفضها تطبيق هذه 
أيضاً حمايتهم  والتي تتناول النزاعات،ممتلكات المدنية أثناء جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان وال

 .)014: 0205 ،العيلة) االحتاللأثناء 
الجدار أدى إلى انتهاك حقوق وحريات أبناء الشعب  في بناءوتبين أن استمرار )إسرائيل( 

ررات بعلى فض م فهناك إجماعًا دولياً  والعامة،الفلسطيني، وتدمير ومصادرة األمالك الخاصة 
والتي  ،ميريةالتدوعلى تنفيذ سياساتها  العسكرية،المتمثلة باألمن والضرورات ، وحجج )إسرائيل(

 طينية بماالفلسوأن الجدار الذي تقيمه دولة )إسرائيل( على األراضي  ضمنها،يأتي بناء الجدار من 
ات الثنائية بين ويخرق االتفاقيكما  ،يشكل خرقًا وانتهاكًا لكافة القوانين والقواعد الدولية القدس،فيها 

 .)04: 0224محمود، )  واإلسرائيليالجانبين الفلسطيني 
وتدعى بأن ما تقوم به من أعمال عنف وحصار جماعي وفصل عنصري، ما هي في الواقع 

 ث:رى الباحيو ، إال وسائل وقائية تندرج ضمن الدافع الشرعي عن النفس حسب النظرة اإلسرائيلية
حمل المسؤولية عن جميع األعمال واألفعال التي تمارسها الدولة مخالفة ألحكام أن)إسرائيل( تت

القانون الدولي اإلنساني، من خالل ممارستها أعمال العنف والعدوان والتدمير وجرف األراضي 
والمنازل وهدم المنازل، حتى وصلت إلى ابعد من ذلك بإقامة الجدار الفاصل، التي تهدف من ورائه 

، وق اإلنسانلالتفاقيات الدولية التي تتعلق في حق جبرًا مخالفاً الفلسطينيين لتهجيرهم  الضغط على
تخلو من  أنهاإال  اإلجماعقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر بشكل قريب من  نأ ويرى

 عموكأن العالم يجت ،الجمعية العامة أقرب إلى برلمان العالم أن أيضاوصحيح  ،الصبغة التنفيذية
ليس الحقائق و  هذا الوصف أقرب إلى األدبيات أنتحت مظلة األمم المتحدة وعبر ممثليها إال 

 البعض وال يأخذون بصحته.  مازال محل شك عندلذلك  ،القانونيةالجغرافية 
 :رؤية القانون الدوليثانيًا: 

وفقًا  غرافًيا،جر قبل الشروع في معالجة اآلثار القانونية والسياسية المترتبة على تشييد الجدا
للمصطلح الذي اختارته الجمعية العمومية والذي يستخدم أيضا في الفتوى، نظراً الن بعض التعبيرات 
والمصطلحات األخرى المستخدمة في بعض األحيان تفتقر للدقة، وعليه فالمحكمة أقرت بعدم 

 .شرعية بناء الجدار المخالف للقانون الدولي
الفلسطينية في الصراع مع )إسرائيل( هو القانون الدولي اإلنساني،  فالقانون المطبق في األرض

وكذلك قانون حقوق اإلنسان، وسوف تعتمد على معاهدات حقوق اإلنسان العالمية التي قبلتها 
)إسرائيل( نفسها بأن أصبحت طرًفا فيها، فإسرائيل طرف على وجه الخصوص في العهد الدولي 

 سية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية،الخاص بالحقوق المدنية والسيا
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م، وكذلك اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 0440أكتوبر  3إذ صادقت على كال العهدين في
 .)077: 0205، العيلة) م0452مارس  4والمعاقب عليها، والتي صادقت )إسرائيل( عليها في 

دولي والعهد ال والسياسية،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ومع ذلك تنكر )إسرائيل( أن
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينطبق على األراضي الفلسطينية، وتقول بأن 
القانون اإلنساني هو الحماية التي يوفرها في حالة الصراع كتلك القائمة في الضفة الفلسطينية 

د بمعاهدات حقوق اإلنسان، حماية المواطنين من حكوماتهم ذاتها في بينما يقص غزة،وقطاع 
 .)94 :0224، بارات)ييدها للجدار شانتهكت هذه المادة في ت ولكن )إسرائيل( السلم،أوقات 

إن الجدار يضرب المصالح الفلسطينية بطريقة تصل إلى صميم جوهرها، ووجود الجدار 
ماعي انتهاك وعقاب جتلة غير مستقرة، فالجدار هو يجعل الحياة في األرض الفلسطينية المح

جريمة ضد و  العنصري،وكذلك يعد بناء الجدار في الضفة انتهاًكا لمعاهدة التمييز  اجميعللسكان 
وهذا ما نص عليه النظام  خاصة،من خالل محكمة دولية  األطراف،اإلنسانية تعاقب عليها الدول 

اهد الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية، وتعرف هذه م، والمع0221الداخلي للمحكمة الدولية 

 نظام مؤسسي قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان أنها، االتفاقيات التفرقة العنصرية على
 .)091: 0205، العيلة) سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى

ة واألعراف االتفاقيات الدولي تتهرب من االلتزامات الدولية التي تفرض عليهاإسرائيل( )ن إ  
ى القوى وعلى وجه التحديد الواليات المتحدة األمريكية حتإسرائيل( )الدولية والقرارات الدولية وتدعم 

 .الفلسطينيةأن تعمل بحرية مطلقة دون قيود في األراضي  )إسرائيل(تستطيع 
وعلى  تتعلق بحقوق اإلنسانإال أن )إسرائيل( قد انضمت إلى عديد من االتفاقيات الدولية التي 

وبما أن )إسرائيل(  ،م0450من تموز  9اتفاقية جنيف لقد صادقت عليها في  االتفاقيات،رأس هذه 
مخالفاتها،  دمع صادقت على هذه االتفاقية وارتضت بجميع أحكامها وااللتزام في بنودها يجب عليها

 .الدوليةوال يجوز لها التحلل منها بما قد ترتب عليها المسؤولية 
من سياسة الحصار الجماعي وتجريف األراضي إسرائيل( )جميع األفعال التي تمارسها ف

الزراعية وهدم المنازل واالستيالء على األموال الخاصة وبناء الجدار وحصر الفلسطينيين في مناطق 
الدولية  تمعينة ال تتناسب مع عدهم ومصالحهم مخالفًا ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقرارا

والمواثيق الدولية العهدين واتفاقية حقوق اإلنسان بما يشكل أعمالها جرائم حرب وذلك بموجب المادة 
( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية التي تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 7)

الء متلكات واالستيالقتل العمد والتغريب وتدمير الم منها جرائم الحرب واالنتهاكات الجسمية
 0(: نت0222 ،آلثار القانونية)عليها

                                                 

(1) www.icj-cij.org. 

http://www.icj-cij.org/
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لفاصل، القد وقفت أغلبية الدول والمنظمات الدولية ولجان القانون الدولي موقف سلبي حيال الجدار 
ت يث تعرضح ،رق واضح للقانون الدولي واالتفاقيات الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسانخوأنه يشكل 

سرائيل( إيجبر )ولكن هذا االنتقاد ال  الفصل،ار دقامة هذا الجبسبب ا النتقادات الذعةإسرائيل( )
ن األول يكية في أكتوبر تشريبعد أن صوتت الواليات المتحدة األمر  ،في مجلس األمنعلى التنفيذ 

الجرائم  العديد من هذه الذي يمثل الجدار في بناءإسرائيل( الذي يدين )حق النقص الفيتو م 0223
لجدار ا يهدف بناء ،التمييز العنصري، و االضطهاد، و التعذيب، و الترحيل(: 43: 0227أنيس، )وهي

 0 (: نت0207)جهاد علي، إلىمن الناحية القانونية والجغرافية 
مستوطنة إسرائيلية يسكنها  75ضم أرض فلسطينية بشكل غير قانوني، يقام عليها ما يقارب  -0

فلسطينيًا سيتم ضمهم بشكل غير  021401 م، وبالتالي فإن نحو0220ألف مستوطنًا عام  323
 .قانوني إلى )إسرائيل( أو تطويقهم داخل الجدار

عليه فقد أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى بشأن  تقسيم السكان على أساس عرقي،  -0
 7 )نت: 0224)التبعات القانونية لبناء جدار،  الجدار وترى المحكمة

عب الفلسطيني لحقه، ومن ثم فإنه يعد خرقا اللتزام بناء الجدار يعيق بشدة ممارسة الش أن-أ
 .)إسرائيل( باحترام هذا الحق

غير مقتنعة بأن المسار المحدد الذي اختارته )إسرائيل( للجدار أمر ضروري لتحقيق  إنها-ب
 .) إسرائيلأهدافها األمنية، لذلك فإن تشييد الجدار يشكل إخالاًل من جانب )

أو حالة الضرورة هما مبرران من  النفس،اعتبار حق الدفاع عن )إسرائيل( ال تستطيع  أن-ج
لذلك أعلنت المحكمة أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به،  الجدار،أجل نفي صفة عدم مشروعية 

 .يتعارض مع القانون الدولي
إنها المرة األولى التي تعرض فيها قضية تتعلق بحقوق الفلسطينيين، وانتهاكات )إسرائيل(  -

 .هذه الحقوق أمام محكمة العدل الدولية، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا للفلسطينيين والعربل
دة بوقف أعمال بالرغم من كل القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية واألمم المتح

اف ا يشير بوضوح باستخفمم ،الجدارمواصلة أعمال بناء  أصرت علىإسرائيل( )إال أن  بناء الجدار
الواضح والعلني باألمم المتحدة وجمعيتها العامة، وما يصدر عن هذا الجسم الدولي من ل( إسرائي)

قرارات، حيث أمر شارون بمواصلة األشغال واألعمال واستمرار الجدار بعد مشاورات حدثت فقط 
 3 ): نت0229سوزان عقل، ) اعة من إعالن محكمة العدلس 41بعد 

                                                 

(1) http://www.h-alali.net/z_print.php?id=7d7d30c0-ead2-1029-a62a-
0010dc91cf69 
(2) www.icj-cij.org. 
(3)www.oppc.pna.net 

http://www.icj-cij.org/
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استشارياً حول التبعات القانونية  رأياً  م0224يوليو  4اريخ أصدرت محكمة العدل الدولية بتلذلك 
وقد شكل ، (0): نت(0224، التبعات القانونية لبناء جدار) األراضي الفلسطينية المحتلة لبناء جدار في

هذا الرأي نقطة تحول بالنسبة للحملة من أجل تحقيق حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف للشعب 
حتى تاريخ صدور  عاماً  37إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضيه والمستمر منذ بأن يتم  الفلسطيني،

 تحدةالموقد صدر القرار عن محكمة العدل الدولية، وهي الجسم القضائي الرئيس لألمم  ،القرار
 .)0224، الستشاري لمحكمة العدل الدولالرأي ا)

لم يناقش مسألة تشييد  فهو (،أن موقف مجلس األمن هو موقف غير صارم تجاه )إسرائيل
افة التي تتعارض مع ك الجدار،الجدار، ولم يصدر أي قرار يلزم به )إسرائيل( للتوقف عن بناء 

 .أحكام وقواعد القانون الدولي، إضافة إلى أنه رفض مشاريع قرارات تتعلق بتشييد )إسرائيل( للجدار
ويرفض  ريواصل بناء الجدا طرف إسرائيليالفاصل، و هناك فتوى دولية بوقف أعمال الجدار ف

طرف فلسطيني صاحب الحق واألرض وهو مستضعف، إن قرار محكمة العدل القرارات الدولية، و 
الدولية يحث الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم وخصوصًا حق تقرير المصير، الحق الذي حرموا 

وحدتهم يين و منه ومن ممارسته بسبب جدار الفصل، وما يسببه من تقطيع ألوصال الفلسطين
لنفس منع ا ستخدم مصطلحات مثل "الدفاع عنيموغرافية، لذلك ال يحق إلسرائيل أن تالجغرافية والد

كتبرير لما تقوم به هذه من انتهاك للقوانين واألعراف الدولية، بل يجب على اإلرهاب حالة ضرورة 
في يل( إسرائ)اندة دولة أن تتوقف فورًا عن بناء الجدار، وعلى كل الدول أن ترفض مسإسرائيل( )

 7(: نت0224، محكمة العدل الدولية)استمرار عملية بناء الجدار
م، أن 0224الخاص بالجدار والصادر عام  لمحكمة العدل الدوليةعلى المستوى القانوني 

أما المحكمة العليا ، 0497ضي الفلسطينية المحتلة عام غير شرعي كونه أقيم في األرا الجدار
، بناء جدارالتبعات القانونية ل) متمسكة بنقطتين الفاصلنت قراراتها بخصوص الجدار فكا إلسرائيل
 3(: نت0224

 .تأكيدها قانونية الجدار الستناد بنائه إلى أسباب أمنية األولى:
: الطلب إلى الحكومة اإلسرائيلية تعديل مسار الجدار أو النظام المرتبط به، كنظام البوابات الثانية

ـتخفيف وطأته على الفلسطينيين، وتجاهاًل لواقع االحتالل وما يتركه من أثر في حياة والتصاريح ل
 .الفلسطينيين في مختلف المجاالت وعلى الصعد كافة

فالجدار هو واحد من تجليات سياسات اإلسرائيلية في القدس والتي يسعى من خاللها إلى فرض 
أن الجدار ال يشكل حدوًدا بأي شكل من حقائق على األرض، وعلى الرغم من تمسك )إسرائيل( ب

                                                 

(1) www.icj-cij.org.  
(2)http://www.baath-party.org/index.php?option=com 
(3) www.icj-cij.org.  

http://www.icj-cij.org/
http://www.baath-party.org/index.php?option=com
http://www.icj-cij.org/


 24 

األشكال إال أّنه عملياً حدد أطراف كيانه االستعماري حيث طوق نفسه بالجدر واألسيجة من الجهات 
 )35: 0227)ريم،  منهاالكافة ليؤكد أنه كيان غريب عن المنطقة وال يمكن أن يكون جزًءا 

 :ويرى الباحث
)إسرائيل( خالل انتفاضة القدس بداية شهر تشرين أن الجدار لم يحقق غايته، فما شهدته 

م من عمليات استهدفت القدس و)تل أبيب( ومناطق أخرى، وأيضًا أحداث 0205أول/أكتوبر عام 
ين أن الدور األمني الذي أرادته )إسرائيل( للجدار يب ،م من اغالقات بوابات القدس0207القدس 

نيون من تمكن فلسطي ثأراضيه، حياحتالل لن يكتمل أو يتحقق، نتيجة رفض الفلسطيني من 
ا تقوم اإلسرائيلي(، وهذا أضعف مالضفة من اجتياز الجدار وتخطيه وتنفيذ عملياتهم داخل العمق )

به إسرائيل من تهجير وتدمير ومصادرة األراضي الفلسطينية في الضفة الفلسطينية وخاصة في 
 بي ودولي.منطقة القدس، التي تحظي باهتمام كبير فلسطيني وعر 

 .والعربية والفلسطينية واإلسرائيلية من الجدار الفاصل ةالمواقف الدولي
 :أواًل: الموقف الدولي من الجدار

أجمع المجتمع الدولي باستثناء الواليات المتحدة األمريكية، على إدانة )إسرائيل( في بنائها 
بة ي، وذلك ألن األوربيين لهم تجر للجدار الفاصل، وجاءت أكثر االنتقادات من دول االتحاد األوروب

سابقة مع سور برلين، باإلضافة إلى كون دول االتحاد أكثر تفهمًا للمعاناة الفلسطينية، واآلثار 
وتحديدًا على مستقبل عملية السالم، في الشرق األوسط، والتي تطمح  الجدار،المترتبة على بناء 

 .أوروبا أن يكون لها دورًا بارزًا في تحقيقها
 .د تباينت وجهات نظر المجتمع الدولي من قضية الجدار الفاصلفق

 .0(: نت0200 للتوثيق،)المركز الفلسطيني  المواقف الدوليةمن أبرز 
 :األمم المتحدة -0

ظلت األمم المتحدة، المحفل الدولي الوحيد الذي يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب   
ولعل ما  ،الفلسطينية تجاه موضوع الجدار وجهة النظر الفلسطيني االعتماد عليه، سواء في شرح

جدار في بوقف بناء الإسرائيل( )اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، به طالبت 
فية غير طينيين قيودًا إضا، مؤكدة أن من شأن هذا الجدار أن يفرض على الفلسالفلسطينية الضفة
 .مبررة

شدة )تيري رودالرسن( )إسرائيل( باألوسط إلى منطقة الشرق  سابقاً  المتحدةوانتقد مبعوث األمم  -
لمواصلتها بناء جدار الفصل قائاًل: "من حق )إسرائيل( أن تبني جدارًا على أرضها"، لكن ليس على 

 .أراضي اآلخرين

                                                 

(1) http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title.  

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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م، أن قيام )إسرائيل( 0223أيلول/ سبتمبر 32وأفاد تقرير لألمم المتحدة نشر في جنيف في  -
ببناء سياج أمني على طول الضفة، سينطوي على ضم قسم من األراضي، وهو ما يتعارض مع 

 .ميثاق األمم المتحدة
 م القدس"آن األوان العتبار الجدار بمثابة عمل ضم غير شرعي، مثل ض وقال )جون دوغارد(: -

الشرقية ومرتفعات الجوالن من قبل )إسرائيل(، وأضاف أن المجموعة الدولية يجب أن ال تعترف 
بأي شكل من أشكال سيطرة )إسرائيل( على األراضي الفلسطينية التي ستضم عبر الجدار، وقال: 

 واقعم "أن مسار الجدار يقع على مسافة كبيرة إلى الشرق من حدود )إسرائيل( مع الضفة في عدة
 .) 95ص: 0227)ريم، 
 نالدولي: "أ)كيران برندر جاست( األمين العام المساعد لألمم المتحدة، أمام مجلس األمن وقال 

م من أنشطة بناء الجدار الفاصل، ودعا على وقف المشروع 0223)إسرائيل( كثفت خالل سبتمبر/
زالة الجزء الذي شيد بالفعل ن عزز مخاوف فلسطينية بشأوأضاف "بأن هذه الخطوات بدأت ت "،وا 

 ) .14، 0227)أنيس،  مدى إمكان إقامة دولة فلسطينية لها مقومات الحياة مستقبالً 
 .) نت: 0225)اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  األمريكيالموقف  -0

منذ قيام )إسرائيل( والموقف األمريكي ال يتغير بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية 
وفيما يخص قضية الجدار كان الفيتو األداة الطبيعية لصالح  (،رف الذي تقوم به )إسرائيلالتص

  وحسب الموقف األمريكي فإن )إسرائيل( من حقها الدفاع عن نفسها (،)إسرائيل
تصريحات أركان  تعاملت اإلدارة األمريكية مع قضية الجدار كأزمة خالفية، وقد جاءت ف

اعتبره و  ،ة، بين القلق واالنتقاد الصريح والتحفظ الضمني على الجداراإلدارة األمريكية متباين
لن الخارجية األمريكي:)كو  وقال وزير بمثابة مشكلة يجب حلها، ش(بو األمريكي)جورج  الرئيس
، لسطينيةفالفي الضفة إسرائيل( )" أن واشنطن حددت أجزاء من السياج األمني الذي تشيده باول(:

أن تبني  : "يمكن ألمة"، وقالوسوف تثير القضية مع الحكومة اإلسرائيليةعلى أنها تسبب مشاكل 
ومعارضتها منه، ولكن  " حيث أبدت امتناعهاعلى أرضها، إذا هي شعرت بحاجة إلى ذلك جداراً 

 دارموقفها من موضوع الجكشف حقيقة  ت داعمة لبناء الجدار، ولعل الفيتو األمريكيعمليًا كان

 0)ت: ن0220)صالح الرقب، 
وقال عن قلقها من بناء الجدار،  م،0223فقد أبدت الواليات المتحدة األمريكية في آب/أغسطس

)سكوت ماكليالن( المتحدث باسم البيت األبيض: "أن السياج يمر بأراٍض هي في أفضل األحوال 
لرفض ا محل نزاع قائاًل: أن واشنطن تريد إلغاء السياج تمامًا لكنها تود إعادة رسم مساره في ضوء

  .اإلسرائيلي

                                                 

(1) http://almoslim.net/node/86661 
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إن هذه المواقف األمريكية الداعمة، لبناء الجدار الفاصل، فيها تحدي للمجتمع الدولي المعارض 
لبناء الجدار، مثلما فيها تحدي إلرادة الشعب الفلسطيني، حيث إن الرئيس جورج بوش اعتبر الجدار 

إثارة موضوع الجدار ب عرفات،ياسر  "ثعبانا يتلوى في الضفة" وقطع وعدًا لرئيس السلطة الفلسطينية
)أرئيل شارون(، حيث وقد قال شارون قال:" إن )إسرائيل( مستمرة في اإلسرائيلي مع رئيس الوزراء 

 .البناء
 0 )نت: 0209، ردود األفعال) األوروبيالموقف  -3

 .ال يوجد موقف أوروبي واضح بالنسبة للجدار 
ية السلمية نه يعيق تقدم العمللفرنسية قالت: ألصعب، والخارجية ابلير وصفه باألمر اطوني  - 

قامة دولتين تتعايشان  ( بأتنانتقد المفوض األوروبي)كريس نت( : 0209)أحمد الشجاع،  معاوا 
)إسرائيل(، لبناء الجدار الفاصل، قائاًل: أنها ال يمكن أن تفعل ذلك، وتواصل القول بأنها تؤيد حاًل 

مواصلة )إسرائيل( بناء الجدار الفاصل يمتد إلى ما وراء حدود  يعتمد على إقامة دولتين، وقال: "أن
عواقب، وأن على المجتمع الدولي أن يثير هذا األمر مع رئيس الوزراء  ستكون له م،0497عام 

 .0): نت0207)منظمة التحرير الفلسطينية، "اإلسرائيلي أرئيل شارون
نسف يلذي تقوم ببنائه في الضفة، و مسار الجدار ا ، من أنإسرائيل()حذرت القمة األوربية  -

مليًا يستبق المفاوضات المقبلة، ويجعل من المتعذر عو  ،الفلسطينيةوالدولة إسرائيل( بين ) التعايش
صادي إلنساني واالقتيزيد من صعوبة الوضع او  التوصل إلى الحل الذي يقوم على بناء دولتين،

 .3 )نت: 0207 والمعلومات الفلسطينية،نباء وكالة األ) للفلسطينيين
 :االتحاد األوروبي -4
انتقد االتحاد األوروبي الجدار اإلسرائيلي، ووافقت بعض دوله على إدانة )إسرائيل( على بنائها  -  

في مجلس األمن لصالح القرار في حين امتنعت ألمانيا  للجدار، حيث صوتت فرنسا وأسبانيا
  .وبريطانيا

يرى االتحاد األوروبي رغم معارضته للجدار أنه من غير المناسب طرح القضية أمام محكمة و     
لسابق ا حيث قال وزير الخارجية البريطانيل أوروبي، ؤو مسما أكده أكثر من وهو  الدولية، العدل

 األخضر،عدة نقاط عن الحدود الدولية الخط  في يبتعدار غير شرعي إن "الجد )جاك سترو(:
كمة طرح هذا الملف أمام مح المناسب ويتوغل في األراضي الفلسطينية"، ولكنه اعتبر أن من غير

 .4 )نت: 0209، ردود األفعال) العدل الدولية بما أن اإلسرائيليين يرفضون االعتراف بهذه الهيئة
                                                 

(1) http://www.almubadara.org/new/details.php?id 
(2) http://ajrasal3awda.ahlamontada.net/t3703-topic 
(3) http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4111 
(4) http://www.almubadara.org/new/details.php?id 

http://www.almubadara.org/new/details.php?id=6099
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4111
http://www.almubadara.org/new/details.php?id=6099
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م، 1967نسي )دومينيك دو فيلبان( الذي رأى أن الجدار ال يتطابق مع حدود وزير الخارجية الفر  -
ميز الموقف الفرنسي يتفولكنه اعتبر أن "طرح مسألة الجدار على محكمة العدل في غير محلها"، 

عن بقية دول االتحاد األوروبي، حيث أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية)هيرفيه الدسو(، 
شاور بدون تباطؤ مع شركائها األوربيين، وأعضاء اللجنة الرباعية لدرس عواقب قرار أن فرنسا ستت

دراسة خاصة حول جدار الفصل ) المضي في مراحل جديدة من بناء الجدار في الضفةإسرائيل( )
 (.0)نت(: 2010، العنصري

رة الخارجية اإلسبانية )آنا بالثيو( أيضا معارضة االتحاد األوروبي للدعوى التي رفعت أكدت وزي -
: 2010، دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري) للجدارأمام محكمة العدل مع التنويه بإدانة بالدها 

 .(0)نت(

ن ، قال: الجدار لالسابق نا( منسق االتحاد األوروبي لشؤون السياسة الخارجيةخافيير سوال) -
معاناة إنسانية واقتصادية شديدة على يتسبب سوى بمصادرة األراضي الفلسطينية، ويوقع 

ل التوصل إلى وسيعرقالفلسطينيين، وأضاف أن الجدار الذي تقيمه )إسرائيل( سيضر بالمفاوضات، 
اإلسرائيلي الفلسطيني وقال: "ال أعتقد أن بوسعنا قبول سور يفرض على الواقع حل سياسي للصراع 

 .)022، 0205، العيلة) قرارات بخصوص أراض لم تقسم"

تقر إلى إال أنه يف األميركي،غم أن الموقف األوروبي أقرب لطموحات الفلسطينيين من الموقف ر 
 أو مكمل، وغالبا ما يتراجع أمام الضغط األميركي،المبادرة والفعالية، فهو دائمًا في قوس التحرك 

اإلسرائيلي، ويأتي في هذا السياق إحجام االتحاد األوروبي عن تأييد الدعوى المرفوعة في المحكمة 
 .الدولية

 :ثانيًا: الموقف العربي من الجدار
 .3 )نت: 0209، ردود األفعال) جامعة الدول العربية 1- 

ل العربية، قرار محكمة العدل الدولية في الهاي بشأن الجدار وصفت األمانة العامة لجامعة الدو 
مبادئ الحق الدولي و  قوة للقانونالفاصل، الذي تقيمه )إسرائيل( على األراضي الفلسطينية، بأنه 

  والعدالة. 
ث وقال المتحد الفاصل،بحكم محكمة العدل الدولية في قضية الجدار ورحبت األمانة العامة، 

المحكمة، على حكم  (0224 حسام زكي)المستشار العربية  األمين العام لجامعة الدولالرسمي باسم 
                                                 

(1) http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html 
(2) http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html 
(3) http://www.almubadara.org/new/details.php?id 

http://www.ajoory.com/vb/showthread.php?t=14207
http://www.ajoory.com/vb/showthread.php?t=14207
http://www.ajoory.com/vb/showthread.php?t=14207
http://www.ajoory.com/vb/showthread.php?t=14207
http://www.ajoory.com/vb/showthread.php?t=14207
http://www.almubadara.org/new/details.php?id=6099
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ما ال القانونية، بالذي صدر في الهاي: "على المجتمع الدولي أن ينظر اآلن وبعد اتضاح الصورة 
 ل بقيةالدولي "مثلها في ذلك مثيدع مجااًل للشك في كيفية حمل )إسرائيل( على االمتثال للقانون 

 ."دول العالم
ني أو قانو وأوضح زكي أن االستناد للدعاوى األمنية لتبرير بناء الجدار ال يقوم على أساس 

ي في المنطقة، واسترجاع الشعب الفلسطينوأن األمن لن يتحقق إال بعد إقامة السالم العادل  شرعي،
 .كافة حقوقه

كية ة بالواليات المتحدة األمري"رئيس مكتب جامعة الدول العربي حسين حسونة()السفير أكد  -
األراضي  فيإسرائيل( )، الذي تقيمه الفاصلجدار المحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية  "أن قرار

العربية لمعلومات  بكةالش) هو قرار مهم للغاية، ويشكل منعطفًا مهّمًا في القضية الفلسطينية الفلسطينية
 .0 )نت :0224حقوق اإلنسان، 

بأنه من العبث التحدث عن  :عمرو موسىالسابق  ن العام لجامعة الدول العربيةاعتبر األمي -
الذي تواصل فيه حكومة شارون بناء الجدار، ودعا عمرو موسى كوفي عنان  السالم في الوقت

 .)72: 0227)ريم،  )إسرائيل( على وقف بناء الجدار في الضفة المتحدة لحملاألمين العام لألمم 
قضية الجدار بقي الموقف العربي على حاله، رغم أن الطرف العربي كان وحتى رغم خطورة 

بإمكانه التأثير نسبًيا على الموقف األمريكي الداعم إلسرائيل، ولبناء الجدار، خاصة وأن الواليات 
 ).4: 0224)بارات،  المتحدة األمريكية بحاجة إلى الدعم العربي، لتمرير سياستها في العراق

 :الفلسطيني من الجدار ثالثًا: الموقف
بقرار الجمعية العامة باعتباره رسالة من المجتمع الدولي  الوطنية الفلسطينية رحبت السلطة

، الذي تجاهلته )إسرائيل( ألنه طالبها 0505خاصة انه جاء بعد قرار مجلس األمن رقم  إلسرائيل،
زالته  .بوقف العمل في الجدار وا 

ذية لمنظمة اللجنة التنفيو  السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس)ياسر عرفات( قال السيد الرئيس -
ه الجدار، االتحرير الفلسطينية قبل إعالن القرار، أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارًا منصفًا تج

"هذا الجدار ضد كل القوانين الدولية، وأضاف قائال: إقامة السالم في فلسطين، وذلك من أجل 
"، عدالةمن أجل ال منصفاً  ننتظر قرارها، وبال شك سيكون قراراً  ونحن العدلواألمر اآلن أمام محكمة 

لدولي "، وطالب بتطبيق القانون افلسطين إلى كانتونات ويقسم ،الجدار ال يدع مجاال لشيء وأكد "أن
 .7): نت0224 ،)سيد ضد الجدار مثلما حدث ضد جدار برلين

                                                 

(1) http://anhri.net/palestine/jcdhr/pr040709.shtml 
(2) http://www.al-jazirah.com/magazine/17022004/almlfsais2.htm 
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ار: "هذا انتصار لشعبنا، وانتصار لكل الشعوب قال ياسر عرفات، عقب صدور القر  اإلعالن،وبعد 
الحرة، ولكل حركات التحرر في العالم، ولكل القوانين والقرارات الدولية من أجل فلسطين ومن أجل 

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن الجدار  "،الشرق األوسط والسالم العادل والدائم والشامل في المنطقة
 .)34: 0227)ريم،  الفاصل إلى زوال

يحول  رجداأن: "إقامة الكبير المفاوضين في السلطة الوطنية الفلسطينية  صائب عريقات() يرى -
 من مساحتها دون تواصل %40وفق برنامج شارون إلقامة دولة فلسطينية على أقسامالضفة إلى 

 .0) نت: 0224 ،داعورل)ا "جغرافي
 ، فيما يتعلق بقضية جداررحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار محكمة العدل الدولية -    

 .الفصل، واعتبر القرار انتصارًا للشرعية الدولية وللفلسطينيين
محكمة، وقال: إن قرار المحكمة الذي جاء ثمرة لجهود ونضال  رحب بقرارالمجلس التشريعي  -    

ية، ضشعبنا وقوى السالم والحرية والعدل في العالم أجمع التي ناضلت إلى جانب شعبنا في هذه الق
يمثل تأكيدًا جديدًا على مشروعية وقانونية وعدالة قضيتنا وحق شعبنا في أرضه، والتي حاولت 
وتحاول )إسرائيل( يوميًا تهويدها وتكريس االستيطان غير الشرعي فيها، وتواصل في نفس الوقت 

 .االستمرار في بناء جدار الفصل لقضم المزيد من أرضنا ومصادرنا الطبيعية
زياد ) (مصطفى البرغوتي)، الشخصيات الفلسطينية التي اهتمت بموضوع الجدارومن أهم  -

أبو عين( على المستويين الرسمي والشعبي، إذ شاركا في العشرات من المظاهرات والمسيرات ضد 
: 0221، إكرامالجدار الفاصل، وكانت لهما دعوات كثيرة للشعب الفلسطيني لمقاومة هذا الجدار )

13(. 
ركة رئيس الح ،()أحمد الطيبي ، قال النائب العربي في الكنيست41وى فلسطيني الـ على مست -   

العربية للتغيير، "إن قرار المحكمة الدولية يثبت أن )إسرائيل( هي الدولة األكثر مخالفة للقانون 
 ."الدولي، وأن الجدار يصنع حالة من الفصل العنصري ال يمكن للمجتمع الدولي أن يتعايش معها

أن الجدار الفاصل، الذي تصر حكومة شارون  "محمد بركة" عضو الكنيست اإلسرائيلي وضحأ -
ألف فلسطيني سوف يكونون  422على بنائه، ليس إال أداة استعمارية، وأضاف أن هناك أكثر من 

من الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على الوصول للضفة أو  %02بين الجدار والخط األخضر أي
اإلضافة إلى عدم تمكنهم من الوصول للمدارس والمستشفيات واألسواق والخدمات )إسرائيل(، ب

  العامة
 :رابعًا: الموقف اإلسرائيلي

                                                 

(1) http://www.al-jazirah.com/magazine/17022004/almlfsais2.htm 
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وتحاول وزارة  األخضر،ال يتعدى الخط  أسمنتي،روجت )إسرائيل( للجدار أنه مجرد جدار 
ابة الحدود ون بمثفالجدار بني ليك السياسي،ال يرتبط بالمجال  أمني،الدفاع صبغ الجدار بطابع 

 .)13: 0221)إكرام،  الجديدة إلسرائيل
القرار بشدة، وقالت إنها ستدافع عن موقفها أمام المحكمة ولن تقاطعها، إسرائيل( )شجبت و 

عية إن "القرار محاولة لنزع الشر  (أرئيل شارون)وقال:)رعنان غيسين( المتحدث باسم رئيس الوزراء 
له دولة يهودية يمكنه الدفاع عنها"، ووصف هذه الخطوة  عن حق الشعب اليهودي في أن تكون

رائيلي المندوب اإلس وقال د أن كل قرارات األمم المتحدة معادية لليهود وإلسرائيل"مهزلة تؤكبأنها "
أن الرأي "وأضاف  "سيدعم المفاوضات أن السياج األمني")داني جير لرمان( :لدى األمم المتحدة

وني ألن قرار المحكمة له ثقل قانلهدم الجدار إسرائيل( )لى الضغط على القانوني قد يجبر دواًل ع
 .0): نت0204)المقيد،  "من قرار الجمعية العامة غير الملزمأكبر 

وفي )إسرائيل( أكدت حركات وأحزاب سياسية فاعلة معارضتها الشديدة للجدار، وهذه الحركات 
، واالتحاد القطري للطالب الجامعيين العرب، كتلة السالم، واللجنة ضد تدمير المنازل واألحزاب

، العيلة) ف النساء من أجل السالم والتعايشوالجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، ويوجد حد، وائتال
أعلنت الحركات واألحزاب معارضتها للجدار وقالت: أن بناة سور الكراهية يسعون ، )074: 0205

عيش يالذي  ن شأن الجريمة أن تقع في الرام شمال القدسالقتراف جريمة إضافية ضد السالم، وم
معظمهم يحملون هويات القدس، فالجدار الذي يحيط الرام من كل  ألف فلسطيني 022فيها حوالي 

إلى  والوصول من الرام عبر الحواجز يعني أن الخروج منها والعودة إليها ستتطلب المرور الجهات
 .7): نت0202، بتسليم)ظل الجدار حوالي ساعتين في ستغرق ربع ساعة سيتطلبالقدس كانت ت

الجدار الفاصل، وجاءت أكثر هذه  تدانأن معظم المواقف الدولية والعربية أويرى الباحث 
 الجدار، ي فقد رفضاالنتقادات من دول االتحاد األوروبي، واعتبرته غير قانوني، أما الموقف العرب

بالكامل من أجل فهم أفضل للسياق الذي أصدرت فيه  في حين ظل الموقف الشعبي العربي غائًبا
محكمة العدل الدولية الرأي االستشاري، يجب التذكر بأن )إسرائيل( رفضت أن تشارك في وقائع 
ن رفض )إسرائيل(  الجلسات على الرغم من أن مشاركتها لم تكن لتجعل قرار المحكمة ملزمًا لها، وا 

دليل آخر على أن )إسرائيل( تتجاهل القانون الدولي المشاركة في المداوالت هو في الواقع 
 .)024: ص0205، العيلة)والمؤسسات الدولية، وترفض أن تخضع للمساءلة أمام المعايير الدولية

واالستنتاج اإلسرائيلي هو أن عدم وجود تفاصيل محددة أمام محكمة العدل الدولية حول الضرورة 
جعلها تتوصل إلى استنتاج سطحي ال يمكن تدعيمه  (،العسكرية، والهجمات في داخل )إسرائيل

                                                 

(1) https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/351973.html 
(2) http://www.btselem.org. 
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ن قرار )إسرائيل( ع الفلسطينيين،حول التوازن بين الضرورة العسكرية وحقوق السكان  دم المشاركة وا 
 .في مداوالت المحكمة يعني أن )إسرائيل( قد عزلت نفسها

ي أو المستوطنات فأن أي تغيير ديمغرافي تفرضه )إسرائيل( سواء عبر الجدار  :ويرى الباحث
الضفة الفلسطينية، يعتبر عماًل مخالفًا للقانون الدولي، فيجب التأكيد على ضرورة وضع دراسات 
معمقة حول هذا القرار، وخاصة انتهاكات )إسرائيل( للقانون الدولي الذي يمثل شرعية عالمية أكثر 

ضل ي اإلفتائي لمحكمة العدل قدم أفمن القوة التي تمثلها الواليات المتحدة األمريكية، خاصة أن الرأ
مرجعية للقضية الفلسطينية، وهذا القرار قدم تفسيرًا ال يعلوه تفسير، وال يستطيع معارضته أو 

 .ةمناقضته، فهو ال يشكل مرجعية فقط بل دستور مجمع عليه من قضاة العالم للقضية الفلسطيني
 

 .ار الفاصلالدولة الفلسطينية في ضوء وجود الجدو  القضية مستقبل
ذا قدر لها وأقيمت وفق التصورات اإلسرائمساحتها مجهولة، و الدولة الفلسطينية إن مستقبل  يلية ا 

ذادولة معزولة جغرافيًا وديمغرافياً  الجدار، لن تعدو كونها مجردفي ظل استمرار بناء  كانت  ، وا 
 قر، وله حكومة ذاتالدولة عبارة عن إقليم منظم تنظيمًا سياسيًا بواسطة شعب متوطن أو مست

سلطة تنفيذية تنظم العالقة بين الشعب في إطار هذا اإلقليم، والعالقة بين هذا اإلقليم واألقاليم 
األخرى، فان الدولة الـمتوقعة في ظل الـمعطيات اإلسرائيلية الـمتمثلة في استمرار بناء الجدار، 

يلية سواء كانت حكومة)نتنياهو( أم سينطبق عليها جزء من هذا الـمفهوم، إذ أن الحكومة اإلسرائ
غيرها من الحكومات، لن تسلـم بحرية الدولة في تنظيم العالقة مع األقاليم أو الدول األخرى، بل 

 .)050، ص0221)عبد العزيز، ستكبلها بالعديد من االتفاقيات التي ستحد من سيادة هذه الدولة 
ة ع من االستقرار النسبي للحدود السياسيإن أي اتفاق سلـمي أو هدنة مؤقتة، يترتب عليها نو 

للدولة الفلسطينية الـمتوقعة، فإنه من الـمتعارف عليه أن أي تغيير في الحدود السياسية ألية دولة 
سيلقي بظالله على هذه الدولة، وسيؤثر على الـمراحل التي تمر بها الدولة، ما يؤدي في النهاية 

ة قد يتم التوصل إليها، وذلك باعتبار أن هذه الحدود الـمصطنعإلى تقويض أية اتفاقية سالم، أو هدنة 
والـمستحدثة وغير الـمسبوقة في التاريخ اإلنساني بهذا الشكل لن توفر األمن إلسرائيل، وستؤدي 

: 0200ة، )السلطة الوطنية الفلسطيني ليس بالدولة الوليدة فقط بل بالـمنطقة إلى حالة من عدم االستقرار
04(. 

ر أن الشكل الـمثالي ألية دولة أن تكون متماسكة متصلة األجزاء إال أن الدولة الفلسطينية وباعتبا
بشكلها الحالي، ممثاًل بما يتبقى من الضفة وقطاع غزة، ستظل تحت هيمنة الحكومات اإلسرائيلية 

  .يأيًا كانت، السيما أن االتفاقيات والتواريخ والعهود ليست مقدسة وفق الـمفهوم اإلسرائيل
ولعل الجانب األهم واألخطر بالنسبة للدولة الفلسطينية في ظل وجود الجدار الفاصل، خاصة 
في الضفة الفلسطينية أن الدولة الـمتوقعة ستظل محصورة جغرافًيا في داخل دولة )إسرائيل(، بحيث 



 32 

ن ع تكون أشبه بجزيرة محاطة بكيان استيطاني من جميع الجهات، فال يمكن الوصول إليها إال
طريق الدولة الـمحيطة، خاصة أنه من غير الـمتوقع أن تتنازل )إسرائيل( عن السيطرة على الـمعابر 
 والـمنافذ الدولية بشكل نهائي، ما سيضعف هذه الدولة الشكلية، ويجعلها تحت سيطرة الدولة الـمحيطة

 .0 )نت: 0224، عبد)
ح هذه السياسة هي مس جديدة،ائل يمثل استمرار سياسة قديمة بوس الفاصلإن بناء الجدار 

ولهذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وبرغبة  الخارطة،سطين ككيان جغرافي وسياسي عن فل
من مساحة فلسطين التاريخية  %00 ـإسرائيلية، حيث لم يعد الحديث عن التفاوض حول نسبة ال

 .7(: نت0203وش، كع) ألخضرضمن ما يعرف بحدود الخط ا
مر تعقيدًا وخطورة هو شكل الجدار الذي سيحول ما تبقى من األراضي الفلسطينية وما يزيد األ

إلى كانتونات منعزلة عن بعضهًا، خاصة في ظل األلسنة والنتوءات التي يشكلها امتداد هذا الجدار 
في قلب الضفة، هذا سيسبب الكثير من الـمشاكل الـمستقبلية بين الدول الـمشتركة فيها، وهو ما 

ب توقيع اتفاقيات جديدة بخصوص االتصال بهذه الـمناطق، أو بعض الـمسارات الـمشتركة، يتطل
 .وغير ذلك من مشاكل قد تنشأ عن هذا الوضع الجديد

ؤثر يالذي يبنى يمنع قيام الدولة الفلسطينية مستقباًل من تواصلها الجغرافي،  الفاصلالجدار ف
لسطينية، عات الفبفصل مناطق التجم لسطينيةفالخريطة الضفة  على الوضع الديمغرافي وعلى

دخال تجمعات  ، مما يحولها بعد سنوات إلى ذات طابع يهودي خالص، وليست أراضي يةيهودوا 
فلسطينية، ويمنع مستقباًل مطالبة الفلسطينيين بأن تكون القدس عاصمة دولتهم، وأهم بند في هذه 

فكيك تسعت إلى ضرورة  ا؛ لذإلسرائيليالسياسة هو أن وجود فلسطيني قوي هو تهديد لألمن ا
لعاتهم من تتحول مطالب الفلسطينيين وتط وبالتالي ،، تمهيًدا لتفكيكهامقومات الدولة الفلسطينية

ينيين، الجدار على حياة الفلسط أوجدها السعي لتأسيس دولتهم، إلى تخفيف اآلثار السلبية التي
 .3): نت000)أبو ناصر، لسطينيلزيادة تصاريح العمل الفإسرائيل( )والضغط على 
 ويرى: أنه في أقل من عقد سنوات،عن الموضوع الديمغرافي منذ  ()*()أرنون سوفر وقد تحدث

ق الفلسطينية بما في ذلك المناط التاريخية،هناك أغلبية سكانية فلسطينية في كل فلسطين  سيكون
 .)044-045 :0229، )جمال ب ارتفاع معدل المواليدبسب

                                                 

(1)http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=3eeb9y257721Y3eeb9 
(2) http://ourpale.com/?p=15933#sthash.qCK5vMTI.dpuf 
(3) http://www.wahdaislamyia.org/issues/131/adnannaser.htm#top 

 .ري شارون من مركز الدراسات األمنية في جامعة حيفاأحد مستشا (*) 

http://ourpale.com/?p=15933
http://www.wahdaislamyia.org/issues/131/adnannaser.htm
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سوفر:  استنتج الفلسطينيين،توصل إلى حل نهائي فيما يتعلق بالمناطق مع بعد الو   
ة وجود نظام حدودي بين السلطو  الفلسطينية،"اإلمكانية الوحيدة هي االنفصال التام عن السلطة 

 .من خالل ممرات المكهربة،الجدران مكون من األسوار و إسرائيل( و)الفلسطينية 
الديموغرافيا الستبدال الجغرافيا و لتغيير الواقع الحقيقي، و  طط( تفكر وتخالصهيونية) ما زالتو  

هذه األراضي الفلسطينية، ويستنتج من أفكارهم الكثير من السياسات العنصرية لتحقيق  وطبيعة
ن النفي لمستقبل الدولة الفلسطينية ليس  هدفهم بدولة ذات قومية أحادية ال يشاركهم فيها أحد، وا 

اقع ملئ بالمتغيرات، فالثبات سمة منافية لطبيعة المنطقة بحكم التغيير باألمر السهل، ألن الو 
أهم مؤشر لتوضح  اث، ولقد مثل الجدار واالستيطانالمستمر في المنطقة، وما تشهده من أحد

في االستيالء على األرض، فبعد أن تم تثبيت حدود فلسطين في كل  (الصهيونية)اتجاهات الحركة 
نية لتقطيع لسطيواالستيطان هو المحرك لعملية االستيالء على األراضي الف االتجاهات، بات الجدار

 .0): نت0203)فضل،  سكانها األصليينأوصالها، وتهجير 
نص على إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية وقطاع  م،0443واتفاق أوسلو عام 

اق لم كما نص االتف المفاوضات،ة وغيرها من الموضوعات لمائد الشرقية،وترك مسالة القدس  غزة،
 لقطاع غزة %92للضفة و %32إال بنسبة  األرض،يعط السلطة الوطنية الفلسطينية والية على 

 .)392: 0220)محمد، 
ومقسمة إلى ست معازل وممرات ومعابر منفصلة يصعب  ومقيدة،وبذلك ستكون دولة مجزأة 

ية والحواجز وبالطرق االلتفاف العسكرية،لمناطق وبا جدار،والالتواصل بينهما ومحاصرة بالمستوطنات 
من مساحة الضفة حسب الشروط  %42وسيادة هذه الدولة قد ال تتعدى حدود والمتحركة،الثابتة 

 سبًقا،مكل الوقائع الثابتة على األرض تؤكد بأن ما يسعى اإلسرائيليون إلى تحقيقه  اإلسرائيلية،
 .)044: 0205، العيلة) لفرض دولة الحكم الذاتي المقيدة مسبقاً 

 م، أصبح هناك0225لكن مع االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة من قبل )إسرائيل( عام 
ولكن ممكن أن تتراجع هذه النسبة  %022إلى  %92اختالف بالنسبة لمساحة قطاع غزة بداًل من 

اق أوسلو، في حال احتالل قطاع غزة مرة أخري، أو الرجوع إلى نصوص اتف %92إلى أقل من
ومخطط الجدار، يقع ضمن خطة استراتيجية ذات توجهات وأطماع توسعية على أرض الواقع، من 
تجريف ودمار، فحجم الدمار الذي يلحقه الجدار في مستقبل الدولة الفلسطينية، هو في واقع الحال 

(، 07: 0204 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،) م0497م، ونكسة عام 0441يشابه نكبة 
 :واألمر الـهام في هذا الجانب

 ما هو مستقبل الجدار الفاصل عند إقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة؟

                                                 

(1) http://ourpale.com/?p=15933#sthash.qCK5vMTI.dpuf 

http://ourpale.com/?p=15933
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  ؟( هل سيصبح الجدار حدودًا سياسية تفصل الدولة الفلسطينية عن )إسرائيل -
لجدار اهل سيتم االتفاق على تسمية جديدة للجدار في ظل توجه حكومة )إسرائيل( لتغيير لون  -

 بحيث يصبح أكثر قبواًل؟
 من هي الدول األخرى التي تتحفظ على إقامة هذا الجدار الفاصل؟ - 

 )5)رقم خريطة 
 .الشكل المجزأ للدولة الفلسطينية مستقباًل في ظل الجدار والممر اآلمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

منظمة التحرير  المفاوضات،وحدة دعم المفاوضات شؤون  دائرة-الخارطة من إعداد الباحث المصدر: 
 http://www.alzaytouna.net/permalink/4744.html .0227الفلسطينية،

http://www.alzaytouna.net/permalink/4744.html
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هل ستنتهي المفاوضات كما يريد الفلسطينيون، والحصول على دولة مستقلة لها كامل السيادة  - 
م، وعلى حدودها البرية والمائية 0497على كافة أراضيها التي احتلت عام  القانونية الكاملة

  وعاصمتها القدس الشرقية، خالية تمامًا من الجدار االستيطان والوجود اإلسرائيلي في كافة أشكاله؟
هل ستؤدي المفاوضات إلى استعادة الفلسطينيين لكافة حقوقهم السيادية الجغرافية والقانونية  -

  على ثرواتهم الطبيعية المشتركة وفي مياه حوض نهر أألردن؟ الكاملة
هل يمكن أن تقوم دولة فلسطينية بدون منطقة األغوار سلة غذاء فلسطين عبر التاريخ وبدون  -

  عودة مياه نهر األردن إلى هذه المنطقة؟
 ثرواته؟فاع بهل يمكن القبول بدولة فلسطينية ال حدود لها مع البحر الميت وال حق لها االنت -

ة السيادة منزوع ستكون الفاصل، ومستقبلها في ظل الجدار القادمةرغم ذلك فالدولة الفلسطينية 
 .0 )نت: 0203، عكوش)الحقائق والعوائق التالية ومجزأة في ظل 

بقاء الجدار واالستيطان ضمن أراضي الدولة الفلسطينية يشكل أكبر وأخطر العوائق للدولة  -0
 .ع هذا األمر متاعب أمنية وسياسية كبيرة ومعقدةوسيصن الفلسطينية،

فأن هناك عائق حقيقي ومخاوف كبيرة تنتظر قيام الدولة الفلسطينية القادمة قد تحول دون  -0
تمكن هذه الدولة من القيام بممارسة سيادتها القانونية والفعلية على كافة أراضيها، وفي مقدمتها 

 نية الكاملة على المعابر الدولية البرية والبحرية ومسألةمدينة القدس الشرقية، والسيادة الفلسطي
باإلضافة إلى مسائل عديد أخرى تتعلق بالجوانب االقتصادية والقانونية والبيئية،  المائية،الحقوق 

من مساحة الضفة الفلسطينية حسب  %42قد ال تتعدى الدولة الفلسطينية بدولتها على حدود 
 .7(نت 0203، عكوش)لمسبقة الشروط والقيود اإلسرائيلية ا

الحجج والذرائع األمنية اإلسرائيلية الهادفة إلبقاء السيطرة على مناطق الضفة وخاصة على  -3
 :2 )نت :0203 ،عكوش)منها  0المنطقة المصنفة )ج( حسب اتفاقية أوسلو

 مفهوم السيطرة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية، ليصبح وجود االستيطان المدني فرض-أ
إلى أي حل  ويمكن التعايش معه قبل التوصل الفلسطينيين،والعسكري فيما بعد أمراً  مقبواًل من قبل 

  .نهائي وقبل حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة
من قيود وشروط على  ،0اإلسرائيليين للمرحلة االنتقالية وما تضمنته اتفاقية أوسلو استغالل-ب

يت الوجود العسكري وتثب االستيطان،اطلة للعملية التفاوضية، توسيع وتأخير متعمد ومم الفلسطينيين،
 .القدسواألمني في كافة مناطق الضفة وخاصة في مدينة 

                                                 

(1) http://ourpale.com/?p=15933#sthash.qCK5vMTI.dpuf 
(2) http://ourpale.com/?p=15933#sthash.qCK5vMTI.dpuf 
(3) http://ourpale.com/?p=15933#sthash.qCK5vMTI.dpuf 

http://ourpale.com/?p=15933
http://ourpale.com/?p=15933
http://ourpale.com/?p=15933
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ى نتنياهو( تجاه القضايا الجوهرية المطروحة عل)بزعامة التشدد في مواقف اليمين اإلسرائيلي  -4
، العيلة) (نتنياهو)تيطان وكما طرح طاولة المفاوضات للوضع الدائم، منها الجدار الفاصل واالس

0205 ،077(. 
 .جدار الحماية األمنية يعتبر بمثابة حدود ثابتة ودائمة  -  
 .الممر اآلمن بين الضفة والقطاع إن نفذ سيكون تحت الرقابة األمنية اإلسرائيلية  -  
 .إسرائيل( دولة للشعب اليهودي - (
ل السالم، وال عودة إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو األمن مقابل السالم وليس األرض مقاب -  

 .م0497
 .0441ال لحق العودة وال لعودة أي فلسطيني إلى مناطق الـ  -  
 .الفلسطينيينال مطارات وال موانئ وال أجواء تحت سيطرة    -
 .ردنلن تكون هناك سيادة فلسطينية على الحدود والمعابر بما في ذلك منطقة غور وادي األ   -

جت واقعًا يحتاج حيث أنت العقبات،فمسيرة التفاوض الفلسطينية اإلسرائيلية اعترضتها العديد من 
رائيل( والزالت وقد كانت )إس والقانونية،إلى إرادة سياسية للخروج من تعقيداته السياسية والجغرافية 

تتنكر و  جديد،من وتطالب ببدء المفاوضات  سبقها،في كل مرحلة من مراحل التفاوض تدمر ما 
 .)00: 0223)مركز غزة للحقوق المدنية، لما تم إنجازه في السابق 

كافة الوقائع الثابتة على األرض تؤكد بأن ما يسعى اإلسرائيليون إلى تحقيقه هو فرض دولة 
كاملة لالحكم الذاتي الفاقدة للسيادة القانونية والمقيدة والمجزأة إلى كانتونات ليس لها سيادتها الفعلية ا

األمر الذي سيحول دون استعادة الفلسطينيين  م،0497على كافة أراضيها التي احتلت عام 
: 0224،ندياله) وممارسة حياتهم بأمن ضمن دولتهم وعاصمتها مدينة القدس الشرقية كاملة لحقوقهم،

 .)01ص
لطة الوطنية سلكن تقف هذه العقبات أمام استئناف المفاوضات والدولة الفلسطينية، إذ تطالب ال

الفلسطينية بالوقف الكامل لالستيطان في األراضي الفلسطينية، وفي إزالة الجدار الفاصل قبل البدء 
في المفاوضات، بينما تطرح )إسرائيل( مواقف ال تتعدى التعهد بتجميد االستيطان لبضع شهور، 

ة المستوطنات في الضف وأن ال يشمل التجميد مدينة القدس، وتعديل في مسار الجدار، وازداد عدد
 054م إلى0497م من مستوطنة واحدة في العام 0205 -0497الفلسطينية خالل السنوات 

بؤرة استعمارية،  002مستعمرة، و 054موقعا موزعة على  403م، هناك 0205مستوطنة في العام 
 43مواقع سياحية، إضافة إلى  4خدماتي، و 00موقع عسكري، و 43منطقة صناعية، و 09و
وطنين في حيث ارتفع عدد المست (،بنى يستولي عليه المستعمرون جزئيا أو كليًا في مدينة القدسم

)هيئة مقاومة الجدار  م0203ألف مستوطن عام  902م إلى0449ألف مستوطن عام  032الضفة من
 .)09، 0209واالستيطان، : 
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 :الخـــاتمة والنتائج والتوصيات
 :أواًل: الخـــاتمة

وضًا ع ي،الخارجعن محيطها الفلسطينية الذي يعزل الضفة  ر الفاصل بأشكاله المتعددةداأن الج 
كل ذلك  ية،فلسطينالالمستوطنات والحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة و  ،أوصالهاعن تقطيع 

 والحدود، تتحكم في المعابرإسرائيل( )كون و  ،الفلسطينيينلي بين د من إمكانية التواصل الداخيح
تالي فإن إعاقة التواصل الداخلي والخارجي يعني ضرب مقوم من مقومات قيام الدولة الفلسطينية وبال

 .القادرة على الحياة
اوضات قد صنعت وضعاً جديداً بالنسبة للمف اإلسرائيلية،ويمكن القول إن النشاطات االستيطانية 

العمليات،  لتحقيقه من وراء هذه وهذا ما كانت الحكومة اإلسرائيلية تسعى اإلسرائيلية،الفلسطينية 
فمشروع إقامة الجدار يعني بأن االستيطان سيبقي على األرض الفلسطينية، األمر الذي سيفضي 
في نهاية األمر إلى تهجيرهم وطردهم من المناطق المتاخمة للجدار، بسبب المعاناة التي يسببها 

 .الجدار
 
  

ومع ذلك اتبعت )إسرائيل( سياسة تدميرية ومنظمة ضد االقتصاد الفلسطيني، بهدف تحويل 
ومصدًرا، بعد ما قامت بإضعاف القدرة اإلنتاجية التنموية الضفة إلى سوق استهالكي، وليس منتًجا 

لالقتصاد الفلسطيني من خالل تشويه جغرافية األرض وتدميرها ومصادرتها، وهذا أدى إلى وجود 
انعكاسات على أوجه االقتصاد بجميع قطاعاته، إلى جانب ذلك فإن اآلثار المترتبة على بناء 

ات السياسية إلقامته، والمتمثلة في تمزيق الوحدة الجغرافية الجدار تتجاوز إلى حد بعيد التداعي
ن أقيمت  والسكانية للمناطق، وبما يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عن أراضيها، وا 
تكون دولة غير قادرة على االتصال والتواصل الجغرافي بين قطاعاتها اإلنتاجية، من خالل تدمير 

 .الدولةالبنية التحتية لهذه 
 :ثانيًا: النتائج

 :أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج على النحو التالي
برغم  يةالفلسطينفي عمق أراضي الضفة  الفصل العنصريبينت الدراسة أن فكرة إقامة جدار  -0

األثار السلبية التي خلفها وراءه، لكنه عاد باإليجاب بالنسبة للفلسطينيين، ألنه ال يهدف إلى توفير 
ألمن كما تدعي إسرائيل بل إنما هي أفكار لتحجيم اليهود وتجميعهم في غيتوهات بسجن كبير ا

حولهم، فالتقدم التكنولوجي أزال تجارب الجدران فى أسيا وأوروبا، وهذا ما وصل إليه الفلسطينيون 
 ةبضرب األهداف اإلسرائيلية في العمق، لذلك أصبح الجدار ليس له أهمية أمام تطور المقاوم

 .الفلسطينية
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أظهرت أن االستيطان والجدار هو التطبيق العملي للفكر االستراتيجي الصهيوني الذي انتهج  -0
فلسفة أساسها االستيالء على األرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل 

 .بحجج ودعاوى دينية وتاريخية باطلة
لقدس، لعزل وتطويق المدينة لتهويدها بالجدار أبرزت وتيرة النشاط االستيطاني في مدينة ا -3

والمستوطنات لفرض واقع على المدينة تحقيقًا لمشروع )القدس الكبرى( وهذا األمر يترتب عليه ضم 
خضاعها للسيادة اإلسرائيلية   .جزء كبير من أراضي الضفة الفلسطينية وا 

ل( دولة ، وجعل دولة )إسرائيأظهرت الدراسة سعي )إسرائيل( إلى تحقيق سياسة التطهير العرقي -4
نقية خالية من العرب؛ إلضفاء الطابع اليهودي على مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها 

 .العربي واإلسالمي
بينت الدراسة أن تحول الضفة الفلسطينية إلى عدد من المعازل وتقييد التواصل وحرية الحركة  -5

مكن مع بعضها البعض وبينها وبين العالم الخارجي ال يللعمال واألفراد والبضائع بين تلك المعازل 
لغاء التواصل والترابط بين شطريها  أن تسمح بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية واحدة وا 

  .أي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة
ة يأظهرت الدراسة موقف محكمة العدل الدولية من بناء الجدار الفاصل، حيث أكدت عدم شرع   -9

بناء الجدار، وأن اإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس هي إجراءات باطلة، 
زالته  .وعليه يجب على( إسرائيل( على وجه السرعة تفكيك الجدار وا 

 قضايا الحل النهائي المتمثلة في القدسو  القضية الفلسطينية إن بناء الجدار يقف عقبة أمام -7
مما يثير العديد من التساؤالت حول النوايا اإلسرائيلية  والالجئين،توطنات والمياه والحدود والمس

 .وجدوى استمرار المفاوضات والتي تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ
 يلية،اإلسرائأظهرت الدراسة الرأي الفلسطيني المتمثل في رفض كل اإلجراءات والممارسات   -1

 بناء الجدارضحت دور المتضامنين األجانب ضد ومواجهة ذلك عن طريق االحتجاجات، كما و 
 ووقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني

 ، وأوضحت الموقف األمريكيالفاصلبينت الدراسة المواقف العربية والدولية من إقامة الجدار   -4
لي حيث ارتبط الرفض العربي والدو  لها،المتحيز إلسرائيل الذي قدم كل الدعم المالي والعسكري 

 .واالستيطان الفاصل ارلبناء الجد

 :ثالثًا: التوصيات 
بناًء على النتائج التي خلصت إليها الدراسة برزت عدد من التوصيات خالل الدراسة والتي يمكن 

 :أن تسهم في تطوير هذه الدراسة والغايات المرجوة منها ومن هذه التوصيات ما يلي
 :أواًل: الصعيد الفلسطيني
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يا خلية الفلسطينية وصيانتها، والتعالي على الخالفات، واعتبار القضاالعمل على تقوية الجبهة الدا -0
المفصلية ومنها الجدار الفاصل على سلم أولويات الشعب الفلسطيني لمواجهة الخطر اإلسرائيلي 
الداهم في األراضي الفلسطينية، من مصادرة، وتجريف، وتهويد، وجدار، وحصار؛ إلقامة الدولة 

 ئة جغرافًياالفلسطينية غير المجز 
إن فتوى محكمة العدل الدولية هي حافز لتصعيد التحركات الجماهيرية ضد الجدار فلسطينًيا  -0

ودولًيا إلبقاء الموضوع حًيا وراهًنا في اهتمام الرأي العام من أجل ضمان أمثال )إسرائيل( لتنفيذ 
 .القرار

روءة إلعالم المرئية والمقشن حمله إعالمية عربية فلسطينية بلغات مختلفة، من خالل وسائل ا -3
والمسموعة، وتسخير وسائل االتصاالت الحديثة مثل: الفضائيات واإلنترنت، للتصدي للحملة 

 .الدعائية )الصهيونية( الموجهة للعالم الغربي والعربي
وقف  مع للمستوطنات،واالستفادة من األراضي المجاورة  المستطاع،محاصرة االستيطان بقدر  -4

 .ي المجال الزراعي أو في المجاالت األخرى مع المستوطنينأي تعامل سواء ف
دعم المفاوض الفلسطيني لمواجهة هذه التعديات واالنتهاكات بحق األراضي الفلسطينية، ومقاومة  -5

نشاء لجنة شعبية من كافة المواطنين في الضفة والقطاع لمواجهة هذه االنتهاكات  .الجدار، وا 
 - العربي:ثانًيا/ الصعيد 

 .ة استراتيجية عربية طويلة المدى، للوقوف بحزم لمواجهة خطر الجدار واالستيطانوضع خط -0
التعامل العربي من خالل إنشاء صندوق لدعم صمود الشعب الفلسطيني لمواصلة جهوده في  -0

مواجهة الجدار االستيطان، والدفاع عن األرض التي تصادر وتجرف بحجة األمن من إقامة 
 .الجدار الفاصل

 :لصعيد الدوليثالثًا/ ا
عرض ملف االنتهاكات اإلسرائيلية بشأن الجار الفاصل من )إسرائيل( على المؤسسات  -0

 .طينيةالفلسوالمحاكم الدولية، لفضح هذه االنتهاكات التي تمارسها )إسرائيل( بشأن الضفة 
ار داعم للقر  المتحدة،استصدار قرار آخر من محكمة العدل الدولية بدعم دولي من هيئة األمم  -7

والضغط على الواليات المتحدة األمريكية لمساندة  لتطبيقه،م 0224عام  أصدراألول للفتوى الذي 
 .القرار المتثال )إسرائيل( للقرارات الدولية ولو بالقوة
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 لمــراجع
 :أواًل: المراجع باللغة العربية

راسات د الدولية،فتوى محكمة العدل  اإلسرائيلي،الجدار العازل  القاسم،أنيس مصطفى  -0
 .0227بيروت،  العربية،مركز دراسات الوحدة  ونصوص،

 حليلية،تعوامل تهديد المواقع األثرية في الضفة الغربية الجدار العازل دراسة  وهبي،إكرام  -0
 .0221جامعة النجاح الوطنية،  ة،منشور رسالة ماجستير غير 

مصادرات األراضي اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، دائرة البحث واإلعالم التنموي،  -3
 .0205الفلسطينية وتدمير المزروعات والبيئة، ديسمبر 

بارات كلودي، تحليل قانوني للرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول بناء الجدار  -4
 .0224ترجمة قيس جبارين،  المحتلة،الفاصل في األراضي الفلسطينية 

الجديد لنظام الفصل ما الشكل  العنصري،حملة وقف جدار الفصل  جمعة،جمال  -5
 .0229العنصري شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، 

جيفري ارسون، مستقبل المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة القطاع، مؤسسة الدراسات  -9
 .0447الفلسطينية، بيروت، 

مسح أثر جدار الضم والتوسع على الواقع  الفلسطيني،الجهاز المركزي لإلحصاء  -7
 .0204، فلسطين ،أراضيهاية التي يمر الجدار من دي للتجمعات الفلسطيناالجتماعي واالقتصا

ير رسالة دكتوراه غ الغربية،جدار الفصل العنصري وأثاره على الضفة  العيلة،خالد  -1
 .0205القاهرة،  العربية،معهد البحوث والدراسات  منشورة،

اتها نية وانعكاسمصادرة تجريف األراضي الزراعية في األراضي الفلسطي العيلة،خالد  -4
 .0224القاهرة،  العربية،معهد البحوث والدراسات  منشورة،رسالة ماجستير غير  االقتصادية،

خالد العيلة، واقع ومستقبل المياه في الضفة الغربية، جامعة النجاح الوطنية، مؤتمر  -02
 .0209-0-4فلسطين تحدث أخبارها 

 لك،ذالمستقبلية المراد تحقيقها من وراء  الجدار الفاصل واألهداف اإلسرائيلية داوود،داوود  -00
 .مركز اإلعالم والمعلومات

 .0227منظمة التحرير الفلسطينية، المفاوضات،دائرة وحدة دعم المفاوضات شؤون  -00
ة ماجستير رسال الدولي،جدار الفصل اإلسرائيلي في القانون  العارضة،ريم تيسير خليل  -03

 .0227لس، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، في ناب منشورة،غير 
 .0224الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية، رأي القاضي كاروما، الفقرة العاشرة،  -04
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ة والضف الصهيونيالفاصل بين الكيان  األمنيالجدار  األوسط،مركز دراسات الشرق  -01
 .2002عمان،  الغربية،

فة الفاصل في الضتقرير حول الجدار األمني  واالستشارات،مركز الزيتونة للدراسات  -09
 .0200الغربية، 

مركز غزة للحقوق المدنية، األبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في  -07
 .0223الضفة الغربية، تشرين ثاني/نوفمبر 

 .0223/1/04المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ، -01
الدولي، رد أولي على المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تحرير الجدار من القانون  -04

 .0225المدعي العام اإلسرائيلي، ورقة موقف، غزة، فلسطين، 
ات المستعمر  الفلسطيني،الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطينية،السلطة الوطنية  -02

 .0200اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية التقرير اإلحصائي السنوي، 
دراسة  طينية،الفلسصل ومستقبل الدولة الضفة الغربية الجدار الفا األستاذ،صبحي يوسف  -00

، 00المجل د، 0202ال إنسانيةمجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم  السياسية،في الجغرافية 
  .373ص م،0202فلسطين، غزة، األزهر،جامعة  ،0ال عدد

 ،0ط ،0سلسلة أولست إنساناً  نموذجًا، 41فلسطينيو  إسرائيل،عنصرية  إسماعيل،عباس  -00
 .0203ونة للدراسات واالستشارات، بيروت، لبنان، مركز الزيت

سالة دكتوراه غير ر  الفلسطينية،االستيطان اإلسرائيلي وأثره في التنمية  ريحان،عبد العزيز  -03
 .0221القاهرة،  العربية،معهد البحوث والدراسات  منشورة،

عدنان حسين عياش، جدار الفصل العنصري الصهيوني آثاره السلبية على أراضي  -04
، 0السابع عر، ع دسلسلة الدراسات اإلنسانية المجلحافظة سلفيت، مجلة الجامعة اإلسالمية م

 .0224، فلسطين، غزة
 رام ،الجانبل أحادي وجهات نظر إسرائيلية في الفصل الجدار الفاصعليان، ، الهندي -05
 .0224، اهلل
 .0220القاهرة  المصرية،مكتبة األنجلو  العربي،الوطن  سعودي،محمد عبد الغني  -09
 دولية،الجدار العزل والضم اإلسرائيلي من وجهة نظر الشرعية  ،عيدمحمود إبراهيم محمد  -07

 .0224رام اهلل، 
 مسح احتياجات التجمعات المتضررة من الفلسطيني،معهد أبحاث السياسات االقتصادية  -01

 .pdf, 2014 القدس، فلسطين، الغربية،مسار جدار الضم والتوسع في الضفة 
-0497هادي، المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة مهدي عبد ال -04

 .0471، جمعية الملتقي الفكري العربي، فلسطين، 0477
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 .0227، واآلثار، الجامعة اإلسالمية، غزةنعيم سلمان بارود، الجدار الفاصل المسار  -32
النصف  نتهاكات، تقريرهاهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، اإلدارة العامة للنشر وتوثيق اال -30

أبناء الشعب الفلسطيني خالل النصف األول  سنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة ضد
 .0209من العام 

 .0200رام اهلل،  واالستيطان،مركز المعلومات لشؤون الجدار  الدولة،وزارة  -30
 

 :المواقع االلكترونية ثانيا :
صات، الحلقة األولى، جدار الفصل العنصري، أحمد الشجاع، الضفة الغربية قصة وقصا -0

 0207-7-05، تاريخ القراءة 0209
dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=104-http://www.awda 

 ،0224يوليو 4اآلثار القانونية المترتبة على تشييد جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة  -0
-1-00تاريخ القراءة  ،0223أكتوبر 04 تشرين األول،  4140s/pvوثيقة األمم المتحدة 

0207،htt//www.icj_cik.org  
تاريخ القراءة  0202مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة،  بتسليم، -3

04-1-0207http://www.btselem.org. 
dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=1044-http://www.awda 

محكمة  ،ستشارياونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، رأي التبعات القان -4
  .www.icj-cij.org ،0207-1-09، تاريخ القراءة 0224يوليو  4العدل الدولية، 

 حو جدار الفصل العنصري الصهيوني دراسةجهاد علي، راسة حول جدار الفصل العنصري  -5
-http://www.h-alali.net/z_print.php?id=7d7d30c0 ،0207-1-07، تاريخ القراءة 0207الصهيوني 

0010dc91cf69-a62a-1029-ead2 

ال ، تاريخ 0204غزة، فلسطين،  جمال حماد المقيد، جدار الفصل العنصري في القدس، -9
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/351973.html.0202-1-10قراءة
، ردود األفعال الفلسطينية والعربية والدولية دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري -7

 .0207-1-01، تاريخ القراءة 0202، على الجدار
14207.html-http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t 

بشأن بناء  ردود األفعال الفلسطينية والعربية والدولية على قرار محكمة العدل الدولية في الهاي -1
-00، تاريخ القراءة 0209يل لجدار الفصل على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إسرائ
1-0207،http://www.almubadara.org/new/details.php?id  
تاريخ  ،0229ي، طينسوزان عقل، الجدار الفاصل، مكتب الرئيس، مركز التخطيط الفلس -4

  www.oppc.pna.net،0227-1-70ال قراءةء

http://www.ajoory.com/vb/showthread.php?t=14207
http://www.ajoory.com/vb/archive/index.php/t-14207.html
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  الجدار االسرائيلي في الضفة الغربية سيد محمد الداعور، -02

 ،0207-1-01، تاريخ القراءة 0224أم جدار فصل عنصري، أمني؟هل هو سياج 
17022004/almlfsais2.htmjazirah.com/magazine/-http://www.al 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان،  -00
 ،0207-1-01، تاريخ القراءة 0224محكمة العدل الدولية تقضي بهدم الجدار، 

http://anhri.net/palestine/jcdhr/pr040709.shtml 
، تاريخ القراءة 4040الفاصل اليهود للجدار  صالح الرقب، األسباب الحقيقية وراء بناء. -00
07-1-0207،http://almoslim.net/node/86661  
عبد القادر إبراهيم حماد، الدولة الفلسطينية في ظل جدار الفصل العنصري: الحلـم والواقع،  -03

http://www.al-0207-1-01، تاريخ القراءة 0224

ayyam.ps/ar_page.php?id=3eeb9y257721Y3eeb9 
 www .،0207-1-00، تاريخ القراءة 0202ي الغازي، جدار لسجن الفلسطينيين، غاز  -04

Monde dipomatigue .com. 

فرض اإلسرائيليون معالم ومقومات الدولة الفلسطينية القادمة مسبقاً على  فضل، كعوش، -05
 ، 0207-1-01، تاريخ القراءة 0203أرض الواقع، 

http://ourpale.com/?p=15933#sthash.qCK5vMTI.dpuf 

، تاريخ 0202القدس أون الين، نت الجدار العنصري وحلم القدس الكبرى عند اليهود،  -09
  line. comon www.alpuds ،0207-1-0القراءة 

قاومة المكتب الوطني للدفاع عن األرض وم الفلسطينية،ة التحرير اللجنة التنفيذية لمنظم -07
 0207-1-04، تاريخ القراءة 0225االستيطان،

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=wall15 
أربعة أعوام على فتوى الهاي والجدار يواصل  والمعلومات،المركز الفلسطيني للتوثيق  -01

  http://www.ikhwanwiki.com/index.php?،0207-1-00تاريخ القراءة  ،0200الزحف، 
تاريخ القراءة  ،0224-4-04الجدار عنصري ويتوجب إزالته، الدولية،محكمة العدل  -04
03-1-0207party.org/index.php?option=com-http://www.baath 
 جدران العزل وتغيير الخارطة الجيوسياسية والديموغرافية منظمة التحرير الفلسطينية، -02
   http://ajrasal3awda.ahlamontada.net،0207-1-07، تاريخ القراءة 0224 -00
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، موقف القانون الدولي واألطراف المعنية من الجدار، -00

  fo.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4111http://in،0207-1-07، تاريخ القراءة 0207
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 توياتالمحفهرس 

 

 الصفحة المحتويات

 3-2 المقدمة

 4 تحديد المشكلة.

 4 فرضيات الدراسة.

 5 -4 أهداف الدراسة.

 5 أهمية الدراسة.

 5 أسباب اختيار المنطقة    

 6 -5 لموقع وحدود منطقة الدراسة.ا   ا

 6 مناهج البحث.

 6 مصطلحات البحث.

 7 لبحث.مصادر ا

 9 -7 الدراسات السابقة.

 03 -01 تطور المسار الجغرافي للجدار الفاصل.

 06 -03 أهداف جدار الفصل العنصري في ضوء تهديدات المشروع الصهيوني للقضية الفلسطينية

 09 -06 .نيةالفلسطياآلثار االقتصادية والسياسية واالجتماعية للجدار الفاصل على القدس والقضية 

 24 -09 قع الجغرافي للجدار ورؤية القانون الدولي.الوا

 32 -24 من الجدار الفاصل.واإلسرائيلية المواقف الدولية والعربية والفلسطينية 

 37 -32 مستقبل القضية والدولة الفلسطينية في ضوء وجود الجدار الفاصل. خ

 41 -33  لخـــاتمة والنتائج والتوصياتا   ا

 44 -40 لمراجعا   ا


