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مقدمة
هذا ال ّتقرير هو الثامن يف سلسلة التقارير املعلوماتية اليت تصدرها مؤسسة القدس
الدولية واليت تسلط الضوء على جوانب خمتلفة من مظاهر االحتالل وجتليات
سياساته يف القدس .ويسلط التقرير الضوء على اجلدار العازل يف القدس والذي بدأت

ّ
كحل ملنع الفلسطينيني
"إسرائيل" بناءه يف الضفة الغربية عام  2002بعدما قدّمته
من تنفيذ عمليات ضد االحتالل وإنهاء انتفاضة األقصى اليت اندلعت عام .2000
ويشري التقرير إىل ّ
أن فكرة بناء اجلدار مل تولد عام  2002بل قبل ذلك يف التسعينات
كان غري مسؤول إسرائيلي قد طرح فكرة بناء اجلدار إال أ ّنها مل تلق االحتضان الالزم
لتنفيذها ومل تكن الظروف األمنية حمتدمة إىل حد ميكن معه تربير اجلدار بالسبب

األمين .ويستعرض التقرير مراحل املصادقة على اجلدار ومكوناته مس ّل ًطا الضوء على
األسباب اليت كانت وراء بنائه ،وهي تتعلق باألمن وفق ما يدعي االحتالل ،وبأسباب
ترتبط بالدميوغرافيا واالستيطان وخلق احلقائق على األرض كما ّ
يتبي من مسار
اجلدار والتفافاته اليت حترص على خلق تواصل بني الكتل االستيطانية الكربى يف
الضفة الغربية و"القدس البلدية" مبا يؤدي إىل خلق "القدس الكربى".
ّ
ويبي التقرير اآلثار اليت نتجت عن اجلدار مقرت ًنا بغريه من السياسات اليت ينتهجها

االحتالل حيث ساهم يف رفع نسبة الفقر يف شرق القدس إىل أكثر من ّ ،% 80
وشل
احلياة االقتصادية مبختلف أركانها ،كما ح ّد من إمكانية الوصول إىل اخلدمات

الصحية والتعليمية مما أدّى إىل صعوبات كبرية بالنسبة إىل املرضى والعاملني يف
القطاع الصحي املقدسي وكذلك بالنسبة إىل الطالب واملعلمني الذين يسكنون خارج
مؤسسـة القدس الدولية
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اجلدار ويتعني عليهم اجتيازه بشكل يومي ضمن رحلة انتظار تطول على احلواجز
ونقاط التفتيش .كما يشري التقرير إىل أثر اجلدار يف الوصول إىل أماكن العبادة يف
شرق القدس ،ال سيما املسجد األقصى وكنيسة القيامة ،حيث يتحكم االحتالل بنظام

التصاريح فيحجبها أحيا ًنا ومينع محلتها أحيا ًنا أخرى من الوصول إىل القدس.

ويعرض التقرير املوقف القانوني جتاه اجلدار والذي جتلى يف الرأي االستشاري حملكمة
العدل الدولية الصادر عام  2004والذي قال بعدم شرعية اجلدار وطالب "إسرائيل"
بوقف بنائه وهدم ما بين منه والتعويض على الفلسطينيني جراء األضرار اليت أحلقها
اجلدار بهم وحبياتهم ومبمتلكاتهم .أما احملكمة العليا اإلسرائيلية فش ّرعت اجلدار على
أساس الضرورة األمنية واقرتحت تعديالت على مساره ضمن حماولة بائسة إلخفاء
جرمية بنائه والظهور مبظهر احلريص على عدم اإلضرار بالفلسطينيني.
وخيلص التقرير إىل ّ
خصوصا
نكوصا على املستوى اإلسرائيلي،
أن اجلدار ش ّكل
ً
ً
جلهة الرتاجع من الردع بالقوة إىل الردع باألمسنت ،كما ّ
أن اجلدار الذي ُمرر حتت

ستار السبب األمين ال ميكن أن حيقق ما أراد إذ ال ميكن حملتل أن يكون يف مأمن يف
األراضي اليت احتلها ويعمل على طرد أهلها .وحيث كان بعض منفذي العمليات يف
القدس والعمق اإلسرائيلي يف انتفاضة القدس قد متكنوا من اجتياز اجلدار وحواجزه
واإلجراءات األمنية فإن ذلك يدل على ّ
أن مقاومة االحتالل قد تصطدم باجلدران

لك ّنها ال تتوقف عندها بل تتعاىل عليها حتى تسقط ويسقط معها االحتالل.
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القدس :لمحة عامة

احتلت "إسرائيل" القسم الغربي
من القدس عام  1948وأعلنتها
عاصمة لدولتها ويف حرب حزيران/
يونيو  1967احتلت القسم الشرقي
ثم ضمت حوالي  70,000دومن
من أراضي الضفة الغربية وحدّدت
على أساسها حدودًا جديدة للقدس
ختضع لنفوذ بلدية االحتالل
وتعرف باحلدود البلدية .بلغ عدد
املقدسيني نهاية عام  ،2014وفق
أرقام "معهد القدس ألحباث إسرائيل"،
 315,900يشكلون  % 37من جممل
الكثافة السكانية يف القدس.1
حيمل املقدسيون بطاقات إقامة
دائمة (اهلوية املقدسية) حيث
قامت "إسرائيل" عام  1967بعملية
تعداد للمقيمني داخل احلدود

البلدية ومنحت  66,000نسمة مكانة "اإلقامة الدائمة" وهم وفق هذا التصنيف
ليسوا "مواطنني إسرائيليني" وال يُسمح هلم باحلصول على جواز سفر فلسطيين
Jerusalem Institute for Israel Studies: Facts and Trends, 2016. See: http://jiis.org/. 1
upload/Jerusalem%20Fact%20and%20Trends%202016.pdf
مؤسسـة القدس الدولية
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استتب األمر لالحتالل يف غرب القدس يف
كفلسطينيي الضفة الغربية وغزة .وبعدما
ّ
احتالل عام  1948عقب احتالهلا القرى الفلسطينية ،وارتكاب اجملازر ض ّد أهلها عرب

القتل والطرد والتهجري إلنشاء أحياء ومدن يهودية على أنقاض قرى الفلسطينيني
ومنازهلم؛ كان ال ب ّد من حتقيق النتيجة ذاتها يف شرق القدس وإن بسياسات "ناعمة"
ختلص إىل حتجيم الوجود الفلسطيين يف القدس ،وتقليصه ليكون املقدسيون أقلية ال
تتعدى نسبتهم  % 30يف القدس بشطريها الشرقي والغربي.1
ويظهر اجلدول اآلتي توزيع اليهود والفلسطينيني يف القدس احملتلة بشطريها الشرقي
والغربي عامي  1967و  2002وتوقعات عام  2020وفق املخطط اهليكلي للقدس :2 2000
الكثافة
السكانية

(نسمة)

1967

اليهود

197,700

% 74.2

الفلسطينيون

68,600

% 25.7

221,800

اجملموع

266,300

% 32.6

680,000

النسبة

2002

458,600

% 67.4
% 32.6

380,000

% 32.6

% 100 950,000

(نسمة)

الزيادة بني

النسبة

2020

570,000

% 60
% 40

% 71.3
% 39.6

(نسمة)

النسبة

عامي 1967
% 24.3

و2002

 1تشير توقعات السكان في المخطط الهيكلي  2000الذي أعدته بلدية االحتالل في القدس عام  2004إلى أن
تحقيق هذه النسبة غير ممكن في المستقبل المنظور وأن تزايد الكثافة السكانية في القدس وفق المعدالت السائدة منذ
أواخر ستينات القرن الماضي تبعد القدس عن تحقيق النسبة المنشودة.
انظر في هذا الصدد:

(Jerusalem Municipality: Jerusalem 2000 Outline Plan, Chapter 7: Population and Society, (2004
http://www.pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_master_plan/engchapt/
populationandsociety_7.pdf

 2المرجع نفسه.
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تطور عدد اليهود والفلسطينيني يف القدس احملتلة عامي  1967و  2002وتوقعات عام
 2020وفق املخطط اهليكلي 2000
570,000

600,000
500,000

458,600

400,000

380,000

300,000
221,800

اليهود
الفلسطينيون

197,700

68,600

2020

2002

1967

200,000
100,000

0
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خلفية
الجدار:
ّ
بدأت "إسرائيل" منذ عام  ،1993بعد اتفاق أوسلو ،بعزل القدس عن الضفة الغربية عرب
حواجز عسكرية نصبتها على طرقات القدس وفرضت على فلسطينيي الضفة احلصول
على تراخيص للوصول إىل شرق القدس .وش ّكلت انتفاضة األقصى اليت اندلعت عام
 2000على خلفية اقتحام أرئيل شارون ،وزير اجليش حينها ،املسجد األقصى مع عدد

ّ
حمطة فارقة يف تاريخ الصراع يف األراضي
من أعضاء "الكنيست" وجنود االحتالل
الفلسطينية احملتلة .فانطلقت على أثر االقتحام انتفاضة األقصى اليت وضعت
االحتالل يف حالة تأهب قصوى حياول معها منع العمليات الفدائية قبل وقوعها ،ثم
يعجز إال عن إحصاء ال ّنتائج واألضرار .شددت سلطات االحتالل القيود املفروضة على
دخول فلسطينيي الضفة إىل القدس ،فنصبت املزيد من احلواجز ووسائل اإلغالق،
ولكن من دون أن تتمكن من تقييد االنتفاضة .وكان ال ب ّد لالحتالل ،حيال حالة
العجز األمين ،من إرسال رسائل طمأنة إىل اإلسرائيليني فاس ُتحضرت فكرة بناء

اجلدار ،لتس َّوق لإلسرائيليني على أ ّنها خشبة اخلالص من عمليات املقاومة .وعلى

أن قرار بناء اجلدار ّ
اتذ يف عهد شارون إال ّ
الرغم من ّ
أن فكرة اجلدار مل تكن جديدة،
فقبله كان رئيس احلكومة إيهود باراك ومن قبله إسحق رابني وشيمون برييز قد دعوا
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إىل بناء جدار فاصل بني اإلسرائيليني والعرب.
ففي عام  1992اقرتح إسحاق رابني بناء جدار يف
مستوطنة يف القدس ،وبعد عمل ّيات يف
أعقاب قتل
ِ
غ ّزة يف تشرين أول/أكتوبر  1994أعلن رابني أنه

على اإلسرائيل ّيني أن يعلنوا موقفهم من اجلدار
كفلسفة ،وجيب أن تكون احلدود واضحة ،فيما
بنت حكومته اجلدار يف العام ذاته على احلدود مع
القطاع .1ويف عام  ،1995ش ّكل إسحق رابني "جلنة شاحال" ملناقشة بناء جدار يفصل
اإلسرائيل ّيني عن الفلسطين ّيني ،2كما كان شعار احلملة االنتخاب ّية إليهود باراك عام
" 1999السالم عرب االنفصال :حنن هنا ،وهم هناك".
أعطى استمرار عمليات املقاومة بعد إطالق االحتالل عملية "السور الواقي" (آذار/مارس-
أيار/مايو  )2002للقضاء على انتفاضة األقصى جما ً
ال لتكريس فكرة اجلدار يف الضفة
الغربية بشكل فعلي واالستناد إىل هذه العمليات اليت تستهدف أمن االحتالل لتشيكل
رأي عام مؤيد لفكرة اجلدار املادي بني اإلسرائيليني والفلسطينينيّ .
لكن العامل األمين
كان ذريعة ،وإن ّ
مت تقدميه كسبب ،لبناء اجلدار فكان عزل الفلسطينيني وسرقة
Gabriel G. Tabarani: Israeli-Palestinian Conflict: From Balfour Promise to Bush
1
Declaration: The Complications and the Road for a Lasting Peace. AuthorHouse, 2008,
p. 325
صلة
 2في عام  ،1995طلب رئيس الحكومة إسحق رابين إلى وزير األمن الداخلي حينها موشيه شاحال وضع خطة مف ّ
لالنفصال عن الفلسطينيين ،ولكن الوضع األمني بين عامي  1995و 2002لم يخلق ضغ ً
طا شعبيًا وسياسيًا لبناء الجدار ،وهكذا
مبررا لبدء هذا المشروع ،ال سيما في ظل القلق من أن إنشاء جدار سيعني عمليًا تحديد الحدود
لم تجد الحكومة اإلسرائيلية
ً
الشرقية بين "إسرائيل" والضفة الغربية .انظر:
Kobi Michael and Amnon Ramon: A Fence around Jerusalem; General Background and
Implications for the City and its Metropolitan Area, The Jerusalem Institute for Israel
Studies, 2004 , pp. 5 - 6. See: http://jiis.org/.upload/publications/fence_around.pdf

مؤسسـة القدس الدولية 13
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املزيد من أراضيهم وضم الكتل
االستيطانية الكربى إىل احلضن

مراحل المصادقة على الجدار

اإلسرائيلي أبعادًا رمسها مسار
اجلدار لتفرض "إسرائيل" املزيد
من احلقائق على األرض حتت ستار
أمن مواطنيها ومحايتهم.
يف حزيران/يونيو  2001صادقت
احلكومة اإلسرائيلية على "برنامج
اجلدار األمين" وعلى إقامة "إدارة
منطقة عازلة" ،ومن ثم أقر اجمللس
الوزاري املص ّغر (الكابينت) برئاسة
أرئيل شارون يف جلسة خاصة يف
نيسان/أبريل  2002إقامة اجلدار.
وبدأ بناء اجلدار العازل يف حزيران/
يونيو  2002بعد قرار احلكومة
اإلسرائيلية  2077الصادر يف
 ،2002/6/23والذي صادق على
املرحلة األوىل من اجلدار املشتملة

14
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على مقطعني :واحد مشال القدس واآلخر جنوبها .وميت ّد املقطع الشمالي من معسكر
عوفر غربًا إىل حاجز قلنديا شر ًقا ،فيما ميتد املقطع اجلنوبي من شارع األنفاق غربًا إىل

بيت ساحور شر ًقا .وبالفعلّ ،
مت االنتهاء من بناء هذين املقطعني يف ّ
متوز/يوليو .12003

يف  ،2003/10/1عقدت حكومة االحتالل جلسة أكدت فيها التزامها املسبق بإنشاء
"املنطقة العازلة" 2وأن مثة حاجة أمنية قوية إىل بناء "سور أمين" يف "املنطقة العازلة"
و"غالف القدس" .3وصدر عن احلكومة القرار  883حيث صادقت اللجنة الوزارية للشؤون
األمن ّية على ثالثة مقاطع رئيسة حول القدس ضمن املرحلتني ال ّثالثة وال ّرابعة :4األ ّول
من الطرف الشرقي ملدينة بيت ساحور جنوبًا ولغاية الطرف الشرقي لبلدة العيزرية
ال ،والثاني من الطرف اجلنوبي لقرية عناتا وحتى حاجز قلنديا مشا ً
مشا ً
ال ،أما املقطع
الثالث فيحيط بقرى مشال غرب القدس وهي بري نباال ،واجلويدة ،واجليب ،وبيت حنينا
البلد والنيب صموئيل احملاذية للحدود البلدية كما حددها االحتالل.
ويف شباط/فرباير  ،2004قالت احلكومة اإلسرائيلية إنها ستعيد النظر يف مسار
اجلدار استجابة ملخاوف أمريكية وفلسطينية ،وص ّرح مسؤولون إسرائليون ّ
أن
التعديالت املرتقبة ستهتم خبفض عدد احلواجز اليت يضطر الفلسطينيون للتوقف
 1المركز اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة (بتسيلم) ،الجدار الفاصل في منطقة القدس.2011/1/1 ،

 2المنطقة المغلقة هي المنطقة في الضفة الغربية الواقعة إلى الشرق من "الخط األخضر" وإلى الغرب من الجدار
العازل ،وفيها بشكل خاص إسرائيليون يعيشون في مستوطنات منها على سبيل المثال "ألفيه ميناشيه" ،و"أريئل"،
و"جفعات زئيف" ،و"معاليه أدوميم" ،وتشير تقديرات عام  2006إلى أن عدد الفلسطينيين في المنطقة العازلة هو
حوالي  57ألفًا ومن األهداف التي قدمتها "إسرائيل" لتبرير إقامة المنطقة المغلقة إيجاد منطقة عازلة عبر خلق
مسافة بين الجدار ومنازل اإلسرائيليين المقيمين في المنطقة المغلقة ،وكذلك متطلبات حماية القوات التي تنفذ
دوريات على الجانب اإلسرائيلي من الجدار.
 3البيان الحكومي حول الجلسة متوافر على الرابط:
http://mfa.gov.il/mfa/pressroom/2003/pages/cabinet%20communique%20-%201-oct-2003.aspx

 4تمت المصادقة على المرحلة الثانية من الجدار في كانون أول/ديسمبر .2002
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عندها .ومن ثم اعرتضت احملكمة العليا
اإلسرائيلية يف حزيران/يونيو  2004على
مقطع من اجلدار بسبب الضرر الذي
يلحقه بالفلسطينيني.

ويف ،2004/9/8

اعترب رئيس حكومة االحتالل أرئيل
شارون ،خالل اجتماع ضم خرباء قانونيني
ومسؤولني عسكريني بهدف مراجعة مسار
اجلدارّ ،
أن الكتل االستيطانية الكربى
"معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أرئيل"
ستبقى على اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار.
وبالفعل ،صادقت احلكومة اإلسرائيلية يف
 ،2005/2/20وبال ّتزامن مع املصادقة على
تنفيذ قرار االنسحاب األحادي من قطاع
غزة ،على املسار املعدَّل للجدار مبوجب القرار
 .3283ومل يشهد املسار اجلديد تغيريات
كبرية يف منطقة القدس ،ولكنه وضع
كتليت "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون"
ضمن احلدود البلدية للقدس .إال أن
احلكومة مل تصادق على هذا املسار وربطت
ذلك مبصادقة إضافية من املستوى
السياسي.

16
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مسار اجلدار العازل حول القدس
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ومكوناته
طول الجدار
ّ
سيبلغ طول اجلدار عند انتهاء بنائه  712كيلوم ً
رتا حول الضفة الغربية ،منها 142
كلم يف اجلزء احمليط بالقدس واملسمى "غالف القدس" ،ويعادل طول اجلدار أكثر
من ضعفي طول "اخلط األخضر" أو ما يعرف خبط اهلدنة املمتد بني الضفة الغربية
و"إسرائيل" مبوجب اتفاقية رودس لعام  ،11949ويقع املسار مبعظمه يف األراضي
الفلسطينية احملتلة عام  1967خارج مسار "اخلط األخضر" البالغ  323كلم.2

 1وقعت اتفاقية رودس عام  1949ما بين "إسرائيل" والدول العربية المتحاربة معها باستثناء العراق .ووقعت
"إسرائيل"  4اتفاقيات هدنة مع كل من مصر واألردن وسوريا ولبنان ما بين  1949/2/24و 1949/7/20وفيها تم
تحديد ما يسمى بالخط األخضر .والخط األخضر في فلسطين هو الخط الفاصل بين األراضي المحتلة عام 1948
وتلك المحتلة عام  .1967وعلى الرغم من أن خط الهدنة ليس خ ً
طا حدوديًا في القانون الدولي إال أنه أصبح حدًا
فاصالً في المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied
2
Palestinian Territory (OCHA): 10 Years since the International Court of Justice Advisory
Opinion, July 9, 2014. Available at :
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_10_years_barrier_report_english.pdf
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طول اجلدار حول القدس

142

 712كلم

% 58

من اجلدار مقام يف الضفة
الغربية

الطول الكلي للجدار يف
الضفة الغربية
ارتفاع اجلدار

8-4

كلم

كلفة اجلدار
أمتار

2

مليون دوالر للكيلومرت الواحد

وختتلف مكونات اجلدار باختالف املناطق واملواقع اليت يش ّيد فيها ،وهو يشتمل على
األسالك الشائكة ،واملمرات الرتابية ،والطرق املفروشة بالرمل مبا يسمح باقتفاء أي أثر
يف حال حدوث اخرتاق .كما يشتمل اجلدار على خنادق ،وكامريات مراقبة وأسيجة
إلكرتونية ،ومقاطع أمسنتية يصل طوهلا إىل  8أمتار وترتكز بشكل خاص بني القرى
واألحياء (يف املناطق احلضرية) يف القدس وطولكرم وقلقيلية.
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لماذا أنشأت "إسرائيل" الجدار؟
قدمت "إسرائيل" الذريعة األمنية كسبب إلنشاء اجلدار ،إال ّ
أن النظر إىل مساره
وتع ّرجاته يوضح إىل حد كبري أن السبب األمين كان مظلة ألسباب أخرى تتعلق
باالستيطان وإعادة التشكيل الدميوغرايف ،ال سيما يف القدس .وميكن إمجال األسباب
أو الدوافع لبناء اجلدار ضمن النقاط اآلتية:

 .1األسباب األمنية:
تتس ّلح "إسرائيل" باخلطر األمين وضرورة التصدي له يف تربيرها جملموعة من السياسات
واإلجراءات اليت تتخذها يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،ومن تلك السياسات إنشاء
20
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اجلدار العازل .وقد جاء يف القرار احلكومي  2077الصادر يف  2002/6/23والذي صادقت
مبوجبه احلكومة على املرحلة األوىل من البناءّ ،
أن اهلدف من اجلدار هو "تقليل دخول
اإلرهابيني من الضفة الغربية لتنفيذ أعمال إرهابية يف إسرائيل" .ويف املصادقة على
املرحلتني الثالثة والرابعة عام  2003قالت احلكومة ّ
إن اجلدار هو "وسيلة أمنية ملنع
متسكت احلكومة بالقرارات الثالثة اليت صادقت من خالهلا
اهلجمات اإلرهابية" .1وقد ّ

على مسار اجلدار أو على تعديله بأن اجلدار هو إجراء أمين مؤ ّقت ال يعكس ّ
أي نوع من

احلدود السياسية أو غريها.
ّ
لكن املربرات األمنية مل تكن إال الذريعة األقوى اليت قدمتها احلكومة للمحكمة
اإلسرائيلية العليا لتستند إليها األخرية يف قرار املوافقة على بناء اجلدار .ففي
مداوالت احملكمة قال الكولونيل احتياط داني تريزا (مساعد وزير اجليش حينذاك
عمري برييتس) ،وهو املسؤول عن تصميم مسار اجلدار ،إن "مد اجلدار جنوبًا مل يكن
للحفاظ على أمن املاليني من سكان إسرائيل الذين يعيشون داخل اخلط األخضر ،أو
مئات اآلالف الذين يعيشون يف القدس أو حتى عشرات اآلالف ممن يعيشون يف معاليه
أدوميم" .وقال تريزا إن اهلدف الوحيد كان لضمان سالمة بضع عشرات من العائالت
اليت تسكن يف مستوطنة "كيدار" ،وهي تابعة للمجلس اإلقليمي لكتلة "عتصيون".2

B’tselem and Bimkom: Under the Guise of Security: Routing the Separation Barrier to 1
Enable the Expansion of Israeli Settlements in the West Bank, , December 2005, p. 9.
Report available at :
:
http://www.btselem.org/publications/summaries/200512_under_the_guise_of_security
Ekiva Eldar: Not Just a Security Thing, Haaretz, 20/ 6/ 2006. See:
2
http://www.haaretz.com/print-edition/features/not-just-a-security-thing-1.190867
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 .2أسباب مرتبطة باالستيطان:

يبي تتبع مسار اجلدار والتفافاته يف الضفة ّ
ّ
أن مثة أسبابًا إلنشائه تتعلق باملستوطنات
وتوسيعها وبأمن املستوطنني .وقال تقرير صادر يف أيلول/سبتمرب  2005عن مجعييت
ّ
"خمططون من أجل حقوق التخطيط (مبكوم)" و"بتسيلم" إنه وخبالف ما تدّعيه
احلكومة ّ
مهما يف ختطيط مسار اجلدار،
فإن خمططات التوسع االستيطاني لعبت دو ًرا ً
ويف بعض احلاالت فإن التوسيعات تشكل مستوطنة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة.

1

ويؤكد مسار اجلدار حول مستوطنة "النيب يعقوب" ،2على سبيل املثال ،ارتباط اجلدار
بأهداف استيطانية .فاألرض املخصصة لتوسيع املستوطنة إىل الشرق تقع يف منطقة
نفوذ مستوطنة "آدم" الواقعة يف الضفة خارج حدود القدس .وهكذا شكلت الرغبة يف
توسيع مستوطنة "النيب يعقوب" إىل الشرق ،بعيدًا عن أي سبب أمين ،عام ً
ال أساس ًيا يف
حتديد مسار اجلدار يف هذه املنطقة.3

B’tselem and Bimkom: Under the Guise of Security: Routing the Separation Barrier to 1
Enable the Expansion of Israeli Settlements in the West Bank, December 2005, p. 9.
Report available at :
http://www.btselem.org/publications/summaries/200512_under_the_guise_of_security

 2تقع مستوطنة "النبي يعقوب" إلى الشمال الشرقي من القدس؛ أقامتها "إسرائيل" عام  1972على أراضي الضفة
الغربية التي ضمتها "إسرائيل" بعد حرب عام  1967وألحقتها بالقدس .ومساحة المستوطنة  1760دون ًما فيها
حوالي  21ألف مستوطن يعيشون في  4900وحدة استيطانية ،وتتصل المنطقة المبنية من المستوطنة بمستوطنة
"بسغات زئيف" من الجنوب وبيت حنينا من الغرب.
 3للمزيد حول مسار الجدار العازل حول مستوطنة "النبي يعقوب" ،يمكن االطالع على تقرير "بتسيلم" و"بمكوم"،
مرجع سابق ،ص.45 .
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اجلدار وتوسيع مستوطنة "النيب يعقوب" (املصدر :بتسيلم ومبكوم)
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واألمر ذاته ينطبق على كتلة "معاليه أدوميم" االستيطانية اليت مل تكن داخل مسار
اجلدار يف املخطط األساسي له .ففي اجتماع عقد يف  2004/9/8وضم رئيس احلكومة
شارون وخرباء قانونينن ومسؤولني عسكريني ملراجعة مسار اجلدار على ضوء قرار
للمحكمة العليا اإلسرائيلية يف حزيران/يونيو  2004رفض مسار اجلدار يف بعض
املقاطع ،أص ّر شارون على أن تكون "معاليه أدوميم" داخل مسار اجلدار وقالِّ :
"خططوا

كل شيء مع معاليه أدوميم داخل مسار اجلدار ،ونقرر الح ًقا".1

يلتف اجلدار حول
كتلة "معاليه أدوميم"
الواقعة يف الضفة
الغربية ليضمن اتصاهلا
بالقدس

وهكذا ،فقد حرصت "إسرائيل" على أن تكون الكتل االستيطانية الكربى الواقعة يف
الضفة الغربية على اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار .وهو األمر الذي يندرج ضمن
Aluf Benn: Sharon: Key Settlement Blocs to Stay Inside Fence, Haaretz, 9/9/2004
1
http://www.haaretz.com/print-edition/news/sharon-key-settlement-blocs-to-stay-insidefence-1.134226
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سياسة خلق حقائق على األرض حبيث تكون املستوطنات جز ًءا من "دولة إسرائيل" يف
حال التوصل إىل تسوية سياسية مع اجلانب الفلسطيين.1

 .3أسباب دميوغرافية:
يرتبط إنشاء اجلدار ،باإلضافة إىل ما تقدم ،بأسباب دميوغرافية حيث تهدف دولة
االحتالل إىل احملافظة على تف ّوق دميوغرايف مييل ملصلحة اليهود على حساب
الفلسطينيني .فمن جهة أوىل ،يعترب ضم الكتل االستيطانية الكربى يف الضفة إىل
املسار الداخلي للجدار ،ووضعها عمل ًيا ضمن احلدود احلالية لبلدية االحتالل يف
القدس ،تعزي ًزا للوجود اليهودي يف املدينة .ومن جهة أخرى ،فإن إخراج عدد من املناطق
أو القرى الفلسطينية من إطار احلدود البلديّة ووضعها على جانب الض ّفة الغربية من
اجلدار يعكس حماولة تقليص الوجود الفلسطيين يف القدس يف ظل التعامل مع هذه
األحياء على أنها جزء من الضفة وإسقاطها من حسابات اخلدمات اليت يفرتض أن
حتصل عليها من بلديّة االحتالل حبكم أ ّنها تابعة هلا .وتقع هذه األحياء يف اجلهات
والشرقية ّ
اجلنوبية ّ
والشمالية من اجلدار ،وهي كفر عقب ،ومسرياميس ،وخميم
جتمع برينباال
شعفاط وأبو ديس والعيزرية ،وعناتا وحزما ،والسواحرة الشرقية ،أما يف ّ

ّ
فيلتف اجلدار حول  4قرى من  3جهات ،فيما اجلهة الرابعة حيدّها طريق
يف الشمال
أمين إسرائيلي ال ميكن أهالي برينباال اجتيازه؛ مما يؤدي إىل عزهلم بشكل كامل عن
القدس .ويتم الدخول واخلروج من وإىل القرية عرب نفق يربطها برام اهلل ،ومير حتت

شارع سريع خمصص الستعمال املركبات اإلسرائيلية حص ًرا.2
 1يحيط الجدار بأهم الكتل االستيطانية في الضفة الغربية بما فيها "شمورون" ،و"أريئل" ،و"جفعات زئيف"،
"ومعاليه أدوميم" ،و"غوش عتصيون".
 2مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) :الجدار الفاصل في الضفة الغربية وآثاره اإلنسانية على التجمعات
السكانية الفلسطينية -القدس الشرقية ،حزيران/يونيو  ،2007ص .4 .التقرير متوافر على الرابط:
https://www.ochaopt.org/documents/jerusalem_report_arabic_web_sept07.pdf

مؤسسـة القدس الدولية 27

التقرير المعلوماتي 8 /

اجلدار وحدود بلدية االحتالل يف القدس

رام ااﻟﻪ

ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ

N

ﻣﺨﻴﻢ
ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ

ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ

اﻟﺠﻴﺐ

ﺷﺮق اﻟﻘﺪس

ﺣﺰﻣﺎ

ﺑﻴﺖ إﻛﺴﺎ
ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ

ﺣﺰﻣﺎ

ﺷﻌﻔﺎط
ﻣﺨﻴﻢ
ﺷﻌﻔﺎط

ﻣﺨﻴﻢ ﺷﻌﻔﺎط

اﻟﻌﻴﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮاح

اﻟﺰﻋﻴّﻢ
اﻟﺰﻋﻴّﻢ

وادي اﻟﺠﻮز
اﻟﺼﻮاﻧﺔ

اﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ

ﺳﻠﻮان

ﻏﺮب اﻟﻘﺪس
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎرﻃﺔ
ﺣﺎﺟﺰ

أﺑﻮ دﻳﺲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺴﻮاﺣﺮة
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺟﺪار ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﻴﺖ ﺻﻔﺎﻓﺎ

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ

ﺻﻮرﺑﺎﻫﺮ

ﺟﺪار ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء

ﺟﻴﻠﻮ

اﻟﻨﻌﻤﺎن
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اآلثار المترتبة على تشييد الجدار
يعكس اجلدار العازل يف منطقة القدس سعي االحتالل إىل تهويد املدينة وقطع
التواصل اجلغرايف بني شرق القدس وباقي الضفة الغربية ،ومصادرة املزيد من األراضي
الفلسطينية ،وضمان ضم الكتل االستيطانية الكبرية يف الضفة إىل احلدود البلدية
للقدس باإلضافة إىل التأثري يف امليزان الدميوغرايف عرب عزل عدد من األحياء املقدسية
وأهلها وراء اجلدار.
خصوصا،
عموما ،وعلى املقدسيني
ويعترب اجلدار اعتدا ًء على حقوق الفلسطينيني
ً
ً
حيث أدى إىل مجلة من اآلثار السلبية ال س ّيما جلهة القيود على احلركة اليت فرضت
عليهم بسبب اجلدار والتفافه ونظام البوابات والرتاخيص املرافق له ،وصعوبة الوصول
إىل اخلدمات الصحية ،والتعليمية ،باإلضافة إىل أثره يف الروابط األسرية واالجتماعية
واحلد من الوصول إىل األماكن املقدسة كما إىل امللكية اخلاصة ،ومصادرة األمالك
اخلاصة للبناء عليها ،وتدمري امللكية الزراعية.1
 1تقرير جمعيتي "بتسيلم" و"بمكوم" ،مرجع سابق ،ص.5 .
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وال يستطيع أهل الضفة الغربية الدخول إىل القدس من دون تصريح ،ويتعني عليهم
من أجل هذه الغاية اخلضوع لعملية تدقيق أمين إسرائيلي ومن ثم احلصول على
بطاقة ممغنطة .وحيدد التصريح مدّة اإلقامة يف القدس ومدة سريان مفعوله ،وقد
حيدد احلاجز العسكري الذي سيم ّر عربه حامل ال ّتصريح .ويستوي مع أهل الضفة
يف وجوب احلصول على ترخيص لدخول القدس حاملو بطاقة هوية الضفة الغربية
من املقيمني خارج احلدود البلدية اليت فرضها االحتالل ولكن مبحاذاتها .وهؤالء مل
متنحهم "إسرائيل" بطاقات اإلقامة الدائمة عندما أجرت التعداد السكاني يف القدس
عام  .1967أما محلة بطاقات اإلقامة الدائمة فيمكنهم الدخول إىل القدس من دون
احلاجة إىل تصريح.
يتقدم الفلسطينيون بشكل شخصي إىل ضباط االرتباط اإلسرائيليني للحصول على
تراخيص مرور ،وقبل عام  2006وفوز محاس باالنتخابات التشريعية كان ضباط
االرتباط الفلسطينيون يتولون التنسيق بالنيابة عن األفراد .وال يع ّد احلصول على

التصريح أم ًرا مضمو ًنا وغال ًبا ما يطلب إىل مقدم الطلب العودة يف اليوم الالحق أو
احلضور بعد أسابيع يف حال املوافقة على التصريح.1
وال ميكن الفلسطينيني خارج اجلدار ،سواء من الضفة الغربية أو من األحياء الواقعة
ضمن النطاق اإلداري لبلدية االحتالل يف القدس ،الدخول إىل املدينة إال عرب اجتياز
البوابات ونقاط التفتيش املوزعة على امتداد اجلدار ،مع اضطرارهم للخضوع إلجراءات
ّ
ويتعي على
التفتيش اليت تفرضها سلطات االحتالل على األشخاص واملركبات.

 1أوتشا :الجدار الفاصل في الضفة الغربية وآثاره اإلنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية -القدس الشرقية،
حزيران/يونيو .2007
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اآلثار المترتبة على تشييد الجدار العازل
اآلثار الديموغرافية
عـــزل حوالـــي ربـــع المقدســـيين
عـــن مركـــز المدينـــة
اضطــرار عــدد مــن المقدســيين
إلـــى تغييـــر مـــكان إقامتهـــم
بس ــبب الج ــدار ونظ ــام البواب ــات
والتصاريـــح المرافـــق لـــه
حرم ــان س ــكان األحي ــاء الواقع ــة
خـــارج الجـــدار مـــن أبســـط
الخدمـــات البلديـــة علـــى الرغـــم
مـــن وقـــوع هـــذه األحيـــاء فـــي
النطـــاق اإلداري لبلديـــة االحتـــال
فـــي القـــدس

الوصول إلى قطاع التعليم
اضطـــرار  % 20مـــن الطـــاب و
 % 19مـــن المعلميـــن و % 37
مـــن موظفـــي الخدمـــات إلـــى
اجتيـــاز الجـــدار بشـــكل يومـــي
للوصـــول إلـــى مدارســـهم فـــي
شـــرق القـــدس
تأخيـــر وصـــول المعلميـــن
والطــاب المقيميــن خــارج الجــدار
إلـــى مدارســـهم فـــي شـــرق
ا لقـــد س
اضط ــرار ع ــدد م ــن الط ــاب إل ــى
تغيي ــر مدارس ــهم
زيادة نسبة التسرب

الوصول إلى الخدمات الصحية
انخفـــاض عـــدد الفلســـطينيين الذيـــن يقصـــدون
مستشــفيات شــرق القــدس بســبب الجــدار ونظــام
التصاري ــح
صعوب ــة وص ــول الفلس ــطينيين المقيمي ــن خ ــارج
الجــدار والعامليــن فــي مستشــفيات شــرق القــدس
إل ــى أماك ــن عمله ــم
انعـــكاس إجـــراءات االحتـــال علـــى الوضـــع المـــادي
لبعـــض المستشـــفيات

اآلثار االقتصادية
ض ــرب الحي ــاة االقتصادي ــة ،ال س ــيما عب ــر
اس ــتهداف قطاع ــي التج ــارة والس ــياحة
انخفاض عدد الفلسطينيين الوافدين
من مناطق الضفة الغربية إلى أسواق
القدس
ارتفـــاع نســـبة الفقـــر إلـــى  %82بيـــن
الفلســـطينيين فـــي شـــرق القـــدس

الوصول إلى األماكن المقدسة
تقييـــد وصـــول المســـلمين والمســـيحيين
إلـــى أماكـــن العبـــادة فـــي القـــدس ،ال ســـيما
المس ــجد األقص ــى وكنيس ــة القيام ــة بس ــبب
نظــام التصاريــح الــذي فرضــه االحتــال الجتيــاز
الج ــدار
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الفلسطينيني االنتظار وق ًتا طوي ً
ال قبل أن يتمكنوا من اجتياز احلواجز حيث يتطلب
العبور عرب حاجز قلنديا يف أوقات الذروة عام  2015ما يقارب  90دقيقة للما ّرة فيما
كان على السيارات االنتظار ما يزيد على ساعة.1
أبرز احلواجز ونقاط التفتيش على امتداد اجلدار

2

احلاجز

وصف احلاجز والفئات املسموح هلا بالعبور

1

حاجز قلنديا

يقع مشال القدس ،وميكن عبوره حلاملي بطاقات اهلوية
املقدسية وأبناء الضفة الغربية من محلة التصاريح.

2

حاجز خميم شعفاط

يقع مشال شرق القدس وأقيم عام 2011؛ ميكن حاملو
بطاقات اهلوية املقدسية وأبناء الضفة الغربية من محلة
التصاريح اجتيازه ،وكذلك املركبات املرخصة لدى
"إسرائيل" وال ميكن الشاحنات التجارية املرور إال يف
حال نقل بضائع مصدرها خميم شعفاط.

3

راس أبو سبيتان  -الزيتون

يقع على اجلدار الفاصل بني العيزرية وحي الطور
وباقي مناطق شرق القدس .يسمح باملرور حلاملي
اهلوية املقدسية وفلسطينيي الضفة الغربية من محلة
التصاريح ،أما احلاالت الطبية الطارئة فيمكن أن متر
بعد التنسيق مع اجلانب اإلسرائيلي.

Ir Amim: Displaced in their own City- The Impact of Israeli Policy in East
1
Jerusalem on the Palestinian Neighborhoods of the City beyond the Separation Barrier,
June 2015. See :
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/akurim_ENG_for%20web_0.pdf
 2أوتشا :الجدار الفاصل في الضفة الغربية وآثاره اإلنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية -القدس الشرقية،
حزيران/يونيو .2007
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4

جيلو

يعربه حاملو اهلوية املقدسية وفلسطينيو الضفة
من محلة الرتاخيص اإلسرائيلية ،وميكن احلافالت
السياحية املرخصة من "إسرائيل" أن متر إذا كان
السائق حيمل اهلوية اإلسرائيلية (من أراضي الـ)48

5

حزما

يقع على أراضي بلدة حزما املعزولة خارج اجلدار ،ويعربه
حاملو اهلوية املقدسية واهلوية اإلسرائيلية واملستوطنون
وهو مغلق منذ عام  2005بوجه فلسطينيي الضفة
الغربية.

6

الزعيم

يقع على أراضي بلدة الزعيم اليت عزهلا اجلدار عن
القدس ،وهو خمصص حلاملي اهلوية املقدسية واهلوية
اإلسرائيلية واملستوطنني واألشخاص من أصول يهودية
املؤهلني حسب قانون العودة اإلسرائيلي واألجانب الذين
حيملون تاشرية دخول سارية املفعول إىل "إسرائيل"،
وهو مغلق منذ عام  2005أمام فلسطينيي الضفة
الغربية ويسمح باجتيازه منذ عام  2007لفلسطينيي
الضفة العاملني يف مستشفيات القدس واملرضى الذين
ً
أمراضا مزمنة أو حيتاجون إىل عناية طبية
يعانون
يف مستشفيات القدس واملعلمني العاملني يف مدارس
القدس واملوظفني يف مؤسسات دولية.

7

حاجز بيتونيا التجاري

يقع مشال غرب القدس ،وهو مفتوح فقط أمام البضائع
التجارية ،ويستعمل ملرور الشاحنات من رام اهلل وإليها
فقط ولنقل البضائع بطريقة "من ظهر اىل ظهر" بني
صباحا
الضفة الغربية و"إسرائيل" ،بني الساعة السادسة
ً
والسادسة مساء.
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 -1اآلثار الدميوغرافية واألحياء املعزولة خلف اجلدار
أدى تشييد اجلدار الفاصل إىل عزل حوالي ربع أهل القدس عن مركز املدينة ،وتشري
التقديرات إىل أن عدد املقدسيني وراء جدار الفصل يرتاوح ما بني  80ألف و  120ألف 1وهم
موزعون على أحياء راس مخيس وراس شحادة وضاحية السالم وخميم شعفاط وكفر
عقب ومسراميس وغريها ،وهو األمر الذي يعكس غياب سلطات االحتالل بالكامل
عن هذه األحياء .وحيمل معظم أهل هذه األحياء بطاقات اإلقامة الدائمة (اهلوية
املقدسية) ،كما يعيش يف هذه األحياء فلسطينيون من أراضي الضفة الغربية نظ ًرا
لعالقات الزواج من فلسطينيني حيملون اهلوية اإلسرائيلية.
وأظهرت دراسة للمركز الفلسطيين لإلحصاء بالتعاون مع مركز بديل ،أجريت ما بني
 5/15و  ،2006/6/10أن  % 32.9من املقدسيني غريوا أماكن سكنهم فيما وصلت نسبة
املقدسيني الذين غريوا مكان سكنهم للمرة األوىل بعد البدء بإنشاء اجلدار عام 2002

إىل  .% 53.9كما أظهرت الدراسة أن  % 63.8من األفراد من عمر  16وما فوق يفكرون
يف تغيري حمل إقامتهم بسبب اجلدار ونظام البوبات والتصاريح املرافق له .والسبب يف
االنتقال إىل داخل اجلدار هو بالدرجة األوىل احلرص على عدم فقدان بطاقة اإلقامة

 1ليس لدى أي جهة إسرائيلية أو فلسطيينة أو دولية إحصاءات موثوقة حول عدد المقدسيين في األحياء الواقعة
خارج الجدار ،وتختلف األرقام باختالف الجهات التي تقدّمها ولكن ما من أرقام دقيقة حيث إن العديد من سكان
هذه األحياء ال يبلغون عن التغييرات الحاصلة في مكان إقامتهم.
انظر :تقرير عير عميم (حزيران/يونيو  ،)2015مرجع سابق.
وكانت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" ذكرت في التماس وجهته إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهو في  2015/8/9حول قرار الحكومة بشأن األحياء المقدسية خلف الجدار أن العدد هو " 120,000وفق
ي على معطيات مختلفة" .انظر االلتماس:
ٍ
تقدير حذر مبن ّ

http://www.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/201508//noMansLand-ltr-ara jerusalem060815-final.pdf
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الدائمة عندما يتذرع االحتالل أن القدس مل تعد مركز حياتهم ،باإلضافة إىل عدم
االضطرار إىل اجتياز اجلدار وبواباته بشكل يومي للعبور إىل أماكن العمل أو الدراسة .1
أما سكان األحياء الواقعة خلف اجلدار العازل فهم حمرومون من أبسط اخلدمات
ّ
البلدية على الرغم من أن هذه األحياء تقع ضمن النطاق اإلداري لبلدية االحتالل
يف القدس ،األمر الذي يعين أن مسؤولية تأمني اخلدمات هي من مسؤولية سلطات
االحتالل وف ًقا التفاقية جنيف الرابعة .إال ّ
السلطات اإلسرائيل ّية أهملت هذه األحياء
أن ّ
وقصرت وجودها فيها على عدد من اجلنود وأفراد الشرطة املوجودين على احلواجز على
مداخلها ،كما متتنع بلدية االحتالل عن إرسال طواقمها إىل هذه األحياء بذريعة
اخلطر والتهديد األمين.

الطريق الرئيس يف خميم شعفاط (ميني) ويف كفر عقب بالقرب من حاجز قلنديا (يسار) :غياب
البنية التحتية (املصدر" :عري عميم")

Palestinian Central Bureau of Statistics and Resource Center for Palestinian 1
Residency and Refugee Rights: Impact of the Wall and its Associated Regime on the
Forced Displacement of the Palestinians in Jerusalem, July 2006. Press Release,
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/wallimpact_e.pdf
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ويف  ،2005/7/10اختذت حكومة االحتالل القرار  3873الذي فرضت فيه على عدد من
الوزارات وكذلك على بلدية االحتالل يف القدس ،تطوير اخلدمات يف األحياء الواقعة
خلف اجلدار مبا يف ذلك الصحة والتعليم والرفاه االجتماعي والتوظيف واخلدمات
الربيدية .ولكن بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بناء اجلدار ّ
فإن األوضاع يف هذه
املناطق تشهد تراج ًعا مستم ًرا يف وضع البنى التحتية ،والربيد ،والتعليم واخلدمات.1

وال تقدم خدمات مجع النفايات أو إصالح الطرقات أو إضاءتها يف هذه األحياء كما ّ
أن

السلطات املعنية ال تعبأ بشكاوى املقدسيني حول هذا التقصري.
ويف الوقت الذي تهمل فيه السلطات اإلسرائيلية هذه األحياء ُتنع السلطة الفلسطينية
من الدخول إليها لسد الفراغ الذي حيدثه غياب بلدية االحتالل؛ ما يعزز نقص
اخلدمات .ويضطر أهالي هذه األحياء إىل املبادرة حلل هذه املشاكل ضمن قدراتهم
احمللية ،فيعمدون إىل إحراق أكوام النفايات اليت تتأخر بلدية االحتالل يف مجعها،
ويزيلون أكوام الثلج عند جتمعها شتا ًء جب ّراراتهم اخلاصة ،ويبنون بشكل عشوائي
بسبب غياب خمططات البناء.2

 1تعهدت بلدية االحتالل في القدس ،على سبيل المثال ،بإنشاء مركز خدمات بلدية على المعابر الحدودية لكن لم يتم
ذلك سواء في منطقة كفر عقب أو مخيم شعفاط .وتعهدت وزارة الصحة بتحديد إجراءات للسماح بدخول سيارات
الطوارئ ولكن لم يصر إلى ذلك إلى حين كتابة هذا التقرير حيث تمنع عربات اإلسعاف التابعة لـ "نجمة داود
الحمراء" (منظمة الصليب األحمراإلسرائيلي) من دخول هذه المناطق في حين يتم توقيف العربات التابعة للهالل
األحمر الفلسطيني على نقاط التفتيش في منطقتي كفر عقب ومخيم شعفاط.
انظر المزيد حول تعهدات وزارات االحتالل المختلفة وبلدية االحتالل في القدس والتي لم تنفذ بمعظمها في ملحق
رسالة "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" المضمومة إلى التماس قدمته إلى رئيس حكومة االحتالل في آب/
أغسطس  2015على الرابط:

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/201508//EJ-10-Years-Letter-Annex-Table.pdf
Judith Sudilovsky: Residents battle municipal neglect in the mean streets beyond
2
the east Jerusalem barrier, Jerusalem Post, 28/5/2016
http://www.jpost.com/Jerusalem-Report/Living-in-limbo-452313
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االكتظاظ العمراني يف راس شحادة (املصدر" :عري عميم")

وقد أدت السياسة اليت رافقت بناء اجلدار إىل حتويل األحياء الواقعة خلفه إىل منطقة
عشوائية ال تهتم بها أي جهة رمسية ،وأدت هذه السياسة إىل انتهاكات جسيمة بسلسلة
طويلة من احلقوق األساسية اخلاصة بآالف السكان ،منها احلق بالكرامة والصحة
والرتبية وحرية احلركة وغريها.1

 1التماس "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" إلى رئيس الحكومة في ( 2015/8/9مرجع سابق).
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 - 2اآلثار االقتصاديّة:

أبعدت احلواجز وساعات االنتظار ال ّتجار واملزارعني من أبناء الضفة
الغربية عن شرق القدس وأسواقها بعدما كانت مال ًذا هلم ومرك ًزا
جتاريًا لبيع منتجاتهم ،وهكذا مت عزهلا عن اقتصاد الضفة الغربية وغزة

1

 ،وحت ّول أبناء األحياء املعزولة خارج اجلدار يف شراء حاجاتهم عن القدس ليقصدوا

مناطق ّ
الضفة اليت ال حيتاجون للوصول إليها إىل كبري عناء كما عند اجتياز اجلدار.
وهكذا ،بات أبناء أبو ديس ،على سبيل املثال ،يقصدون بيت حلم ،بينما يتوجه أهالي
ّ
ويتعي على التجار لتمرير البضائع من الضفة
الرام إىل رام اهلل لشراء حاجاتهم.
أو غ ّزة إىل القدس املرور يف "إسرائيل" أو عرب حواجز إسرائيلية ودفع ضرائب لبلدية
االحتالل لتخليص البضائع ومتريرها .وحتدد وزارة الزراعة اإلسرائيلية البضائع اليت
ميكن إدخاهلا من الضفة الغربية ونوعها ومواصفتها ،فإن استوفت البضاعة الشروط
اإلسرائيلية فال ميكن نقلها إال عرب شاحنة إسرائيلية أو شاحنة مقدسية مع لوحة
قيادة إسرائيلية ،وهو األمر الذي يعين إفراغ احلمولة وإعادة حتميلها ،وزيادة الكلفة
نتيجة لذلك .2ومع ارتفاع الكلفة وغريها من عراقيل اجتياز اجلدار مل يعد شرق

القدس جاذبًا للتجار الفلسطينيني؛ ما انعكس على اجلانب االقتصادي املقدسي .ووفق
أرقام "معهد القدس ألحباث إسرائيل" لعام  2016املستندة إىل معطيات "دائرة األحصاء

World Bank: West Bank and Gaza Investment Climate Assessment: Unlocking the 1
Potential of the Private Sector, March 2007, p. 14; See :

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7792/
391090GZ0ICA200701PUBLIC1.pdf?sequence=1

United Nations (OCHA): The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on 2
Palestinian Communities (East Jerusalem), June 2007, p. 43
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املركزية" و"مؤسسة التأمني الوطين" يف دولة االحتاللّ ،
فإن نسبة الفقر يف شرق
القدس بلغت  %82عام  ،2014فيما وصلت إىل  %86.6بني األطفال .1ووف ًقا لصحيفة
"هآرتس" فإن السبب الرئيس يف هذه النسبة ،واليت كانت  % 66عام  ،2006هو بناء
اجلدار الذي عزل شرق القدس عن الضفة الغربية ليلحق بذلك الضرر باألعمال
التجارية اليت تعتمد يف حركتها على الزبائن من الضفة الغربية ،ولريفع كذلك
من كلفة املعيشة إذ مل يعد مثة واردات رخيصة من الضفة.2

عزل املؤسسات التجارية يف أبو ديس (املصدر :أوتشا )2007

وقد تأثرت التجارة البينية باجلدار حيث انعدمت تقري ًبا بني القدس وقطاع غزة بعدما
كانت تشكل  % 20من مبيعات جتار اجلملة يف القدس ،فيما ارتفعت كلفة نقل
Jerusalem Institute for Israel Studies: Statistical Yearbook 2016,Chapter VI - Standard 1
of Living and Welfare, Table VI-1. See:
http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook/2016/shnaton_F0116.pdf
Nir Hasson: Four out of Five East Jerusalemites Live in Poverty, a Sharp Rise over 2
Past Years. Haaretz , 22/6/2016.
See: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.726357
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البضاعة من املخازن يف مناطق الضفة (مث ً
ال من العيزرية والرام) إىل احملالت يف القدس
داخل اجلدار بنسبة  ،% 30واخنفض عدد املقدسيني القاطنني خارج اجلدار املتسوقني
من مركز املدينة بسبب اجلدار واحلواجز اليت تعيق وصوهلم وارتفاع كلفة املواصالت.1
وفاقم من تلك اآلثار التضييق واملمارسات اإلسرائيلية وحجم الضرائب اليت يفرضها
االحتالل على التجار املقدسيني مبا يعنيه ذلك من إضعاف للقطاع الذي حترص
"إسرائيل" على إبقائه أسري سياساتها .وقد أشار تقرير للبنك الدولي عام  2007إىل
ّ
أن اجلدار و"املنطقة املغلقة" تعيق حرية احلركة وتنشئ مناطق يف الضفة الغربية ال
ميكن الفلسطينيني دخوهلا حبريّة وتؤدي إىل كسر اجملال الفلسطيين االقتصادي.2
وتشري أرقام البنك الدولي إىل أن العدد اإلمجالي لشركات الضفة الغربية اليت تبيع
منتجاتها لشرق القدس اخنفض من  % 21إىل  %18ما بني  2000و  ،2005أي قبل
إنهاء مقاطع كثرية من اجلدار.3
وكما تأثر قطاع التجارة تأثرت الصناعة كذلك ،فاضطر عدد من املصانع يف القدس
وضواحيها إىل تقليص إنتاجها او إغالق مصانعها ،ومن ذلك صناعة األحذية والنسيج،
بسبب اخنفاض الطلب على املنتجات احمللية ،وتأثر وصول العمال إىل مصانعهم ،وزيادة
 1نائلة جويلس وعزام أبو السعود :أثر سياسة اإلغالق :الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري على
القطاعات االقتصادية في القدس ،االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ،منشور على اإلنترنت
في  .2012/3/13انظر:

http://www.civiccoalition-jerusalem.org/ar/system/files/lqtt_lqtsdy_lmkhtlf_7.pdf
World Bank: Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and 2
Inefficiency in the Palestinian Economy, May 9, 2007, p.7. See: http://siteresources.
worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9Mayfinal.pdf
World Bank: West Bank and Gaza Investment Climate Assessment, March 2007, p. 15.
3
See: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/
Resources/2942641166008938288-/ICA2007.pdf
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كلفة املواد اخلام بسبب ارتفاع كلفة النقل من املوانئ وإجراءات التفتيش ،باإلضافة
إىل ارتفاع كلفة نقل املنتجات اجلاهزة وتوزيعها.1
ومل يكن القطاع السياحي مبنأى عن آثار اجلدار فانقطع التدفق السياحي إىل القدس
واضطر عدد من الفنادق إىل اإلغالق بسبب تدني احلجوزات ،وعلى الرغم من حتسن
الوضع السياحي مع بداية عام  2005إال أن اإلسرائيليني زادوا منافستهم للفنادق
الفلسطينية عرب بناء ثالثة فنادق بالقرب من األماكن السياحية.2

الصحية:
 -3الوصول إىل اخلدمات
ّ

يتم ّيز القطاع الصحي يف شرق القدس باألهم ّية على صعيد اخلدمات املتقدمة اليت

يقدمها للفلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع غزة .وتقدم مستشفيات القدس الست
متخصصة يف جمال جراحة القلب والعيون وغسيل الكلى وعالج احلروق
خدمات صحية
ّ
وغريها .3وحتول وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من  3000حالة مرضية للعالج يف

مستشفيات القدس سنويًا باإلضافة إىل العديد من احلاالت الفردية اليت تقصد
مستشفيات القدس للعالج .4كذلك ،فإن عددًا من العاملني يف هذه املستشفيات من
مم ّرضني وأط ّباء هم من أبناء الضفة الغربية ومن مناطق القدس اليت عزهلا اجلدار.

 1جويلس وأبو السعود ،مرجع سابق.
 2جويلس وأبو السعود ،مرجع سابق.
 3في القدس  6مستشفيات هي :أوغستا فكتوريا (المطلع) ،ومستشفى العيون (سانت جون) ،ومستشفى مار يوسف
(المستشفى الفرنسي) ،والهالل األحمر واألميرة بسمة ومستشفى المقاصد.
 4قطاع الخدمات الصحية في القدس ،منظمة التحرير الفلسطينية/دائرة شؤون القدس:
http://alqudsgateway.ps/wp/?p=367
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وقبل إقامة اجلدار ،كان الوصول إىل القدس ممك ًنا من دون تصريح ساري املفعول،
ال سيما على األقدام ،على الرغم من القيود األمنية اليت فرضها االحتالل منذ عام
 .1993ولكن مع اكتمال جزء كبري من اجلدار حول القدس عام  ،2007تقلصت
إمكانية الوصول إىل القدس للحصول على الرعاية الصحية بالنسبة إىل من ال
حيملون التصاريح يف حني أن محلة التصاريح يفرض عليهم العبور من بوابات معينة
حيددها االحتالل حيث يتعني عليهم اخلضوع إلجراءات أمنية مشددة واالنتظار الذي

قد ميتد أحيا ًنا لساعات.1

وقد أصبح طلب العالج يف القدس أم ًرا يزهد به الكثري ممن كانوا يسعون إليها
ساب ًقا ليبحثوا عن بديل يف سائر أحناء ّ
الضفة الغربية أو يف قطاع غ ّزة وذلك نتيجة
تأخر سلطات االحتالل يف إعطاء الرتاخيص أو رفض إعطائها ،مبا يف ذلك لألطباء

2

مع ما يعنيه ذلك من تأخري ملواعيد العمليات ،واضطرار املرضى ومن يرافقهم من
عائالتهم لالنتظار ساعات عند حواجز التفتيش .وقد تقدم  168,278فلسطين ًيا من
الضفة الغربية( % 50.2مرضى و  % 49.8مرافقون) بطلبات للحصول على ترخيص

 1مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ومنظمة الصحة العالمية –مكتب الضفة الغربية
وقطاع غزة :ست سنوات على إبداء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار :أثر الجدار على
الصحة ،تموز/يوليو  .2010للمزيد:

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_july_2010_arabic.pdf

 2يش ّكل عدد األطباء من أبناء الضفة الغربية حوالي ثلثي عدد األطباء العاملين في مستشفيات القدس الست.
(منظمة الصحة العالمية  -الحق في الصحة  -اجتياز العقبات من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية في المحتلة
األرض الفلسطينية)2013 ،

_http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO__RTH_crossing
barriers_Arabic.pdf?ua=1
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مستشفيات شرق القدس
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لدخول القدس ألسباب متعلقة بالصحة ولكن  %16.4منهم ( %12.8مرضى و %19.5

مرافقون) رفضت طلباتهم أو مل حيصلوا على جواب.1

نقل املرضى من الباب إىل الباب عرب سيارات اإلسعاف عند حاجز قلنديا (منظمة الصحة العاملية)

وهكذا ،أدت الصعوبات يف الوصول إىل القدس إىل اخنفاض عدد املرضى يف العيادات
اخلارجية من أهل الضفة الغربية وغزة الذين كانوا يقصدون مستشفيات شرق القدس
للعالج إىل النصف ما بني عامي  2002و  ،2003واخنفض عدد مرضى الطوارئ يف
مستشفى املقاصد بنسبة  % 50ما بني عامي  2002و .22005ونتيجة لذلكّ ،
فإن
 1استنادًا إلى تواصل بين منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للشؤون المدنية (السلطة الفلسطينية) ،في
 .2016/2/3انظر:

Ambrogio Manenti and others: Report of a field assessment of health conditions in the
occupied Palestinian territory, World Health Organization, February 2016, p. 17. See :
_http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian
territory-en.pdf

 2قطاع الخدمات الصحية في مدينة القدس ،منظمة التحرير الفلسطينية/وحدة شؤون القدس،
http://alqudsgateway.ps/wp/?p=367
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تداعيات اجلدار وغريها من إجراءات االحتالل اهلادفة لتقويض قطاع الصحة يف
القدس ،أدّت إىل خسائر يف هذا القطاع ظهرت بشكل خاص يف مستشفى املقاصد اليت
تعرضت ألزمة خانقة هددت بإغالقها عام  2013بسبب الديون املرتاكمة واخلسائر
اليت سببتها سياسات االحتالل ومنها اجلدار.

 -4التعليم:
مل يسلم قطاع التعليم من اآلثار السلبية للجدار الذي يسهم إىل جانب سياسات
إسرائيلية أخرى يف عرقلة العملية التعليمية يف القدس .فاحلواجز العسكرية الثابتة
واملتحركة تساهم يف تأخري املعلمني عن الوصول إىل مدارسهم ،ويتفاقم الوضع مع
توقيف املعلمني والطالب ال س ّيما الذكور على احلواجز وتفتيشهم وتعريضهم لالنتظار،

أحيا ًنا لساعات ،ومنعهم أحيا ًنا من دخول القدس .هذا التأخري واملشقات تدفع ببعض
الطالب إىل االنقطاع عن مدارسهم ،ما يعين ازدياد ظاهرة التسرب .1يضاف إىل ذلك
رفض منح األساتذة الذين حيملون بطاقات هوية الضفة الغربية والعاملني يف القدس
تصاريح دخول إىل املدينة ،وهو األمر الذي ينعكس سل ًبا على مدارس األوقاف (املدارس
احلكومية).2

 1وحدة شؤون القدس /السلطة الوطنية الفلسطينية -وزارة التربية والتعليم العالي :تقرير عن قطاع التعليم في
القدس الشريف للعام الدراسي  ،2008-2007ص .25 .التقرير متوافر على الرابط:
http://www.pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_master_plan/edu_jerusalem_2008.pdf

 2ال تستقبل مدارس بلدية االحتالل في القدس الطالب كما ال تشغل المعلمين من حاملي بطاقة هوية الضفة
الغربية؛ ونتيجة لذلك ،يكون أمام طالب الضفة المقيمين في مناطق بلدية االحتالل في القدس إما التسجيل في
المدارس الخاصة ذات األقساط المرتفعة ،أو التسجيل في مدارس األوقاف المكتظة ،أو التسجيل في مدارس الضفة
أو ترك الدراسة .ويشار إلى وجود  4أنواع من المدارس في القدس ،هي :مدارس األوقاف اإلسالمية وهي تابعة
لسلطة وزارة التريبة والتعليم الفلسطينية ،ومدارس بلدية االحتالل في القدس التي تفرض المنهاج اإلسرائيلي،
والمدارس الخاصة ومدارس األونروا.
مؤسسـة القدس الدولية 45

التقرير المعلوماتي 8 /

أثر اجلدار العازل يف
قطاع التعليم
2008 – 2007

1

112,450

عدد الطالب اإلمجالي

% 20

نسبة الطالب الذين
يعربون اجلدار يوم ًيا

وألقى اجلدار بثقله على جامعة القدس يف أبو ديس
اليت تأثرت حبواجز التفتيش وباجلدار ،ويقع حرم

823

عدد املعلمني اإلمجالي

% 19.6

نسبة املعلمني الذين
يعربون اجلدار يوم ًيا

اجلامعة الرئيس يف املنطقة  J2يف حمافظة القدس
مما دفع إىل إقامة أحرام متعددة يف املنطقة  J1داخل
حدود بلدية االحتالل يف الشيخ جراح ،وبيت حنينا
والبلدة القدمية ،باإلضافة إىل حرم يف البرية برام
اهلل .ويقع حوالي ثلث األراضي اليت متلكها اجلامعة
يف أبو ديس على اجلانب الغربي من اجلدار؛ ما جيعل
الوصول إليها أم ًرا صع ًبا .أما حرم بيت حنينا (داخل
اجلدار) فطالبه من محلة بطاقات اإلقامة املقدسية

89

عدد موظفي اخلدمات
اإلمجالي

% 37.1

نسبة موظفي اخلدمات
الذين يعربون اجلدار يوم ًيا
46

لصعوبة حصول محلة بطاقات الضفة من الطلبة أو
املدرسني على تصاريح ،ولصعوبات اجتياز احلواجز
والبوابات .باإلضافة إىل ذلك ،فقد بنت سلطات
 1المصدر :وحدة شؤون القدس ،وزارة التربية والتعليم العالي
في السلطة الوطنية الفلسطينية ،تقرير عن قطاع التعليم في القدس
الشريف للعام الدراسي 2008 – 2007

الجدار العازل في القدس

االحتالل عام  2005جز ًءا من اجلدار بارتفاع  8أمتار يف مدرسة عناتا لتعزل بذلك
ملعيب كرة القدم والكرة الطائرة وترتك مساحة ضيقة من الساحات ال تتسع لـ 800

طالب مسجلني يف املدرسة.1

اجلدار يقسم ملعب مدرسة عناتا
(املصدر :اليونيسف ،أيار/مايو )2006

 1الجزيرة2005/10/5 ،
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أحرام جامعة القدس

ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
N

ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ

اﻟﺠﻴﺐ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس  -ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ

ﺷﺮق اﻟﻘﺪس
ﺑﻴﺖ إﻛﺴﺎ
ﺣﺰﻣﺎ

ﻣﺨﻴﻢ ﺷﻌﻔﺎط

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس -
اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

اﻟﺰﻋﻴّﻢ
اﻟﺒﻠﺪة
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس -
اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﺑﻮ دﻳﺲ

ﻏﺮب اﻟﻘﺪس

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎرﻃﺔ
ﺣﺎﺟﺰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺴﻮاﺣﺮة
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺟﺪار ﻣﺒﻨﻲ
ﺟﺪار ﻣﺨﻄﻂ

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ

ﺟﺪار ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺟﻴﻠﻮ

اﻟﻨﻌﻤﺎن
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 -5الوصول إىل األماكن املقدّسة:
حتتضن القدس الكثري من األماكن املقدسة إسالم ًيا ومسيح ًيا وعلى رأس املقدسات

املسجد األقصى وكنيسة القيامة ،وكالهما يف البلدة القدمية .وتسببت احلواجز
اليت فرضتها دولة االحتالل منذ عام  1993بتقييد وصول عشرات اآلالف من املسلمني
واملسيحيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إىل األماكن املقدسية يف القدس ،ال سيما
املسجد األقصى وكنيسة القيامة .وع ّزز اجلدار من هذا الواقع حيث عمل على عزل
القدس عن سائر الضفة الغربية وباتت دولة االحتالل تتحكم بوصول الفلسطينيني
من الضفة وغزة إىل القدس واألماكن املقدسة عرب نظام البوابات والتصاريح املرافق
للجدار .وهكذا يتع ّذر على الفلسطينيني املسلمني الوصول إىل املسجد األقصى ،إال ْ
إن
تصرحيا بالدخول ،وينطبق األمر ذاته على املسيحيني
منحتهم السلطات اإلسرائيلية
ً
الراغبني بالوصول إىل كنيسة القيامة بشكل خاص ،حيث يقتصر دخول القدس على
محلة التصاريح اليت خيضع منحها الستنساب سلطات االحتالل ،مع اإلشارة إىل أن
االحتالل حيظر أحيا ًنا الوصول إىل األماكن املقدسة من خارج اجلدار حتى على
محلة التصاريح.
َ

فلسطينيون يؤدون الصالة
عند حاجز "جيلو" العسكري
بعد منعهم من دخول القدس
يف شهر رمضان/تشرين أول
( 2006املصدر :أوتشا)
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القانونية
الجدار من النّ احية
ّ
يفرض القانون الدولي على السلطة
القائمة باالحتالل إدارة األراضي احملتلة
وفق ما تقتضيه مصلحة الشعب الواقع
حتت االحتالل مع احلرص على تلبية
احلاجات األساسية له .ويش ّكل اجلدار
ً
انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي حلقوق اإلنسان .1فعلى املستوى
األول ،يعد اجلدار بدرجة أساسية خر ًقا
للمادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتظر هدم األمالك ،كما أ ّنه انتهاك للمادة
 49اليت حتظر النقل القسري للسكان ومتنع دولة االحتالل من ترحيل سكانها إىل
األراضي اليت حتت ّلها.
 1يتألف القانون الدولي اإلنساني الذي يسمى بقانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب ،من مجموعة من
القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة ويهدف إلى حماية األشخاص الذين يعانون ويالت
الحرب ،ويشمل فرعين رئيسين هما قانون الهاي وقانون جنيف .أما القانون الدولي لحقوق اإلنسان فهو يهدف
إلى حماية الحقوق الثابتة لإلنسان والتي ال يجوز أن يجرد منها وهي تشمل الحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق
االقتصادية واالجتماعية ،والحقوق البيئية والثقافية .ويستند إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )1948والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ()1966
والبروتكولين الملحقين.
50

الجدار العازل في القدس

وعلى مستوى القانون الدولي حلقوق اإلنسان ّ
فإن اجلدار هو انتهاك حلق تقرير
املصري الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية ،وهو اعتداء على
حق الفلسطينيني يف احلياة الكرمية ،ويف العمل وهو اعتداء على احلق يف حرية
التنقل واحلركة اليت ضمنتها املادة  12من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
وكذلك احلق يف اختيار مكان السكن.
وقد نظرت احملكمة العليا اإلسرائيلية يف اجلدار بناء على التماسات قدّمها متضررون
من إقامته ،كما كان حملكمة العدل الدولية عام  2004رأي استشاري خبصوص

اجلدار ّ
أكدت فيه مجلة من احلقائق من أهمها أن شرق القدس منطقة حمتلة ،كما
خلصت إىل جمموعة من التوصيات لدولة االحتالل ولألطراف الثالثة.

 -1الرأي االستشاري حملكمة العدل الدول ّية

1

يف اجللسة الطارئة املعقودة يف  ،2003/12/8تب ّنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
تضمن طل ًبا إىل حمكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري
القرار  ES-10 /14الذي ّ
بصورة عاجلة حول اآلثار القانونية املرتتبة على اجلدار الذي تعمل "إسرائيل" ،السلطة
القائمة باالحتالل ،على إنشائه يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك يف شرق
القدس وحوهلا ،استنادًا إىل تقرير األمني العام لألمم املتحدة ،مع األخذ بعني االعتبار
قواعد وأحكام القانون الدولي ،مبا فيها اتفاقية جنيف الرابعة ،وقرارات جملس األمن
واجلمعية العامة ذات الصلة.2

 1النص الكامل للرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار متوافر على الرابط:

http://www.icj-cij.org/docket/files/1311671/.pdf

 2القرار  14/ES-10في  2003/12/8في الجلسة الطارئة العاشرة ،وهو متوافر على الرابط:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-1014/&Lang=E
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تناولت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري اخلاص باجلدار مسار اجلدار وليس
أساس إنشائه واعتربت أنه "من حق إسرائيل ،بل من واجبها ،الدفاع عن مواطنيها ّ
وإنا
عليها أن تفعل ذلك ضمن أحكام القانون الدولي املعمول بها" .كما قالت ّ
إن أي مقطع
حتما غري قانوني ،وإن مقاطع اجلدار يف
من اجلدار مبين خارج "اخلط األخضر" هو ً
ً
انتهاكا
الضفة الغربية ،مبا فيها شرق القدس ،ونظام البوابات والتصاريح املرافق يعد
اللتزامات "إسرائيل" مبوجب القانون الدولي.

الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية اخلاص باجلدار
التصويت :بأغلبية أربعة عشر صو ًتا لواحد ،أن بناء اجلدار الذي تشيده
"إسرائيل" وهي سلطة االحتالل يف األرضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك
يف أراضي شرق القدس وحوهلا ،وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي.
على األمم املتحدة دراسة
اإلجراءات األخرى املطلوب
اختاذها إلنهاء الوضع غري
القانوني الناتج عن بناء
اجلدار وملحقاته وأخذ
الرأي االستشاري احلالي
يف احلسبان
وقف أعمال بناء اجلدار
وتفكيك األجزاء اليت مت
بناؤها

52

اآلثار املرتتبة
على إعالن عدم
شرعية اجلدار

صدر يف 2004-7-9

على الدول التزام عدم االعرتاف
بالوضع غري القانوني الناشئ
عن بناء اجلدار وضمان التزام
"إسرائيل" بالقانون الدولي
اإلنساني

دف ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـتــعوي ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــات
للفلسطينيني عن األضرار
اليت أحلقها بهم اجلدار
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وأشارت احملكمة إىل ّ
أن مسار اجلدار ،كما حدّدته احلكومة اإلسرائيلية ،يشمل ضمن
"املنطقة املغلقة" حوالي  % 80من املستوطنني الذين يعيشون يف األراضي الفلسطينية
احملتلة ،وقد مت حتديد مسار اجلدار حبيث يضم معظم املستوطنات اإلسرائيلية يف
الضفة الغربية ،مبا فيها شرق القدس .ويع ّد ذلك ،وف ًقا للمحكمة ،خمالفة للمادة 49

الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتظر على دولة االحتالل نقل س ّكانها
املدنيني إىل األراضي اليت حتتلها .1ويف مقابل ذلك ،وجدت احملكمة ّ
أن بناء اجلدار

والوضع ال ّناشئ عنه أجرب عددًا من الفلسطينيني على ترك مناطقهم؛ األمر الذي
مساع لتعديل التكوين السكاني لألراضي احملتلة ،ويف
يشري إىل انطواء اجلدار على
ٍ

ذلك خمالفة للمادة  49الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة اليت متنع النقل
القسري للسكان يف األرض احملتلة.
كما اعتربت احملكمة ّ
ميس األوضاع املعيشية للفلسطينيني
أن من شأن مسار اجلدار أن ّ
الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة به ،وأن يهدّد وجودهم .ويف هذا السياق ،فهو ميس حقهم
يف حرية التنقل ،ويف احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية ،ناهيك عن انطوائه
على خطر إحداث تغيريات إضافية يف الوضع السكاني يف األراضي احملتلة نتيجة ما
يسببه من تهجري للفلسطينيني من بعض املناطق املتأثرة باجلدار وملحقاته .واستنادًا

إىل ذلك ،خلصت احملكمة إىل ّ
أن اجلدار ،مقرت ًنا بغريه من اإلجراءات اإلسرائيلية،

سيشكل عقبة أمام الشعب الفلسطيين يف ممارسة ح ّقه يف تقرير مصريه ،2وهو ّ
حق
مصنف يف األحكام القانونية الدولية "احلجة على الكافة" واليت ميتنع على ّ
أي طرف

خمالفتها.
 1محكمة العدل الدولية ،الرأي االستشاري الخاص بالجدار ،الفقرتان  119و.120
 2الرأي االستشاري الخاص بالجدار ،الفقرة .122
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وباإلضافة إىل ذلك ،لفتت احملكمة إىل ّ
أن إنشاء منطقة مغلقة بني "اخلط األخضر"
واجلدار وإنشاء جيوب استيطانية أدّى إىل فرض املزيد من القيود على حرية احلركة
بالنسبة إىل الفلسطينيني ،وهو احلق املنصوص عليه يف املادة  12الفقرة  1من العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  .1966كما كان للجدار انعكاسات
خطرية على اإلنتاج الزراعي وزيادة الصعوبات على الفلسطينيني يف قطاع الصحة
والتعليم والعمل املنصوص عليها يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لعام .1966
وأعلنت احملكمة يف رأيها االستشاري عدم شرعية اجلدار وحددت يف الفقرات من 149

إىل  154اآلثار القانونية املرتتبة على "إسرائيل" نتيجة انتهاكها أحكام القانون الدولي
على الشكل اآلتي:1
 -1االلتزام باحرتام حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري.
 -2االمتثال اللتزاماتها املرت ّتبة عليها مبوجب القانون اإلنساني الدولي والقانون
الدولي حلقوق اإلنسان.
 -3تأمني الوصول احل ّر إىل األماكن املقدسة اليت احتلتها عام .1967
 -4وقف االنتهاكات املستمدة من التزامات "إسرائيل" الدولية الناشئة عن بناء
اجلدار .ووفق احملكمة ّ
فإن وقف االنتهاكات يكون بالتزام الوقف الفوري ألعمال
بناء اجلدار والنظام امللحق به يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك
شرق القدس.
 1المرجع نفسه ،الفقرات من  149إلى .154
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 -5إلغاء اإلجراءات ال ّتشريع ّية وال ّتنظيمية كا ّفة اليت جرى اعتمادها لبناء اجلدار
وملحقاته أو اعتبارها باطلة ،ويستثنى من ذلك اإلجراءات املتعلقة بتعويض
السكان الفلسطينيني املتضررين.
 -6إلزام "إسرائيل" بإبطال أي وضع قائم فعل ًيا كأثر من آثار اجلدار وملحقاته.
وهذا ال يعين إزالة اجلدار ماديًا وحسب بل ً
أيضا إعادة الوضع إىل ما كان عليه
قبل بناء اجلدار ،وهو ما يشري إليه رأي احملكمة بوجوب أن تلتزم "إسرائيل" جبرب
الضرر الذي حلق جبميع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املعنيني .1ونصت
الفقرة  153من الرأي االستشاري على إلزام "إسرائيل" بأن تعيد األرض وبساتني
ال ّزيتون واملمتلكات ال ّثابتة األخرى اليت انتزعت من ّ
أي أشخاص طبيعيني أو

اعتباريّني بغرض تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملت ّلة مع إلزامها
بتعويض األشخاص ّ
حمل الذكر يف حال تع ّذر رد تلك املمتلكات عينها.2

وعلى ال ّرغم من هذا التفصيل يف حتديد التبعات إال أن رأي احملكمة ّ
يظل رأيًا استشاريًا،
ما يعين أنه ال يتمتع حبجية القضية املقض ّية وال بصفة اإللزام .وعلى ذلك ،يبقى
على املتضررين من اجلدار وأصحاب املصلحة القانونية أن يعملوا من أجل إعمال هذه
التبعات ووضعها موضع التنفيذ عرب السبل القانونية املمكنة يف النظم القانونية
الوطنية وعلى الصعيد الدولي.3

 1الرأي االستشاري الخاص بالجدار ،الفقرة .152
 2المرجع نفسه ،الفقرة .153
 3محمد خليل الموسى :محكمة العدل الدولية والجدار الفاصل :األبعاد القانونية ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،69شتاء  ،2007معهد الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ص.20 .
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ور ّتبت احملكمة ،يف مقابل التزامات دولة االحتالل ،التزامات على الدول األعضاء ،يف

الفقرات  154إىل  ،159وميكن تلخيص هذه االلتزامات يف ال ّنقاط اآلتية:

 -1عدم االعرتاف بالوضع غري القانوني املرت ّتب على إنشاء اجلدار يف األراضي
الفلسطين ّية احملت ّلة ،مبا يف ذلك يف شرق القدس وحوهلا.
 -2االمتناع عن املساعدة أو الدّعم إلبقاء احلالة الناشئة عن تشييد اجلدار.
حق ّ
أي عقبة س ّببها إنشاء اجلدار ومن شأنها أن تعرقل ّ
 -3العمل على إنهاء ّ
الشعب
الفلسطيين يف تقرير مصريه.
وقد طالب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي حيمل الرقم  ES-10 /15الصادر
نص عليها الرأي االستشاري
يف " 2004/8/2إسرائيل" باحرتام واجباتها القانونية كما ّ
حملكمة العدل الدولية؛ وجاء يف القرار:1
 -1الطلب إىل "إسرائيل" ،الدولة القائمة باالحتالل ،االلتزام بواجباتها القانونية
امللقاة على عاتقها كما هو منصوص عليه يف الرأي القانوني حملكمة العدل
الدولية.
 -2دعوة الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل االلتزام بواجباتهم القانونية وف ًقا ملا
نص عليه الرأي االستشاري.
 -3الطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة إنشاء سجل لألضرار لكل األشخاص
الطبيعيني واملعنويني/القانونيني املعنيني وف ًقا للفقرتني 152و 153من الرأي
االستشاري.
 1القرار متوافر على الرابط:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-10/15
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ويف  ،2004/7/20صادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على الرأي االستشاري حملكمة
العدل الدولية الذي صدر يف  2004/7/9مطالبة "إسرائيل" بالتقيد بالتزاماتها كما
نص عليها الرأي
حددتها احملكمة ،كما طالبت سائر الدول باحرتام االلتزامات اليت ّ
االستشاري للمحكمة.1

 -2موقف احملكمة العليا اإلسرائيل ّية

كانت قرارات احملكمة اإلسرائيلية العليا خبصوص اجلدار العازل متمسكة بنقطتني:
األوىل تأكيدها قانونية اجلدار الستناد بنائه إىل أسباب أمنية ،والنقطة األخرى هي
الطلب إىل احلكومة اإلسرائيلية تعديل مسار اجلدار أو النظام املرتبط به (كنظام
البوابات والتصاريح) لتخفيف وطأته على الفلسطينيني.
ففي شباط/فرباير  ،2004تقدم جملس قروي بيت سوريك مشال القدس بالتماس إىل

ً
احملكمة العليا
اعرتاضا على مقطع بطول  40كلم ميتد مشال املدينة .وقد أصدرت
احملكمة قرا ًرا يف  2 2004/6/30بعد عدد من اجللسات اعتربت مبوجبه ردًا على االدعاء
املقدم حول عدم قانونية اجلدار بأن إقامة اجلدار ألسباب أمنية قانوني ومربر ،وهو غري
قانوني يف حال استند إىل أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .وخلص القرار إىل
ّ
أن إقامة اجلدار من حيث املبدأ إجراء قانوني نظ ًرا الستناده إىل أسباب أمنية .لكن
ريا يلحق بالفلسطينيني من جراء اجلزء الذي ُقدم
احملكمة اعتربت أن مثة ضر ًرا كب ً
االلتماس بشأنه ،وقضت بإعادة النظر يف مقطع من اجلدار بطول  30كلم.
 1قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة العاشرة الطارئة حول الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية
بخصوص النتائج القانونية لبناء الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها في شرق القدس وحولها:
 .A/ES-10/L.18/Rev.1القرار متوافر على الرابط:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ES-10/PV.27

 2القرار متوافر باإلنكليزية على الرابط:

http://www.haaretz.com/hasite/images/iht_daily/D010704/hcfen0604.rtf
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ويف  2005/9/15ويف معرض نظر احملكمة العليا يف التماس بشأن اجلدار حول مستوطنة
"ألفيه منشيه" يف الضفة الغربية ،اعتربت احملكمة أن الرأي االستشاري حملكمة العدل

ملزما لـ "إسرائيل" .وخلصت احملكمة إىل أ ّنه على
الدولية خبصوص اجلدار ليس
ً
احلكومة أن تعيد النظر يف مسار اجلدار وجتد مسا ًرا بدي ً
ال لتدارك اآلثار اليت خي ّلفها
على الفلسطينيني.1
مقدما من "مجعية هموكيد –مركز
التماسا
ويف  ،2011/4/5رفضت احملكمة العليا
ً
ً
الدفاع عن حقوق الفرد يف إسرائيل" و"مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل" إللغاء نظام
التصاريح املعمول به ،وأخذت احملكمة برأي املدعي العام الذي قال إن نظام "املنطقة
املغلقة" يفي حبجات أمنية شرعية/قانونيةّ ،
وإن القيود اليت تفرض على الفلسطينيني
النامجة عنه هي قيود متناسبة .إال ّ
أن احملكمة طلبت إىل احلكومة اإلسرائيلية أن
تدخل عددًا من التعديالت على النظام لتخفيف وطأته على الفلسطينيني.2
وتبقى هذه اإلشارات من قبل احملكمة إىل مراعاة مصلحة الفلسطينيني وختفيف
وطأة اجلدار عليهم حماولة بائسة حلجب األضرار اليت يتسبب بها اجلدار بشكل عام،
وجتاه ً
ال لواقع االحتالل وما يرتكه من أثر يف حياة الفلسطينيني يف خمتلف اجملاالت

وعلى الصعد كا ّفة.

 1يمكن االطالع على قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا  2004/7957بتاريخ  2004/9/15على الرابط:

http://www.zionism-israel.com/hdoc/High_Court_Fence.htm
OCHA: Barrier Update: Seven Years after the Advisory Opinion of the International Court 2
of Justice on the Barrier: The Impact of the Barrier in the Jerusalem Area, July 2011,
https://www.ochaopt.org/content/barrier-update-seven-years-after-advisory-opinioninternational-court-justice-barrier
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خالصة
ليس اجلدار العازل يف الضفة الغربية والقدس إال واحدًا من جت ّليات السياسات
اإلسرائيلية اليت تتف ّرع عن الفكر الصهيوني اإلحاللي االحتاللي والساعي إىل السيطرة
على أكرب مساحة من األرض و "تطهريها" من الوجود الفلسطيين لتحقيق "صفاء"
يهودي ال يل ّوثه "األغيار" .وقد صادرت "إسرائيل" بهدف بناء اجلدار مساحات واسعة من
األراضي الفلسطينية ،وسرقت األراضي الزراعية ومنعت أصحابها الفلسطينيني من
الوصول إليها بذريعة أنها مناطق مغلقة ،وكان للجدار آثار متفاقمة يف شرق القدس
بشكل خاص حيث ساهم اجلدار ونظام البوابات واحلواجز املرافق له يف رفع نسبة الفقر
بني املقدسيني بعدما عزهلم عن باقي مناطق الضفة الغربية ّ
وشل احلياة التجارية
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والسياحية يف شرق القدس .أما األحياء املقدسية الواقعة خارج اجلدار والتابعة إداريًا
لبلدية االحتالل يف القدس تأثرت إىل حد بعيد باجلدار الذي عزهلا عن مركز املدينة،
التنصل من التزاماتها حيال هذه األحياء كما هي حمددة
وسهّل على سلطات االحتالل
ّ
مبوجب القانون الدولي .كما أ ّثر اجلدار يف إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية
ً
مقصدا للفلسطينيني من الضفة الغربية
يف شرق القدس بعدما كانت مستشفياتها
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وقطاع غزة؛ وهو األمر الذي انعكس على إمكانية الوصول إىل العالج وكذلك على
الوضع املادي للمستشفيات اليت واجه بعضها صعوبات مادية كان اجلدار أحد أهم
أسبابها .وكما يف قطاع الصحة ،كذلك يف التعليم حيث بات على الطالب واملعلمني
ممن يقيمون خارج اجلدار العازل سلوك طرقات أطول للوصول إىل مدارسهم بسبب
تع ّرجات اجلدار والتفافه حول األحياء املقدسية ،أو االنتظار
على احلواجز ،ال سيما يف أوقات الذروة ،مما أدّى ببعض الطالب
إىل تغيري مدارسهم أو ترك املدرسة نهائ ًيا .وباإلضافة إىل ذلك،

أ ّثر اجلدار يف إمكانية الوصول إىل األماكن املقدسة يف شرق
القدس ،سواء بال ّنسبة إىل املسلمني أو املسيحيني ،حيث متنع
سلطات االحتالل إعطاء الرتاخيص الجتياز احلواجز والوصول
إىل املسجد األقصى أو إىل كنيسة القيامة وغريهما من أماكن
العبادة يف شرق القدس.

ولكن هل كان اجلدار انتصا ًرا لدولة االحتالل؟

ّ
إن سياسات االحتالل يف القدس وحماوالته تهويد املدينة

والسيطرة عليها هي سياسات سابقة على اجلدار كما أ ّنها ال
تتوقف عنده وال تنتهي معه ،وقد تبدو "إسرائيل" غري متأثرة
بآثار اجلدار اليت ميكن معاينتها يف قطاعات االقتصاد وال ّتعليم
والصحة والوصول إىل أماكن العبادة وغري ذلك ،إال ّ
أن ذلك
نكوصا
ال يعين أن اجلدار عصم "إسرائيل" أو ّ
حصنها بل هو ش ّكل ً
أسس هلا زئيف جابوتنسكي ،األب
يف عقيدة اجلدار-الفكرة اليت ّ
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املؤسس لليمني الصهيوني ،عام  1923يف مقاله املعنون "اجلدار احلديدي" والذي

يستند إىل تأسيس قوة عسكريّة قوية ومستقلة تكون حاج ًزا بني اليهود والعرب ،وإىل
أن يكون ّ
كل إسرائيلي جدا ًرا حديديًا ،أي قوة رادعة قائمة بنفسها .وهكذا ،انهار الردع

رادعا
باجلدار احلديدي ملصلحة الردع باجلدار األمسنيت الذي سيتبني أ ّنه لن يكون ً
كما شاءت له "إسرائيل" أن يكون.
وعلى مستوى آخرّ ،
فإن مشروع "إسرائيل" بالسيطرة والتمدد على كل أرض فلسطني

التارخيية ورفضها مناقشة مسألة احلدود اليت اعتربت من قضايا احلل النهائي اليت مت
تأجيلها مبوجب اتفاقية أوسلو انهار كذلك أمام اجلدار ،فعلى الرغم من التصرحيات
اإلسرائيلية الرمسية اليت تؤكد أن اجلدار ال يشكل حدودًا سياسية لـ "إسرائيل" إال
أنها من الناحية العملية حدّدت أطراف "مملكتها" االستعمارية ،وأكدت ،عرب اجلدر
واألسيجة اليت ط ّوقت بها نفسها من اجلهات كا ّفة ،واقعها ككيان دخيل غريب عن
املنطقة حياول أن حيتمي خلف خرسانات أمسنت ّية وأسالك شائكة ّ
ظن االحتالل أنها
ستعصمه أمن ًيا ضد العمليات اليت قد ين ّفذها فلسطينيون يف إطار حركة مقاومته

وإحباط سياساته .لكن ما شهده االحتالل خالل انتفاضة القدس اليت اندلعت بداية
شهر تشرين أول/أكتوبر عام  2015من عمليات استهدفت القدس و"تل أبيب" ومناطق

بي ّ
أخرى حمتلة ّ
أن الدور األمين الذي أرادته "إسرائيل" للجدار لن يكتمل أو يتح ّقق،

فبعض العمليات متكن منفذوها من جتاوز اجلدار واحلواجز وختطي اإلجراءات األمنية

كالعملية اليت ن ّفدها يف القدس يف  2016/2/3شبان ثالثة من قباطية جنوب جنني
بالضفة الغربية احملتلة ،وكذلك العملية اليت نفذها يف "تل أبيب" شابان من اخلليل
يف  2016/6/8حيث مت ّكنا من ختطي اإلجراءات األمنية .كما ّ
أن بعض العمليات ن ّفذها
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فلسطينيون من األراضي احملتلة عام  ،1948منها "عمل ّية ديزنكوف" يف "تل أبيب" اليت
ن ّفذها أحد أبناء عارة يف .2016/1/1

أي حالّ ،
وعلى ّ
جتب
فإن هذه املفارقات اليت خلفها اجلدار على اجلانب اإلسرائيلي ال ّ
ارتداداته على اجلانب الفلسطيين وال تعين التسليم بالواقع الذي حياول االحتالل
فرضه وال االستسالم له .بل إ ّنه من األهمية مبكان التصدي ّ
لكل تفصيل من
السياسات اإلسرائيلية اليت تعمل على خلق حقائق على األرض لتطويع الفلسطيين
يف الدميوغرافيا والسياسة واالقتصاد كما يف التاريخ واجلغرافيا ولفرض القواعد
اإلسرائيلية يف االستيطان ومصادرة األراضي والسيطرة على املقدرات الفلسطينية .وال
بد للسلطة السياسية من أن ختوض فعل ًيا املعركة القانونية والسياسية ضد اجلدار
فيما تبقى أعمال املقاومة على املستوى الشعيب عام ً
مهما يدعم التحرك السياسي
ال ً
وينذر االحتالل ّ
بأن جداره منهار ال حمالة.
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اﻟﺠﺪار اﻟﻌﺎزل
ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
ﻏﻼف اﻟﻘﺪس

ﻣﺴﺎر اﻟﺠﺪار

3

ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺠﺪار ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺮج ﻟﻴﻨﺸﺊ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﺗﻲ:
اﻟﻘﺪس ﺑﺤﺪودﻫﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺳﻌﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﺎم .1967

ﺟﻮاﻧﺐ

ﻳﻀﻢ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت "ﻏﻮش ﻋﺘﺼﻴﻮن" و"ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ" و"ﺟﻔﻌﺎت زﺋﻴﻒ".

ﺟـــﺪار ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﺪﻳﻨـــﺔ اﻟﻘﺪس ﻣﻦ 3
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸـــﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸـــﺮق
وﻳﻌﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣﻴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧﺎرج اﻟﺠﺪار.

اﻟﻬﺪف ا ﺳﺎﺳﻲ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ
أورﺷﺎﻟﻴﻢ
اﻟﻘﺪس

=

ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻘﺪس

ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪس

+

اﺣﺘﻠﺖ ﻋﺎم

1948

اﺣﺘﻠﺖ ﻋﺎم

1967

+

ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺣﺰاﻣﺎ ﻳﻬﻮدﻳًﺎ
ﺗﺸﻜﻞ
ً
ﺣﻮل اﻟﻘﺪس

-

ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ا³ﺣﻴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ّ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

712

ﻛﻠﻢ

ﻃﻮل اﻟﺠﺪار

ﻃﻮل اﻟﺠﺪار اºﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻻرﺗﻔﺎع

8-4
أﻣﺘﺎر

142

ﻛﻠﻢ

ﻃﻮل اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻘﺪس

ﻃﻮل اﻟﺠﺪار

$2,000,000

ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء اﻟـ "ﻛﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪ"

$

$
$

$

ﻣﻦ اﻟﺠﺪار

اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪار

1

2

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
"ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم "1907

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟــﻤــﺎدة  52ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﻻﻫــﺎي ﻟﻌﺎم
 "1907أن ﺿﻢ ا³راﺿــﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ اﻟﻰ أراﺿﻲ
ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺮّ ﻣ Àوﻣﺨﺎﻟﻔ Àﻟ¿ﻋﺮاف
دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل
ّ
واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي ﺟﺰءÂ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ.

2003/10/21

ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪار اﻧﺘﻬﺎﻛ Àﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ وا³ﻋﺮاف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار ا³ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2003/10/21واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ
إﻳﻘﺎف ﺑﻨﺎﺋﻪ.

3

2004/7/9

أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ رأﻳ َﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳ ّﺎ ﻓﻲ
ً
وﻟﻲ،
 ،2004/7/9ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺪار
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ّ
اﻟﺪ ّ
ً
و َﺗ َ
دﻋﻮةإﻟﻰ وﻗﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار وﻫﺪم ﻣﺎ
ﻀ ّﻤﻦ اﻟﻘﺮار
ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ،وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮّ رﻳﻦ.

ﻳﺸــﻜﻞ اﻟﺠﺪار اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪس ﺑﻌﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ

120,000

ﻳﺨﺮج اﻟﺠﺪار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  80و 120
أﻟـــﻒ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴًﺎ ﻣـــﻦ ﺣﺎﻣﻠـــﻲ
اﻟﻬﻮﻳـــﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳـــﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸـــﻮن
ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل وﺧﺎرج
اﻟﺠﺪار ﻣﺜـــﻞ ﻛﻔﺮ ﻋﻘﺐ وﺳـــﻤﻴﺮ
اﻣﻴﺲ وﻗﻠﻨﺪﻳﺎ وﻣﺨﻴﻢ ﺷـــﻌﻔﺎط
ورأس ﺧﻤﻴﺲ.

20%

ﻳﺸﺪد اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻘﺪس.
أدى ﻋﺰل اﻟﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﺠﻮزات
ﻣﺎﻟﻴّﺔ وﺻﻌﻮﺑﺎت آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻘﺪس.
ّ

ﻳـــﺘـــﻌـــﺮج ﻣـــﺴـــﺎر
اﻟــﺠــﺪار ﻟﻴﺴﺘﺜﻨﻲ
أﺣــﻴــﺎء ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟــﻘــﺪس ﺧﺎرﺟﻬﺎ
وﻳـــــــــــﻀـــــــــــﻢ
ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت
ﻳﻬﻮدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟــــﻤــــﻘــــﺪﺳــــﻴــــﻮن
اﻟــﻤــﺤــﺘــﺠــﺰون ﺧــﺎرج
اﻟﺠﺪار ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ
ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا
ﻣــﻦ ﻋــﺒــﻮر اﻟــﺒــﻮاﺑــﺎت
ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــﻦ
اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺼــﺤــﻲ
داﺧﻞ اﻟﻘﺪس.

20%

ﻳﻀﻄـــﺮ ﺣﻮاﻟـــﻲ  %20ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣـــﺪارس ا³وﻗﺎف ﻓﻲ
ﺷﺮق اﻟﻘﺪس و  % 20ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻤﻦ اﺣﺘﺠﺰوا ﺧﻠﻒ
اﻟﺠﺪار إﻟﻰ اﺟﺘﻴﺎز ﺣﺎﺟﺰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻘﺪس.
إﻋﺪاد
ﻗﺴﻢ ا³ﺑﺤﺎث واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
www.alquds-online.org
ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016
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