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كָٌדجل
في فترة الستة الشهور ما ب�ن نشر ”الجدار في فلسط�ن، حقائق، شهادات، تحال�ل ودعوة للعمل“ والتقر�ر رقم (١)، 
قامت شبكة المنظمات الب�ئ�ة الفلسط�ن�ة من خالل حملة وقف جدار الفصل العنصري بالتعبئة لـ ومع المواطن�ن 
الفلسط�ن��ن في المناطق المتضررة من الجدار. و�أتي نشر هذا التقر�ر بهدف لفت االنتباه إلى آثار الجدار المدمرة 
على المواطن�ن الفلسط�ن��ن، وعمل�ات التدم�ر والمصادرة لألراضي والمصادر الفلسط�ن�ة، باإلضافة إلى التشد�د 
على دور الجدار في تدع�م االحتالل والتض��ق اإلسرائ�لي على فلسط�ن.  تطورت خارطة الجدار خالل الستة 
األشهر الماض�ة من مصادرة األراضي الواقعة شرق الخط األخضر إلى فرض حصار كامل على الضفة الغرب�ة 
بح�ث تبدو كأنها في قفص،  وشق األراضي بهدف التوسع في المستوطنات محولة الضفة الغرب�ة إلى ”غ�توهات“ 

(قطع منفصلة) محددة الشكل المستقبلي لفلسط�ن.

�قدم هذا التقر�ر آثار الجدار على الفلسط�ن��ن من خالل إلقاء الضوء على الخراب والدمار واآلثار االجتماع�ة-
االقتصاد�ة على ح�اة الناس الذ�ن �عا�شون الرعب الذي تسبب به جدار الفصل العنصري.  �ؤثر الجدار بشكل 
والعمل  األساس�ة  الخدمات  على  الحصول  على  قدرتهم  ذلك  في  بما  الفلسط�ن��ن  ح�اة  نواحي  جم�ع  على  خفي 
وفقدان األراضي، مؤثرا على قدرتهم في االستمرار في إعالة أنفسهم.  وقد حرصنا على شرح جم�ع هذه النواحي 
بالتفص�ل في أجزاء التقر�ر المتعلقة بـ ”المرحلة األولى“ من الجدار في المحافظات الشمال�ة جن�ن قلق�ل�ة وطولكرم 
التقر�ر كذلك على مجموعة حاالت دراس�ة  القدس وب�ت لحم. و�حتوي  المتعلقة بمناطق  باإلضافة إلى األجزاء 
وشهادات شخص�ة تم جمعها من السكان المق�م�ن في المناطق الفلسط�ن�ة المتأثرة بالجدار، بهدف إعطاء صورة 
أكثر وضوحًا عن الواقع الذي �ع�شه الناس في المدن والقرى ومخ�مات الالجئ�ن الواقعة قرب الجدار. وأخ�رًا، 
�قدم هذا التقر�ر تحل�ال قانون�ا وس�اس�ا مم�زا وعدة مقاالت لخبراء في المجال القضائي والس�اسي والب�ئي بهدف 

ز�ادة الوعي حول الوجوه المتعددة للجدار وآثاره بع�دة المدى.

إن عمل�ة البحث والكتابة من أجل إعداد هذا التقر�ر ما كانت لتكون ممكنة بدون المساهمة الكب�رة التي قدمها عدة 
أفراد �عدون جم�عهم جزءًا ال �تجزأ من حملة وقف جدار الفصل العنصري بما في ذلك المنظمات األعضاء في 
شبكة المنظمات الب�ئ�ة ومكاتب الطوارئ الخاصة بالحملة، والمتطوعون الذ�ن كان لهم دور مم�ز في جمع آخر 
التي  واإلسهام  التعبئة  عمل�ة  وتبقى  الفلسط�ن��ن،  ح�اة  على  الره�بة  وآثاره  للجدار  بالنسبة  المستجدة  المعلومات 
قدمها أشخاص ومصادر من المناطق الفلسط�ن�ة نفسها، المصدر الرئ�سي للتشج�ع والدعم والقوة الدافعة إلنجاز 

هذا التقر�ر على أحسن وجه.

�توقع أن �كون التقر�ر الذي س�تم نشره بالعرب�ة واإلنجل�ز�ة مصدرًا أساس�ًا للمعلومات حول الجدار،  وفي الوقت 
نفسه فإنه �ؤكد على أهم�ة الحملة وضرورة تعبئة الرأي العام في فلسط�ن ودول�ًا حول الدمار الذي �سببه الجدار. 
الحملة ستستمر في االعتماد على جماعات التضامن الدول�ة لدعم الحملة ومطالبتها بوقف الجدار. و�رى التقر�ر 
الذي انتهى إعداده في حز�ران ٢٠٠٣، في الوقت الذي تم االنتهاء ف�ه من بناء ٣٠ كم تقر�بًا من أصل ٣٦٠ كم 

من الجدار، أن المطالبة بوقف بناء الجدار أمر ضروري وممكن وأك�د.

١٠١١
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الجدار: تدم�ر حالي ومخططات مستقبل�ة

في شهر حز�ران ٢٠٠٢، بدأت إسرائ�ل في تطب�ق المرحلة التال�ة من س�استها التوسع�ة والقمع�ة ببناء جدار داخل الضفة الغرب�ة 
�متد على طول الضفة الغرب�ة، على األقل، وكما هو متوقع، طر�ق الجدار المتوسع بشكل مستمر �قوم على منطق مصادرة األراضي 
والس�طرة ع�ها، بما في ذلك ضم المستوطنات، ومحاصرة المناطق السكن�ة الفلسط�ن�ة.  وعلى عكس ما تظهره التقار�ر اإلخبار�ة 
�قوم على حدود عام  الفصل“، وخداعا ”الس�اج األمني“)، لن  الجدار (أو كما �دعى ”الس�اج“، ”حاجز  فإن  العالم،  على مستوى 

١٩٦٧، أو ما �عرف بالخط األخضر. الجدار في الحق�قة انتزاع لألرض وتحد�د لمص�ر األراضي المحتلة وفلسط�ن. 

حال�ا، �مكن مشاهدة معالم الجدار وتأث�راته في مرحلته األولى في قلق�ل�ة،طولكرم، وجن�ن، بموازاة البناء والهدم من اجل الجدار في 
القدس وب�ت لحم. في جم�ع هذه المناطق، شارف الجدار على االنتهاء، فقد أعلنت إسرائ�ل االنتهاء من٢٧كم من الجدار في شهر 
ن�سان عام ٢٠٠٣. في مناطق المرحلة األولى وحدها، والتي تمثل ثلث الجدار (في ص�غته القص�رة). خمس وستون منطقة سكن�ة 
فلسط�ن�ة ستتضرر، أي أكثر من ٢٠٠٫٠٠٠ إنسان فلسط�ني. حتى اآلن، كان هناك تدم�ر هائل في المناطق الفلسط�ن�ة، مثل تدم�ر 
األراضي الزراع�ة، وتعط�ل شبكات الري، وعزل مصادر الم�اه إضافة إلى تدم�ر المنازل والبنى التحت�ة الفلسط�ن�ة، وعلى ذلك 
�منع المواطنون من الوصول إلى أراض�هم، محالهم التجار�ة، التنقل من اجل العمل وز�ارة األهل واألقارب. تب�ن المرحلة األولى من 

الجدار آثاره الموجودة فعل�ا، والمتوقعة من وجوده واستمراره.

�متد الجدار زاحفا إلى داخل الضفة الغرب�ة عند نقاط تز�د على ٦ كم، كما في ج�وس واسال في محافظة قلق�ل�ة، مصادرا مساحات 
شاسعة من أراضي الفلسط�ن��ن. وسط هذه االحتماالت المدمرة ”والتطورات“، شارفت الحكومة اإلسرائ�ل�ة على المصادقة النهائ�ة 
على توس�ع مخطط الجدار بح�ث �متد حوالي ١٦كم شرقا داخل الضفة الغرب�ة، بهدف ضم مستوطنات مثل ”ار��ل“، ”امانو�ل“، 
”وكدوم�م“. في نفس الوقت،  أعلن في آذار الماضي أنه س�بدأ العمل قر�با في جدار ثان �متد بمحاذاة األول على طول وادي األردن، 
وعلى طول وادي األردن وبمحاذاة الجدار األول،  مع وجود الجدار الممتد وبناء الثاني، ستقوم إسرائ�ل بعزل ما �قارب نصف الضفة 

الغرب�ة _ وسط خطط للس�طرة المباشرة_، ح�ث �متد الجدار على طول �ز�د على ٦٥٠كم. 

ألجلألְקحـ
ألخـخظجلخ‰ـخؤÐخ•ال_
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ال�وم، في القدس، �عزز الجدار العزل الكامل لقلب فلسط�ن. في الماضي كانت المركز التجاري، واالجتماعي، والد�ني والتار�خي 
للضفة الغرب�ة، وفلسط�ن التار�خ�ة ما قبل ١٩٤٨، الغالب�ة العظمى من الفلسط�ن��ن ال تستط�ع الوصول إلى المد�نة في ظل نظام 
اإلغالق اإلسرائ�لي، الذي بدأ قبل عشرة أعوام، و�زداد قوة حال�ا بإقامة الجدار. في ب�ت لحم، التي تشكل أ�ضا مركزا د�ن�ا وثقاف�ا في 

فلسط�ن، قام الجدار بقطع الصلة ب�ن المد�نة والقدس، وب�نها وب�ن بق�ة الضفة الغرب�ة، وب�ن القرى الموجودة في حدودها.

كما �توقع إقامة جدار إضافي شرقي الخط األخضر وبشكل مواز لألول. هذا الجدار اإلضافي مع أجزاء من ما �سمى ”طر�ق عابر 
إسرائ�ل“ س�عزل العد�د من المناطق السكن�ة الفلسط�ن�ة ب�ن الجدار والخط األخضر.عامال على إبعاد المواطن�ن عن قراهم. الجدار 
هو استمرار وتعز�ز لس�اسة االحتالل الهادفة إلى ز�ادة اضمحالل المناطق الفلسط�ن�ة الممزقة. الحد�ث عن تأث�ر الجدار على ح�اة 

الفلسط�ن��ن- مهما كان مفصال- ال �مكن أن �عبر إال عن جزء قل�ل من هذه اآلثار.

بن�ة الجدار:
�أخذ الجدار عدة أشكال ماد�ة، ففي قلق�ل�ة،  �تكون الجدار من االسمنت بارتفاع ٨ أمتار تنتشر على طوله أبراج المراقبة، في أماكن 
أخرى �تكون الجدار من سلسلة من االس�جة بعضها مكهرب، وممكن أن تشمل بعض أو كل التالي: خنادق، شوارع، أسالك شائكة، 
كام�رات، طرق لتقفي آثار األقدام، مناطق عزل، وامتداد للعرض ما ب�ن ٧٠ إلى ١٠٠ متر. الجدار في ب�ت لحم، �تكون من البن�ت�ن، 
الس�اج (من ضمنها المكهرب)، مناطق العزل، مجسات، خنادق، و أسالك شائكة، و�شمل شارعا التفاف�ا، وذلك لعزل المد�نة تماما عن 

الضفة الغرب�ة، باإلضافة إلى جدار من االسمنت �طوق جزءا من المجتمع. مهما اختلفت أشكال البناء، فان آثاره تبقى نفسها.

الفلسط�ن�ة، كان  القائمة وعزل المجتمعات  فكرة الجدار ل�ست جد�دة، نظر�ا أو حرف�ا. الحد�ث داخل إسرائ�ل وإنشاؤها للحواجز 
الموجودة  الخرائط  الجدار سر�ة.  إبقاء معظم مخططات  الج�ش اإلسرائ�لي والحكومة عمال على  أن  بالرغم من  لالنتفاضة.  سابقا 
والتي سلمت  األراضي  بمصادرة  اإلسرائ�لي  الج�ش  أوامر  أساس  قد وضعت على  الثاني،  والجدار  الممتد،  الجدار  للجدار،  حال�ا 
للمزارع�ن، مرفقة بخرائط صغ�رة لقراهم، وضعها مجلس المستوطن�ن ”��شع“، بدعم من وزارة الدفاع اإلسرائ�ل�ة. إضافة إلى أن 
ب�انات وتسر�بات ج�ش وحكومة االحتالل إلى اإلعالم اإلسرائ�لي والمحاكم اإلسرائ�ل�ة، بالرغم من كونها متفرقة، شكلت مصدرا ال 
بأس به للمعلومات. رسم�ا، رفضت الحكومة اإلسرائ�ل�ة نشر خارطة للجدار، ب�نما لم �كن هناك ح�ازة عامة لخرائط المرحلة األولى 
من الجدار حتى بدء الهدم، وكانت هذه الخرائط تظهر – عادة- بشكل غ�ر مباشر عن طر�ق خارطة أعط�ت لمنطقة مع�نة أو قدمت 

لقاض إسرائ�لي في جلسة استماع في المحكمة.  

تحد$د المص�ر:   
�ؤكد الب�ان الرسمي اإلسرائ�لي على أنه ستكون هناك نقاط عبور للناس (ل�ست بالضرورة إنسان�ة) والبضائع عبر الجدار. ب�نما ال 
�عني ذلك أن هذه األقوال ستتحول إلى فعل على أرض الواقع. ح�ث إن نظام التصار�ح اإلسرائ�لي _وهو ادعاء مشهور_قد وضع 
من أجل اإلغالق وانتهاك حر�ة التنقل. باإلضافة إلى أنه -وفقا لمنظمة حقوق اإلنسان اإلسرائ�ل�ة ”بتس�لم“- فإن إسرائ�ل لم تخصص 
في م�زان�تها السنو�ة المبالغ المال�ة الالزمة لمثل هذه المعابر، وإعطاء المز�د من الوقت لألراضي في مناطق المرحلة األولى لتتحول 
إلى أراض جرداء. إن مصادرة األراضي ومعاناة اإلنسان في األراضي المحتلة والتي تفوق الوصف جاءت نت�جة قدرة إسرائ�ل على 

االستمرار في س�اساتها القمع�ة والتعسف�ة بحق الفلسط�ن��ن، مرفقة بقدرتها على الكالم العذب.

في أوساط المجتمعات التي تواجه التدم�ر اإلسرائ�لي، كانت االحتجاجات على الصع�د�ن الدولي والمحلي غ�ر كاف�ة. فالقرى ح�ث 
�تم بناء الجدار، أظهرت مشاعر اإلحباط لقلة دعم السلطة الوطن�ة الفلسط�ن�ة لمعاناتهم، و�طالب المواطنون في تلك المناطق السلطة 
باتخاذ موقف حازم ضد بناء الجدار، ووضع شروط مسبقة قبل التفاوض مع اإلسرائ�ل��ن، مثل وقف بناء الجدار، وإعادة األراضي 
المصادرة إلى أصحابها الشرع��ن، وتعو�ض األشخاص الذ�ن دمرت أراض�هم وممتلكاتهم. أما على الصع�د الدولي، فان محدود�ة 
المعلومات المفصح عنها ف�ما �تعلق بالجدار تدل على التناقض ب�ن ما هو موجود على أرض الواقع وب�ن ما �علن عنه رسم�ا. الحاجة 

إلى معرفة الواقع أصبحت حاسمة وضرور�ة.

الجدار الممتد وجدار وادي األردن معا �ضعان خارطة للضفة الغرب�ة تقسمها إلى قسم�ن مع منطقت�ن كب�رت�ن مفصولت�ن في الوسط، 
تقع ضمنهما عدة مناطق سكن�ة منفصلة بدون حر�ة تنقل، ومحاطة بالمستوطنات والقواعد العسكر�ة والطرق االلتفاف�ة ونقاط التفت�ش 
باكتمال بناء الجدار الممتد والجدار الثاني، ستنقسم الضفة الغرب�ة إلى ثالثة كانتونات منفصلة ح�ث الحركة شبه مستح�لة. مما �جعل 
المفاوضات التي تسعى إلى التوصل إلقامة دولة فلسط�ن�ة مستقلة مجرد وهم، فالجدار في الواقع_ والذي ترى الحملة أن االسم األكثر 
مناسبة له هو جدار الفصل العنصري_ مؤشر على التصور اإلسرائ�لي الفعلي للدولة الفلسط�ن�ة، والذي �قوم على تدع�م ممارسات 

وإجراءات االحتالل الظالمة وغ�ر العادلة بحق الشعب الفلسط�ني.   

١٢١٣
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