
ŠُّŠمـخؤس

تمه�د ١١

مقدمة: ما الجدار؟ ١٢

المرحلة األولى من الجدار: من جن�ن إلى طولكرم إلى قلق�ل�ة ١٤

 شعب بدون أرض ١٦

 االستالء على المصادر ٢٥

 اعمال الهدم والتدم�ر ٢٦

 ب�ن الجدار والخط األخضر ٢٩

 الجئون ٣٤

 حر�ة الحركة: الخطابة والواقع ٣٦

 التداع�ات االجتماع�ة-االقتصاد�ة ٤١

 ضم المستوطنات وتوز�عها ٤٦

 الطر�ق إلى الطرد وانتزاع االمالك ٤٩

 منهج البحث ٥٠

تأث�ر المرحلة األولى من الجدار على الماء ٥٢

الجدار في القدس وب�ت لحم ٦٢

 شمال وشرق القدس ٦٣

 ب�ت لحم / جنوب القدس ٦٥

الجدار والقانون االنساني العالمي وقانون  حقوق اإلنسان ٧٦

حاالت دراس�ة: معاناة المواطن�ن.....شهادات شخص�ة ٩٠

 مد�نة قلق�ل�ة ٩٠

 الضبعة، محافظة قلق�ل�ة ١٠٠

 حبلة، محافظة قلق�ل�ة ١٠٥

 عزبة سلمان، محافظة قلق�ل�ة ١٠٨

 برطعة الشرق�ة، محافظة جن�ن ١١٣
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 نزلة ع�سى، طولكرم ١١٦

 رافات، القدس ١١٧

 مخ�م عا�دة لالجئ�ن،  ب�ت لحم ١١٩

معلومات حول حملة وقف الجدار ١٢٢

 مهمة الحملة ١٢٢

 نشاطات الحملة ١٢٤

 ١٢٩ (PENGON) شبكة المنظمات األهل�ة الب�ئ�ة الفلسط�ن�ة 

 مكاتب الطوارئ الخاصة بالحملة ١٣١

 المؤسسات المشاركة ١٣٢

 اإلنجازات ١٣٣

 المستقبل ١٣٤

مقاالت ١٣٨ 

 جمال جمعة: ما الشكل الجد�د لنظام الفصل العنصري؟ فلسط�ن تعرف ١٣٨

 PALDIS: خطوة إسرائ�ل األخ�رة: خارطة الجدار هي خارطة الطر�ق ١٤٢

 عبد اللط�ف خالد: الجدار الفاصل: ب�ن الواقع والتجربة ١٥٥

 عبد الرحمن تم�مي: طر�ق الجدار تقوم على الس�طرة الكاملة على مصادر الم�اه الفلسط�ن�ة ١٦١

 مف�دة أحمد خالد والنا شر�ف خالد: هنا في فلسط�ن ُتصادر األحالم وُتسرق األراض ١٦٥

 محمد أبو حارث�ة: الجدار والقانون الدولي ١٦٩

 خالد الشنطي: قفص الفصل العنصري حول مد�نة قلق�ل�ة: كفاح قلق�ل�ة للبقاء منذ ١٩٤٨ ١٧٢

 �وري د�ف�س: جدار الفصل في س�اق التم��ز العنصري اإلسرائ�لي ١٧٨

الخرائط

 خارطة ١ : آثار جدار الفصل العنصري على التواصل الجغرافي الفلسط�ني ٣٨

 خارطة ٢ : ”المرحلة األولى“ واآلبار المتضررة ٦١

 خارطة ٣ : الجدار عبر شمال القدس ٦٥

 خارطة ٤: الجدار عبر ب�ت ساحور، ب�ت لحم، ب�ت جاال ٦٦

 خارطة ٥: الجدار حول شمال ب�ت لحم مع قبر راح�ل  ٧٢

 خارطة ٦: جدار الفصل العنصري ٧٤

 خارطة ٧: جدار الفصل في الضفة الغرب�ة قلق�ل�ة ومح�طها ٩٧

 خارطة ٨: الجدار حول برطعة الشرق�ة ١١٥

 خارطة٩: الس�اج اإلسرائ�لي الفاصل: المكتمل والمخطط ١٤٩

 خارطة١٠: الس�اج اإلسرائ�لي الفاصل: التجمعات والسكان المتضررون ١٥٤
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الجداول

 جدول ١: شعب بدون أرض، شعب بدون ح�اة: 
 المجتمعات التي �فصلها الجدار عن اراض�ها ٢٠

 جدول ٢: األشجار المقتلعة بفعل أعمال التدم�ر التي �سببها الجدار ٢٨

 جدول ٣: ضم هائل القرى ب�ن الجدار والخط األخضر  ٣٢

 جدول ٤: مصادرة أراضي وش�كة عدم القدرة على الوصول إلى األرض في محافظة قلق�ل�ة ٤٠

 جدول ٥: محاصرة: الجدار �ح�ط بالمد�نة/القر�ة من ثالث جهات ٤٤

 جدول ٦: توسع المستعمرات: المستوطنات الواقعة ب�ن الجدار والخط األخضر ٤٨

 جدول ٧: اآلبار الجوف�ة المتأثرة في المرحلة األولى من الجدار ٦٠

اإلحصاءات:

 إحصاء ١: دخل الفرد السنوي في الضفة الغرب�ة وغزة في ظل اإلغالق ٤٢

 إحصاء ٢: الم�اه الجوف�ة في كل بلد في الحوض السفلي لألردن ٥٣

 إحصاء ٣:  معدل استخدام الماء للفرد في الحوض  ٥٤

 إحصاء ٤: االستخدام الفلسط�ني للم�اه مقابل االستخدام في المستوطنات ٥٥

 إحصاء ٥: تأث�ر الجدار على معدل سحب الماء ٥٩

 إحصاء ٦: تأث�ر الجدار على المناطق المرو�ة وشبكات الري ٥٩

 إحصاء٧:  تأث�ر الجدار على العائالت المنتفعة من اآلبار ٥٩
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