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القسري والتهجیر(الطرد) األرض سرقة الجدار:
األخضر الخط قرب (أجزاءه) مراحله معظم في الجدار بناء یتم ال

األرض مساحة یزید من مما الغربیة الضفة عمق یمتد في بل ،1967
إسرائیل. قبل من مصادر وما فیها من المسلوبة الفلسطینیة

ال یقارب ما الواقع أرض فانه سیضم على الجدار بناء یتم  عندما
الفلسطینیة الى التجمعات سیحول انه أي الغربیة، الضفة  50% من

عسكریة". و"مناطق معزولة .ومناطق كانتونات
فبهم بما وقطاع غزة الغربیة الضفة في السكان الفلسطینیون  سیعیش

مجمل من %12 تقارب مساحتها على أرض الجىء 5،1 ملیون
التاریخیة. .فلسطین مساحة

خارج" " أنفسهم الغربیة فلسطینیي الضفة من %16 من أكثر  سیجد
إسرائیل الى عملیا ستضم التي أي داخل األراضي خلف) الجدار )

وعدم واألسواق األرض تطاق كضباع ال التي الحیاة لظروف ونظرا
سیواجهون احتمال فإنهم األخرى المعیشیة والوسائل التنقل على القدرة

القدس سكان من 200،000 یشمل وهذا القسریة). الهجرة  الطرد(أو
عن الضفة الغربیة. تماما معزولین أنفسهم الشرقیة الذین سیجدون

ستضم   التي المناطق داخل سیكونون المستوطنات سكان   من
إسرائیل. الى عملیا

بحاجز غزة أحیط قطاع 1994 فمنذ - جدیدة فكرة" لیس " الجدار  هذا
على “إسرائیل دأبت الماضي العام ومنذ العالم؛ بقیة عن السكان  بعزل

جدید. حدیدي بناء "جدار الى الحاجز إضافة هذا تمدید
وتكالیفه الجدار مسار

730 اكتماله حوالي لدى طول الجدار  سیبلغ
كم.

من المناطق الغربیة في بناء الجدار  اكتمل
من شمال وأجزاء وقلقیلیة،  جنین وطولكرم
الجهة اهللا من وأجزاء من رام شرق جنین

الجنوبیة.
جنین شرق في منطقة بناء الجدار یتم  حالیا
ورام وبیت لحم والقدس واألغوار الشمالیة

نفس في إسرائیلیة جرافة 250 باستخدام اهللا
أعمال المسح إجراء فیه .یتم  الوقت الذي
الغربیة. الجدار على طول الضفة إلقامة

ملبون 4،7 یعادل ما أو دوالر بلیون ما یقارب 3،4 یكلف الجدار
متر. كیلو لكل دوالر

للجدار المكملة (المتعددة) األبنیة
طولكرم من وأجزاء قلقیلیة األسمنتي حالیا في الجدار ارتفاع یبلغ
و تتخلله جدار برلین ارتفاع ضعف أي أمتار  والقدس الشرقیة 8

متر. 100 - 30 عرضها یبلغ عازلة ومناطق مراقبة أبراج
وطرق مكثفة شائكة أسالك من الجدار یتكون أخرى أماكن في
خنادق و األقدام و ممرات ترابیة لتتبع آثار العسكریة للدوریات

إلى من ثالثة كهربائي ارتفاعه سلك وفي الوسط وكامیرات مراقبة
أمتار. ستة

النطاق واسعة تدمیر لعملیات الطریق تمهد للجدار العازلة" "المنطقة
على بعد الجدار أي فیها یمر عدیدة نقاط في وطرد السكان المجاورین

والمدارس فقط. والدكاكین المنازل أمتار من
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إحكام یتم األولى المرحلة في بالجدار المحاطة القرى الفلسطینیة بعض
الجهات. جمیع "بجدار عازل" بحیث تصبح مطوقة من محاصرتها

تقدم ال ولكنها في الجدار اإلسرائیلي "بوابات" أو فتحات الجیش أوجد
تقوي العكس على للمزارعین للوصول الى حقولهم بل ضمانة أي
حیث یتم التفتیش ونقاط بالتصاریح المتمثل اإلسرائیلي الخنق نظام

وإذاللهم. النار علیهم وإطالق واحتجازهم الفلسطینیین ضرب
"الغیتوات" خلق

المختلفة بأشكاله الجدار  یحاصر
السكانیة الكثافة ذات  المناطق

ویضعهم العالیة  الفلسطینیة
الضفة في داخل "غیتوات" ثالثة

تقوم الذي نفس الوقت في  الغربیة،
والطرق الیهودیة  المستوطنات
تلك تجزئة من بمزید االلتفافیة

الى إضافة األساسیة الخدمات عن المناطق هذه وإبعاد عزل األراضي. إن
تلك ومفعوله بحرمان أثره في یتساوى والمصادر واألسواق األرض ضیاع

لإلنسان. الكریمة الحیاة ومكونات أسباب من التجمعات
الشمالي الغیتو

الى جنین بین ما والممتد الجدار من الغربي الشمالي القسم بناء تم لقد
أما رام اهللا نحو جنوبا كم) بینما یستمر البناء 145 (القسم األول قلقیلیة
بأجزاء اهللا.ویلتقي رام و جنین ما بین یمتد فالجدار الشرقي الشمال في

الشمالي. "الفیتو" لیشكل الجدار من أخرى
قریة غرب 16 ضم الواقع أرض على تم األولى" "المرحلة ضمن

أراضیها. قریة عن حوالي 50 فصل تم الى إسرائیل كما الجدار
على ماء وهناك 36 بئر إسرائیل صادرت األولى المرحلة وضمن أیضا

للجدار. العازلة" المنطقة ضمن تقع ألنها بالتدمیر مهددة بئرا األقل 14
قلب الى مباشرة أي شرقا كم 22.5 بنحو قلقیلیة جنوب الجدار  یمتد
الكبیرتین. مستوطنتي أریل وقدومیم لكي یسهل ضم الغربیة الضفة
األخضر بأنها والخط الجدار بین الواقعة األراضي إسرائیل أعلنت

ومالكي األراضي السكان جمیع على ینبغي حیث "منطقة تماس"
هذا وأراضیهم وترجمة في بیوتهم للبقاء على تصریح  الحصول

في الضفة الغربیة من أراضي %3 نسبته الفعلي لما هو الضم األجراء
فقط. األولى المرحلة

القدس
حولها المستوطنات وسلسلة المقدسة المدینة القدس في الجدار یطوق

عزل القدس عن الضفة الغربیة. تكمل
العائالت ویفصل بین واألحیاء القرى یدخل الجدار الوقت نفس في

غیتوات الى مناطق وبحول واالقتصادیة االجتماعیة العالقات ویقطع
للقدس. تابعة غیر إسرائیل تعتبرها

بینما بدأ االنتهاء، على اهللا رام باتجاه في الشمال الجزء هذا یوشك
مواقع في االنتهاء على ویوشك القدس غرب شمال العمل في منطقة

بیت لحم. باتجاه وجنوبا أخرى شرقا
اكتمال بناء لدى أرضیها مجمله 90% من ما القدس ستفقد منطقة

الجدار.
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الجنوبي الغیتو
ویمتد الى والخلیل لحم بیت الغربیة الضفة جنوب في یطوق الجدار

والغرب. الشرق باتجاه الشرقیة القدس جنوب
المواقع من االسمنت مقتربة من جدران تقام لحم والخلیل ببت في

من الفلسطینیون ویحرم اإلبراهیمي: والمسجد راحیل كقبر المقدسة
في المنطقة معناه عدم تمكن الجدار زیارة قبر راحیل واكتمال بناء

محیطه. من أي إلى الوصول من الفلسطینیین
غزة قطاع

الملیون بسكانه غزة قطاع  یشكل
یعیشونعلى الثالثمئةألفنسمة

أكثر 365 كم² تبلغ مساحتها  أرض
بالسكان، اكتظاظا العالم  مناطق
التي الشائكة واألسالك الجدران
أعوام منذ تماما القطاع  تطوق
حولته إلى سجن لكل سكانه.

لألرض والمنازل واسع االحتالل بتدمیر قوات قامت الماضي العام في
ومنطقته كم 3 حدیدي طوله جدار لبناء فتح الطریق أحل من رفح  في

8 الحدیدي الجدار هذا ارتفاع یبلغ المصریة. للحدود المحاذیة  العسكریة
وجرافات الستعمال دبابات كهربائیة أبواب بثالثة مجهز أمتار وهو
المجازر والتدمیر. من المزید لتنفیذ المخیم الى تدخل االحتالل التي
2000 من أكثر باألرض سویت التي األراضي إجمالي مساحة بلغ

مختلفة مواقع في فلسطیني 35 وقتل البیوت مئات تدمیر تم و  دونم،
الجدار من قریبة

اإلسرائیلي الموقف
هذا بان نرى الحاجز األمني، الیوم ستسّرع ببناء "إسرائیل اللیكود:
في الوزراء رئیس شارون ارییل قاله ما هذا تنفیذه" بدأ  المشروع

2003/12/18) في هرسیلیا مؤتمر
الوزراء رئیس ایهود باراك صرح أیار الماضي في العمل:  حزب
حاجز بناء تستطیع إسرائیل تفسیر لماذا ال من هناك السابق:" لیس

ثم ومن قطاع غزة المقام حول الحاجز مرات من وأطول عشر  اكبر
15 (هآرتس الغربیة الضفة في االستیطانیة والكتل إسرائیل إغالق

أیار2002
االتجاه في لكنه ومتأخر قلیال قلیل شيء الیسار) " میرتس (أقصى
الحكومة قرار ردا على الكنیست عضو فیالن افشالوم الصحیح".

.2003 نیسان 15 في الغربیة الضفة شمال الجدار لبناء
" قال فقد األردن وادي مجلس المستوطنین في رئیس دیفید لیقي أما

یعرفون ال سیاسیا خطا ال یمثل الحاجز أن یحاولون القول أولئك الذین
هذه یلعب الكل فقالت" احرانوت یدیعوت صحیفة أما یتحدثون". عما
من ألنه الحاجز هذا أؤید لهذا الجمیع، یناسب هذا المزدوجة، اللعبة

أیار 2003. 31 إسرائیل" في سیضعنا داخل الواضح انه
برئیس اجتمع " لم أرییل مستوطنة بلدیة ناهمان رئیس رون یقول

نفس مسار الحاجز والرسم التوضیحي أمامي هو الوزراء مؤخرا لكن
عام منذ هنا الى شارون أریل بها قام زیارة كل في رأیته الذي المسار

.2003/5/23 في "1978

الجدول (الخط) الزمني
لبناء األول المشروع باراك ابهود صادق 2000 ثاني تشرین في

"الفاصل
واقتالع األراضي ومصادرة الجدار، بناء بدأ حزیران 2002

جنین. غرب األشجار
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المكون فقط من مقطع واحد للجدار خارطة أیلول 2002 تم نشر أول
الصحف. في الشمالي القسم من

الى داخل راحیل قبر ضم على التوجیهیة اللجنة وافقت أیلول 2002
الجدار. حدود

مسار تغییر اإلسرائیلیة الحكومة أعلنت 2003 آذار منتصف في
مجلس من اقتراح كجزء وایمانویل أریل لیشمل مستوطنتي الجدار

المستوطنین.
داخلي جدار الجدار وبناء شارون توسیع مدى التالي أعلن األسبوع في

هذه المنطقة في المستوطنات وضع أي األردن وادي طول وعلى
السیطرة اإلسرائیلیة. تحت

الجدار. من 27 كم بناء من االنتهاء إسرائیل 2003 أعلنت نیسان في
171 مقداره إضافي مبلغ إسرائیل حكومة رصدت 2003 تموز  في

الجدار. لبناء ملیون دوالر
المرحلة انتهاء اإلسرائیلیة الدفاع وزارة أعلنت نفس الشهر في

كم. األولى من الجدار أي 145
فیها أن عسكریة تعلن أوامر إسرائیل أصدرت أول 2003  في تشرین

مناطق هي الجدار األولى من المرحلة غرب الواقعة األراضي كل
إعطاء أي تصاریح على للحصول نظام تطبیق یستوجب مما  "تماس"

األراضي. لهذه الفعلي للضم القانونیة الصفة
سیتم 2004 عام بأنه خالل إسرائیل كانون أول 2003 أعلنت في

و كم 728 طوله یبلغ الذي الجدار أصل من كم 520 بناء  استكمال
عام 2005. بحلول كامال سینجز الذي
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