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  غانية ملحيس إعداد:

  جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي

[.......]  

  ثانياً: خطة الفصل العنصري اإلسرائيلية
  1اخلطة اإلسرائيلية لعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية 2-1

القدس الشـــــــــــرقية، وبتوصـــــــــــية من قيادة الشـــــــــــرطة يف إطار تســـــــــــريع عملية تهويد 
واجليش، أعلنـت احلكومـة اإلســـــــــــرائيليـة خطـة لعزل القـدس الشـــــــــــرقيـة كليـاً عن الضـــــــــــفـة 
الغربيـــة، وتهـــدف هـــذه اخلطـــة إىل خلق الوقـــائع عبر إجراء تغييرات جوهريـــة جغرافيـــة 

ي وديموغرافية لتهويد املدينة، وطمس هويتها العربية وطابعها احلضـــــــــــاري اإلســـــــــــالم
واملســــيحي إلحكام الســــيطرة اإلســــرائيلية على مدينة القدس الشــــرقية. وتتضــــمن اخلطة 

  -تنفيذ املهام التالية:
تطويق القدس الشـــــــــــرقية من خالل إقامة أحزمة ديموغرافية وأمنية يهودية  2-1-1

  -حولها، وتشتمل على ثالثة أحزمة:
  /4-1خرائط  -/امللحق 

ويضـــــــــــم مســـــــــــتوطنات عطروت، كوخاف يعقوب، ، جبع-احلزام األول: قلنديا   أ.
  بسغوت، وغفعات زئيف.

  ، ويضم مستوطنات آدم، علمون، ومعاليه أدوميم.عناتا -احلزام الثاين: جبع  ب.

  .احلزام الثالث: مستوطنة جبل أبو غنيم ومستوطنة غيلو  ت.
  إنشاء لواء عسكري خاص يكن مسؤوالً عن إغالق القدس. 2-1-2
ربط املســـــــتعمرات االســـــــتيطانية املقامة خارج حدود بلدية القدس باألحياء  2-1-3

                                                            
)(  .(ماس) مديرة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
)(   اســتثنينا منه، لضــيق . وقد 2003تقرير قدمه ماس إىل البنك اإلســالمي للتنمية يف أيار/مايو

املســــــــــاحة، القســــــــــم األول الذي هو عبارة عن مقدمة، واملالحق التي أدرجنا منها ثالث خرائط 
 توضح ما يرمي إليه التقرير.

  املركز اجلغرايف الفلسطيني. -خليل تفكجي املصدر:  )1(
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  االستيطانية داخل حدود البلدية (آدم، النبي يعقوب).
ربط احلزام اليهودي املقام حول القدس الشـــــــــــرقية بالعمق اليهودي للقدس  2-1-4

  التي تشق حالياً (جبل املشارف). الغربية عن طريق األنفاق
ؤر االســــــــتيطانية اليهودية داخل األحياء الســــــــكنية الفلســــــــطينية يف نشــــــــر الب 2-1-5

وحدات سكنية  205، وإسكانها باملستوطنين اليهود (يجري اآلن إشغال القدس الشرقية
  باملستوطنين اليهود يف حي رأس العمود الفلسطيني قرب احلرم).

شـــــــــــركة فصـــــــــــل خدمات الكهرباء املزودة للبؤر االســـــــــــتيطانية اليهودية عن  2-1-6
.كهرباء حمافظة القدس وربطها باخلدمات اإلسرائيلية   . وقد بدأ ذلك فعلياً

مليون دوالر أميركي من أجل تطوير وحتديث البنية التحتية  11تخصـــــــــــيص  2-1-7
شــــير ، وتلألحياء االســــتيطانية اليهودية داخل القدس الشــــرقية وربطها بالقدس الغربية

مليون دوالر أميركي)  220ليــار شـــــــــــيكــل (مصـــــــــــــادر بلــديــة القــدس إىل حــاجــة البلــديــة مل
 لتحقيق اندماج القدس الشرقية بالغربية.

فصــــــــل مناطق التجمع الســــــــكاين الفلســــــــطينية يف القدس الشــــــــرقية عن مركز  2-1-8
املدينة بواســــــطة حواجز عســــــكرية، وليس شــــــرطة، وقد تم البدء بالتنفيذ يف منطقة بيت 

  حنينا.
 ،لســــطينية وباقي املدينة ونشــــر احلواجز حولهاإقامة معابر بين املناطق الف 2-1-9

خصـــوصـــاً يف األحياء الشـــمالية املكتظة بالســـكان الفلســـطينيين (خميم شـــعفاط، حاجز 
الزعيم، املســـــــــالك الترابية املؤدية للعيزرية وأبو ديس) ونشـــــــــر اجلنود ورجال الشـــــــــرطة 

ها ديا، وتعزيزاملزودين بالعربات املدرعة، وحتصــــــين احلواجز الرئيســــــية يف الرام وقلن
  بعدسات كاميرا وكتل أسمنتية وأكياس رملية.

تقييد وحماصــرة الوجود الســكاين الفلســطيني يف القدس الشــرقية وتقليصــه  2-1-10
، وتهميشـــــه وتخفيض األهمية وإخضـــــاعه للســـــيطرة األمنية واالقتصـــــادية اإلســـــرائيلية

من  %12حالياً إىل  %30.5النســـــــبية للســـــــكان الفلســـــــطينيين خالل الســـــــنوات القادمة من 
  إجمايل السكان داخل حدود بلدية القدس املوحدة.

فية ، وتصإغالق جميع املؤسسات الرسمية الفلسطينية املوجودة يف القدس 2-1-11
الوجود املؤســســي الفلســطيني يف املدينة، (تم إغالق عشــر مؤســســات فلســطينية، وهناك 

  مؤسسات أُخرى مرشحة لإلغالق).
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ت اإلســرائيلية، التي تم منحها لســكان القدس فور ضــمها عام ســحب الهويا 2-1-12
املقيمين يف املناطق املأهولة بالســـكان الفلســـطينيين،  ، من املواطنين املقدســـيين1967

التي قد يتم فصـــــــــــلها عن القدس الشـــــــــــرقية (بيت حنينا، كفر عقب، قلنديا) وتســـــــــــليمهم 
  طقة ج).هويات سلطة، مع إبقائهم حتت السيطرة اإلسرائيلية (من

اعتقــال املقــدســـــــــــيين العــاملين يف أجهزة الســـــــــــلطــة الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة،  2-1-13
  وإبعادهم إىل مناطق خارج حدود بلدية القدس.

إبعاد الشــــــخصــــــيات الوطنية الفلســــــطينية، أو التحقيق معها وإبالغها بأنها  2-1-14
زياد، كما حدث مع أعضــــــاء اجمللس التشــــــريعي، زياد أبو  شــــــخصــــــيات غير مرغوب بها

  هاشم الصغير، ومفتي القدس عكرمة صبري، وحمافظ القدس جميل عثمان ناصر.
من حدود القدس القريبة  إغالق عدة مكاتب تابعة للســـــــــــلطة الفلســــــــــطينية 2-1-15

  املنطقة ب).(العيزرية يف 
 خطة عزل التجمعات السكانية الفلسطينية يف الضفة الغربية داخل جدار 2-2

  ىل معازل منفصلة /كانتونات/طويل مزدوج وجتزئتها إ
حتــــت ذرائع أمنيــــة، ويف إطــــار خطــــة اســـــــــــتبــــاقيــــة للتعــــاطي مع الرؤيــــة األميركيــــة 
للتســـــوية، خريطة الطريق، التي تقضـــــي خطوطها العامة املعلنة بالفصـــــل بين الشـــــعبين 

وإقامة دولة  1967الفلســـطيني واإلســـرائيلي، وإنهاء االحتالل اإلســـرائيلي الذي بدأ العام 
ية إىل جانب دولة إســرائيل، بدأت ســلطات االحتالل بإقامة ســلســلة من األســوار فلســطين

واحلواجز واألســــــالك الشــــــائكة املكهربة واخلنادق داخل أراضــــــي الضــــــفة الغربية، تتخذ 
شــــــكل خطين طوليين يحاصــــــران التجمعات الســــــكانية الفلســــــطينية داخلهما، وجمموعة 

  عزالً /كانتون/.م 13-10خطوط عرضية جتزئ الضفة الغربية إىل 
ويمكن االســـــــــــتــدالل على مالمح تلــك اخلطــة من خالل مــا أتيح من معلومــات على 

  النحو التايل:
ويهدف  كم 20-15إقامة جدار شـــــرقي إىل الغرب من نهر األردن بعمق يتراوح بين   2-2-1

إىل االستيالء على غور األردن اخلصب، الذي يتسم بميزة زراعية تنافسية فريدة، 
خه املتميز، ما يســمح بزراعات البواكير ذات القدرة التصــديرية الفائقة بســبب منا

أردنيــــة من جهــــة ثــــانيــــة، وحرمــــان  -  من جهــــة، ومنع قيــــام حــــدود فلســـــــــــطينيــــة
الفلســـــــــــطينيين من التواجد على شــــــــــــاطئ البحر امليت الغني باملعادن عالوة عن 

 نطقة ذات كثافةكونه مورداً سياحياً هاماً من جهة ثالثة، فضالً عن كون هذه امل
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  /5خريطة رقم  - سكانية فلسطينية متدنية /امللحق
كموبعمق يتراوح بين  360إقـامـة جـدار غربي بموازاة اخلط األخضـــــــــــر بطول يبلغ   2-2-2

/ ويهدف اجلدار إىل نقل 6خريطة رقم  - داخل الضــــــــفة الغربية /امللحق كم 6-20
حدود إســــــرائيل شــــــرقاً، وضــــــم أراضــــــي الضــــــفة الغربية التي حتتوي على احلوض 
الغربي الذي يشـــــــــكل أهم مصـــــــــادر املياه اجلوفية يف الضـــــــــفة الغربية، حيث تقدر 

 3م 380ســنوياً، تســتويل إســرائيل على  3مليون م 400طاقته املائية املتجددة بنحو 
ل شــــــبكة اآلبار العميقة املقامة داخل اخلط األخضــــــر، ) من خال%95منها ســــــنوياً (

بئر. ويعتمد هذا احلوض على مصــادر التغذية املائية  500والتي يصــل عددها إىل 
يف الضـــــــــفة الغربية، وبإقامة اجلدار فإن إســـــــــرائيل تهدف إىل ضـــــــــمان الســـــــــيطرة 

ين من ياإلسرائيلية الكاملة على مصادر التغذية املائية الرئيسية، ومنع الفلسطين
  استخراج املياه، واحلد من قدرتهم على إدارتها.

إقامة ســـــــــلســـــــــلة من األســـــــــوار واحلواجز واألســـــــــالك واخلنادق حول مناطق احلكم   2-2-3
ما يؤدي إىل تقطيع أوصـــــــــال الضـــــــــفة الغربية وتقســـــــــيمها إىل  c/منطقة أ/ الذاتي

اص خثالث عشـــرة منطقة منعزلة /كانتونات/، حتتاج احلركة الفلســـطينية لألشـــ
والســــــلع بينها، (عبر جســــــور وخنادق تنشــــــئها إســــــرائيل وتخضــــــع لســــــيطرتها) إىل 
تصــاريح إســرائيلية. وتهدف إســرائيل من وراء ذلك إىل اقتســام الضــفة الغربية مع 

األراضـــــــي األكثر تمثل  2،من مســـــــاحتها %58الفلســـــــطينيين، واالســـــــتيالء على نحو 
وتشــمل غور األردن وشــاطئ  خصــوبة وغنى باملياه بمحاذاة اخلط األخضــر غرباً،

. كما تهدف إىل منع قيام دولة فلســــــــــطينية متصــــــــــلة جغرافياً  البحر امليت شــــــــــرقاً
وديموغرافيـــاً قـــابلـــة للحيـــاة، عبر جتريـــدهـــا من معظم مواردهـــا من جهـــة، ورهن 
احلركة بين جزيئاتها بالقرار اإلســــرائيلي من خالل الســــيطرة على طرق االتصــــال 

  من جهة أُخرى.

  املباشرة بتنفيذ املراحل األوىل من اجلدار الغربيثالثاً: 
شـــرعت احلكومة اإلســـرائيلية، بعد إعادة احتالل الضـــفة الغربية يف نيســـان [أبريل] 

                                                            
ســـــــــــمى ، شـــــــــــارون اخترع ما ي2003/5/9بتاريخ  "كل العرب"يوســـــــــــي بيلين يف مقابلة مع جملة   )2(

بالدولة الفلســـــــــــطينية املؤقتة مســـــــــــتهدفاً حتويلها إىل كيان ســـــــــــياســـــــــــي كي يتحول الصـــــــــــراع 
اإلســـــرائيلي إىل مشـــــكلة حدودية، ومعارضـــــته لقيام الدولة الفلســـــطينية املؤقتة  -  الفلســـــطيني

  فقط من مساحة الضفة الغربية يريدها أن تكون نهائية. %42تكتيكية، ألنها ستقوم على 
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، يف تنفيذ املرحلة األوىل من جدار الفصــــــــل العنصــــــــري الغربي. وتشــــــــير املعطيات 2002
املســــمى  1990عام حول مســــار اجلدار الغربي إىل أنه يشــــكل انعكاســــاً ملشــــروع شــــارون ل

بالنجوم الســبعة، الذي أطلقه عندما كان وزيراً لإلســكان. وكما ســبقت اإلشــارة، فاجلدار 
كم داخل الضفة الغربية. ويكاد مسار  20-6كم، وبعمق يتراوح بين  360يمتد طوالً لنحو 

اجلدار يتطابق مع اخلرائط اإلســــرائيلية للتســــوية التي تم تقديمها يف مفاوضــــات كامب 
ويهدف إىل ضـــــــــــم الكتل االســـــــــــتيطانية اليهودية املقامة داخل  2000،3يد وطابا عام ديف

ىل لس وجنين يف الشـــــمال إالضـــــفة الغربية، ويمر باملناطق الفلســـــطينية املمتدة من ناب
جدول  - ليل يف اجلنوب /امللحق اإلحصــــــائيورام الله يف الوســــــط وجبال اخل اللطرون

  /1رقم 

  ناملرحلة األوىل: منطقة جني
كم، بحيث يضـــــــــــم أراضـــــــــــي من منطقة جنين احملاذية للخط  115إقامة جدار بطول 

. فقد أصــدر قائد  األخضــر، من قرية يعبد شــماالً حتى باقة الشــرقية قرب طولكرم جنوباً
ألف  69قراراً بإغالق  2001/9/16جيش االحتالل اإلســـــرائيلي يف الضـــــفة الغربية بتاريخ 

رها ألغراض عســكرية، ثم تبين فيما بعد أنها إلقامة دونم يف شــمال الضــفة الغربية، بر
اجلدار العازل بمحاذاة اخلط األخضــــــــر، وســــــــيضــــــــم هذا اجلدار خلفه الكتل االســــــــتيطانية 

  التالية:
وتعتبر من أهم الكتــل االســـــــــــتيطــانيــة املوجودة غربي مــدينـة 4كتلـة أم الريحان:- 1

كم من اخلط األخضــــــــر، كما أنها حتيط  3جنين، وتقع يف عمق الضــــــــفة الغربية على بعد 
بالتجمعات الســـــــكانية الفلســـــــطينية الواقعة داخل اخلط األخضـــــــر، والتي تعتبر مدينة أم 
، الفحم أكبرها، وســــــوف حتاصــــــر هذه الكتلة عند ضــــــمها تلك التجمعات باجتاه الشــــــرق

)، وهنـــاك خطـــة إلقـــامـــة مـــدينـــة 2جـــدول رقم  - وتمنع تمـــددهـــا (امللحق اإلحصــــــــــــــائي
انية ضخمة يف املنطقة، يف إطار تنفيذ مشروع النجوم السبعة، يطلق عليها اسم استيط

وكــاتســـــــــــير املقــامتين داخــل اخلط  (هــار أبرخــاه)، كي تلتقي مع مســـــــــــتعمرتي ميعــامي
/، مما يســـــهل اســـــتكمال تهويد هذا اجلزء 3جدول رقم  -  إلحصـــــائياألخضـــــر. /امللحق ا

                                                            
  املركز اجلغرايف الفلسطيني وعضو فريق املفاوضات. - خليل تفكجي  )3(
)4(  World Bank, The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank 

Communities, March 2003.  
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تؤدي إقامة هذا اجلدار حول تلك بعد اســـــتعصـــــاء ذلك خالل نصـــــف القرن املاضـــــي. وســـــ
قرية فلســـــطينية تقع بين اخلط األخضـــــر واجلدار  11املســـــتوطنات، أيضـــــاً، إىل ضـــــم نحو 

  5العازل.
وتعتبر من  6،الكتلة الثانية وتضــم مســتوطنات أريئيل وشــومرون وألفي منشــيه- 2

أمر  أكبر الكتل االســـــــــــتيطانية اليهودية داخل الضـــــــــــفة الغربية، ورغم عدم اإلعالن عن
عســكري رســمي بخصــوص ضــمها حتى اآلن، إالّ إن مســار اجلدار الغربي اجلاري تنفيذه 

  .2000اً ملا طرح يف كامب ديفيد وطابا سيعمل على ذلك وفق
  7منطقة قلقيلية: - 2

خطتها إلنشــــــــــــاء جدار عازل حول حمافظة  8/152002/أعلنت حكومة شــــــــــــارون يف 
قلقيلية، يحاصرها من ثالث جهات، إضافة إىل إقامة حاجز عسكري دائم عند مدخلها. 

دونم من األراضـــــــــــي الزراعية  6200دونماً من أصـــــــــــل  2168ولهذا الغرض تم مصـــــــــــادرة 
 0035منها أراض مروية، وســـيؤدي اجلدار أيضـــاً إىل عزل  %74احمليطة بمدينة قلقيلية، 

دونم إضــــــــــــــايف من األراضـــــــــــي الزراعيـــة خلفـــه، وقـــد منع املزارعون من الوصـــــــــــول إىل 
  أراضيهم.

بئراً يف  39بئراً منتجــة من أصــــــــــــل  15وســـــــــــوف يؤدي اجلــدار كــذلــك إىل مصــــــــــــادرة 
احملافظة، تنتج نحو ثلث كمية املياه املســـــــــتخرجة. وســـــــــيؤدي أيضـــــــــاً إىل عزل ســـــــــكان 

  نية الفلسطينية داخل الضفة الغربية.مدينة قلقيلية عن باقي التجمعات السكا
وللجدار آثار تدميرية على اقتصــــاد احملافظة، خصــــوصــــاً عند األخذ بعين االعتبار 
أن نحو ثلث املنشــــــــــآت يف احملافظة قد أقفلت بســــــــــبب احلصــــــــــار املتواصــــــــــل، وأن معدل 

مواطن نزحوا عن احملــــافظــــة،  4000، وأن نحو %65البطــــالــــة يف احملــــافظــــة قــــد جتــــاوز 
  رب أسرة غادروها بحثاً عن فرص عمل.2000 وحوايل

دونم من أراضي قرية دابا  1300من ناحية أُخرى، سيؤدي اجلدار إىل عزل أكثر من 
لتوســــــــيع املســــــــتعمرات االســــــــتيطانية املقامة حولها، كما ســــــــيؤدي إىل إغالق  8الزراعية

األقدام  جميع الطرق املؤدية إىل القرية، مما ســـــــيضـــــــطر ســـــــكانها إىل الســـــــير مشـــــــياً على
                                                            

)5(  Ibid.  
)6(  Ibid.  
)7(  ocus on PLO Negotiation Affairs Department, Bad Fences make bad Neighbors, part 11, F

Qalqilya, March 2003.  
)8(  Ibid, part 3.  
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لبلوغهــا. وســـــــــــيؤدي اجلــدار إىل عزل القريــة عن مصـــــــــــــادر ميــاه الشـــــــــــرب، وعن خمتلف 
  اخلدمات.

  منطقة طولكرم/ - 3
يمتد اجلدار العازل من قرية شــــــــــويكة شــــــــــمال طولكرم حتى منطقة قلقيلية بالقرب 
من قرية حبلة، ويشمل هذا اجلدار الذي شرع بإقامته عشر مستعمرات استيطانية واقعة 

ال اخلط األخضر، من ألكاناه يف شمال حمافظة سلفيت إىل حنانيت يف املنطقة يف جم
  الغربية جلنين.
ــــــــــــــــــووفقاً لوزا كم األوىل من اجلدار أقيمت خالل  50  رة الزراعة اإلســـــــرائيلية، فإن الـ

كم، وقد تم تغيير مســـــــار  50 -  كم 40ويتم يف املرحلة الثانية إنشـــــــاء  6199-4199الفترة 
ه شـرقاً يف عمق الضـفة الغربية حتت ضـغط املسـتوطنين كي يشـمل بعض اجلدار وإزاحت

  املستعمرات االستيطانية البعيدة عن اخلط األخضر.
  9منطقة بيت حلم: - 4

حتت "إلقامة جدار أســـــمنتي 2002صـــــدر أمر عســـــكري إســـــرائيلي يف أيلول/ســـــبتمبر 
م بـــالقرب من احلـــاجز العســـــــــــكري عنـــد مـــدخـــل 10-8م وارتفـــاع 200بطول  "ذرائع أمنيـــة

مدينة بيت حلم، ويهدف إىل منع توســـع مدينة بيت حلم، وضـــمان وصـــول اإلســـرائيليين 
دونم من أراضـــــي بيت حلم لتوســـــيع حدود بلدية  3000إىل قبة راحيل. وقد تم مصـــــادرة 

ة كافالقدس، وهي األراضــــــي الوحيدة املتبقية اخلالية من املباين، بعد أن تم مصــــــادرة 
  األراضي األُخرى لالستيطان ولشق الطرق االلتفافية.

 700مســـــــــــكناً يقطنها  37وتشـــــــــــير املعطيات إىل أن إقامة اجلدار ســـــــــــتؤدي إىل عزل 
عامل، حيث ســـــيتم حماصـــــرتهم  100نســـــمة، كما ســـــتتأثر ثالثة مصـــــانع يعمل بها نحو 

تصــــــــــــاريح داخــل غيتو بين احلــاجز واجلــدار، وســـــــــــوف يحتــاج الســـــــــــكــان والعــاملون إىل 
  إسرائيلية للدخول واخلروج.

  رابعاً: االنعكاسات األولية والتأثيرات احملتملة جلدار الفصل العنصري
جلدار الفصل العنصري تأثيرات جيوسياسية وديموغرافية واقتصادية واجتماعية 

  فلسطينية بالغة اخلطورة يمكن تلخيص أبرزها بما يلي:
                                                            

)9(  PLO Negotiation Affairs Department, Bad Fences make bad Neighbors, part 3, Focus on 
DabaZayta and Bethlehem  
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عبر مدها شـــــــــــرقاً، بحيث تضــــــــــم واحد  ترســــــــــيم احلدود اإلســــــــــرائيلية من جانب 4-1
  مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، خالفاً لقرارات الشرعية الدولية.

يف جتريف آالف الدونمات الفلســــــــــطينية وقطع األشــــــــــجار وجرف احملاصــــــــــيل  4-2
األراضـــــي التي ســـــينشـــــأ فوقها اجلدار، وتلك احملاذية له، والتي ســـــيتم اعتبارها مناطق 

، حيث تشـــــير املعلومات ضـــــم األراضـــــي الفلســـــطينية الواقعة خلف اجلداروأمنية عازلة. 
ألف دونم يف املرحلــة األوىل فقط من بنــاء اجلــدار،  100إىل أنــه تم مصـــــــــــــادرة أكثر من 

وجتدر اإلشـــــارة إىل أن تلك األراضـــــي هي األكثر خصـــــوبة، والتي تضـــــم اخملزون املائي 
أراضـــــي وادي األردن شـــــرقاً، وســـــوف  اجلويف بمحاذاة اخلط األخضـــــر غرباً، إضـــــافة إىل

بية دونماً من أراضــــي الضــــفة الغر 76.293تؤدي املرحلة األوىل من اجلدار إىل ضــــم نحو
  /.5جدول رقم  - إىل إسرائيل/امللحق اإلحصائي

، وخصـــــوصـــــاً احلوض [كذا] االســـــتيالء على معظم مصـــــادر املياه الفلســـــطينية 4-2
ن ثالثـــة أربـــاع كميـــات امليـــاه املســـــــــــتخرجـــة، املـــائي اجلويف الغربي الـــذي يوفر أكثر م

والســــيطرة على عدد كبير من اآلبار الفلســــطينية 10واحلوض الشــــرقي والشــــرقي الشــــمايل
املنتجة، فســــوف يؤدي إنشــــاء اجلدار إىل ضــــمان اســــتمرار إســــرائيل بســــحب ما يزيد عن 

من املياه الفلســـــــــــطينية املنتجة ســـــــــــنوياً، تشـــــــــــكل كامل الطاقة املائية  3مليون م 400
الســـنوية املتجددة للحوض املائي الغربي، كما ســـتتيح املرحلة األوىل للجدار إلســـرائيل 

بين منطقتي  17يف منطقة طولكرم،  10بئراً مائية فلســـــطينية منتجة ( 40الســـــيطرة على 
يلية) وســــيحد ذلك من قدرة الفلســــطينيين على إىل اجلنوب من قلق 13طولكرم وقلقيلية و

  استخراج املياه، كما سيضعف من قدرتهم على إدارة مصادرهم املائية.
وباإلضــــــــــافة إىل ذلك ســــــــــوف تتأثر جمموعة أُخرى من اآلبار املائية الفلســــــــــطينية 

بئراً حيث تســـتويل إســـرائيل على مناطق شـــرقي اجلدار،  51املقامة بجوار اجلدار العازل، 
ائع أمنية، ما ســـــيؤدي إىل فقدان الســـــيطرة عليها، أو عدم القدرة على الوصـــــول إليها بذر

  واستغاللها.
وســــــــتتأثر كذلك ســــــــلباً نوعية املياه املســــــــتخرجة بســــــــبب احتمال ازدياد مصــــــــادر 
التلوث، نتيجة الزدياد النشـــــــــــاط العســـــــــــكري حول اجلدار، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً حركة اآلليات 

زون املائي االســـــــــــتراتيجي نتيجة للســـــــــــحب العســـــــــــكرية. كما ســـــــــــتتهدد صـــــــــــالحية اخمل
                                                            

، "جدار الفصـــل العنصـــري للســـيطرة على املوارد املائية الفلســـطينية"ســـلطة املياه الفلســـطينية،   )10(
  .2003شباط [فبراير] 
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اإلســـــــــــرائيلي الكثيف الـــذي يفوق معـــدالت التغـــذيـــة الطبيعيـــة، وســـــــــــترتفع كـــذلـــك الكلفـــة 
االقتصــــادية الفلســــطينية الســــتخراج املياه بســــبب الســــيطرة اإلســــرائيلية على األراضــــي 

  ذات الكلفة االقتصادية األدنى.
تقطيع أوصال ما يتبقى من الضفة الغربية بحوزة الفلسطينيين وجتزئتها إىل  4-3

، يفترض أن تقوم عليهــا الــدولــة الفلســـــــــــطينيــة ثالث عشـــــــــــرة منطقــة منعزلــة/كــانتون/
من إجمايل مساحة الضفة الغربية، حيث سيصار إىل ربطها ببعضها 11%24-04وتشكل 

احلركة الفلســـــــطينية لألشـــــــخاص عبر جســـــــور أو أنفاق تســـــــيطر عليها إســـــــرائيل وترتهن 
  والسلع عبرها للقرار اإلسرائيلي.

عزل بعض التجمعات الســــــــكانية الفلســــــــطينية يف القرى التي تقع خلف اجلدار  4-4
، حيث تشـــــــير املعطيات إىل احتمال أن يضـــــــم وحماصــــــرتها بين اجلدار واخلط األخضــــــر

عزل ســـــــــــكــان تلــك قريــة فلســـــــــــطينيــة. وســـــــــــيؤدي ذلــك إىل  22اجلــدار يف مرحلتــه األوىل 
 - الضــفة الغربية. /امللحق اإلحصــائيالتجمعات عن العمق الســكاين الفلســطيني داخل 

  /.5جدول رقم 
 فصـــــــــل الســـــــــكان الفلســـــــــطينيين خارج اجلدار عن مصـــــــــادر رزقهم خلف اجلدار 4-5

وحصـــــــــر دخولهم ألراضـــــــــيهم باملعابر املفترض إقامتها، ووفقاً لتصـــــــــاريح تصـــــــــدرها 
ســـــــلطات االحتالل اإلســـــــرائيلي، ولفترات زمنية حمددة، ما يؤدي إىل تدهور أوضـــــــاعهم 
االقتصادية بشكل بالغ، علماً بأن املرحلة األوىل للجدار تتركز يف مناطق تعتمد بشكل 

نشـــــطة املتصـــــلة بها، فســـــوف يتســـــبب اجلدار يف رئيســـــي يف معيشـــــتها على الزراعة واأل
خســارة بعض املزارعين ألراضــيهم، كما ســيتســبب يف عزوف البعض اآلخر عن اإلنتاج 
لصـــــــعوباته وارتفاع كلفته، وســـــــيؤدي ذلك إىل خســـــــارة يف القطاعات األُخرى املرتبطة 
بالزراعة، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً الصـــــــــــناعات الزراعية والقطاع التجاري وقطاعات اخلدمات 

  رتبطة بها كالنقل، مما سيتسبب يف مزيد من التراجع يف الدخل والطلب.امل
زيادة الضـــــغوط املعيشـــــية على الســـــكان الفلســـــطينيين خلف اجلدار وبمحاذاته  4-6

، فســـــــوف يؤدي اجلدار إىل عزل إلجبارهم على الهجرة شـــــــرقاً إىل داخل الضـــــــفة الغربية
مل وأســــــــواق الســــــــلع داخل الضــــــــفة ســــــــكان القرى، التي تقع خلف اجلدار، عن أســــــــواق الع

. كما  الغربية، ما ســـــــيجعل اســـــــتمرار بقائهم يف قراهم بالغ الصـــــــعوبة إن مل يكن متعذراً

                                                            
  .2003/5/9، "كل العرب"يوسي بيلين، مقابلة مع جملة   )11(
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ســـــــــــيؤدي إىل عزل هؤالء الســـــــــــكـــان عن منـــاطق اخلـــدمـــات العـــامـــة وشـــــــــــبكـــة اخلـــدمـــات 
  االجتماعية وخصوصاً الصحة والتعليم.

ف فلســـــــــــطيني آخرين أل 137من نــــاحيــــة أُخرى، تشـــــــــــير البيــــانــــات إىل أن أكثر من 
يعيشـــــــــــون بمحــاذاة اجلــدار يف جتمعــات ســـــــــــكــانيــة أصـــــــــــبحــت مطوقــة من ثالث جهــات، 

/، 6جدول رقم  - ات اإلسرائيلية /امللحق اإلحصائيسيتأثرون بشكل مباشر باإلجراء
ما يشــــــكل تهديداً حقيقياً الســــــتمرار وجودهم يف تلك املناطق. حيث تدل املعطيات على 

اخلي بعيــــــداً عن منــــــاطق التمــــــاس مع املســـــــــــتعمرات بــــــدء موجــــــة نزوح فلســـــــــــطيني د
االســتيطانية، بســبب الضــغوطات القاســية التي يتعرضــون لها. فاملؤشــرات اإلحصــائية 

، والصادرة عن اجلهاز 2001املتاحة حول واقع الطفل واملرأة واألسرة الفلسطينية لعام 
اضـــــــطروا إىل قد  12ألف فلســـــــطيني 56املركزي لإلحصـــــــاء الفلســـــــطيني، تدل على أن نحو 

تغيير مناطق ســـكناهم بســـبب اإلجراءات والقيود اإلســـرائيلية خالل اخلمســـة عشـــر شـــهراً 
منهم انتقلوا من منـــاطق إقـــامتهم بـــالقرب من  %18األوىل على انـــدالع االنتفـــاضــــــــــــــة، 

لفترات غير حمددة،  %13خطوط التماس باجتاه العمق الســــــــــكاين بشــــــــــكل دائم، وحوايل 
 2002ت. ويعتقد أن النزوح الداخلي قد تضـــاعف خالل العام بشـــكل مؤق %69فيما انتقل 

يف أعقاب إعادة االحتالل ملناطق الضفة الغربية، ونشر عشرات احلواجز العسكرية بين 
التجمعات السكانية الفلسطينية ما جعل وصول الفلسطينيين إىل مواقع عملهم متعذراً، 

  لقرب من مواقع العمل.األمر الذي اضطر العديد منهم إىل النزوح للسكن با
ازدياد مطرد يف معدالت البطالة الفلســــطينية املرتفعة أصــــالً، واشــــتداد حدتها  4-7

، فاملعطيات اإلحصــــــــائية للربع الثاين من خصـــــــوصـــــــاً يف املناطق األكثر تأثراً باجلدار
، أي قبيل إنشــاء اجلدار، تشــير إىل أن معدل البطالة يف األراضــي الفلســطينية 2002العام 

وعند األخذ بعين االعتبار نســـــــــــبة احملبطين الذين ال يبحثون عن عمل 13،%33.6بلغ  قد
  .%50فإن هذه املعدالت ترتفع إىل نحو 

 -  ة يف مناطق الشـــــــــــمال/نابلسوتشـــــــــــير املعطيات إىل أن البطالة كانت أكثر حد
ســـلفيت/ التي تتعرض العتداءات إســـرائيلية متواصـــلة واجتياحات  - طولكرم -  جنين

                                                            
معهد أبحاث الســـــياســـــات االقتصـــــادية الفلســـــطيني (ماس)، تقرير حول األوضـــــاع االجتماعية   )12(

مقــدم إىل وزارة الشـــــــــــؤون  -  واالقتصــــــــــــاديــة الفلســـــــــــطينيــة يف الضـــــــــــفــة الغربيــة وقطــاع غزة
  .7الكي، ياسر شلبي، حسن لدادوة، ص إعداد جمدي امل -  االجتماعية

، 9، العدد "املراقب االقتصــــــــادي"معهد أبحاث الســــــــياســــــــات االقتصــــــــادية الفلســــــــطيني (ماس)،   )13(
  ."املؤشرات االقتصادية الرئيسية للضفة الغربية وقطاع غزة"
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، وتخضــــــع ملنع التجول لفترات طويلة ومتصــــــلة، بعد أن 2002متكررة منذ آذار [مارس] 
كانت هذه املناطق مركزاً للنشـــــاط االقتصـــــادي الفلســـــطيني ومصـــــدراً إنتاجياً وجتارياً 

ي الفلسطيني. كما أن هذه املناطق حيوياً، ما أدى إىل تراجع يف جممل األداء االقتصاد
هي األكثر عرضـــــــــــــة للتــأثر من جــدار الفصـــــــــــــل، حيــث تتركز بهــا املرحلــة األوىل للجــدار 

  /.7جدول رقم  - /امللحق اإلحصائي14العازل.
انتشـــــــار الفقر واتســـــــاع نطاقه وازدياد حدته، وخصـــــــوصـــــــاً يف املناطق األكثر  4-8

على أن معــدالت الفقر الفلســـــــــــطيني يف ، حيــث تــدل اإلحصــــــــــــاءات تــأثراً بــاجلــدار العــازل
األراضي الفلسطينية قد ارتفعت إىل مستويات غير مسبوقة، ووصلت يف منتصف العام 

من إجمايل الســكان، وتشــير املعطيات إىل تزايد حدتها يف شــمال الضــفة  %60إىل  2002
الغربية وخصــــــــوصــــــــاً يف نابلس وجنين، األكثر عرضــــــــة لالجتياحات واحلصــــــــار ومنع 

ل، واألكثر تأثراً باملرحلة األوىل للجدار العازل، ما يهدد بتفاقم الفقر واتســــــــــــاع التجو
  قاعدته واشتداد حدته.

  خالصة:
تلك هي بعض االنعكاســــــات األولية احملتملة جلدار الفصــــــل العنصــــــري يف مراحله 
األوىل، فباإلضــــــــافة إىل خماطره الســــــــياســــــــية بفرض التســــــــوية اإلســــــــرائيلية، يتوقع أن 

ثيراته اجلغرافية والديموغرافية واالقتصــــــــــــادية وتؤدي إىل أوضــــــــــــاع كارثية تتفاقم تأ
تطــال خمتلف أوجــه احليــاة االقتصــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة واملعيشـــــــــــيــة الفلســـــــــــطينيــة، مــا 
يستوجب القيام بدراسة حتليلية شمولية توفر معلومات تفصيلية وتسهم يف تشخيص 

ســـــــــــية واألولويات للمجموعات تداعياته بدقة، وتعمل على حتديد االحتياجات األســــــــــــا
السكانية األكثر تأثراً به، وتضع خطة طوارئ لتأمين تلك االحتياجات، لدعم صمودهم 
وملســـــــــاعدتهم على التشـــــــــبث بمدنهم وقراهم، واحليلولة دون تمكين إســـــــــرائيل من تنفيذ 
ترانســـــــــــفير داخلي يمهد لنزوح آخر، ويمكنها من حتقيق أهدافها التوســـــــــــعية واالمتداد 

  بية وبسط سيطرتها الكاملة عليها.، وتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغرشرقاً

 

 

                                                            
  البنك الدويل.  )14(
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


