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ŁÚş×fl~ł“ 
ي تاريخ الشعب الفلسطي تعالج  هذه الدراسة قضية معقدة 

ى ٔالارا الفلسطينية  ر من نصفه ع ي الجدار الذي تم بناء أك و
ي  ي املبحث ٔالاول ١٩٦٧حزيران ٥املحتلة  . وقد تحدثت الدراسة 

عن الجذور التاريخية لجدار الفصل العنصري، وذلك لبيان أن 
ى  ولم تأتي فكرة الجدار لم تكن حديثة، ن إ ملنع دخول الفدائي

رية، ١٩٤٨أرا  ر  للقيام بعمليات تفج وإنما ألهداف أخرى اك
ى  ن ع ر الفلسطيني وأوسع من ذلك أهمها خلق ظروف قاسية تج

م. ي نفس املبحث  الرحيل وترك أراض كذلك تناولت الدراسة 
مراحل  بنيته، امتداده، طوله، املعطيات حول الجدار من حيث،

أما املبحث الثاني  وكذلك بوابات جدار الفصل العنصري. البناء،
من الدراسة فقد تناول الجانب القانوني للجدار، وكذلك مواقف 

، جدير بالذكر أن الجدار الذي تبنية إقامتهٔالاطراف املعنية من 
ي ٔالارا املحتلة، هو مخالف لألعراف واملواثيق الدولية،  إسرائيل 

، ١٩٤٩تحدة، واتفاقية جنيف لعام والسيما ميثاق ٔالامم امل
ي هذا  وٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، كما تناولت الدراسة 

وكذلك موقف  املبحث موقف ٔالامم املتحدة من موضوع الجدار،
ى املوقف  الجمعية العامة لألمم املتحدة، وكذلك تطرقت إ
، ، املوقف العربي الشع ي، والفلسطي الرسم والشع  ٕالاسرائي
موقف الجامعة العربية، املوقف ٔالاوروبي، ؤالامريكي، كما أوردت 
موقف بعض املنظمات الدولية مثل، منظمة هيومن رايتس ووتش، 

  منظمة العفو الدولية.
ى  ي املبحث الثالث أثار بناء الجدار ع كما تناولت الدراسة 
، حيث أن تلك ٔالاضرار  الحياة الاجتماعية للشعب الفلسطي

ا بالشلل خاصةً مدمرة، ش ي الحياة وأصاب ي مجال  ملت كافة منا
كذلك تناولت  الرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، واملياه.

ي نفس املبحث موضوع املقاومة الشعبية لجدار الفصل  الدراسة 
ا، آليات عملها ضد  العنصري (الحملة الشعبية) من حيث مهم

ر الحكومية    .املشكلة للحملة الجدار، وكذلك املنظمات غ

ovfÖ]Í]‚â_ 
  ٔالامور التالية: تحقيقالهدف من هذا البحث هو 

ى خطة الفصل ٕالاسرائيلية وأهدافها الحقيقية. .١  إلقاء الضوء ع
ى مسار جدار الضم والتوسع وعمقه داخل أرا  .٢ التعرف ع

 الضفة الغربية.
ى معاناة السكان جراء بناء جدار الفصل العنصري. الاطالع .٣  ع
 يف القارئ بدور الهبة الشعبية املقاومة للجدار.تعر  .٤

ovfÖ]íérãßÚ 
ى الدراسات السابقة وال تعالج موضوع  .١ سيتم الاعتماد ع

 .البحث وإشكاالته
رونية الخاصة باملوضوع .٢ ى املواقع الالك  .الاعتماد ع
ن من الجدار  .٣ املقابالت الشخصية مع بعض السكان القريب

  والذين تأثروا من بنائه.
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¥ovfÖ]ÄÛj 
م للجدار العازل  املحاذيةسكان الضفة الغربية    أراض

ovfÖ]íéÛâ_ 
ي  ى أثار جدار  أنهتكمن أهمية هذا البحث  يلقي الضوء ع

ي الاجتماعية. ي النوا ى الشعب الفلسطي    الفصل العنصري ع

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
بدأت القوات  م،٢٠٠٢ سنةي التاسع والعشرين من آذار 

ي ٔالارا الفلسطينية  ٕالاسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق 
ا باجتياح كامل للمدن  ي ،قامت ف ا اسم السور الوا أطلقت عل
ا، وارتكبت أبشع الجرائم  والقرى واملخيمات الفلسطينية واستباح
ي عملية أدخلت املنطقة مرحلة جديدة  بحق الشعب الفلسطي 

ا إسرائيل عن نواياها ال ى أفصحت ف ي الاستيالء ع حقيقية و
ا، وما إن مرت  ن م ٔالارا الفلسطينية وطرد السكان الفلسطيني

ى بدء هذه العملية ح أصدر اريئيل شارون أوامره  أيام قليلة ع
ى تق بإقامة جدار فصل  الدرجةلتنفيذ خطط عنصريه من  ٔالاو

يفصل ٔالارا الفلسطينية عن بعضها البعض. لتبدأ  عنصري،
، أخذت بذ لك مرحلة من القهر الصهيوني للشعب الفلسطي

ي القرى واملدن ال يمر  را  خاللها آلة الاحتالل تعبث فسادا وتدم
ى معازل  ن إ الجدار من خاللها، لتحيل ما تبقى من ارض فلسط
ن جدران إسمنتية  وكانتونات يحشر خاللها الشعب الفلسطي ب

ي سباق وأسوار املستوطنات ، لينتج عن ذل ك ألف مأساة ومأساة 
ى ٔالارض وٕالانسان الفلسطي  الحرب العدوانية الصهيونية ع

رً القتالعه من أرضه وجذوره وتشريده مجددً  ا ا سواء أكان ذلك تهج
  .اا أم خارجيً داخليً 

Ùæù]ovf¹]EV…]‚r×Öíé−…^jÖ]…æ„¢]D 
‚éã³ 

لتوراة مليئة الجدران العالية العازلة فكرة تراثيه توراتية، فا
ودي  بالحديث عن أسوار أورشليم وأريحا، كما أن الانغالق ال
ى امتداد التاريخ، فمن جدران أريحا وأورشليم ظهرت  معروف ع

ى  فكرةفان  مَّ ومن ثَ  )١(فكرة الغيتوات الجدران ليست جديدة ع
ود ى يد ثيودور  وخاصةً  ،ال منذ بداية الفكرة الصهيونية ع

رتزل  ي عمق النفس ٕالاسرائيلية ولفل )٢(،ه سفة الجدار جذورها 
ي  ودي مغرم بتشييد الجدران ؤالاسوار، فهناك مسار تاري فال

ودي داخل العزلة. ى تقوقع ال اية إ ي ال وهذه  شائك أف 
ي نظر البعض استجابة لحالة ٕالاحساس  ر  الجدران ؤالاسوار تعت

ل بخطر املطاردة، ولذلك فهم قبل أن يرسموا خر  يطة بناء م
ل. ويالحظ  ى خريطة بناء السور والجدران حول امل يحرصون ع

ن، والذي أ ؛الباحثون  ي فلسط ر تاريخ الاستيطان الصهيوني  نه ع
ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يحدث أن أقيمت  بدا 
مستوطنة إال وكانت ملفوفة ومحاطة بالجدران ؤالاسالك 

  )٣(.الشائكة
  

ى شهرته (يستحيل لقد أع ي مقال حافظ ع لن جابو تنسكي 
ي  ن العرب ال ٓالان وال  ي بيننا وب ى املرء أن يحلم باتفاق طو ع

ى  مة، متحضرة كانت أم بدائية،أاملستقبل املنظور....... فكل  تنظر إ
ا القومي الذي تريد البقاء فيه مالكة لها  ا موط ى أ أرضها ع

ن جددً وحدها. فلن تقبل مثل تلك  ا، ٔالامة أبدا وبملء رضاها مالك
ى  م. وع ي التخلص م ولسوف تقاتل املستعمرين ما دامت تأمل 
ى هذا النحو سوف يواصلون  هذا النحو سيتصرف العرب، وع
ن من أن  م ومضة أمل بمنع فلسط ي قلو التصرف ما دامت  
ى ارض إسرائيل. وحده الجدار الحديدي من الحراب  تتحول إ

و  ى القبول بما ليس منه بد، تلك ال دية كفيل  بإرغام العرب ع
ا جابو إ كانت أول مرجعية للجدار. ن فكرة الفصل ال جاء 

ن عاًم ١٩٢٣ سنةتنسكي  ا أي م سوف يتم تنفيذها بعد ذلك بثمان
ى رأسهم أريئيل ٢٠٠٢ سنةي  ن وع ى يد خلفائه السياسي م، ع

  )٤(.شارون
 بداية فكرة الجدار - ١/١

ي فكرة  لم تكن فكرة الجدار الفاصل وليدة اليوم أو ٔالامس بل 
ى العام  ن ١٩٣٧قديمة ترجع جذورها إ ي ذلك الح ر  م. حيث اعت

رى ال  إجراءاتا من واحًد  املواجهة ضد الثورة العربية الك
ريطاني.اشتعلت احتجاًج  ى التغلغل الصهيوني والتواطؤ ال ي  ا ع

ار  ريطاني لشؤون ٕالارهاب وضع ذلك طلب من تشارلز ب ر ال ت الخب
ى طول محاور الطرق الرئيسية من الحدود  خطة إلقامة جدار ع

ي الشمال وح بئر السبع، وتم تكليف مجموعات  اللبنانية 
ر السالح والعتاد لها. ى حماية عملية  الهاغاناة بعد توف باإلشراف ع

ب سكان القرى البناء إال أن الجدار الذي أقيم تم هدمه من جان
ى جانبية.   )٥(العربية املوجودة ع

  ا تجديد الفكرة حديثً  - ١/٢
ى ١٩٩٥ سنةشهدت إسرائيل منذ  م العديد من ٢٠٠٢ سنةم إ

ن، خطة باراك، خطة ميخائيل آيتان، ا خطة رابي  خطط الفصل م
ي  خطة شارون. خطة رامون، خطة دان مريد ور، وسوف نتطرق 

ا.هذا البحث لدراسة ثالث خط   ط ألهمي
ن للفصل -١/٣   خطة راب

فكرة فصل املناطق الفلسطينية ٔالاهلة بالسكان عن إسرائيل 
ى عهد رئيس الوزراء ٔالاسبق  فكرة ليست بالجديدة بل تعود إ

ن عندما قال: وقد استخدم  ،(اخرجوا غزة من تل أبيب) إسحاق راب
ى العملي ي معرض رد ع ن مصطلح الفصل ألول مرة  ة إسحاق رابي

ي أواخر شهر يناير  رق بيت ١٩٩٥الاستشهادية ال حدثت  ي مف م 
حيث  ،اا إسرائيليً ليد وال أسفرت عن مقتل واحد وعشرون جنديً 

(إننا نعمل بجد ونشاط من اجل الانفصال عن الشعب ٔالاخر  قال:
ى هذه الغاية إن عاجالً  ،الذي نسيطر عليه أو  وأننا سوف نصل إ

ى خطوط  :واستطرد قائالً ، آجال) ولن  م،١٩٦٧(إننا لن نعود إ
حزح من غور ٔالاردن ولن ننسحب من القدس).   )٦(ن
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رحات إلنشاء حزام ام  ومنذ ذلك الوقت كانت هناك مق
ن  ن السكان الفلسطيني وألسباب سياسية  ،نوٕالاسرائيلييفصل ب

ي ثالث مقاطع أسوف لن يتم إنشاء جدار  ى طول الحزام إال  م ع
مأهولة بالسكان مقابل  فلسطينيةحيث توجد مراكز سكانية  فقط،

ي منطقة قلقيلية،  املراكز السكانية ٕالاسرائيلية كما هو الحال 
ن، فهناك ستنشأ جدران أمنية، تلك الخطة لم يتم  والقدس، وجن

ن من فرض  ى ما قامت به حكومة رابي تنفيذها واقتصرت ع
ي ى املناطق  ٔالاطواق ٔالامنية املتكررة واملشددة  ر من ٔالاحيان ع كث

الفلسطينية، واستمر الحال ح يوم الثامن والعشرين من شهر 
ر  .٢٠٠٠ سنةسبتم   م عندما اندلعت انتفاضة ٔالاق

 خطة باراك - ١/٤
، حول الفصل وذلك عندما  كانت بعد اندالع انتفاضة ٔالاق

ود باراك رئيس الحكومة ٕالاسرائيلية (نحن هنا وهم هنا  ك)صرح أ
حيث أوعز باراك لنائب وزير الدفاع افرايم سنيه بإعداد ورقة عمل 

ا معلومات حولها وقد  لمإال انه  ووضع تصور للفصل، يتوفر حي
ى سبع معابر تحت إشراف سلطة  ن ست إ راح إنشاء ما ب تم اق

ى إقامة مشاريع  ،خاصة ملرور البضائع واملركبات واملشاة باإلضافة إ
ى جان ركة ع  الحدود مع فصل شبكة البنية التحتية مش

راب موعد الانتخابات خصوصً  ا املاء والكهرباء. وبسبب اق
  )٧(.ٕالاسرائيلية وٕالاعداد لها حالت دون إتمامها

 خطة شارون - ١/٥
ا عن استعداده للسماح ي برنامجه الانتخابي أعلن شارون مرارً 

ى  ي من ٔالارا الفلسط) %٤٢(بإقامة دولة فلسطينية ع ينية 
ا وقد نشرت الصحف ٕالاسرائيلية إيجازً  الضفة الغربية وقطاع غزة،

راض إعالن قيام  ى اف ألفكار شارون حول الفصل وال اعتمدت ع
ى: ن من طرف واحد وهذه ٔالافكار تعتمد ع   دولة فلسط

ي املناطق الحيوية إلسرائيل  -١ إعادة الانتشار للقوات ٕالاسرائيلية 
ي   :وذلك 

  ن  منطقة الغور راوح ب   كم.٢٠ـ ١٦بعرض ي
  كم شرق القدس.١٠قطاع بعرض 
  ن راوح ب ى١٠٠قطاع بعرض ي ى طول (الخط ٧،٥م ا كم ع

 ٔالاخضر).
ي عن أي مستوطنة إسرائيلية، ح ولو كانت  -٢ عدم التخ

ي العمق العربي.   موجودة 
قيام الدولة الفلسطينية مرهون بخطة سياسية أساسها  -٣

  تسوية مرحلية لعدة سنوات.
  

ى الحكم أعلن  نه مستعد للتنازل املؤلم أبعد صعود شارون إ
جل السالم، ولم يتحدث أعن أجزاء مما اسماه بأرض إسرائيل من 

نه وبعد التصعيد املستمر لالنتفاضة، أإال  عن خطة للفصل،
ي قلب مدينة القدس،  ووقوع العديد من العمليات الاستشهادية 

ي وسط التجمعات السكانية ٕالاسر  رة كنتانياو ، وحيفا ،ائيلية الكب
رها، بد ي نظر  التحدث عن ذلك، أوتل أبيب وغ ر هذا  واعت

رين تراجعً    ا عن مواقفه السابقة.الكث

رً  ى الرغم من تحدث شارون كث فقد  ا ضد سياسة الفصل،وع
راحات من جهات أمنية إسرائيلية عديدة، ر من الاق  ظهرت الكث

ى طول الخط ٔالاخضر وكان من أهمها إقامة منطقة  عازلة تمتد ع
ر منطقة عسكرية مغلقة، ا تحرك  مع الضفة الغربية تعت ويمنع ف

ن ليالً  ن الفلسطيني ى تصاريح  املواطن مع ضرورة حصولهم ع
ارً    )٨(ا من مدينة ألخرى.خاصة للتحرك 

ي العمليات الاستشهادية، يولضغط الشارع  وبتوا  ،ٕالاسرائي
راجع عن رً وجد شارون نفسه مضط راتيجيتها لل  السابقة، اس

حيث أوعز للمجلس ٔالام املصغر إلقرار خطة خاصة بعزل القدس 
ا خطة غالف القدس. ي حي والهدف من ذلك منع  سميت 

ي القدس للقيام بعمليات استشهادية،  ن من الدخول إ الفلسطيني
ن: ن أمني حول ما يسم  ؛ٔالاول  وتق الخطة بإقامة حزام

رى حيث يبدأ من خط مستوطن هارجيلوـ جيلو بالق دس الك
ي الجنوب  جنوب القدس، ى مستوطنة معاليه أدوميم  ثم إ

ي، ى مستوطنات جبعات زئيف، وسوف يشمل هذا  الشر ثم إ
ر من القنوات والخنادق ومناطق املراقبة واملواقع  الحزام الكث

ن ؛الثاني العسكرية. ٔالاحياء  حزام داخل مدينة القدس يحول ب
ودية ؤالاحياء العربية. ويتكون املخطط من إقامة ثالث مناطق  ال

ن من العوائق، ي: جغرافية ونوع غالف  واملناطق الجغرافية 
  *)٩(القدس.

ى الرغم من الانتقادات الشديدة لهذه الخطة للصعوبات  وع
رة ال ستواجه حركة الحياة اليومية الاقتصادية،  الكب

ر إال  والاجتماعية، ا خصوصً  ،ن مثل هذا الحزامأقر بأ أن الكث
ي ى سياسية التمي العنصري إذ سيعزل  ،الداخ إنما ينطوي ع
ي ي القدس الشرقية،  ٣٠٠حوا ألف مواطن فلسطي يعيشون 

م جحيًم  رة نقاط التفتيش واملراقبة بسبب تداخل وتجعل حيا ا لك
ي هذه امل ودية مع ٔالاحياء العربية  نطقة. إال أن ٔالاحياء ال

ا لعزل القدس عن عمقها العربي، وذلك  "إسرائيل" بدأت بإجراءا
ي إقامة جدار بطول  كم جنوب املدينة لعزلها عن قطاع ١٠بالبدء 

ي محيط املدينة،  بيت لحم، وحفر خنادق ووضع أبراج وحواجز 
ن ٔالاحياء  ا تنوي نشر خمس فرق من حرس الحدود ب كما أ

ودية والعربية   .ال
ي  املخططهذا عن مخطط غالف القدس، أما عن  املتعلق ببا

 ٢٠٠٢\٤\١٦الضفة الغربية فقدت نشرت صحيفة القدس بتاريخ 
ن الضفة الغربية و"إسرائيل"  ،تفاصيل مخطط الجدار الفاصل ب

حيث قرر املجلس الوزاري املصغر، إقامة هذا الجدار بكلفة تقدر 
ى أن يتم تنفيذه  ويتكون  خالل عام،بنصف مليار شيقل ع

  املخطط من:
  .. غالف القدس١
"وهو الذي ستقام عليه كافة أنواع العوائق ال  ،. الخط ٔالاخضر٢

  .وعليه يتم تحديد املعابر ستنشر عليه،
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ى طول "الخط ٣ ي منطقة واسعة تمتد ع . املنطقة العازلة، و
رات،  ٔالاخضر" ى عشرة كيلو م ر واحد إ ن كيلو م راوح ب بعمق ي

ي بعض املناطق خصوصً و  ر من ذلك  ا تزداد أك ا ال يتواجد ف
ي منطقة سلفيت.   )١٠(كتل استيطانية، كما هو الحال 

ن من العوائق: يتكون من ؛ ٔالاول  ويتكون الجدار من نوعي
ى ثمانية أمتار مزودة بكمرات  جدران إسمنتية يصل ارتفاعها إ

رونية، يعلوها أبراج عسكرية يبعد الواحد  ا عن ٔالاخر الك -٢٠٠م
 ،قلقيلية ،ب وسط التجمعات السكنية مثل القدسم، تُ ٣٠٠

رية ،ديس بوأو  ،وبيت لحم ،وطولكرم  ،وباقة الشرقية ،والع
ي بعض القرى مثل مسحة يتكون  ؛الثانيوالسوا حرة.  ،ومقاطع 
ى  أمتار مثبت عليه مجسات   ٣من شبك رئيس يصل ارتفاعه إ

رونية يعلوه سلك كإ ن لك ن شارع هربائي، يحيط به من الجانب
ي  ،حدهما معبد لدوريات املراقبة العسكريةأ ؤالاخر ترابي رم

ى طرف  ى حدود ٔالاردن، ع لكشف أثار ٔالاقدام كما هو الحال ع
ى  ي بعض املواقع إ ي الجدار خندق يصل عمقه  الشارع الواقع شر

ن شبك لول هرمي بعرض أ ٤ ى جان الشارع رين متار، وع م
ى شاكلة أوارتفاعه ثالثة أمتار. كما  نه تم بناء أبراج حديدية ع

ى ذلك تم  رات مراقبة. إضافة إ ا كام أبراج الاتصاالت مثبت عل
ن  ى طول الجدار. تبلغ املسافة ب تحديد مواقع معسكرات جيش ع

ن  ن ب ن اللولبي ر. ١٥٠ - ١٠٠الشيك    )١١(م
  معطيات حول الجدار من حيث: - ١/٦

ر جالء ال يسعنا طول الجدار : إن املقارنة التاريخية ٔالاك
ا أن نقارن هذا العمل  ن، بجدار القيام  ر كان بطول  برل فهذا ٔالاخ

ي  ،كم١٥٥ ي  ي للجدار الذي يبنيه الجيش ٕالاسرائي أما الطول الك
كم، وبينما كان ارتفاع ٣٧٠الضفة الغربية فسوف يبلغ طوله قرابة 

ن ثال ي الضفة الغربية إف، ثة أمتار وستون سمجدار برل ن الجدار 
ى  ي أن يصل ارتفاعه إ ى   ٩أو  ٨ينب   )١٢(م.١٠٠أمتار وعرضه إ

: يأخذ الجدار عده أشكال ماديه، ففي قلقيلية، بنية الجدار
أمتار تنتشر حوله أبراج  ثمانيةيتكون الجدار من الاسمنت بارتفاع 

ي أماكن أخرى يتكون الجد سيجة ار من سلسلة من ٔالا املراقبة، 
ى ذلك خنادق، شوارع، أسالك شائكة،  بعضها مكهرب، أضف إ
رات، طريق لتقفي أثار ٔالاقدام، مناطق عزل، وامتداد للعرض  كام
ي مناطق أخرى مثل بيت لحم  ر. أما  ى مئة م ن سبعون إ ما ب
ا املكهرب)، مناطق العزل،  ن، السياج (من ضم يتكون من البنيت

ا. وذلك ا التفافيً خنادق، أسالك شائكة، ويشمل شارعً مجسات، 
  )١٣(ا عن الضفة الغربية.لعزل املدينة تماًم 

  مراحل بناء الجدار: - ١/٧
ن، ى: وتشمل مناطق جن    والقدس. قلقيلية، طولكرم، املرحلة ٔالاو

ي حدود  املرحلة الثانية: وتشمل مناطق بيت لحم والخليل وبا
ن امل   م.١٩٤٨ سنةحتلة الضفة الغربية مع فلسط

ن الضفة الغربية ا طوليً املرحلة الثالثة: وتشمل خطً  ى الحدود ب ا ع
ى غور ٔالاردن. ؤالاردن، وتسم مرحلة   تمديد الجدار إ

ي  ائية حوا ي مراحله ال ، كم ٧٢٨ومن املقرر أن يبلغ طول الجدار 
ي  وقد صرحت راشييل اشكينازي املتحدثة باسم الجيش ٕالاسرائي

اية بقولها كم ٧٢٨كم من أصل  ٥٢٠م سيتم انجاز٢٠٠٤: (قبل 
والجزء  ،م٢٠٠٤سنة كم  ٣٣٠والجزء الثاني وطوله  ،مقررة)

ر    )١٤(.٢٠٠٥ سنةالثالث ؤالاخ

  بوابات جدار الفصل العنصري  - ١/٨
ى امتداد جدار الفصل  تقوم قوات الاحتالل بإنشاء بوابات ع

ي القرى  وما  ،جدار بشكل كاملوالبلدات ال يعزلها ال العنصري 
م هو ن وعذا بعد البوابات عن بعضها  يزيد من معاناة املواطن

ر ملسافات قدفأحيانً  ،البعض  ا يضطر املزارعون الفلسطينيون الس
ى  م  ٥٠تصل إ م ال لم تكن تبعد ع ى أراض ر للوصول إ كيلو م

ر أو ن سوي كيلوم ن وكذلك الحال بالنسبة للطالب واملوظف ،اثن
ى تصاريح  والعمال، وتطالب قوات الاحتالل ن بالحصول ع املواطن

م. ويأتي ى أراض ر بوابات معينة للوصول إ ى  ذلك بناءً  للمرور ع ع
ٔالامر العسكري الذي أصدرته قوات الاحتالل بخصوص وضع 

اء  ٔالارا ال ى ال أعلن عن الان ي املرحلة ٔالاو عزلها الجدار 
ا تصاريح للقرى املعزولة خلف الجدار  من إصداروما تاله  ،م

ي قراهم.   للبقاء 
ي القرى الواقعة  وكذلك التصاريح ال أصدرت ن  للمزارع

ى مزارعهم خلف الجدار  ن حملةإف ،خلف الجدار للوصول إ
ي ٔالامر العسكري  ترى مقاومة جدار الفصل العنصري  أن ما ورد 

تحت  ٢/١٠/٢٠٠٣الصادر بتاريخ  1970-5730 ،)٣٨٧( رقم
س هو إقرار \٢\٣٠رقم  عنوان ٕالاعالن عن إغالق منطقة التماس

ي يضم كافة ٔالارا ال عزلت  صريح من قوات الاحتالل ٕالاسرائي
ى إسرائيل. وذلك بعدم السماح بدخولها أو ٕالاقامة  خلف الجدار إ

ر ن إال بتصاريح خاصة تصدر عن القائد  ا لغ ٕالاسرائيلي
  .العسكري 

ى طول الجدار البوابات املنتشرة - ١/٩   ع
ن -١   بوابة مدخل بلدة قف

يتمكن املستوطنون  شمال طولكرم : أقيمت هذه البوابة ح
ن ر طريق جن ى إسرائيل ع ن الوصول إ  -القادمون من مدينة جن

ا بأن هذه البوابة ال تفتح إال من أجل سيارات الشرقية، علًم  باقة
ن قوات الاحتالل   .واملستوطن

  بوابة باقة الشرقية -٣
ي بلدة باقة ي من أجل مرور أها الشرقية ونزلة عيس ونزلة أبو  و

ى مدينة ي املحافظة نار للوصول إ بأن هذه البوابة  اعلًم  طولكرم وبا
ي عنوان للذل  ي الصباح وساعة بعد الظهر و تفتح ساعة 

  .والشتيمة
  بوابة دير الغصون  -٣

ي  ي من أجل السماح ملزار ى و دير الغصون من أجل الوصول إ
ن آلخر ساعة  ،الزيتون املثمرة مزارعهم وحقول  وتفتح البوابة من ح

ن  ،الظهر وساعة واحدة بعد ،اواحدة صباًح  حيث يواجه املزارع
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ى هذا  هناك ش أنواع الذل والقهر والعقاب، ويتمتع الجنود ع
ي  رة  رهم من الجنود بمزاجية كب م شأن غ السماح الحاجز شأ

ن ملن يريدون بعبورهم   . من املواطن
 : بوابة شويكة -٤

ى رات الاحتالل ع ضاحية شويكة  وأقيمت من أجل دخول مج
ى مدينة طولكرم   . للوصول إ

  :طولكرم بوابة قرية ارتاح جنوب -٥
ى مزارعهم لكن  ن من الوصول إ أقيمت من أجل السماح للمزارع

ى أرضه من ي أن أي مزارع ال  الحقيقة تكمن يستطيع الوصول إ
 خالل هذا الحاجز

  : جنوب طولكرم بوابة فرعون  -٦
ى مدينة  رات الاحتالل بالوصول إ أقيمت من أجل قيام مج

ياملعسكر  طولكرم من ي "مستوطنة أف خيفت"  الاحتال املوجود 
ى إمكانية مرور رهما إضافة إ ن ع   . املستوطن

 :بوابة خربة جبارة -٧
ن داخل  أجل السماح ملواط خربةأقيمت من  جبارة العامل

ا الاحتالل لتنفيذ مشروع "الجدار ى عل العازل"  ٔالارا ال استو
من الدخول أو الخروج، لكن قواته ال تسمح منذ قيام "الجدار" 

أو خروج أي مواطن للبلدة مما يضطر  ،دخول  ولغاية ٓالان من
م  اتمواط البلدة من املرور من خالل عّبار  ى بطو املياه وامل ع

ى مدينة طولكرم، كما تعاني تلك البلدة جراء ذلك، من  للوصول إ
ي املواد الغذائية وأعالف الحيوانات   . نقص حاد 

  :بوابة ملبة كفر جمال -٨
ا مغلقة لغاية ٓالان، ومن الجدير أن ما  ؛بالذكر أقيمت البوابة، لك

ن للوصول تدعيه سلطات الاحتالل بإقامة بوابات  دخول للمواطن
ى ا  إ مزارعهم مجرد أكاذيب فه "بوابات" بمثابة نقاط عبور لقوا

ا، علًم  ن باستصدار  ا بأنومستوطن قوات الاحتالل تطالب املواطن
ن ن واملزارع ا  تصاريح دخول، لكن املواطن رفضوا الفكرة باعتبار أ

ا م وال أحد يستطيع منعهم من الوصول إل   .أراض
  بوابة عنبتا: -٩

ى املدن  أقيمت من أجل السماح ملواط طولكرم من الخروج إ
ن  ٔالاخرى، ي معظم ٔالاحيان مغلقه وال يسمح  للمواطن ا  ولك

   )١٥(.باملغادرة من خاللها
ى مسار جدار العزل العنصري  -١/١٠   تعديالت ع

ى مسار الجدار هدفت باأل  ساس لخدمة أن التعديالت ع
ا، سرائيلية،املستوطنات ٕالا  ى ضمها واستيعا بصرف  والعمل ع

ن أالنظر عما يحدث ذلك من  ى حياة الفلسطيني ثر سل ع
ا خروقات فاضحة  فضالً  والاقتصادية، والنفسيةاملعيشية  عن كو

ن ؤالاعراف. ن املدنية والسياسية بحسب القوان   لحقوق الفلسطيني
ر ي التعديل ٔالاخ نيسان من  ٣٠( ويمتد جدار الفصل كما جاء 

ى طول الضفة الغربية، من الشمال ٧٠٣مسافة  )٢٠٠٦ سنة كم ع
ى الجنوب، ا  إ ي  %١٨.٢فقط (ما نسبته  كم١٢٨م من الطول الك

ى خط الهدنة (الخط الخضر). أما عند استكمال  للجدار) يقع ع
من ٔالارا  ٢كم ٥٥٥فسيعزل الجدار ما مساحته  بنائه،

% من املساحة الكلية للضفة ٩.٨ الفلسطينية (أي ما نسبته
ى ذلك ف، )٢كم٥٦٦١الغربية( ) ٩٩( ن الجدار سيضمإباإلضافة إ

ا  أي ما نسبته  آلف مستوطن، ٣٧٥٠٠٠مستوطنة إسرائيلية يقط
ي الضفة الغربية، فيما سوف  %٨٣ ن  ن املقيم من عدد املستوطن

ا ما يقارب ا فلسطينيً تجمعً  ٦٠يعزل ما يقارب   ٩٠٠٠٠ا يقط
.   فلسطي

أصدرت وزارة الدفاع ٕالاسرائيلية  ٢٠٠٤ سنةي شهر أيلول من 
راوح  ى إيجاد منطقة عازلة بعمق ي أوامر عسكرية جديدة تنص ع

ن ى جانب  )م٢٠٠ - ١٥٠( ما ب ي من الجهة  الجدار ع الشر
ا من إقامة أي بناء جديد، لفلسطينية فقط، ٔالامر  بحيث يمنع ف

ى مساحات الذي سينجم عنه منع الفل ن من الدخول إ سطيني
ي مجموعها  من  ٤.٤، أي ما نسبته ٢كم٢٥٢إضافية أخرى، تبلغ 

   )١٦().٢كم٥٦٦١( املساحة الكلية للضفة الغربية
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ي منذ  ي ١٩٦٧ سنةأقر املجتمع الدو ، أن القوات ٕالاسرائيلية 

ي أراض محتلة، قوة احتالل حربي  وأن ٔالارا الفلسطينية 
ا أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ل ، املتعلقة ١٩٤٩ سنةتنطبق عل

ن وقت الحرب، وبصفة دولة إسرائيل طرفً  ا بحماية السكان املدني
ا تطبيق أحكام هذه متعاقًد  ى الاتفاقية، فإنه يتحتم عل ا ع

ي ٕالانساني،  الاتفاقية، كما وتفرض هذه الاتفاقية والقانون  الدو
ن. ر الحماية للسكان املدني ى املتعاقدين توف   ع

ى أساس ٔالامر الواقع،  وأقرت إسرائيل بتطبيق الاتفاقية ع
ى  ا دولة احتالل حربي ع رف بأ وتطبيق الشق ٕالانساني، ولم تع

ي ١٩٦٧ سنةأرا  ، ومن القواعد ٔالاساسية للقانون الدو
ة (املمتلكات، املباني) يجب أن تكون ٕالانساني، أن ٔالاعيان املدني

داف من جانب القوات املحتلة، ويحظر تماًم  ا بمنأى عن أي اس
التعرض لها، وبجب أن تتوفر الحماية الكاملة لها، كما وأن هناك 
قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة 

نيف الرابعة ) من اتفاقية ج٥٣ي العمليات الحربية، فاملادة (
ى  ى أنه "يحظر ع ن وقت الحرب تنص ع الخاصة بحماية املدني
دولة الاحتالل الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة 
تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو املنظمات 

  )١٧(الاجتماعية أو التعاونية.
كت دولة الاحتالل مضمون امل من الاتفاقية ) ٤٩(ادة كذلك ان

ي أو الفردي  ري الجما الرابعة جراء عمليات النقل الج
ى مناطق أخرى  م ال عزلها الجدار إ ن من مناطق سك للفلسطيني

  )١٨(داخل ٔالارا املحتلة.
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 موقف ٔالامم املتحدة - ٢/١
ري  ى منطقة الشرق ٔالاوسط "ت انتقد مبعوث ٔالامم املتحدة إ

ا بناء جدار الفصل العنصري رودالرسن" إسرائيل  بشدة ملواصل
ى قائاًل "من حق إسرائيل أن تب جدارً  ى أرضها، لكن ليس ع ا ع

ن قرى  )١٩(،أرا ٓالاخرين ي يفصل ب ي مساره الحا الجدار 
ن التالميذ ومدارسهم. وأفاد تقرير لألمم  )٢٠(فلسطينية، يفصل ب

ي  ي جنيف  رائيل ببناء ، أن قيام إس٣٠/٩/٢٠٠٣املتحدة نشر 
ى ضم قسم  ى طول الضفة الغربية، سينطوي ع " ع "سياج أم

  من ٔالارا الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع ميثاق ٔالامم املتحدة.
ر الجنوب أفريقي  وهذه الوثيقة ال أعدها "جون دوغارد" الخب
ي ٔالارا  مقرر ٔالامم املتحدة الخاص، حول حقوق ٕالانسان 

اية حزيران  الفلسطينية املحتلة ي  ا  ي  ٢٠٠٣إثر مهمة قام  و
ى مفوضية ٔالامم املتحدة لحقوق ٕالانسان، وأشار التقرير  موجهة إ
رى من الضفة  ى إلحاق أقسام ك ى أن هذا الجدار سيؤدي إ إ
ي الضفة الغربية باألرا  ودية أقيمت  ا مستوطنات  الغربية بي

ر  ى أن الوقائع تش ى أن إسرائيل ٕالاسرائيلية وخلص إ بقوة إ
ى خلق وضع ميداني يعادل ضًم  ا بحكم ٔالامر الواقع، مصممة ع

ر غزًو وأضاف التقرير أن ضًم  ا بموجب ا من هذا النوع الذي يعت
ي، يحظره ميثاق ٔالامم املتحدة، ومعاهدة جنيف  القانون الدو

ي زمن الحرب. ن    )٢١(الرابعة، املتعلقة بحماية املدني
  ة العامة لألمم املتحدةموقف الجمعي - ٢/٢

ي رت الجمعية العامة لألمم املتحدة   تشرين ٔالاول/ ٢١اعت
ي ٔالارا الفلسطينية ٢٠٠٣كتوبر أ ي  بناء الجدار  ر شر غ

ي، ي: ويتناقض مع القانون الدو ى التا ي قرار نص ع (تطلب  وذلك 
ي  الجمعية العامة من إسرائيل وقف بناء الجدار وإزالة ما تم بناءة 

ي ذلك أجزاء داخل القس  ٔالارا الفلسطينية املحتلة، بما 
م ١٩٤٩ سنةوال تبعد عن خط الهدنة ل الشرقية وحولها،

ي). ي القانون الدو   )٢٢(وتتعارض مع املواد ذات الصلة 
ي  ر  كانون ٔالاول/ ٨و عقدت الجمعية العامة  ٢٠٠٣ديسم

ن العام لألمم املتح ي جلسة طارئة بعد أن أشار ٔالام ي عنان  دة كو
ي   نأا ملوقفة من الجدار بتوضيًح  ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٨تقرير صدر 

ا ى أال يتعارض ذلك مع  ،(إلسرائيل حق الدفاع عن مواطن ولكن ع
ي. إن إسرائيل لم تذعن لطلب الجمعية العامة  القانون الدو

ي ٔالارا الفلسطينية  السابق، الذي طلب وقف بناء الجدار 
ي الظروف الراهنة ال  نأوأضاف ب ).وإزالتهاملحتلة  (بناء الجدار 

ر  إال بوصفة عمالً  هيمكن النظر إلي يد من معاناة إغ يجابي وس
ن).   الفلسطيني

ا تلك قرارً  ي جلس ا أخر بشان الجدار وتبنت الجمعية العامة 
ي الهاي (إبداء الرأي  تطلب بموجبة من محكمة العدل الدولية 

ي الضفة  ا فاصالً ية لبناء إسرائيل حاجزً بشان العواقب القانون
رض علية  )٩٠( الغربية). وقد أيد القرار دول  )٨(دولة واع

ي  دولة. )٧٤(وامتنعت عن التصويت  رت الجمعية العامة  وقد ع

ي أهذا القرار عن (القلق البالغ بش ن بدء بناء الجدار والاستمرار 
ٔالامر الذي  ية،بنائه داخل الضفة الغربية وحول القدس الشرق

ن، ى ضم أراض  يشتت آالف املدني ويؤدي باألمر الواقع إ
  )٢٣(واسعة).

  قرار محكمة العدل الدولية (محكمة الهاي) -٢/٣
ي  / قرارها  ٩/٧/٢٠٠٤أصدرت محكمة العدل الدولية 

ي، وطلبت الا الاستشاري بعدم شرعية الجدار العنصري  حتال
راف بالوضع الراهن املحكمة من جميع الدول ٔالاعضاء عدم  الاع

ي الناجم عن بناء الجدار.. ر الشر والامتناع عن تقديم املساعدة  غ
ى هذا الوضع داعية الجمعية العامة لألمم  أو العون لإلبقاء ع
ي التحركات وٓالاليات الالزمة  ى البحث  املتحدة ومجلس ٔالامن إ

ي، ر الشر اء هذا الوضع غ ا إل ا أن عً وكما كان متوق للقيام 
أمريكا سوف تعارض أي قرار يدين إسرائيل حول هذا الجدار فقد 

ا مقابل صوت واحد للقا ٔالامريكي صوتً  )١٤(صدر القرار بأغلبية 
ى إسرائيل أن تفي  الذي صوت ضد هذا القرار، وجاء بالقرار (أن ع
ر والقانون  ي تقرير املص ن  رام حق الفلسطيني ي اح ا  اما بال

ي وقانون حقوق ٕالانسان وخصوصً ٕالانساني  ا منح حرية والدو
ى ٔالاماكن املقدسة وطلب القرار من الحكومة  الوصول إ
(ٕالاسرائيلية) التوقف الفوري عن بناء الجدار وإزالة ٔالاجزاء ال تم 
ي ذلك القدس ودفع  ي ٔالارا الفلسطينية املحتلة بما  بناؤها 

ن عن ٕالاضرار ال  م من جراء بنائه..تعويضات للفلسطيني  لحقت 
اء الصراع  كما طالب القرار ٔالامم املتحدة ملضاعفة جهودها إل

. دد السالم العالم ي الفلسطي الذي    )٢٤(ٕالاسرائي
ي - ٢/٤   املوقف ٕالاسرائي

رفضت إسرائيل أي قرار من محكمة العدل الدولية ضد بناء 
ي الضفة الغربية. يوس البيد  وقال وزير العدل جدارها الفاصل 

ي الاعتبار هو  الحكومةأن القرار الوحيد الذي تأخذه  ٕالاسرائيلية 
ًم  ا محكمة الهاي بتب موقف قرار املحكمة ٕالاسرائيلية العليا، م

ي بيان لها أن  ا إلسرائيل،معاد مسبًق  ورأت الحكومة ٕالاسرائيلية 
ي الضفة الغر  بية قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل 

،(يتجاهل كليً  وهو سبب بناء الجدار) وأفاد  ا ٕالارهاب الفلسطي
  )٢٥(البيان لو لم يكن هناك إرهاب ملا كان هناك جدار).

٢/٥ - :   املوقف الفلسطي
 موقف السلطة الوطنية

ى لسان الرئيس الشهيد ياسر  جاء املوقف الفلسطي ع
ر الرئيس عرفات، استمرار  عرفات ومسئولون آخرون، حيث اعت
ي بناء "جدار الفصل العنصري" املسم بزعمهم "الجدار  إسرائيل 
ي "الخط ٔالاخضر" بأنه  ى أرا الضفة الغربية شر ي" ع الوا

ر لعملية السالم" ل تصادر من خالل إقامة وأوضح أن إسرائي ،"تدم
ى أحواض  )% ٥٨(الجدار  من أرا الضفة الغربية، وتسيطر ع

ا املياه الجوفية، وتقسم عشرات املدن والقرى الفلسطينية، تمهيًد 
م  ٢٠٠لطرد وتشريد ما يزيد عن  ألف فلسطي من بيو
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ن جديد حول مدينة القدس  ى إقامة جدار برل م، إضافة إ وممتلكا
ا الشريف لع ويدها، وطمس هوي زلها عن محيطها الفلسطي و

  التاريخية والدينية والروحية العربية وٕالاسالمية.
ى إصدار بيانات الشجب  ، ع ولم يقتصر املوقف الفلسطي

ي ٔالامم املتحدة، قاده ممثل ا ملموًس والاستنكار، بل شهد تحركً  ا 
ن لدى املنظمة الدولية آنذاك د. الذي أكد أن  ناصر القدوة، فلسط

ى ٔالارا  استمرار بناء الجدار العازل يع استمرار الاستيالء ع
وفرض سياسة ٔالامر الواقع ومصادرة آالف الدونمات من ٔالارا 
اك واضح وصريح مليثاق ٔالامم املتحدة واتفاقية  ي ان الزراعية 
ا من قبل مجلس ٔالامن،  جنيف الرابعة، ال تم التأكيد عل

  )٢٦(م.١٩٦٧ سنةى ٔالارا املحتلة وتنطبق ع

  املوقف شبه الرسمي
ي مواجهة بناء "جدار الفصل   ، جاء املوقف شبه الرسم
ر من  ى قدر عال من املسؤولية، حيث شرعت الكث العنصري" ع
الشخصيات ٔالاكاديمية والنقابية لشرح مخاطر بناء الجدار، 

ر من اللجان ا اعتصاًم  لقناصل الدول ٔالاجنبية، كما نظمت الكث
ا وفود أجنبية للتنديد ببناء الجدار.   )٢٧(شاركت ف

  املوقف الشع
ى بناء جدار الفصل العنصري،  رتبة ع كان لآلثار املأساوية امل

ي تحف وال مست مئات ٓالاالف من الشعب الفلسطي دوًر  ا 
ى بناء  قطاعات واسعة من الرأي العام الفلسطي لالحتجاج ع

ي مختلف املدن والقرى ال تضررت من جدار الفصل ال عنصري، 
رات  ى تنظيم املس بناء الجدار، ولم يقتصر املوقف الشع ع
ي املحاكم ٕالاسرائيلية، لوقف  ى رفع دعاوى  واملظاهرات، بل تعداه إ

ى  ي  ٤٠٠بناء جدار الفصل العنصري، وصل عددها إ دعوى رفعت 
  )٢٨(را املصادرة.املحاكم ٕالاسرائيلية، من جانب مالك ٔالا 

  املوقف الشع العربي - ٢/٦
ي الدول  ت الفعاليات  أما بالنسبة للبعد العربي فقد تم

ىالعربية باقتصارها  الندوات والورش ال تم تنظيمها من قبل  ع
. ولم تتحول هذه  مؤسسات وتجمعات مهتمة بالشأن الفلسطي

ى خطة عمل أو برنامج تنفيذي يدعم ا لجهد الفلسطي الفعاليات إ
ى جهد ى دول  ولم تؤدي البيانات الرسمية الصادرة إ ي يتوجه إ عم

جل تنفيذ فتوى أالعالم من مؤسسات رسمية وشعبية يضغط من 
ى    )٢٩(قل تقدير.أمحكمة العدل الدولية ع

 موقف الجامعة العربية - ٢/٧
ي  اتضح موقف جامعة الدول العربية بشأن الجدار الفاصل 

ن وال ألقاها نائبه  ،العام السابق للجامعة عمرو موس كلمة ٔالام
ى أن  بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطي حيث أشار إ

ي إقامة الجدار الفاصل  ٕالاسرائيليةاملمارسات  ا  ى ذرو وصلت إ
ي تقطيع أوصال  رة تتمثل   ٔالاراالذي ستكون له انعكاسات خط

مات، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية، ومصادرة آالف الدون
ي  ى ازدياد التدهور الاجتما ي القرى واملدن، عالوة ع الفلسطينية 

ى حافة الكارثة، حيث أصبح  ن بشكل ينذر بوصول ٔالازمة إ للمواطن
ر من  ي ظروف  )%٦٠(أك ن يعيشون  ن الفلسطيني من املواطن

ى أي رة، كما أن إقامة هذا الجدار يق ع احتمال  مأساوية وخط
 ٔالامريكيإلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة حسب رؤية الرئيس 

  )٣٠(جورج بوش.

وأكد أن الجامعة العربية تطالب بالحماية الدولية للشعب 
ن تقوم بضبط ٔالاوضاع  ن الدولي ، وإيجاد آلية للمراقب الفلسطي

اكاتومنعً  ي ٔالارا الفلسطينية، كما تشرف  ا لالن ٕالاسرائيلية 
ا لقرارات ٔالامم املتحدة ى إيقاف عملية بناء الجدار الفاصل، طبًق ع

  )٣١(.ح يأتي أوان استئناف العملية التفاوضية

  املوقف ٔالاوروبي - ٢/٨
ى إسرائيل  عقب صدور القرار جدد الاتحاد ٔالاوروبي ضغوطه ع

ي الضفة الغربية. وقال منسق السياسة  لتفكيك جدارها ٔالام 
ر د ٔالاوروبي الخارجية باالتحا ر الجدار ال أ"ب سوالنا خافي ن تأث

ى مصادرة  يقتصر ي صعوبات أع رض فلسطينية والتسبب 
ا قد يحكم إنسانية واقتصادية ال حصر لها وحسب، لكنه أيضً 

ى نتائج مفاوضات مستقبلية،مسبًق  ى حل  ا ع ويعوق التوصل إ
  سياس عادل للصراع".

ية جان كريستوف فيلوري أما املتحدث باسم املفوضية ٔالاوروب
ولندا بشأن الجدار  ي الهاي  قال أن حكم محكمة العدل الدولية 

ي" للقانون خرق إسرائيل  -فيما يبدو -  يؤكد ي بروكسل،. الدو  و
ن بوت، بصفته رئيس مجلس  قال وزير الخارجية الهولندي ب

ا لخط أن إقامة إسرائيل لهذا الجدار "يعد خرقً  الاتحاد ٔالاوروبي،
ي ذات ١٩٤٩ سنةلهدنة لا م ويتناقض مع بنود القانون الدو

ى اتخاذ إجراءات  الصلة، وحث الجمعية العامة لألمم املتحدة ع
ى القرار، رً  بناءة ع ى مش نه" ٓالان أصبح من حق الجمعية أا إ

واشارت هاكلينا  العامة أن تقرر كيفية تنفيذ نصيحة املحكمة".
ريجن ستيوارت القانونية الهول ي ف ي القانون الدو ندية املتخصصة 

ى "أن مجرد أن تعيد محكمة العدل الدولية القول ب ن اتفاقيات أإ
ى ٔالارا املحتلة أمر حاسم. ويؤكد ذلك  جنيف الرابعة تنطبق ع

ر قانونية". املستوطناتا أن مجددً  ي مدريد، غ أصدرت وزارة  و
محكمة الهاي الدولية ا تؤيد فيه قرار ا رسميً سبانية بيانً الخارجية ٕالا 

ن. ي ملا ألحقه من خسائر بالفلسطيني   )٣٢(دم الجدار ٕالاسرائي
 املوقف ٔالامريكي - ٢/٩

ى حاله من موضوع الجدار، حيث  ظل املوقف ٔالامريكي ع
ا منه "إعالميً  ا كانت داعمة ا"، ولكن عمليً أبدت امتناعها ومعارض

ي ٔالام م املتحدة، قد فضح لبناء "الجدار"، ولعل املوقف ٔالامريكي 
حقيقة املوقف ٔالامريكي من موضوع الجدار، وكشف حقيقة النوايا 

. ا أبدت الواليات فإعالميً  ٔالامريكية تجاه قضايا الشعب الفلسطي
ي آب  عن قلقها من بناء جدار الفصل  ٢٠٠٣املتحدة ٔالامريكية 

العنصري، وقال "سكوت ماكليالن" املتحدث باسم البيت ٔالابيض، 
ي أفضل ٔالاحوال محل نزاع"أن  ي  ا موضًح  ،السياج يمر بأراض 
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ا تود إعادة رسم مساره  ،اأن واشنطن تريد إلغاء السياج تماًم  لك
ي"   )٣٣(.ي ضوء الرفض ٕالاسرائي

ى إسرائيل لتعديل مسار  ي أعقاب الضغوط ٔالامريكية ع و
جدار الفصل، سافر "دوف فاسيغالس" مدير عام مكتب رئيس 

ي و ،الحكومة  ٢٠/٩/٢٠٠٣"عاموس بارون" مدير عام وزارة الدفاع 
ا رايس" مستشارة ٔالامن القومي  ى واشنطن، لالجتماع مع "كوندال إ
ن  ي ٓالاراء ب دف تقليص هوة الخالفات  ا، وذلك  آنذاك ومساعد
ي  ى حل وسط يمكن بموجبه بناء الجدار  ن والتوصل إ الدولت

ل الضفة الغربي، وعرضت منطقة مستوطنة "أرئيل" وغرب شما
  )٣٤(الواليات املتحدة ٔالامريكية ثالث تحفظات.

  معارضة شديدة لبناء الجدار حول املستوطنات الواقعة غرب
شمال الضفة الغربية (ارئيل وكرني شومرون وقدوميم) وربطها 

  بامتداد إقليم بإسرائيل.
  ى داخل تحفظات أقل حدة من إدخال مستوطنة "بيت آريه" إ

  .الجدار
  ي لجامعة ي الحرم الجام معارضة ملرور جدار "غالف القدس" 

  القدس.
ولكن هذه املواقف ٔالامريكية املعارضة لبناء الجدار تبخرت، 
ي،  ي مجلس ٔالامن الدو بعدما وقفت الواليات املتحدة ٔالامريكية، 

ي الجمعية العامة، للتصويت ضد مشروع قرار عربي يدين والحًق  ا 
حيث استخدمت الواليات املتحدة يوم  العنصري.بناء جدار الفصل 

ي مجلس ٔالامن ١٥/١٠/٢٠٠٣ٔالاربعاء  ، حق النقض "الفيتو" 
ي ضد مشروع قرار يدين قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل  الدو

ى تأييد  دول، بينما  عشرةالعنصري، وحصل مشروع القرار ع
ي أربعةامتنعت عن التصويت   ،انياوبريط ،أملانيا :دول أخرى و

ي ٔالامم املتحدة  ،وبلغاريا رون، وانتقد املندوب ٔالامريكي  والكام
" الذي استخدم حق النقض للمرة الثانية خالل  "جون نيغروبون
شهرين ضد مشروع قرار يدين إسرائيل، النص الذي تقدمت به 
" أن النص الذي  سوريا باسم املجموعة العربية، وقال "نيغروبون

ا"، وال يتضمن إدانة لإلرهاب بعبارات متوازنً عرض للتصويت "ليس 
ي الشرق  ي املجال ٔالام  ن  ن الجانب ي املساواة ب واضحة، وفشل 
ي السنوات  ا إسرائيل  ي ذلك الهجمات ال عانت م ٔالاوسط بما 

رة"   . الثالث ٔالاخ
ولم يتوقف الدعم ٔالامريكي إلسرائيل عند معارضة قرار مجلس 

ي بل ال  حق املوقف ٔالامريكي، ح قرار الجمعية العامة ٔالامن الدو
، حينما تبنت الجمعية ٢٢/١٠/٢٠٠٣لألمم املتحدة، مساء ٔالاربعاء 

العامة لألمم املتحدة قرار تسوية صاغه الاتحاد ٔالاوروبي يطالب 
ي ٔالارا  رية "بوقف بناء الجدار الذي تقوم ببنائه  الدولة الع

ا للقرار الذي صدر وبررت الواليات امل الفلسطينية". تحدة معارض
عن الجمعية العامة لألمم املتحدة حول وقف بناء الجدار الفاصل 

  )٣٥(ا.ي الضفة الغربية بالقول أنه لم يكن متوازنً 
  

  موقف املنظمات الدولية -٢/١٠
  منظمة هيومن رايتس  ووتش:

 ٢١/٢/٢٠٠٤ا بتاريخ وقد أصدرت منظمة (هيومن رايت وتشز) بيانً 
ر    )٣٦(ا لحقوق ٕالانسان.فيه أن الجدار العنصري مخالًف تعت

  :منظمة العفو الدولية
ي  ي تقرير نشرته   ٧أدانت منظمة العفو الدولية بناء الجدار 

العيش تحت  بعنوان (إسرائيل ؤالارا املحتلة..٢٠٠٣يوليو/ تموز 
الحصار)، وحذرت من آثار الجدار الاقتصادية والاجتماعية 

ر  ا بالخط ر من ووصف ى أك ي  ٢٠٠ة ع ألف مواطن فلسطي 
البلدات والقرى القريبة ال سيفصلها الجدار، محملة إسرائيل 

وسوء  ،والفقر ،املسؤولية املباشرة عن املستويات املرتفعة للبطالة
ا الفلسطينيون. ،التغذية  واملشكالت الصحية ٔالاخرى ال يعاني م

را مندوبة املنظ ي وقالت دوناتيال روف مة ال رأست فريق البحث 
ى خط ما قبل حرب  لم  ٦٧هذا التقرير "لو كانوا بنوا الحاجز ع

م يبنونه داخل ٔالارا املحتلة  ء نقوله عنه ولك يكن أمامنا 
  )٣٧(حيث يعزل املجتمعات الفلسطينية".

  

oÖ^nÖ]ovf¹]EVì^é£]î×Â…]‚¢]ð^ße…^ma
°éßéŞŠ×Ë×ÖíéÂ^Ûjq÷]D 

ى بناء جدار الفصل  رتبة ع ركز ٓالاثار الاجتماعية امل ت
ي مجال الخدمات بشكل عام، حيث سيتسبب الجدار  العنصري، 

من ي عزل التجمعات الفلسطينية املتضررة وما ينجم عن ذلك 
امن مع بنية تحتية  تقييد للحركة والتنقل، وإنشاء هذه الجيوب ي
ر  ئ لخدمات "ٔالاونروا" واملنظمات غ ر متكا ر كافية، ومع توزيع غ غ
الحكومية مقارنة مع مناطق الضفة الغربية ٔالاخرى وبالنسبة لفصل 
ى الخدمات  ا ع التجمعات ال يمر الجدار الفاصل من أراض

ر نتائج مسح  ٔالاساسية ال ي بشكل يومي، تش ا ٔالاها يستفيد م
، حول الجدار الفاصل، بأن  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي

ا تم فصلها تجمعً  )٢٢(ا تم فصلها عن املراكز الصحية وتجمعً  )٣٠(
 )٨(و ،ا تم فصلها عن بدالة الهاتفتجمعً  )١١(عن املدارس، و

تجمعات  )٣(شبكة املياه، وتجمعات تم فصلها عن املفتاح الرئيس ل
  )٣٨(تم فصلها عن املحول الرئيس لشبكة الكهرباء.

ي حياة الناس لقد أثرت إقامة الجدار بشكل واسع جًد  ا 
ن  ر الوحيد هو الفصل ب ن، ولم يكن التأث ى الجانب ن منه ع القريب
ى  م إ م، أو انتقالهم من أماكن إقام ن أراض م وب ٔالاسر، أو بي

ي َم  ى فحسب،أماكن أخر  ر  م بشكل  ْن بل كان هناك تأث بقي م
ى الخدمات ٔالاساسية  مباشر خلف الجدار لعدم وصولهم إ
م، مثل الخدمات الطبية والتعليم، وذلك  الضرورية لحيا

ا أصبحت بعيدة، أو أل  ن مراكز النقطاعهم عن املواصالت أو أل
ي الجهة ٔالاخرى من الجدار، وال يمك ن الوصول الخدمات أصبحت 

رة. ا ح لو كانت املسافة قص    )٣٩(إل
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ى املجتمع  ويمكن أن نجمل أهم الانعكاسات الاجتماعية ع
  الفلسطي نتيجة بناء جدار الفصل باالتي:

 :ن الناس سوف  تقطيع ٔالاواصر ٔالاسرية والعالقات الاجتماعية ب
ي القربى  ن أو ى إعاقة العالقات الاجتماعية ب يؤدي الجدار إ

ن املجموعات السكانية القاطنة حوله، حيث أن أفراد العائلة م
م  ي زيارا الواحدة ربما لن يتمكنوا من التحرك بيسر وسهولة 
م  رة اجتماعا ى درجة كب ي تواصلهم، كما ستقل إ املتبادلة و
ن  ٔالاسرية والعائلية. أما العالقات الاجتماعية املتجذرة ب

ى جان الخط ٔالا  ن ع خضر فسوف يمزقها الجدار، الفلسطيني
ن بعض القرى أا و خصوصً  ا،ا واردً حيث كان التواصل سابًق 

ى جزأين، ي أرا  الفلسطينية مقسمة إ  ،١٩٦٧ سنةجزء 
ي أرا    )٤٠(.١٩٤٨ سنةوالجزء ٓالاخر 

  ،ديد الدائم بالجوع ن بالعيش تحت ال إحساس الفلسطيني
ي ظل حياة يمكن أن يكون أفضل وصف لها أ ي سجن و ا 

ي الحياة ال تخضع  مفتوح، فما الذي يمكن أن نتصوره 
م  ن بالسالح ولد بشكل دائم للمراقبة من قبل جنود مدجج
ي أي وقت  ن  ى الفلسطيني صالحيات كاملة بإطالق النار ع

ديد ٔالامن.   )٤١(تحت ذريعة 
  
  الافتقار للرعاية الصحية -٣/١

ي الضفة  ا لتقديما منهجيً يمثل الجدار تحديً  الرعاية الصحية 
ا لحقوق ٕالانسان ٔالاساسية. وقد كان الغربية، كما يمثل تحديً 

ر ٔالامور تأثرً  ذا القيد الجديد تقديم الخدمات الطبية الطارئة أك ا 
ى حرية الحركة والتنقل، ولكن أثرة  ى العديد من  يمتدع إ

و الثالثة. مستويات الخدمات ٔالاخرى سواء كانت ٔالاولية أو الثانوية أ
ا من املغازل واملجتمعات الهشة واملحرومة لقد أوجد الجدار عددً 

ى أي نوع من  ا الوصول إ من الخدمات، وال يستطيع عدد م
الخدمات الطبية. ومن خالل تجزئة شبكة الرعاية الصحية 

ي الوط إاملحلية، ف ي الجهاز الص دد عملية التواصل  ن الجدار 
. ولعل عزل  ركز  الفلسطي الجدار للقدس الشرقية املحتلة، حيث ت

ى صارًخ  عد مثاالً يُ  خدمات الرعاية الطبية للمستوى الثالث، ا ع
                                                                             )٤٢(هذا الوضع.

  
ى التعليمأ -٣/٢   ثر الجدار ع

ي مجال التعل رة  ى يم، أل يضع الجدار صعوبات كب ن الوصول إ
مراكز التعليم املدنية والقروية ألوالد القرى املجاورة تضرر 

رً  ر املسالك  )٤٣(ا،كث حيث تضاعفت املسافات الناتجة عن تغ
ى  ي أدت إ ى  زيادةوالاتجاهات وبالتا ٔالاعباء املادية والجسدية ع

ى السفر مسافات  ن والطالب الذين أصبحوا يضطرون إ املعلم
ى ما يتعرضون له من طويلة ل ى مدارسهم عالوة ع لوصول إ

ى الحواجز مما  ،ونقاط التفتيش ،إجراءات عسكرية مشددة ع
ر من ٔالاحيان رهم وإرجاعهم بكث ى تأخ    )٤٤(.يؤدي إ

ى قطاع السياحةأ -٣/٣   ثر الجدار ع
ا  ى حركة السياحة الدينية ال تتم  أثر بناء الجدار ع

رها من بال  ن عن غ د العالم، وبخاصة بعد عزل املراكز فلسط
ي مدين القدس  ن واملتمثلة  ي فلسط الرئيسية للسياحة الدينية 
ن  ن املدينت وبيت لحم عن بعضهما البعض، حيث أصبح التنقل ب
ن بال قيود شبة مستحيل بالنسبة للسكان  الذي كان آلالف السن

ن. صل الذي وستصبح القدس بعد اكتمال الجدار الفا الفلسطيني
ي حالة أشبه بالعزل الانفرادي الحضاري عن القرى  ا  يحيط 
واملناطق ال بنت املدينة معها عالقات تاريخية وحضارية منذ 

ر  ا قبل أك خمسة آالف عام، وهو ما يع فقدان املدينة من إنشا
ي تاريخها جزءً  ي الذي ا مهًم ألول مرة  ا الحضاري والثقا ا من نسيج

ر  ن تكون ع رات الاجتماعية  )٤٥(.السن ويخ أن تؤدي هذه التأث
م ى دفعهم نحو الهجرة وترك وط ى الناس إ  ،املتعددة واملفروضة ع

م، خصوصً  ،ومزارعهم ،وأرضهم ن ٔالاعباء يصعب أا و وممتلكا
ا ٔالاعباء الاقتصادية والسياسية  تحملها، فكيف إذا أضيفت إل

ا إال هؤال رها ال ال يشعر  ا؟وغ    )٤٦(ء الذين يقعون تحت وطأ
ن إف ؛ومن هنا ر الفلسطيني ى تهج ن سلطات الاحتالل تراهن ع

ى السكان بإقامة الجدران  للمرة الثالثة من خالل التضييق ع
ي خلق ظروف قاسية تجعل الناس يرحلون من تلقاء  العازلة، وبالتا
ي  أنفسهم، حيث قول شارون (أنت ببساطة ال تحمل الناس 

م بعيًد شا يجابية بخلق إا ...أنا أفضل إتباع سياسة حنات وتذهب 
   )٤٧(.)ظروف تقنع الناس باملغادرة

املقاومة الشعبية لجدار الفصل العنصري (الحملة  -٣/٤
  الشعبية)

بدأت الحملة بمبادرة من شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية 
ر الحكومية ا ال بدأت بالعم )PENGON( غ ر مؤسسا ى ع ل ع

ي تشرين الثاني  حيث انطلقت الحملة  ،٢٠٠٢الجدار منذ بدايته 
ي محاولة ملواجهة جدار الفصل العنصري الذي تقوم إسرائيل 

وفضح ٔالاهداف ال تحاول حكومة الاحتالل تحقيقها من  ،ببنائه
ى حساب الشعب الفلسطي الحملة عبارة عن . وأرضه خالله ع

ي ٔالاساس ى عمل الفئات واللجان حملة شعبية تقوم  الشعبية  ع
ا من ال تنظم نفسها ضد جدار الفصل العنصري، وانطالقً 

ا ال تتب منهج حزب سياس  القاعدة الشعبية كأساس للحملة فإ
ا وبرامجها ألية ي سياس ن وال تتبع  منظمة، الحملة وجدت  مع

ي الحملة يعمل ْن ملقاومة جدار الفصل العنصري وكل َم   يعمل 
الهدف، مع ذلك فإن الحملة تتمسك بالثوابت الوطنية  ضمن هذا

ي التحرر من الاحتالل الاستقالل الناجز وحق العودة،  الفلسطينية 
ي قضية عادلة ر أن قضية الشعب الفلسطي  ومطالبه  وتعت
رد كاملة دون أية مساومات   )٤٨(.حقوق مشروعة البد أن تس

  مهمة الحملة:
ف بناء جدار الفصل العنصري ،حيث الحملة هو وق هدفأن 

ى:   تدعوا الحملة إ
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  ) الوقف الفوري لبناء الجدار.١(
ا.٢(   ) فك جميع أجزاء الجدار واملناطق املتعلقة به ال تم بنا
ا بدعوى فتح طريق لبناء ٣( ) إعادة ٔالارا ال تمت مصادر

  جدار.
ر ٤( ٔالارض  ) تعويض ٔالاضرار ومصادر الدخل ال فقدت بسبب تدم

ى جانب وليس بديال عن إرجاع  ؤالامالك (هذا التعويض سيكون إ
) .(   )٤٩ٔالارا

  
ي كفاحهم لحماية  ،دف تحقيق هذه ٔالاهداف ودعم القرى 

م ومستقبلهم، ى: أراض ى الحملة إ   تس
 .تعبئة وحشد التضامن مع القرى املتأثرة بالجدار  
 ات املحلية تنسيق الجهود لوقف الجدار ودعم القرى والتجمع

ن  ي لدي مخاطبة الفاعل ضمن منظمات املجتمع املدني املح
ن. ن والدولي ن الوطني   املحلي

 .ن حول الحملة ن الدولي   تنشيط املنظمات والحركات والفاعل
  ن وتقديم ى القرى واملواطن تقليل ٓالاثار الحالية للجدار ع

ا. م والدفاع ع ى أراض   الدعم لهم للبقاء ع
  ى زيادة الو ي حول أثار الجدار ع ى املستوى الوط والدو ي ع

ي ذلك ٓالاثار النفسية  املدن والقرى الفلسطينية بما 
  وٕالانسانية والبيئية والقانونية.

 ى الحياة ؤالارض  ربط قضية الجدار مع الاحتالل وعواقبه ع
  )٥٠(من خالل محاوالت كسب التأييد والدعم.

  
  :الحملة والجدار

ي الضفة ترى الحملة أن  ى بنائه  الجدار الذي تعمل إسرائيل ع
ى الفكر العنصري  الغربية وقطاع غزة هو جدار سياس يقوم ع

الذي تروجها إسرائيل  الاستعماري، ترفض الحملة فكرة (ٔالامن)
ا الجدار، حيث ترى الحملة أن الجدار يتيح  كسبب رئيس وراء بنا

ى ما يقارب من الضفة  )%٤٦( لحكومة الاحتالل السيطرة ع
ى ٔالارض يجعل أية ا واقعً الغربية ويحقق أهداف سياسية، خالًق  ا ع

مطالبة بالثوابت الفلسطينية مجرد أحالم، الجدار يرسم الحدود 
ى مصادر املياه الرئيس ي ع ى ٔالارض ويستو ؤالارا الزراعية  ةع

ي جيتوهات معازل عنصرية  ن  ي الضفة الغربية. ويضع الفلسطيني
ن، الجدار يدمر لها ب  املنشآتوابات تخضع لرحمة املستوطن

ن من العمل أو التعليم، وباختصار و  ،الاقتصادية يحرم الفلسطيني
ي فقط إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل  الجدار ال يل
ى هذه ٔالارض، فالجدار  ي كذلك إمكانيات الوجود الفلسطي ع يل

ي نبع من عقلية فاشية عنصرية تراود ر العر ها رغبات التطه
ن.   )٥١(الكامل للفلسطيني

  
  
  

  آليات العمل ضد الجدار:
ى  ي حملة فلسطينية شعبية، تقوم ع ي ٔالاساس  الحملة 
الفعاليات والنشاطات املختلفة ال تنظمها اللجان الشعبية 

ي القرى واملدن  ى الفلسطينيةملقاومة الجدار  ، الحملة تعمل ع
ى  التعبئة ضد الجدار ى الحصول ع ى الصعيد العالم هادفة إ ع

دعم املجموعات الشعبية واملنظمات الدولية املؤيدة للشعب 
ي املظاهرات والفعاليات ال تنظمها  ،الفلسطي والذي يتمثل 

ا إلدانة  ى حكوما دف الضغط ع ا  ي مجتمعا هذه املجموعات 
   )٥٢(.الجدار ومطالبة إسرائيل بوقفة، وهدم ما ب منة

ر الحكومية املشكلة للحملة:   املنظمات غ
ي  -  اتحاد لجان ٕالاغاثة الصحية - اتحاد لجان العمل الص

ي ي  - املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقا  -اتحاد لجان العمل الزرا
ن مجموعة  - ٕالاغاثة الزراعية اتحاد لجان - اتحاد املزارع

ن ن الفلسطيني جمعية  -  اتنموي معً مركز العمل ال -  الهيدرولوجي
مركز أبحاث  - مركز القدس للمساعدة القانونية - الشبان املسيحية

  )٥٣(مركز البحوث التطبيقية (أريج). - ٔالارا

₣íÿÛŽi^} 
لم يكن جدار الفصل سوى وسيلة واحدة من سلسلة طويلة 
ا إسرائيل  ا واتبع من الوسائل والخطط ٕالاسرائيلية ال ابتدع

مصادرة وضم نحو نصف أرا الضفة  دف ١٩٦٧ سنةمنذ 
الغربية ومعظم مواردها الطبيعية. فقد كان لبناء املستوطنات، 

رق وتحيط بالضفة الغربية من  كل  والطرق الالتفافية ال تخ
واملناطق  ،وحواجز التفتيش ،والقواعد العسكرية، الاتجاهات

ى  ا رض الواقع صادرت إسرائيأالعسكرية املغلقة، نتائج ع ل بموج
ر من موارد املياه  ن الجزء ٔالاك ٔالارا الخصبة واملناطق ال تخ

راتيجيةواملناطق  ى كانتونات معزولة الاس ، وحولت الضفة الغربية إ
ى املدى البعيد. ر قابلة للحياة ع ا وغ ن إ عن بعضها ال تواصل بي
ر نكسة ثالثة من  دون حرب تقليدية، تضا ف الجدار يمكن أن يعت

ن إو ، ، بوصفها تتشابه معها١٩٦٧ سنة، ونكسة ١٩٤٨ سنةلنكبة 
ائية.، بدرجات متفاوتة   باملحصلة ال

هذه الدراسة من أثار سلبية وبخاصة  أوضحتهن ما إ
ي إال مجرد أمثلة قليلة  ، ما  ى املجتمع الفلسطي الاجتماعية ع

اك فهن ،اعن واقع مرير ما زال يتشكل ويعيشه الفلسطينيون يوميً 
ا عن بقية املجتمع الفلسطي وحشرت فئة قد عزلها الجدار تماًم 

ن الخط ٔالاخضر، فال دخول وال خروج إال  معدودة،  بأذوناتبينة وب
ا ددهاعن مستقبل غامض  فضالً  . وهناك فئة شطر الجدار بلدا

رً  ن، نصف خلف الجدار ونصف أمامه، كما أن كث ى نصف ا من إ
ا  اأراض ا. وفئة ثالثة ص وممتلكا ودر لقيام الجدار وملحقاته عل

ر مصدر رزقها،  ا ال تعت فصلها الجدار عن التواصل مع أراض
ى أماكن عملها، ومدارسها  ،وفئة رابعة منعها الجدار من الوصول إ

ا. وهناك فئات إضافية ال يمكن  حصرها بسهولة قد  وجامعا
  تضررت نتيجة بناء الجدار.
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أن الجدار ال يمكن اعتباره إال  ؛بعد ذلك كله يمكن الاستنتاج
ن، وما ٓالاثار الناتجة عنة ح  رة حلت بالفلسطيني رى خط كارثة ك

ر ٓالان إال جزء  ى مجمل الوضع أمن أثار مستقبلية  يس خطر ع
ا.   الفلسطي يصعب التنبؤ 

 
Vl^é‘çjÖ] 

ا للمقاومة، بسبب ا إضافيً استخدام الجدار بوصفه مسوغً  )١(
ا الجدار.املعان  اة الشديدة ال يسب

ى مضاعفة عمليات املقاومة داخل كل مدينة  )٢( البد من العمل ع
  .أو قرية معزولة

ى اعتبار أن كل  )٣( ضرورة التعامل مع الجدار العنصري ع
ي التحرك السياس أو  الجوانب مهمة، فالعمل العسكري ال يل

  القانوني.
ا مع ال تفعيل دور  )٤( سلطة الوطنية الجامعة العربية وتعاو

ى الساحة الدولية، وشرح املوقف  الفلسطينية للتحرك ع
ى ٔالارض.   العربي، وواقع املعاناة الفلسطينية ع

ى الوثيقة املصرية، لوضع خطة  )٥( توقيع الفصائل الفلسطينية ع
ركة للفصائل وتقاسم ٔالادوار فيما يتعلق بالتعامل مع  مش

  الجدار.
انونية إنسانية عن أثار مخاطبة الاتحاد ٔالاوروبي بمذكرة ق )٦(

  الجدار.
تحرك منظمات املجتمع املدني العربية لتشكيل موقف عربي  )٧(

ي مواجهة الجدار، وخاصةً    ي أوروبا. شع 
ى الواليات املتحدة ٔالامريكية )٨( ي، ،الضغط ع  ومجلس ٔالامن الدو

  .جل إصدار قرار يدين الجدارأمن 
ي )٩( ى أن الجدار هو عقلية انعزالية،  رك ع مقابل اتجاه  ال

  العالم نحو الانفتاح.
ود  )١٠( ن من الجدار بمعاناة ال مقارنة معاناة الفلسطيني

  السابقة.
ي حياة  )١١( ره  ى ٓالاثار الناجمة عن الجدار، من حيث تأث رك ع ال

م    .السكان، ؤالاضرار بحيا
سياسة هدم البيوت  وخاصةً  ،فضح املمارسات ٕالاسرائيلية )١٢(

  وترحيل السكان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
ي أو الغيتو )١( ودية  ى ٔالاحياء ال روبا وجعل من : مصطلح استخدم لإلشارة إ

م، وما لبث أن أصبح مكانً الغيتو رمزً  ا بأسوار عالية، ا محاطً ا مزريً ا لعزل
ى  ود من مغادرته بعد منتصف الليل مما ترك آثاره العميقة ع يمنع ال

م.  )٨٦، صجدار الخوف(أبو الهيجاء، إبراهيم،  نفسي
رتزل  )٢( ى ثيودور ه دف إ ي : مؤسس الحركة الصهيونية وال  ود  جمع ال

م.   دولة خاصة 
ة،جدار الخوفإبراهيم،  أبو الهيجاء، )٣(   .٤٤، ص١، ط٢٠٠٤ ، مصر، الج
ى ، ، ترجمة عبود كاسوحه٢٠٠٥، ١، طجدار شارونمينارغ، الان،  )٤( دار ٔالاو

)، Presse de la renaissance( للنشر والتوزيع بموجب اتفاق مع دار
  ٢٧ص

  .٩٨ص ،١ط ،جدار الخوف أبو الهيجاء، إبراهيم، )٥(
ى عقول  بالل، الحسن، )٦( شعار الفصل وإنشاء الجدران العالية يسيطر ع

ي إسرائيل   .٨٢٥٩ العدد ،م٢٠٠١يوليو٩ ،الجميع 
  . جمعية القانون  ١٠/٢٠٠٤ الشبكة العربية ملعلومات حقوق ٕالانسان، )٧(

http/www/anhari .net  
  .١٣٩ص ، ٢٠٠٤ ١ط، جدار الخوف، إبراهيم، أبو الهيجاء )٨(
ى عدة غالف القدس) *( : الذي تقيمه إسرائيل حول مدينة القدس الشريف ع

ا عزل املدينة عن محيطها الفلسطي وتفريغها من السكان  أهداف بي
رية.العرب وجعلها مركزً    ا للدولة الع

مارس  ١٠ ،ٕالاجراءات ٕالاسرائيلية تخدم جدار الفصل العنصري  ون، )٩(
٢٠٠٤،)page2(   

http://www.anhri.net/palestine/lawsociety 
  .١٤١ص ، ٢٠٠٤، ١ط ، جدار الخوف، إبراهيم، أبو الهيجاء )١٠(
وقائع الورشة املركزية للجان الحملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل  )١١(

  . ٢٠٠٦، أيلول  ،١٨ا. صمعً  –نموي العنصري/ إعداد مركز العمل الت
  .١٧٣، ص٢٠٠٥، ١، طجدار شارونمينا رغ، الان،  )١٢(
ي  )١٣( شبكة املنظمات البيئية الفلسطينية، أوقفوا جدار الفصل العنصري 

ن، حزيران    .١٣ص ،٢٠٠٣فلسط
  31march 2009 page 1، دراسة خاصة حول الفصل العنصري  )١٤(
-31march 2009 page 1  (16)http://www.facebook.com/notes/jerusalemري، دراسة خاصة حول الفصل العنص )١٥(

capital-of-palestine 
الورشة املركزية للجان الحملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل  وقائع )١٧(

  .٢٠٠٦أيلول  ا،معً  مركز العمل التنموي/ العنصري،
  http:/malaf.info م، ١٨/٣/٢٠٠٧ مركز غزة للحقوق والقانون، )١٨(
ي، ناصر، الريس )١٩( ريد،، القدس ،جدار الفصل والقانون الدو  ضاحية ال

  .٦ص
  م.١٦/٩/٢٠٠٣ جريدة ٔالايام، )٢٠(
  .املصدر السابق )٢١(
ي، )٢٢( ن حمد،أعمر  ع ي فلسط وضعة  ، فكرته ومراحله أثارةجدار الفصل 

راتيجية، مركز ٕالامارات للدراسات والبحوث  القانوني،  ١ط ،١٠٩العددالاس
  . ٢٨ص ،٢٠٠٥

  نفسه. املصدر )٢٣(
  .٨٥ص ،٢٠٠٤، ١، طجدار الفصل العنصري  ظافر، بن خضراء، )٢٤(
ي، وآخرون،  ،الشرعة )٢٥( ي الفصل ٔالاحادي ع ي  تداعيات املشروع ٕالاسرائي

ٔالاردن، العدد  - مركز دراسات الشرق ٔالاوسط ،الجانب والجدار الفاصل
  .٧٦ص ،٢٠٠٤، ١ط ،٢٩

  .٢٠٠٣/ ٢١/٩ ،جريدة القدس )٢٦(
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  .٤/١٠/٢٠٠٣، جريدة القدس )٢٧(
  . ٢٠٠٣/ ٢٠/٩، جريدة القدس )٢٨(
وقائع الورشة املركزية للجان الحملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل  )٢٩(

 www.arableagueonline.org/arableague/arabic (30)  .١٣٧ص ،١ط ،٢٠٠٦ يلول،أا، ، مركز العمل التنموي/ معً العنصري 
  املصدر السابق. )٣١(
ي، الشرعة، )٣٢( ي الفصل ٔالاحادي الجانب  ع ي  تداعيات املشروع ٕالاسرائي

 ،٢٩العدد  ٔالاردن، -  مركز دراسات الشرق ٔالاوسط ،والجدار الفاصل
  .٧٨، ص٢٠٠٤، ١ط

  . ٦/٨/٢٠٠٣، جريدة القدس )٣٣(
  . ٢٢/٩/٢٠٠٣، جريدة القدس )٣٤(
  املصدر السابق. )٣٥(
دار  ،٢٠٠٤، ١ط ،جدار الفصل العنصري وآخرون،  ظافر، بن خضراء، )٣٦(

  .٨٣ص الاوائل للنشر والتوزيع دمشق،
 http://www.aljazeera.net   (38) http://www.nablus.gov.ps/map-0-4.htmموقع:  ،قسم البحوث والدراسات)٣٧(
يمفهوم الجر جورج نصار، وليم،  )٣٩( ي القانون الدو ، ائم ضد ٕالانسانية 

روت، ط   .٢٦٠، ص٢٠٠٨، ١مركز دراسات الوحدة العربية ب
ي،أ )٤٠( ن عمر، حمد ع ي فلسط مركز ٕالامارات للبحوث  ،جدار الفصل 

راتيجيةوالدراسات    .٢٥، ص٢٠٠٥ ،١) ط١٠٩، العدد (الاس
  املصدر السابق. )٤١(
الشعبية ملقاومة جدار الفصل  وقائع الورشة املركزية للجان الحملة )٤٢(

  .٨٣ص ،٢٠٠٦يلول أ ،١ط ا،معً  مركز العمل التنموي/ ،العنصري 
ي، )٤٣( دار النشر  ،من أم جشعأالجدار الفاصل شاؤول، وآخرون،  اريئي

  . ٢٠٠٨ يدعوت احرنوت،
ر )٤٤( ن العزل والتهج  مركز العمل التنموي/ ،املدن والقرى الفلسطينية ب

 http://www.egyptiangreens.com (45)  .٦ص ،٢٠٠٧ ا،معً 
ي، عمر، أ )٤٦( نحمد ع ي فلسط مركز ٕالامارات للدراسات  ،جدار الفصل 

راتيجيةوالبحوث    .٢٨ص ،٢٠٠٥، ١) ط١٠٩( ، العددالاس
ر )٤٧( ن العزل والتهج  ، مركز العمل التنموي/املدن والقرى الفلسطينية ب

 http://www.stopthewall.org/arabic (48)  .٤، ص٢٠٠٧ا، معً 
ن )٤٩( ي فلسط ، شبكة املنظمات البيئية أوقفوا جدار الفصل العنصري 

  .١٢٢، ص٢٠٠٣)، القدس،Pengonالفلسطينية (
  .١٢٣املصدر السابق، ص )٥٠(
ر )٥١( ن العزل والتهج  ، مركز العمل التنموي املدن والقرى الفلسطينية ب

  .٤٤، ص٢٠٠٧أيار  رام هللا، ،)امعً (
  .٤٦ص ،املصدر السابق )٥٢(
ر )٥٣( ن العزل والتهج  ، مركز العمل التنموي املدن والقرى الفلسطينية ب

  .٤٦ص ،٢٠٠٧)، امعً (


