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ملخص الدراسة
بحثر هذا الدراسة دور الدبلوممسية الُلسطينية الرسمية ي إدار أزمة جدار الُصل اإلسرائيلي
مرن يرال المطررل إلرى طبيعرة األزمرة مرن حيرن والنشر والمطرور والمرداعيمر ومرم شرالمر مرن محرردى
واجر الدبلوممسية الُلسطينية وبعثممهم اليمرجية ,ودور المألسسة الرسمية ي المعممل مع األزمة.
الحقيقيررة والمنطلقررمر ايسررمراميجية لالحررمال

امررم راررزر الد ارسررة علررى اسررمعراق األهرردا

اإلسرائيلي من وراء بنمء الجدار ي الضُة الِربية؛ وسعر إلى هم ومحليل الظرو

المحلية والعربية

والدوليررة المحيطررة بهررم ,بمإلضررم ة إلررى معر ررة وممبررع المط رورار والمواقررا القمنونيررة والدوليررة ,واعممرردر
الد ارسرة علررى مرنهج إدار األزمررمر ,وهرو المررنهج الررذ يعبرر عررن النشرمذ الدبلوممسرري الرذ يوجررر لحررل
أزمرة دوليرة طمرئرة ,ويحردد حسرب طبيعرة العالقرة برين األطر ار

سرواء مرن حيرن األهردا

المري مسررعى

إلى محقيقهم أو من حين السممر المي ممميز بهم ,امم اعممردر علرى مرنهج صرنع القررار الرذ يسرمعد
رري هررم ومحليررل العوامررل الدايليررة واليمرجيررة المرري محرري بصررمنعي القررار ,امررم مررم ايسررمعمنة بررملمنهج
القمنوني لموضيح موقا محامة العد الدولية.
ويلصر الدراسة إلى مجموعة من النممئج المري مممحرور حرو دور الدبلوممسرية الُلسرطينية ري
مواجه ررة الج رردار الُمص ررل اإلسر ررائيلي أهمه ررم ,أن ررر رد ررم ص ررعوبة مممرس ررة ال رردور الدبلوممس رري رري ظ ررل
اء
ايحررمال إي أنهررم نجحررر رري موصرريل قضررية الجرردار إلررى األمررم الممحررد ومجلررِ األمررن الرردولي سرو ً
بطريقة مبمشر أو دير مبمشر عن طريق بعق الدو المجرمور املمجموعرة العربيرة أو بعرق الردو
الم رألازر للشررعب الُلسررطيني وذلررك قبررل ايعم ر ار

بُلسررطين صررُة عضررو م ارقررب رري األمررم الممحررد ,

أيضم لم مممان الدبلوممسية الُلسطينية من محقيق أهدا هم بإزالة الجردار بسربب انحيرمز القروى المهيمنرة
وعل ررى أرس ررهم الويي ررمر الممح ررد األمرياي ررة لص ررملح إسر ررائيل بمس ررميدام ح ررق الُيم ررو ر ري مجل ررِ األم ررن
,ومرسرريخ اليررال

الرردايلي رري أوصررم الصررا الُلسررطيني هررذا مررم هررد ر إليررر إسررائيل وأمرياررم ,وأثررر

بشال ابير على أداء ودور الدبلوممسية الُلسطينية ي مواجهة الجدار .
وأوصررر الد ارسررة بوجرروب موحيررد الصررا الرروطني الُلسررطيني ليمسررنى لهررم العمررل ضررمن اسررمراميجية
وطني ررة موحر رد لمقموم ررة الج رردار الع ررمز  ,وانمه ررم يي ررمرار نض ررملية أي رررى .وض رررور المعمم ررل بجدي ررة
ومس ررألولية أ ب ررر م ررع اس ررمحقمقمر العم ررل السيمس رري والدبلوممس رري ,وض رررور إع ررمد بن ررمء ايس ررمراميجية
السيمسررية الدبلوممسررية ,وضرررور مُعيررل الرردور ايسررمراميجي ,وعرردم ايسررمِنمء عررن الييررمرار ال ُمحيررة
األيرى ,المي ممُمعل ومم ممل مع الجبهة الدبلوممسية ,وضرور دعم الدبلوممسرية ال ُمحيرة لمرم مشرالر
ث

مررن اممررداد لنضررمير الشررعب الُلسررطيني ,وايسررمُمد مررن ايسررمحقمقمر المرري أقرهررم المجممررع الرردولي
بمعمبمر لسطين عضو مراقب ي األمم الممحد  ,واذلك ايسمُمد من ق اررار المحامرة الدوليرة بإدانرة
أرضرري الضررُة الِربيررة واعمب رمرا انمهررمك واضررح وص رريح
إس ررائيل لقيممهررم ببنررمء الجرردار العررمز علررى ا
للقوانين واألع ار

الدولية.
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ABSTRACT
This study aimed at investigate the role of the Palestinian Diplomacy in managing the
crisis of Israeli Separation Wall through dealing with the nature of the crisis with regard
to (Origin, Development & Arrogations) and what they form of a challenge that face the
Palestinian Diplomacy and its foreign missions, and the role of the official institution in
dealing with the crisis.
The study also concentrated on reviewing the real objectives and strategic reasons of the
Israeli occupation from building the wall in West Bank. I sought to understand and
analyze the local Arab and International surrounding circumstances.
In addition to
knowing and follow up the legal and international attitudes and developments.
The
study based on the method of crisis management, the method which expresses the
diplomatic activity that is directed to solve an emergent international crisis.
The method also is determined according to the nature of the relationship among parties
either with regard to the objectives it sought to achieve or the marks it characterizes with.
The study also depended on the method of decision making which assist in understanding
and analyzing the internal and external factors which surround decision makers. Legal
method was used of to clarify the situation of International Justice Court.
The study summed up to results which centered around the role of the Palestinian
Diplomacy in facing the Israeli Separation Wall the most of which are: Despite the
difficulty of practicing the diplomatic role under occupation yet it succeeded to reach the
case of wall to the United Nations and International Security Council either directly or
indirectly through some neighboring countries as the Arab group, or some countries
sustain Palestinian people before confessing Palestine as an observer member in the
United Nations.
The Palestinian diplomacy could not achieve its objectives by
eliminating the wall because the bias of surveillance forces leaded by USA for the benefit
of Israel by using the VITO in the security council, and deep-rooted the internal
difference in Palestinian row . This is what Israel and America aim at and influence
greatly on the performance and role of the Palestinian Diplomacy in facing the wall.
The study recommended the necessity to unify the Palestinian National row to enable
work among unified national strategy to resist the separation wall, and to adopt other
struggle options and the necessity to deal seriously and with bigger responsibility with
the merits of political and diplomatic work, and the necessity to rebuild the political
diplomatic strategy, the necessity of interaction of the strategic role, and not to leave
other struggle options that interact and integrate with the diplomatic front. Also the
ح

necessity to support the struggle diplomacy for what it forms in the extensions of
struggles of Palestinian People, and to get benefit of the merits decided by International
Community in considering Palestine an observer member in the United Nations. Also to
get benefit of the resolutions of International Court by condemning Israel in building the
separation wall on the territories of West Bank, and considering it a clear and frank
violation of the international laws and traditions.
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مقدمة :
معمبر الدبلوممسية إحدى أهم األدوار المي يمم ايعمممد عليهم ي منُيذ ومحقيق أهدا
ومصملح الدو  ,ويعد دورهم األسمسي ي الممثيل والمُموضمر وادار اليال مر واألزممر بطريقة
سل مية بين الدو لمعزيز العالقمر بينهم ,وأصبح لهم أبعمد جديد وا بر المِيرار المي يشهدهم النظمم
الدولي ,امم أضحى علم إدار األزممر الدولية ذار أهمية ي العالقمر الدبلوممسية المعمصر لمم
يمعرق لر المجممع الدولي المعمصر من أزممر ميملُة األبعمد ,نميجة لاليمال مر العقمئدية
والسيمسية وايقمصمدية بين الدو  ,ولعدم مقدر العديد من الدو للجوء إلى اسميدام القو العسارية
لوضع حد لألزممر ,لذلك ملج لألدا الدبلوممسية.
وللدبلوممسية الُلسطينية يصوصية مميزهم عن الدو األيرى ,ال يقمصر دورهم على البعد
الممثيلي ,إنمم هي دبلوممسية واُمحية

ي األسمِ لمجمبهة ايحمال  ,ولهذا ممسم الدبلوممسية

الُلسطينية بملحراك ,وقد م ون أقرب إلى إدار األزممر ,من منطلق أن دبلوممسية األزممر هي
دبلوممسية النشمذ الدبلوممسي الذ يوجر لحل أزمة دولية ,وهي ممحدد بحسب طبيعة العالقة بين هذا
اإلدار ومعملجة القوى ,سواء من حين األهدا

المي مسعى إلى محقيقهم ,أو من حين السممر المي

ممميز بهم ,ومعمبر الدبلوممسية أدا رئيسة من أدوار محقيق أهدا
على الدو األيرى ,بهد
على أية حم

السيمسة اليمرجية للدولة للم ثير

اسممملمهم واسب م ييدهم ,وقد م ون على شال إقنمعي أو مرهيبي.
ملجدار العمز وجدار الضم وايسميطمن  ,شال ممويجمً لمجمل المشرو
ي الضُة الِربية ,وهو ول مم يرسمر على األرق من

ار ومطبيًقم
ايسميطمني الصهيونيو ًا
وقمئع ,وطرل المُم ية ,وأنُمل ,بمإلضم ة إلى ذلك بوابمر مِلق ميدانيمً ,إن السينمريو المرسوم
للمسوية النهمئية امم مراهم دولة ايحمال د ممثل معمز مطوقة ومُااة ومقطعة األوصم  ,سيطلق
عليهم ردولة قمبلة للحيم ر ويمحام بهم مجموعة الدوريمر العسارية اإلسرائيلية.
واسمنمداً إلى هذا المقدمة ,سو

يمم منمو موضو الدراسة ,وهو دور الدبلوممسية الُلسطينية ي

مواجهة أزمة جدار الُصل اإلسرائيلي ي الضُة الِربية.
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مشكلة الدراسة.
يعد بنمء الجدار العمز على أراضي الضُة الُلسطينية المحملة مطو اًر سيمسيمً يطي اًر ,إضم ة
لم ثيرامر اليومية على حيم السامن ,إذ يلق ظرو مً حيممية واجمممعية واقمصمدية وحمى قمنونية معقد ,
مهدد بقمء األسر الميملُة ي أراضيهم ,األمر الذى يمطلب رحالً جذرًيمر ,ويممثل بهدم الجدار وعود

الُلسطينيين إلى أراضيهم ومصدر رزقهم ,وهذا يلزم بملدرجة األولى إراد سيمسية لسطينية,

ودبلوممسية معلة مممان من إدار أزمة الجدار بشال قو وممنهج ,مسمُيد من يبرار الدو المي
واجهر نُِ المشالة ,ومبنر طرل ووسمئل أثمرر بإزالة نممذ مشمبهة لر .يذ مثميً سور برلين
الذ

أقممر ايمحمد السو يمي لُصل ألممنيم الشرقية عن ألممنيم الِربية وبقي لمد  70عمم وبُضل

المِيرار اإلقليمية والحراك الشعبي مم إزالمر ,وأيضمً البمنموسممر ي جنوب أ ريقيم حين قممر
حاومة بريموريم بُصل السامن السود األ مرقة ووضعهم ي معمز يمصة بهم انو من الممييز
اء معمل من يمر أراضيهم أو محر ايحمال اإلسرائيلي,
العنصر  .والدبلوممسية الُلسطينية سو ً
هي دبلوممسية اُمحية محمم إلى جهد أ بر من ديرهم ,وي بد من مرجمة الدبلوممسية الُلسطينية إلى
ضِ دولي موجر لسلطمر ايحمال اإلسرائيلي إلجبمرهم على المراجع عن ميططممهم وهدم الجدار.

وبنمء على مم مقدم يمان صيمدة مشالة الدراسة ي السألا الرئيِ المملي :ما طبيعة الدور الذي
لعبته الدبلوماسية الفلسطينية مع أزمة جدار الفصل اإلسرائيلي؟
ويتفرع عن هذا السؤال ,مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 .1ممهية جدار الُصل اإلسرائيلي من وجهة النظر الُلسطينية واإلسرائيلية؟
 .2ايا أدارر السلطة الُلسطينية أزمة جدار الُصل اإلسرائيليو إقليميمً ودوليمً ؟
 .3مم مداعيمر الجدار الُمصل على قضميم الوضع النهمئي ,ومسمقبل الدولة الُلسطينية؟
 .4مم مدى إلزامية ال أر ايسمشمر الصمدر عن محامة العد الدولية؟
 .5مم مدى نجمح الدبلوممسية الُلسطينية ي إدار أزمة الجدار الُمصل؟
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أهداف الدراسة:
الهدف الرئيس  :استعراض دور الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة أزمة الجدار إقليمياً ودولياً.
 .1إلقمء الضوء على مطور ار ومنُيذ مشرو جدار الُصل اإلسرائيلي.
 .2موضيح مدى إلزامية وال أر ايسمشمر

الصمدر عن محامة العد الدولية.

 .3المعر على أهم اآلثمر المي انعاسر على الشعب الُلسطيني جراء بنمء الجدار الُمصل.
 .4معر ة مدى م ثير الجدار اإلسرائيلي على قضميم الوضع النهمئي والدولة الُلسطينية.
 .5محليل ومقييم أداء الدبلوممسية الُلسطينية ي إدار أزمة جدار الُصل.

أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي :
 .1إيضمح دور الدبلوممسية الُلسطينية ر ري مواجهة وادار أزم ر رة الج ر ر ر ردار عل ر ر رى الص رعيد اإلقليمي
والدولي.
 .2المعر على نقمذ الضعا ونقمذ القو لدى الجهمر الرسمية الُلسطينية ي المعممل مع أزمة
جدار الُصل اإلسرائيلي.
 .3مقديم ممد علمية لدى المثقُين والسيمسيين وصنم القرار حو جدار الُصل اإلسرائيلي ومدى
م ثيرا على مجمل القضميم المعيشية للشعب الُلسطيني.

4

منهجية الدراسة:
اعممد البمحن ي محليل الظمهر و محل الدراسة على مجموعة من المنمهج العلمية ,بقصد
الوصو إلى محليل مم ممل ل م ة مسمألير الدراسة ومحمورهم ,وهيد
 .1المنهج الممريييد مم ايعمممد على هذا المنهج من أجل معر ة الجذور الممرييية والمعمقدار
اإلسرائيلية القديمة لُار بنمء الجدار.
 .2منهج صنع القرارد ويعممد على أدبيمر صنع القرار ,اونر يسمهم ي المعر على السممر
الشيصية لصنم القرار ي المألسسة الرسمية الُلسطينية ,امم مم محليل سلوايمر القيمد الُلسطينية
بنمء على مواقُهم ومدراممهم.
 .3منهج إدار األزممرد ومم ايسمعمنة بر ي المحليل للمعر على أزمة جدار الُصل اإلسرائيلي
وأنواعهم وأشاملهم ومُمهيمهم ,ووضع حلو جوهرية لهذا األزمة.
 .4المنهج القمنونيد اونر يسمهم ي هم الدور المي لعبمر محامة العد الدولية ومحديداً إلزامية
ال أر ايسمشمر .

حدود الدراسة:
 الحد المامنيد الضُة الُلسطينية المحملة. -الحد الزممنيد الُمر الزمنية  2002م 2016-م.
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الدراسات السابقة:
بعد ايطال

على العديد من الدراسمر المي منمولر جدار الُصل اإلسرائيلي ,واسمُمدر

ودراسمنم من هذا األدبيمر ,سيمم عرق بعق منهم على النحو اآلميد
 .1الشرعة ,علي )2002( ,الجدار األمني الفاصل بين الكيان اإلسرائيلي والضفة الغربية.
محدثر الدراسة عن ار مشييد األسوار ي العملم على مر الممريخ وأهميمهم لدى مشيديهم
بمإلضم ة إلى إبراز أهم الجذور الممرييية الممجذر ي الُار الصهيوني ,وموقا الحاوممر
اإلسرائيلية الممعمقبة من سيمسة الُصل.
وقد سلطر الدراسة الضوء على اآلراء اإلسرائيلية المأليد لمشييد الجدار ,وموضيح أهم
أهدا

الجدار ,وم لُمر ,والمد الزمنية المسمِرقة إلقمممر ,ومواصُممر وردود الُعل العربية والدولية

من إقمممر ,بمإلضم ة إلى آثمرا األمنية ومم يمرمب عليهم من انمهم مر ل م ة حقول الشعب الُلسطيني
الحيممية.
وأوصر الدراسة إلى ضرور العمل على وقا الجدار بام ة الوسمئل السلمية والقمنونية,
وأيضمً العمل على مُعيل ال أر

العمم العملمي بعرق نممئج الجدار ومم ينمهار الجدار من حقول

للُلسطينيين ,ومم يسببر من ميمطر ابير عليهم وعلى حيممهم اليومية.
 -2البربير ,فاروق )2006( ,الجدار العنصري الفاصل.
راز ال ممب على مقصي الحجج اإلسرائيلية المزعومة المي يمذر بهم ال يمن الصهيوني للمضي ي
بنمء الجدار العمز  ,وسل

الضوء على مدى عنصرية ايحمال

الصهيوني ي المعممل مع

الُلسطينيين من مصمدر أراضيهم والم ثير المبمشر على جميع منمحي الحيم ايقمصمدية والسيمسية
والمعيشية ,واذلك راز على طبيعة ايحمال الصهيوني القمئمة على سلب حقول الِير واعمبمرهم
حق يم

ي ينبِي إي لهم ,واذلك أبرز ال ممب معمنم الُلسطينيين المي يلُهم الجدار اإلسرائيلي,

من جميع النواحي الحيممية والمعيشية وايقمصمدية وحرية المنقل والحراة  ,و رق سيمسة األمر
الواقع واقصمء الُلسطينيين عن أراضيهم ومممل ممهم بملقو العسارية المسيسة والمي مجعل من أراضي
الضُة الِربية مقطعة األوصم ومعزولة عن بعضهم البعق أو عن محيطهم اليمرجي ,وأ د أيضمً
على نية ايحمال المبيمة مسبقمً لاللمُم

على حل الدولمين واقممة الدولة الُلسطينية المسمقلة.
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 -3دراسة العارضة ,ريم )2007( ,جدار الفصل اإلسرائيلي في القانون الدولي رسالة ماجستير
غير منشورة ,جامعة النجاح الوطنية ,كلية الدراسات العليا.
منمولر الدراسة قضية بنمء الجدار من حين المسمحة المسمقطعة من أراضي الضُة الِربية,
واذلك السرد الممرييي لُار بنمء الجدار واألهدا

الحقيقية لبنمئر .

وقد أظهرر الدراسة أن مشييد الجدار ي األراضي الُلسطينية هو عمل ميملا للقمنون
الدولي وام ة المواثيق واألع ار

الدولية ,واذلك اسمطرقر الدراسة النمحية القمنونية لبنمء الجدار من

قبل منظممر وهيئمر دولية.
ويلصر نممئج الدراسة إلى أن محامة العد الدولية لم ميذ الُلسطيني ي حامهم بقضية
الجدار ,واذلك العديد من الدو المي أعربر م ييدهم لحقول الشعب الُلسطيني وعلى رأسهم إزالة
الجدار ,وامم رازر على األيطمر المي محدل بملشعب الُلسطيني جراء بنمء الجدار.
وأوصر الدراسة ي ايسممرار بملمحرامر الجممهيرية ,وموسيع نطمقهم ومنظيم العمل
المعبو بملمنسيق مع حرامر النضم الدولية ,ومقديم شامو لألمم الممحد عن األ راد المي مسبب
الجدار بمصمدر أراضيهم ومحديد حجم هذا األراضي.
 -4دراسة بارود ,نعيم )2007( ,الجدار الفاصل المسار واآلثار في فكرة الجدار.
منمولر الدراسة انقسمم المجممع الصهيوني ي بنمء الجدار منذ بدايمهم وايا يحي بملضُة
الِربية من جميع الجهمر ,وايا مم مقسيم عملية المنُيذ إلى أربع مراحل ,وقمم البمحن بممبع مسمر
الجدار بمراحلر الميملُة معممداً على عرق مجموعة من اليرائ
المنمطق المي سو

والصور والجداو المي موضح

يمر بهم الجدار .

وامن أهم النممئج المي موصلر إليهم الدراسة ,أن إقممة الجدار الُمصل سمألد إلى ايسميالء
على  %45من أراضي الضُة الِربية لصملح إسرائيل ,بمإلضم ة إلى ايسميالء على اليزان الجو ي
الِربي ي الضُة الِربية ,واحمطة القدِ بملجدران الُمصلة ,ومقطيع أوصملهم وممزيقهم جِ ار يمً عن
محيطهم العربي ,امم عمل الجدار على مصمدر األراضي الُلسطينية اليمصة والحاومية بملقو .
وأوصر الدراسة بم مثا الجهود على صعيد الدايل الُلسطيني من أجل وقا أعمم البنمء
ي الجدار الُمصل ومصمدر األراضي من يال ايجمممعمر وايعمصمم والوقو

ي أمم ن بنمألا,

اذلك م ثيا ايمصمير مع الدو المعنية من أجل إزالمر ,والعمل على اإلس ار

ي عقد مألممر

للدو الممعمقد على امُمقية جنيا الرابعة وضرور الممسك بملهوية الُلسطينية للد م عن حقوقنم.
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 -5دراسة بالل ,جبر ( )2005تأثير الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفة الغربية.
رازر الدراسة على عالقة الجدار بميسميطمن اإلسرائيلي ,وعن أهم المعوقمر الداعمة للمنمية السيمسية
لدى السلطة الُلسطينية ,واذلك على األنشطة اإلنسمنية ي الضُة الِربية ,وايحميمجمر ايقمصمدية
والمعليمية والصحية ي الضُة الِربية ,وموضيح الهد

المعلن من قبل إسرائيل بقطع الطريق

إلقممة الدولة الُلسطينية القمبلة للحيم والمطور.
يلصر الدراسةد أن الجدار الُمصل أثر على جميع منمحي الحيم الُلسطينية ,ألنر سو

مسمولي

سلطمر ايحمال من ياللر على مسمحمر ابير من الضُة الِربية وأن الجدار الُمصل عز مدن
ب ملهم عن محيطهم العربي ,وأحمذ القدِ لمهويدهم ومقطيع أوصملهم وممزيقهم جِ ار يمً وديمِ ار يمً ,وان
الحواجز الصهيونية المقممة على طو الجدار حولر حيم الُلسطينيين إلى رعب يالحقهم ويقيد
محراممهم .
وأوصر الدراسة :أن مم مثا جميع الجهود على صعيد الدايل الُلسطيني من أجل محمولة وقا
أعمم البنمء ي الجدار الُمصل ,ومصمدر األراضي من يال ايحمجمجمر وايعمصمممر والوقو
ي أمم ن البنمء ,و ي األمم ن المي مم إيطمر أصحمبهم بإيالئهم لصملح الجدار ,واقممة ييمم اعمصمم
ي هذا المنمطق مسممر لمد طويلة .وأن يقوم البمحثين والدارسين والصحُيين والم ار ز والمألسسمر
بُضح المممرسمر الصهيونية يمم يمعلق بملجدار الُمصل ,من يال إرسم رسمئل إلى األمين العمم
لألمم الممحد بشال دائم ومسممر ,على اعمبمر الُموى الصمدر عن محامة يهم إنجم اًز ممريييمً إذا
مم أمقنم المعممل معهم ,ويمان أن يمثل لنم اُلسطينيين منعطُمً همممً ي مسير جهمدنم ونضملنم ضد
ايحمال  ,والممسك بحق مقرير المصير ل ونر صدر من أعلى هيئة قضمئية دولية ,وم ثيا
ايمصمير مع الدو المعنية من أجل اإلعداد و ي أسر وقر ممان لعقد مألممر دولي ل ل الدو
الممعمقد على امُمقية جنيا الرابعة.
 -6دراسة األستاذ ,صبحي )2010 ( ,الجدار الفاصل ومستقبل الدولة الفلسطينية.
هد ر الدراسة إلى إظهمر األيطمر النممجة عن بنمء الجدار الُمصل ومسمقبل الدولة
الُلسطينية ,وأ ن إسرائيل سعر من يال بنمء الجدار إلى معطيل الحيم ايقمصمدية ي الضُة
الِربية  ,وأنهم أقدمر على مدمير المصمنع والمحمجر والورش القريبة من الجدار اإلسرائيلي ,ممم
أدى إلى ارمُم نسبة البطملة ,امم أظهرر الدراسة حجم اليسمئر الُمدحة المي لحقر بسامن الضُة
الِربية  ,وسلطر الدراسة على األيطمر المي سببهم الجدار على السامن الُلسطينيين.
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نممئج الدراسةد أن بنمء إسرائيل الجدار على أراضي الضُة الِربية ليسر بسبب األوضم األمنية
امم مدعي ,وانمم هي أ امر نمدى بهم العديد من زعممء الحراة الصهيونية ومبنمهم الحاوممر
الصهيونية الممعمقبة ,واذلك أظهرر الدراسة أنهم من يال بنمء الجدار لن موقا أعمم المقمومة
وهى مسعى لنهب المزيد من األراضي والميما الُلسطينية.
وقد يلا بنمء الجدار أوضم اقمصمدية وحيممية صعبة على السامن الُلسطينيين وأن قرار
محامة العد الدولية الذ صدر هو مثبير للحقول الُلسطينية .
ونجحر الدبلوممسية الُلسطينية ي موصيل قضية الجدار إلى محامة العد الدولية ول نهم
لم منجح بإزالة الجدار بسبب الُيمو األمرياي ي مجلِ األمن.
موصيمر الدراسةد الممسك بملثوابر الوطنية وعلى رأسهم حق العود ومقرير المصير وعدم
المنمز عنهم عبر مقميضمهم بمشرو المُموق ,اذلك حشد ال الطمقمر الُلسطينية والقيمم بمظمهرار
واحمجمجمر شعبية ومسيرار جممهيرية وايسمعمنة بملعمق العربي ,ومقوية الجبهة الدايلية ,وم ثيا
الحمالر اإلعالمية المنمهضة للجدار و ضح إسرائيل من يال الهيئمر الدولية والحقوقية ,واذلك
اسمنهمق العملم اإلسالمي والعربي للوقو

بجمنب الحقول الُلسطينية ,والمرايز على القضميم الهممة

والمي يجب الممحور حولهم وأهمهم الجدار.
 -7كتاب ,ها كوفلوا تاو ,)2010(,الجدار العازل فلسطينيون واسرائيليون على أرض ممزقة.
منمو ال ممب سرد ومحليل سيمسي للواقع الُلسطيني واإلسرائيلي من يال

بنمء الجدار

العمز الذى ار بر أحد رواد الحراة الصهيونية ,قد راز ال ممب على مقصي الحجج اإلسرائيلية
المزعومة المي يمذر بهم ال يمن الصهيوني للمضي ي بنمء جدار العز  ,وحذر من أن يمحو
الجدار العنصر حدوداً سيمسية ي المسمقبل ,أيضمً منمو أسبمب بنمء الجدار القسر  ,ونقل
مجموعة من آراء نيبة المُارين والسيمسيين والدبلوممسيين والعلممء والقمنونين ,واذلك احموى ال ممب
على وثمئق وحيثيمر الُموى الصمدر عن محامة العد الدولية حو اآلثمر القمنونية الممرمبة على
مشييد الجدار ي األراضي الُلسطينية.
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التعقيب على الدراسات السابقة
اسمُمدر دراسمنم من الدراسمر السمبقة ,ي أنهم امنر بمثمبة قمعد وأرضية هممة مم
اينطالل منهم ,وحمولنم أن نسمير من بين ثنميمهم دور الدبلوممسية الُلسطينية ,ملممسين منهم
المواقا واأل امر الهممة .

الفجوة البحثية
لم ممطرل الدراسمر السمبقة إلى إبراز دور الدبلوممسية الُلسطينية من أزمة الجدار اإلسرائيلي
بشال معمق ,ومعظمهم ممطرل إلى المداعيمر المي أحدثهم الجدار ,وم ثيرامر على الُلسطينيين,
ووصا مم يحدن على األرق الُلسطينية من مجريا ومصمدر األراضي ,ومم شالر الجمنب
القمنوني من أهمية اسمُمد منهم الُلسطينيون لمثبير حقوقهم بعدم مشروعيمر وأنر دير قمنوني بإقرار
من األمم الممحد  ,وأن الجدار أثر على الُلسطينيين ي شمى نواحي الحيم ايجمممعية ,والزراعية,
والمعليمية ,والعمل ,والدولة ,والميما ,ومم يميز رسملمنم عن الرسمئل السمبقة ,أننم مطرقنم إلى دور
الدبلوممسية الُلسطينية ي إدار أزمة الجدار ,ووقُنم على دور العمل الدبلوممسي الُلسطيني ,ي
جميع مراحل إقممة الجدار ,وقمنم بموضيح ذلك من يال مواقا الرألسمء والسيمسيين والدبلوممسيين
الُلسطينيين ي الُمرار السمبقة منذ بروز ار إقممة الجدار.
وقمنم بموضيح معوقمر الدبلوممسية الُلسطينية ,واظهمر محطمر القصور المي مرر بهم ,وايُية
عالجهم ,ومعزيز محطمر القو المي يجب الحُمظ عليهم ومطويرهم وايسمُمد منهم.
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الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 .1د ارس ررة مرا ررز د ارس ررمر الش رررل ل ر ررم مرا ر ررز الد ارس ر ررة عل ر ررى المواق ر ررا رار ر ر ر ررزر عل ر ر ر ر رى إب ر ر ر ر رراز المواقرر ر ر ررا

األوس ر و 2002الج رردار األمنر ري الدبلوممسر ر ررية الُلسر ر ررطينية ومحر ر رردثر والمنظيم ر ر ر ر ررمر الُلس ر ر ر ر ررطينية م ر ر ر ر ررن

الُمص ر ررل ب ر ررين ال ي ر ررمن اإلسر ر ررائيلي الد ارسر ر ر ر ررة ع ر ر ر ر رن اآلراء اإلس ر ر ر ر ررائيلية الج ر رردار ,وأهمي ر ررة ال ر رردور الرس ر ررمي
والضُة الِربية.

المألير ررد لمش ر رييد الجر رردار ,وموضر رريح والشر ر ررعبي ر ر رري مقموم ر ر ررة الج ر ر رردار,
أهررم أهرردا

الجرردار ,وم لُمررر والمررد

اذلك أوضحر أهمية محرك الدور

الزمنيررة الم رراد بنررمألا بهررم ومواصررُممر الدبلوممسر رري الرس ررمي ر رري مقمومر ررة
وردود الُعر ررل العربير ررة والدولير ررة مر ررن الجدار.

إقمممررر ,بمإلضررم ة إلررى آثررمرا األمنيررة
الممرمبة على بنمألا ومرم مرمرب عليهرم

مررن انمهم ررمر ل م ررة حقررول الشررعب
الُلسطيني الحيممية.

 -2كتاااب ،البــااـربير ،فـــــــااـاروق لررم يراررز ال ممررب رري اممبررر علررى رازر الد ارسرة علرى موضريح صرور
( )2006الجـــااااااـدار العنــااااااـصري
الدور الذى يجب امبمعر مرن قبرل الدبلوممسررية الُلسررطينية المرري ممبنررى
الفاصــل.
الدبلوممسررية الُلسررطينية مررن أجررل اليي ر ر ررمر العقالن ر ر رري األوح ر ر ررد وه ر ر ررو
مجمبهر ررة إس ر ررائيل ل ر ري ي محقر ررق المُموق وي ييمر ديررا ,وهرل أدى
حلمهررم بحرمررمن الُلسررطينيين مررن ه ررذا اليي ررمر إل ررى محقي ررق األه رردا

إقممررة دولررة لسررطينية قمبلررة للنمررو المنشررود وهررو هرردم الجرردار ووقررا
وأيضر ر ر رمً ل ر ر ررم يرا ر ر ررز عل ر ر ررى م ر ر رردى ايسر ررميطمن ومنر ررع ايسر ررميالء علر ررى
اس ر ررمُمد الُلس ر ررطينيين م ر ررن قر ر ررار األ ارض ر رري الُلس ر ررطينية ,وه ر ررل مرر ررن

محامررة العررد الدوليررة المرري مرردين يي ررمر للدبلوممس ررية الُلس ررطينية رري
إسرر ر ررائيل لبنمئه ر ر ررم الج ر ر رردار عل ر ر ررى ظر ر ر ررل انحير ر ر ررمز الويير ر ر ررمر الممحر ر ر ررد

األ ارض ر ر رري الُلس ر ر ررطينية المحمل ر ر ررة األمرياية إلسرائيل ونقردهم أ قررار

عر ر ررمم1967م ,وا مُر ر ررى ال ممر ر ررب دولر ر ر ر رري ير ر ر ر رردين إس ر ر ر ر ررائيل بر ر ر ر ررملُيمو
علررى سرررد وثررمئق وديئررل موضررح األمرياي.

نية إسرائيل وأهدا هم من وراءا .
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 -3د ارس ر ر ر ر ر ر ررة العمرض ر ر ر ر ر ر ررة ,ري ر ر ر ر ر ر ررم ,ل ر ر ررم مرا ر ر ررز الد ارس ر ر ررة عل ر ر ررى دور را ر ر ررزر الد ارس ر ر ررة عل ر ر ررى مقير ر ر ريم أداء

و 2007ج رردار الُص ررل اإلسر ررائيلي الدبلوممسررية الُلسررطينية ,ومقي ريم الدبلوممسررية الُلسررطينية رري المعممررل
ي القمنون الدولي.

أدائه ر ررم ر رري المعمم ر ررل م ر ررع مل ر ررا مر ررع ج رردار الُصر ررل اإلس ر ررائيلي مر ررن
ج ر رردار الُص ر ررل اإلسر ر ررائيلي م ر ررن النمحير ر ررة القمنونير ر ررة ويمصر ر ررة اير ر ررا
النمحيررة القمنونيررة ,وا مُررر بشرررح اسمُمدر الدبلوممسية الُلسطينية من

أهمير ر ررة الق ر ر ر اررار الصر ر ررمدر عر ر ررن ق ر اررار محامررة العررد الدوليررة المرري
محام ررة الع ررد الدولي ررة وأهميمه ررم مدين إسرائيل ومعر ة مم امن ينبِرى
بملنسرربة للشررعب الُلسررطيني ,ولررم عل ررى الدبلوممسررري الُلسر ررطيني علرررر
مسمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رعرق أو مقر ر ر ر ر ر ر رريم األداء لالسررمُمد مررن موظيررا هررذا القر اررار

الُلس ر ر ر ررطيني الدبلوممس ر ر ر رري ه ر ر ر ررل الدولي ر ر ر ررة للمر ر ر ر ر ثير عل ر ر ر ررى المجمم ر ر ر ررع
اسمِل واسرمُمد مرن هرذا القر اررار الرردولي ,واردررمم إس ررائيل علررى إ ازلررة

أم ل رم يسررمُد منهررم ,ومررمذا ينبِرري الجدار.

عل ر ر ررى الدبلوممس ر ر رري الُلس ر ر ررطيني را ر ر ر ر ررزر الد ارس ر ر ر ر ررة عل ر ر ر ر ررى موق ر ر ر ر ررا
علررر امجررما هررذا القر اررار المأليررد

الدبلوممسر ر ر ر ر ر ررية الُلسر ر ر ر ر ر ررطينية مر ر ر ر ر ر ررن

للشر ر ر ررعب الُلسر ر ر ررطيني والداعمر ر ر ررة ايس ر ر ر ر ر ررميطمن وايس ر ر ر ر ر ررميالء عل ر ر ر ر ر ررى
لحقوقر المشروعة.

األ ارضرري الُلسررطينية واقممررة الجرردار

الُمصر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل ,ودور الدبلوممسر ر ر ر ر ر ر ر ر ررية

الُلسررطينية مررن ايسررمُمد مررن مرروى

محامر ر ر ررة العر ر ر ررد الدولير ر ر ررة وحشر ر ر ررد
المجممع الردولي ضرد إسررائيل إل ازلرة

الجدار.
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 -4دراس ر ر ر ر ر ر رة بر ر ر ر ر ر رمرود  ,نعير ر ر ر ر ر رم ,لر ررم يرا ر ررز البمحر ررن عل ر ررى أهمي ر ررة

راررزر د ارسررمنم علررى أهميررة ايسررمُمد

و 2007الج ر ر ر ر ر ر ر ردار الُ ر ر ر ر ر ر ر رمصل الرردور الدبلوممسرري رري المعممررل من الجهود الدبلوممسية واسمثممرهم من
الر ر ر ر رمسمر واآلث ر ر ر ر رمر ر ر ر ر ري ر ر ر ر ر رار مرع الجردار ,وا مُرري بممبرع مسررمر أجل المحم ظة علرى بعرق اإلنجرمزار

الج ر ردار .

الجرردار بمراحلررر الميملُررة معممررداً المر رري مر ررم محقيقه ررم ر رري مجلرررِ األمر ررن

علر ر ر ررى عر ر ر رررق مجموعر ر ر ررة مر ر ر ررن واألمررم الممحررد وضرررور الحشررد الرردائم
اليررائ والصررور والجررداو المرري والممر ررنهج مر ررن ير ررال مبنر ررى سيمسر ررمر
موضح المنمطق المي سو

يمر مدروسر ر ر ررة علر ر ر ررى المسر ر ر ررموى الشر ر ر ررعبي
والر ر رردولي والهيئ ر ر ررمر العممر ر ررة ومط ر ر رروير

بهم الجدار.

الدور اإلعالمي والدبلوممسي من أجرل
الحُمظ على ذلك .

 -د ارسر ررة جبر ررر ,بر ررال  ,و2005

ل ر ررم مرار ر ررز الد ارس ر ررة علرر ررى دور رار ررزر الد ارسر ررة الحملي ررة علر ررى الوقر ررو

بعنوان م ثير الجدار الُمصرل علرى وموقا الدبلوممسية الُلسطينية عل ر ر ر ررى دور الدبلوممس ر ر ر ررية الُلسر ر ر ر ررطينية

المنمير ر ر ررة السيمسر ر ر ررية ر ر ر رري الضر ر ر ررُة امجررما الجرردار ومررم مررم علررر مررن امج ر ر ر ر ررما الج ر ر ر ر رردار سر ر ر ر ر رواء بملس ر ر ر ر ررلب أو
الِربية.

قب ررل الس ررلطة الُلس ررطينية لمن ررع اإليجر ررمب ,وار ررذلك الوقر ررو

عل ر ررى دور

إسر ر ر ر ر ر ر ررائيل وادانمه ر ر ر ر ر ر ررم عل ر ر ر ر ر ر ررى الدبلوممسر ررية الُلسر ررطينية بر ررإبراز معمنر ررم
مص ر ر ر ر ر ررر ممهم امج ر ر ر ر ر ررما معمن ر ر ر ر ر ررم

الُلس ررطينيين ,عل ررى مس ررموى المج ررمير

الُلسر ررطينيين المر رري مسر ررمر مر ررن ايقمصر ر ررمدية والمعليمير ر ررة وايقمصر ر ررمدية,

النمحي ررة ايقمص ررمدية والمعليمي ررة واررذلك دورهررم رري المعممررل مررع اس رميالء
والص ر ر ر ررحية ,والوق ر ر ر ررو

عل ر ر ر ررى إسرائيل على األ ارضري الُلسرطينية بقرو

الطرررل واألسررمليب المرري امبعمهررم السررالح ضررمربة بعرررق الحررمئ جميررع
الدبلوممس ر ر ررية الُلس ر ر ررطينية ر ر رري المواثيق الدولية.

المعمم ررل م ررع إسر ررائيل لمعم رردهم
بمصررمدر المزيررد مررن األ ارضرري
الُلس ررطينية ومبدي ررد حل ررم الدول ررة

الُلسطينية.
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دراسمن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم أوضح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر معر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررمنم

 -6دراسة ,األسممذ ,صبحي

ل ررم مس ررل الد ارس ررة الض رروء عل ررى

ومسمقبل الدولة الُلسطينية.

مسمقبل الدولة الُلسطيني ر ر ر رة .ولرم الحر ر ر ررل النه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررمئي وشر ر ر ررال الدول ر ر ر رة

و 2010الج ر ر ر ر ر ر ر ر رردار الُر ر ر ر ر ر ررمصل الدبلوممس ررية الُلسطينير ر ر ر ر ررة امج ررما الُلسطيني ومر ر ر ر ر ثيرار ذلك على قضرميم
مع ر ر ر ر ر رررق م ر ر ر ر ر ررم ه ر ر ر ر ر ررو موق ر ر ر ر ر ررا الُلسر ررطينية ر رري ح ر ررم وج ر ررود الج ر رردار,
الدبلوممس ر ر ر ر ررية الُلسر ر ر ررطينية ر ر ر رري واب ر ر ر ر ر رراز القصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررور الدبلوممسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري

مجمبه ر ررة ايح ر ررمال اإلسر ر ررائيلي ,الُلسط ر ر ر ر رريني ر ر ر ر ر رري المر ر ر ررعممل مررع أزمررة

ومر ر ر ر ر ر ر ر ررم ه ر ر ررو ال ر ر ر ر ر ر رواجب ع ر ررل ر ر ر ر رر الج ر رردار ,وأيضر ر ر ر ر رمً م ر ررم موض ر رريح أهمي ر ررة

أم ر ر ر رمم مم مقوم برر إسرائير ر ر ر ر رل مرن الرردور الدبلوممسرري الشعب ر ر ر رري والرسم ر ر رري

مص ر ررمدر لألراضر ر ر ر ر ر ري وسر ر ر ر رلر ر ر ر رب والُصمئل ر ر ر ر ر رري ,وأهمي ر ر ر ر ررة مُعير ر ر ر ررلر لر ر رردى
ح ر ر رقر ر ر ر رول الُلسطينيي ر ر ر ر رن  ,وانمر ررم المر ر ررألسس ر ر ر رة الرسمية الُلسطينية.

رار ر ر ر ررزر عل ر ر ر ر رى شر ر ر ر رررح معمنر ر ر ر ررم

الُلسطينيين ,ومم قممر برر اآللرة

الصر ر ر ررهيونية مر ر ر ررن أجر ر ر ررل بنر ر ر ررمء

الج ر ر ر ر ر رردار ,وأيضر ر ر ر ر ر رمً وض ر ر ر ر ر ررحر
األيط ر ر ررمر الم ر ر رري س ر ر ررمألثر عل ر ر ررى
الدولررة الُلسررطينية رري حررم بقررمء

الجدار.
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الفصل الثاني :
اإلطار األيديولوجي والتاريخي لفكرة جدار الفصل اإلسرائيلي.
المبحث األول :اإلطار األيديولوجي لفكرة بناء جدار الفصل اإلسرائيلي.
أويًد اليلُية الدينية لبنمء الجدار اإلسرائيلي.
ثمنيمًد المرجعية الُارية الصهيونية لمشرو الجدار.
المبحث الثاني  :اإلطار التاريخي لفكرة جدار الفصل اإلسرائيلي.
أويًد نش الجدار.
ثمنيمًد األهدا

الحقيقة لبنمء الجدار اإلسرائيلي.
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الفصل الثاني
الجذور األيديولوجية والتاريخية لفكرة جدار الفصل اإلسرائيلي
مقدمة
معد ار جدار الُصل ار مم صلة وممجذر ي الُار األيديولوجي اليهود ويمضح ذلك من
يال طرح العديد من األ امر والمعمقدار الدينية المسمسقم والمسممد من العهد القديم والعهد الجديد
لبنمء المعمز والجدر ,ومعمبر بمثمبة المرجعية الدينية والُارية ل بمر الممدينين والمُارين وزعممء
اليهود السمبقين ,ومن األحدان الممرييية المي اسمُمد منهم اليهود جدران الُصل والمعمز المي شيدر
ي أمريام ,ووالبمنمو سممر ي جنوب أ ريقيم ,سهلر هذا المجمرب واأل امر ردم

شلهم وانهيمرهم

ار إقممة الجدار ,ومشييدا ونش مر ,إلى أن ديلر هذا الُار حيز المنُيذ ي عهد أرئيل شمرون
مسمُيداً من حدون بعق العمليمر الُلسطينية دايل إسرائيل ,إسرائيل مدعي أن الجدار أقيم من
أجل منع العمليمر الُلسطينية ضد اإلسرائيليين ,ول ن األهدا

الحقيقة للجدار هي من أجل

ايسميالء على المزيد من األراضي الُلسطينية ,وايسميالء على أحواق الميما وحرممن الُلسطينيين
منهم ,بمإلضم ة إلى معزيز ايسميطمن وينق السامن الُلسطينيين ,وايلمُم

على حل الدولمين .ومن

الواضح أن هذا الُار الصهيوني يمجمهلر ال ثير من الدبلوممسيين الُلسطينيين ,ومن دون دراسة
المعمقدار الدينية واأل امر اليهودية الممجذر ومعر ة طبيعمهم األيديولوجية ,يصبح من دير الممان
معر ة الطريقة المثلى للمعممل معهم دبلوممسيمً لنيل الحقول ,واجبمرهم عن المراجع عن ميططممهم.
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المبحث األول :اإلطار األيديولوجي لفكرة جدار الفصل اإلسرائيلي.
يعمبر مطهير األرق من سامنهم األصليين ييم اًر شرعيمً لليهود يسممدونر من العهد القديم وهو
مليء بملحدين عن بنمء األسوار واألب ار العملية ,ومنهم أسوار أورشليم وأريحم ,وهنمك أيضمً مم جمء
ي القرآن ال ريم مم يدلل على ذلك.
ر امم أن ار الجدار عند اليهود منبع من مراثهم الديني القديم منذ البمبليين واآلشوريين
والروممن ,ىإنهم عقلية مد ى على الضعا الذ يشعرون بر أممم أعدائهم ردم قومهم الممدية والعسارية,

حين مم از اليهود مسممرين على نهجهم اينعزالي ,وأن الدوا ع الصهيونية اليُية وراء إقممة الجدار

الُمصل هي المرايبة النُسية للعزلة والمقوقع ,إلى ٍ
حد سيجعل دولة ال يمن اإلسرائيلي الهم سمعود
لمصبح رحمر اليهودر ي الشرل األوس  ,أو بمعنى آير رالجيمور األحدن واألوسع مسمحة ,ل ىنر نُِ
الجيمو المعرو

ممريييمً الذ

يحشر دايلر امالً بشرية يعصا بهم الموجِ واليو

والحذر

والشكر(عوض  :2003,نت)

أوالً :الخلفية الدينية لبناء الجدار اإلسرائيلي.
يسعى اليهود لُرق رأليمهم األسطورية لممريخ لسطين ,وم ريِ مم ورد ي المو ار من
قص

وأسمطير وحاميمر على أنهم حقمئق ممرييية ,مشال جزءاً من ممريخ إسرائيل المزعوم ,ومجند

إسرائيل لهذا الِرق عدداً ابي اًر من العلممء الموراميين الذين يمعمدون طمِ الممريخ الُلسطيني,
ويمجمهلون ال الشعوب المي عمشر ي هذا البلد ,وينسبون المامشُمر المي معود للُمر الهيلينية
والُمرسية لليهود.
ونلي

أهم المرم زار الدينية المي يعممد عليهم اليهود قمئمة علىد مم جمء ي ال ممب

المقدِ ي العهد القديم ي األسُمر المملية د-
وحصن القلعة مدينة داود
 .1روبنى ال السور المنهدم ,وأعالا إلى األب ار  ,وسو اًر آير يمرجمً ,ى
وعمل سالحمً باثر وأمراِ ر.
 .2روعند مدشين سور أورشليم طلبوا الالويين من جميع أمم نهم لي موا بهم إلى أورشليم ,ل ي
يدشنوا بُرح وبحمد ودنمء بملصنو والربمب والعيدانر.
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 .3روبعد ذلك بنى سو اًر يمر مدينة داود دربمً إلى جيحون ي الواد  ,والى مديل بمب
وحوذ األ مة بسور وعالا جداً ,ووضع رألسمء جيوش ي جميع المدن الحصينة
السمك ,ى
ي يهوذار.
وثبر وجهك
 .4رويذ أنر لنُسك صمجمً من حديد وانصبر سو اًر من حديد بينك وبين المدينةِ ,ى
عليهم ,م ون ي حصمر ومحمصرهم ,ملك آية لبير إسرائيلر.
 .5ر بنينم السور وامىصل ال السور إلى نصُر وامن للشعب قلب ي العمل ,ولمم سمع سنبىل

وطوبيم والعرب والعمونيون واآلشوريون أن أسوار أورشليم قد رممر والثِر ابمدأر مسد

دضبوا جداً ,ومآمروا جميعهم معمً أن ي موا ويحمربوا أورشليم ويعملوا بهم ضر اًرر.
 .6روقم يهوذا قد ضعُر قو الحمملين والمراب اثير ونحن ي نقدر أن نبني السورر.

 .7روأجعلك لهذا الشعب سور نحمِ حصينمً ,يحمربونك وي يقدرون عليك ألني معك أليلصك
وأنقذك يقو الربروالرقب2008,د . 3

ومن يال

الممعن جيداً بهذا المعمقدار نيل

إلى أن مشييد الجدار الُمصل ومهجير

الُلسطينيين عقيد راسية عند ابمر الممدينين اليهود  ,ودليل ذلك قو دا يد بن دوريون أممم اللجنة
المنُيذية للواملة اليهوديةدر أنم أأليد المرحيل القسر  ,وي أرى ير شيئمً دير أيالقير .هذا العقيد
قمئمة على مجموعة من العنمصر أهمهمد والرقب2008,د . 3

 راحمال أرق الِير واسمبدا شعب بشعب وثقم ة بثقم ة عمل مقدِ أمر بر هللا وعمل يسمو
على أيالل البشر وأع ار هم وقوانينهمر.
 المسموطنون اليهود هم اسمثنمء وجود يحم ر لنُسر ايضطال بإراد هللا ,وييم


وحدا .

ار إسرائيل مجسد مشيئة هللا ي أرق انعمن وأهلهم وثقم مهم.
إن معمملة السامن األصليين ي ميضع للقوانين األيالقية أو اإلنسمنية العممة والمبمدئ العقلية,

بل محامهم المجربة السمبقة إلسرائيل مع ال نعمنيين ,عليهم أن يرحلوا ويمالشوا من الوجود وهذا قدرهم.
وهذا رجمبومنساير مألسِ امحمد الصهيونيين اإلصالحيين الزعيم اليهود

الروسي سنة -1880

 ,1940نشر ي مقملة لر عمم 1923م قمئالًد ريسمحيل على المرء أن يحلم بممُمل طوعي بيننم وبين
العرب ي اآلن وي ي مسمقبل منظور ,ال أمة ممحضر امنر أم بدائية منظر إلى أرضهم على أنهم
موطنهم القومي الذ مريد البقمء ير ممل ة وحدهم ,لن مقبل مثل ملك األمة أبداً وبملء إرادمهم ممل ين
جدد ,ولسو

مظل مقممل المسمعمرين مم دامر م مل ي الميل
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منهم ,وعلى هذا النحو سيمصر

العرب وعلى هذا النحو سيواصلون المصر مم دامر ي قلوبهم ومضة أمل بمنع لسطين من أن
ممحو إلى أرق إسرائيل  ,وحدا الجدار الحديد

من الحراب اليهودية سيقوم بإردمم العرب على

القبو بمم ليِ منر بد ,امنر ملك أو مرجعية للجدار السيمسي وحبش2010 ,د . 52

وألنر اذلك ,قد يضع المطهير إلى ميطي منهجي مسبق ,حين وضعر يط زمنية ممعمقبة
امن أشهرهم اليطة ردالرر ,وأوالر بمهمة الميطي والمنُيذ رهيئة اسمشمرية أو عصبة سريةر برئمسة
بن دوريون ,وضمر ي عضويمهم أحد عشر شيصمً ,بينهم ضبمذ إسرائيليين وبمبير2007 ,د . 28

وعندمم ننظر بشال معمق ودقيق إلى معمقدار اليهود الدينية نرى وبشال جلي ي يقبل الم ويل
مدى عدوانية اليهود للبشر من دون جنسيمهم ,ويعمبرون أنُسهم ميلوقمر اصطُمهم هللا عن ديرهم
من الميلوقمر ,لذلك يقومون بمجسيد معمقدامهم الدينية ويُرضون مم يريدون على من دونهم من
البشر سواء بإقممة األسوار أو العز أو سلب الحقول واألراضي من سامنهم األصليين ,بطرل
ً
اء من يال المراودة أو الضم والموسع أو ايضطهمد ,وان مم ورد ي القرآن
ووسمئل ممعدد سو ً
ال ريم يعرى ضعا هأليء اليهود ومدى هوانهم بقولر معملىدو اال يُقااتِلُونا ُك ْم اج ِميعا ً ِإ اال فِي قُ ًرى
شتاى َذلِ َك ِبأََّن ُه ْم َق ْوٌم َّال َي ْع ِقُلو َن
سبُ ُه ْم اج ِميعا ً اوقُلُوبُ ُه ْم ا
س ُه ْم با ْينا ُه ْم ا
صنا ٍة أ ا ْو ِمن او اراء ُجد ٍُر باأ ْ ُ
ُّم اح ا
شدِي ٌد تاحْ ا

والحشردر14ر

وهنمك العديد أيضمً من اآليمر القرآنية المي وضحر طبيعة اليهود المبنية على سلب

الحقول وحرصهم الشديد على الحيم ومثبمهم يهم مهمم امنر هذا الحيم حمى لو امنر مبنية على
القهر والظلم وايحمال  ,وهذا مم يجب أن يدرار السيمسي والدبلوممسي الُلسطيني ,من يال المعر
على طبيعة المُاير اليهود

الذ

يحمل أرضر ومقدسممر ,وأنر ي يمان الوثول بملوعود أو المواثيق

أو المعمهدار مع اليهود مهمم مِيرر أشاملهم أو ألوانهم.
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ثاني ًا :المرجعية الفكرية لمشروع الجدار.
إن الهد

األسمسي لالحمال هو أن يمحو الجدار اجزء من ايسميطمن من حقيقة ممدية

اجمممعية واقمصمدية إلى حقيقة سيمسية ايمنية مسمقلة عن الدولة األم أو مرمبطة بهم .وي يمان
لالسميطمن أن يامسب ذلك إي إذا امنر منظمهم قوى يمرجية ممولهم ومشر

عليهم ومحدد لهم

أهدا هم ,ومنذ بداية اينمداب البريطمني على لسطين ,اعمبرر سلطمر اينمداب الواملة اليهودية دولة
دايل دولة ,ووضعر ردبممهم ومصملحهم على رأِ سلم أولويممهم السيمسية ,ولم مدير جهداً ي سبيل
مسهيل اسميالئهم على األ ارضي ,سواء بملمرديب أو المرهيب أو المنح من األراضي األميرية المي
مشر

عليهم سلطمر اينمدابوالموعد2001,د . 167

والهجر إلى مراز ايسميطمن ميملا من حين النو وال م عن أنوا أيرى من الهجرار
البشرية ,هي ليسر هجر موسمية أو مألقمة ,وليسر بحثمً عن العمل أو اينمقم إلى مامن آير
للعيش ير ,بل إنهم مميذ أحيمنمً شال المهجير اإلجبمر  ,امم علر الحاوممر البريطمنية الممعمقبة
المي هجرر يال

مر 1788م و 1867م أ ثر من  150ألا مجرم إلى أسمراليم ,واذلك ايمُمقمر

المي وقعمهم المنظمة الصهيونية العملمية مع ألممنيم النمزية لمهجير عشرار آي

اليهود من ألممنيم

والمنمطق المي احملمهم ,واألسمليب المي امبعمهم لجعل اليهود ي روسيم ,العرال ,المِرب ,اليمن,
ر سوى الهجر إلى لسطين).(Schweild, 1976 ,34
أثيوبية وأمم ن أيرى من العملم ي يمل ون ييم اً

أمم بملنسبة إلسرائيل ذامهم ,قد امب مألسسو الحراة الصهيونية سمبقمً وقمد إسرائيل يحقمً
ال ثير عن عالقة إسرائيل بملِرب ,ويُسر ال ممب اإلسرائيلي رعمموِ ايلونر هذا الظمهر بقولر در إن
اراهية العرب إلسرائيل مبدو نابة يطير ي نظر األشيم

الذين يحملون ذارى ممرييية من مشالة

بملمجربة الشيصية أو عر وهم من مصمدرهم األولىر  .هذا ال را يبعن اثير من المهديدار المزعجة
بإبمد إسرائيل ممديمً وسيمسيمً ,إن المهديدار العربية ي زالر مدمر اإلحسمِ الطبيعي السليم الذ امن
أهم األهدا

السيمسية للصهيونية  ,ذارى امرثة النمز بقر حية لمثير مهديدار اإلبمد العربية ي

قلوب ال ثيرين من اإلسرائيليين والشممي 2001,د. 131

يقو رأبم ايبمنر ,وزير يمرجية إسرائيل األسبق ,وهو يهود

همجر من جنوب إ ريقيم ,إن

المهمجرين اليهود الشرقيين يشالون جس اًر للمعممل مع العملم الممحدن بمللِة العربية ,رسيبقى من
واجبنم حقن هأليء اليهود بملروح الِربية بد أن نسمح لهم بجرنم إلى شرقية دير اعميمديةر.
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منذ مطلع 1948م حمولر قيمد الحراة الصهيونية إقنم الُيلسو

والعملم البرر آينشممين

قبو مسلم منصب رئيِ الدولة ي إسرائيل عند إعالن قيممهم .ومن المعرو

أن بن دوريون بذ

مسمعي حثيثة ي هذا المجم مع آينشممين ,واذلك عل حمييم وايزمن .و ي أحد اللقمءار بين وايزمن
وآينشممين س

األيير وايزمن إذا حصل اليهود على لسطين ,ممذا سياون مصير العرب؟ جمب

وايزمن ببسمطة إنهم ي شيء مقريبمً ومراز الدراسمر السيمسية وايسمراميجية1972 ,د . 26

ومم يقولر وايزمن ينسجم مممممً مع مُهوم ايسمعممر ايسميطمني للسلطمر األجنبية ,قد
اعمبر ايسمعممريون ,الدو دير األوربية يملية من السامن أو يملية من الحضمر  .وأن السامن
األصليين يصبحون يمر أية معمدلة عند الحدين عن مسمقبل البالد ,وي يالا ايسمعممر
ايسميطمني نُسر بمحليل مسموى المطور القومي للسامن األصليين ومضمون ثقم مهم وحمجممهم أو
مصملحهم ,وحمى إمامنية أيذ ردبممهم ي الحسبمن أو حمى مجرد ايطال عليهم ,وي مجم عندا
للحدين عن حقول هأليء السامن ,نمهيك عن حقهم ي مقرير المصير اِيرهم من البشر.
وبسبب ادعمء المل ية الممرييية ,أقيمر العديد من المسموطنمر على أراضي أدعر أنهم
مممل مر يهودية ممرييية ,أو على األقل أنهم امنر معود لليهود قبل عمم  ,1948وهذا ينطبق على
الحي اليهود

ي اليليل ,مسموطنة دوش عمسيون ي القدِ ومراز الدراسمر السيمسية وايسمراميجية,

1972د . 26

 ايدعمء الجِ ار يد وهذا يشمل عدداً من المسموطنمر المي أقيمر على طو الي

األيضر

الذ يُصل الضُة الِربية عن إسرائيل بشال يجعل الحدود مسمقيمة مقريبمً.
 إقممة المعمز د لقد محولر المنمطق الُلسطينية المحملة عمم  1967إلى منمطق معزولة ,أو مم
يعر بظمهر جلد النمر ,وقد نُذر هذا اليطة عبر عملية مرابة اسمهد رد
 .1احمال
ومشر

المواقع ايسمراميجية ي الضُة الِربية ,حين م ون المسموطنة محصنة طبيعيمً

على مُمرل الطرل ,ألن من يسيطر على المُرل يصبح سيد األرق ,امم يقو إيِم

آلوند رايسميطمن اسمهد

بملدرجة األولى ,ضممن أن موضع مسمحمر ممزايد وبمسممرار محر

سلطة الشعب اليهود ر ,وبشال عمم ينطبق هذا النو من النشمذ ايسميطمني على ال مل
ايسميطمنية المي نُذر ي عهد حاومة المعراخ حمى عمم  ,1977واسمهد ر م ريِ مشرو آلون
ينسحمب جزئي من الضُة الِربية مقمبل حل وس إقليمي ,ومراز ايسميطمن ي دور األردن,
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ومنطقمي بير لحم واليليل ,المسموطنمر الموجود بملقرب من ي

الهدنة ,والمسموطنمر المي

أقمممهم حراة دوش أمونيوم ي منطقمي رام هللا ونمبلِ.
 -2مطويق المدن العربية من يال مجموعة من األطوال ايسميطمنية المممملية بهد

مسهيل

السيطر على هذا المدن وقطع الطرل الموصلة إليهم ,ومسهيل اقمحممهم واحماللهم
وThe Merip 1983,33-39

.

أمم رالبرو يسور سو رر ي محمضر لر حو المطور السامني ي إسرائيل وميمطر قم در أنر
سياون  %58من العرب و %42من اليهود مم بين النهر والبحر المموس

ي عمم 2020م ,ودعم

إلى انسحمب إسرائيلي أحمد الجمنب من األراضي المحملة ,إذ يمان لل يمن الصهيوني من دونر أن
يمالشى ي األعوام القمدمة ,ويحظ أن الطول الديمود ار ي يضيق الينمل على إسرائيل بسرعة
جنونية ,وبملمملي يمان للن از أن يدوم ل ن الزمن يعمل ضد مصلحة إسرائيل ,لذلك ينبِي عليهم أن
مميذ ق ار اًر شجمعمً وصعبمً بمنسحمبهم من األراضي انسحمبمً أحمد
حدود إلسرائيل ,واي إن العرب سو

الجمنب ,وينبِي على الُور رسم

يقومون بإدراقهم ال يعد لل يمن اليهود

وجودر .ودعم سو ر

أقوالر بمليرائ المي مظهر الضُة الِربية مقسمة إلى ثالثة أقسمم محدد بمسيير ماهربد قسم من
جنين إلى رام هللا ,وآير من بير لحم إلى اليليل ,وثملن صِير حو أريحمو . Peres , 1970: 269

و ي مقمبلة مع صحيُة صند

مميمز بممريخ  1969/6/15قملر ردولداممئيرر رئيسة وزراء

إسرائيل ي ملك الُمر  ,ر ليِ للُلسطينيين وجود ,إن المشالة ليسر مشالة وجود شعب ي لسطين
يعمبر نُسر الشعب الُلسطيني ,وليسر المشالة أننم طردنمهم وأيذنم أرضهم عندمم حضرنم ,هم لم
يوجدوا أسمسمًر وعبدا1977 ,د . 40

هذا المعملي الذ

يجسد الوجر اآلير للدونية ,هو نُسر إحسمِ المسموطنين بميسمعالء على

السامن األصليين الذين اعمبروا بمثمبة برابر أميحر لهم رصة المعر على منجزار الحضمر الِربية
وهو ينبع من مجموعة األسمطير نُسهم المي طملمم رددهم المسموطنون امم يقو المُار المعرو
ماسيم رودنسون والذ

يزعم أن األراضي المي يجر اسميطمنهم يملية من السامن ي يمل هم أحد و

.(Ehan, 1970, 36
من يال مم ذار سمبقمً ,إن الجدار مم هو إي مظهر من مظمهر األبمرمريررد ,بل يماننم القو د
إن الشال العملي لمجسيد األبمرميد هو من يال الُصل العنصر  ,حين مورسر هذا السيمسة رسميمً
ي الوييمر الممحد حمى السمينيمر من القرن الممضي ,و ي جنوب إ ريقيم حمى المسعينيمر من
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القرن الممضي و ي إسرائيل حمى اآلن ,ومطمبقر مجليمر جوهر الُصل العنصر

ي ال من هذا

البلدان الثالثة ردم وجود ورال أو مبمينمر ,اقمضمهم بعق ضرورار معينة ,يصوصمً ي إسرائيل.

 الفصل العنصري في الواليات المتحدة:يجب الممييز بين نمطين من الُصل العنصر  ,أويًد الُصل القمنوني ,ويمجسد هذا الُصل
من يال المشريعمر والقوانين المي مُرق الُصل العنصر ومعمقب من يرم ب أية ميملُة .وقد
ألِي هذا النو من الُصل ي أواس
اجمممعية وق اررار سيمسية وظرو

السمينيمر .ثمنيمًد صل األمر ,وي مي نميجة لمممرسمر

اجمممعية وسيمسمر حاومية مألد

عرقي أو وثني ردم عدم وجود مشريعمر من

إلى صل النمِ على أسمِ

على ذلك ,وي ي از هذا الشال من الُصل العنصر

موجوداً ي أمم ن اثير ي الوييمر الممحد ر والموعد2001,د . 27

ي الوييمر الممحد هو األقدم واأل ثر دموية,

رمألاد الوقمئع الممرييية أن الُصل العنصر

وقد مورِ ضد الزنو األ مرقة الذين امنر ميمطُهم سُن القراصنة من الشواطئ األ ريقية ومحملهم
إلى الوييمر الممحد للعمل ي المزار  ,وقد ممرازر األدلبية السمحقة من الزنو
الجنوبية ,وامن الموقا من مس لة محرير الزنو أحد أبرز قضميم اليال
والوييمر الجنوبية يال الحرب األهليةر .سمة أيرى للُصل العنصر

ي الوييمر

بين الوييمر الشمملية

ي الوييمر الممحد وهي أنر

لم يصل لدرجة األبمرمريررد ألن الزنو امنوا يشالون أقلية سامنية مسميدم للعمل ي األريم  ,واألدلبية
السمحقة منهم امنوا عبيداً وبملمملي يعمبرون من األمالك المنقولة ,ومعود بدايمر الُصل العنصر

ي

الوييمر الممحد إلى بدايمر الِزو األوروبي للعملم الجديد ,ويصوصمً أمريام ,وقد اسممر حمى
ز يطبق على أرق الواقع والموعد2001,د
السمينيمر من القرن الممضي عندمم ألِي قمنونيمً ,ل نر ي ي ا
. 28

روأطلق على المعمز المي رضر على السود ي جنوب أ ريقيم العيش يهم اسم بمنموسممنمر
وهي معني موطن السود وال لمة مشمقة من األ ريقمنية ومم لا من جزأين  Bantuومعني أسود All
 blackوسممن معني بالد  .homelandوقد صدر القمنون بمشايل البمنموسممنمر رسميمً عمم 1950
وبقي سمر المُعو حمى عمم  1994وبموجب هذا القمنون حددر عشر معمز للسود رو Laws Of
,The State Of Israel, 62 – 64,نر .

يعمبر المشرو الصهيوني آير المجمرب ايسمعممرية ي العملم وأ ثرهم معقيداً ,ألنر يقوم على
مم يعر بمسميطمن اينُصم الذ ممرسر المسموطنون ي جنوب إ ريقيم وروديسيم واينيم وأدى إلى
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قيمم ايمنمر اسميطمنية وممرِ ايسمعممر ايسمئصملي أو اإلجالئي إلزالة ال مم ينممي إلى لسطين
بشريمً وحضمريمً قبل عملية بنمء ال يمن .عندمم احملر إسرائيل الضُة الِربية وقطم دز  ,وامعمنمً
بملممسك ,بمعمبمرهم أرضمً يملية أو شبر يملية ,أطلقر عليهم عبمر األراضي المدار  ,وبديً من اسم
الضُة الِربية مسميدم إسرائيل اسمي يهودا والسممر  ,وأيي اًر صلر القدِ عن الضُة الِربية .أمم
السامن قد وجدوا أنُسهم ييضعون لمشيئة الحم م العسار الذ

يمحام بال المُمصيل اليومية

العممة واليمصة ,من أر ٍ
اق ومدارِ وميما ,وزراعة ,ومحم م ,ومشم ٍ  ,ومجمر  , ...وي يجوز
ايعمراق على أوامرا ,والنمِ يقدمون إلى محم م عسارية أحاممهم مصل ي عدد من األحيمن إلى
أ ثر من مئة سنة و. Laws Of The State Of Israel:,32
ويال مً يمُمقيمر جنيا ,يصوصمً امُمقية جنيا الرابعة لعمم  ,1949المي ممنع قوار
ايحمال من نقل السامن إلى المنمطق المحملة ,يند ع المسموطنون ,بحممية قوار الجيش وحرِ
الحدود لالسميطمن ي الضُة الِربية وقطم دز  ,وبملمملي ياون هنمك طر من ,إحداهمم يمممع بال
الحقول ,بمم يهم حق ايعمداء على اآليرين وسلب أمال هم ومدميرهم ,وايعمداء على أرواحهم,
ومصمدر ثروامهم الطبيعية ,و ئة أيرى معمبر جممعة من الِربمء معيش على أرضهم بشال دائم ,وي
ميملا نظر ايحمال إلى الُلسطيني ,ومعمملمر القمسية جداً للُلسطينيين ي األراضي المحملة عمم
 , 1967عن معمملة حاومة بريموريم العنصرية للسود األ مرقة ,قبل سقوذ نظمم األبمرمريررد والموعد,
2001د . 114

واذا امنر بريموريم أنش ر المعمز وأجبرر السود األ مرقة على العيش يهم ,قد سعر
إسرائيل ,من يال ايسميطمن والطرل ايلمُم ية إلى يلق هذا المعمز  .ومن جهة أيرى ,ومثلمم
سعر جنوب إ ريقيم إلى اسميدام الحام الذامي للمعمز اوسيلة للميل

من السامن  ,و رق الُصل

العنصر  ,وم ريِ مبدأ المطور المنُصل للمعمز السوداء عن جنوب إ ريقيم ,مع بقمء إمامنية
اسمِاللهم ي ال المجمير ,لج ر إسرائيل إلى الحام الذامي إلعمد إنمم ايحمال بم مليا أقل,
وبمعم ار

ودعم دوليين ,مقمبل إعطمء الُلسطينيين مهمة القيمم ب عمم ميدم ايحمال مثل المنسيق

األمني  ,ومالحقة المقمومة  ,والحُمظ على أمن إسرائيل بدون مقمبل والبحير 2003,د . 62

ولو رجعنم إلى بداية جلسمر المُموضمر ي الجولة السمدسة ي واشنطن اعمبم اًر من
 ,1992/8/23قدمر إسرائيل مشروعهم للحام الذامي الذ جمء ي ثالثين صُحة وامن مميلُمً عمم
ورد ي امُمقيمر اممب ديُيد ,وهو يسمهد

بملدرجة األولى رضرب عالقة اإلنسمن الُلسطيني
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ب رضرر ويجرد الُلسطينيين ,حسب أقوا

ميرون بنُيسمي -مدير مراز المعلوممر حو الضُة

الِربية-د رهنمك حقين أسمسيين يميحمن منمية األراضي المحملة وحرية اممالك األراضي .ر.إن األبمرميد
ثمر ايسمعممر ايسميطمني القمئم على إنامر حقول الشعوب دير األوروبية ي المسموا وايسمقال
والمقدم من منطلقمر عنصرية معطي لألوروبي األبيق حق اسمِال
بمعمبمر أن اإلنسمن األبيق يمثل ر شعب هللا الميممرر ,وي ييملا ي مجم

األيرين ومقرير مسمقبلهم
رق الُصل العنصر

ومشريع الممييز ضد دير األوروبيين واعمبمر األقمليم المي يسعى األوروبيون إلى إقممة نظم ايسمعممر
ايسميطمني عليهم ,منمطق يملية من السامن ,ي ييملا ايسمعممر ايسميطمني ي الوييمر الممحد ,
عن ايسمعممر ي جنوب إ ريقيم -روديسيم سمبقمً -واسمعممر إسرائيل لُلسطينونر (Cohen. 1972 :

ونسمنمج ممم سبق أن المرجعية الُارية اإلسرائيلية مبنية على مم صرح بر المُارين اليهود من إنامر
حقول اآليرين ومعمليهم على البشر ,و ايسميطمن واحمال أرضى الِير وبنمء الجدر بملقو هي ثمر
ونمم هذا األ امر ,من الواضح أن الُار اليهود

م ثر بملمجمرب السمبقة المي اسميدمهم أجدادهم

ومُاريهم ي القدم ,وأنهم يريدون أن يسمعيدوا موروثهم الُار  ,من يال مجمربهم السمبقة ومجمرب
حلُمئهم ي الوييمر الممحد  ,وبملردم من شل ملك المجمرب إي أنهم مم زالوا يريدون مطبيقهم على
األراضي الُلسطينية ويمصة برسم مسمرار جديد لجدار يُصل بينهم وبين الُلسطينيين على أراضي
الضُة الِربية.
المبحث الثاني :اإلطار التاريخي لفكرة جدار الفصل اإلسرائيلي.
إن الجدار اإلسرائيلي الذى مشيدا إسرائيل بم لُة بمهضة ليِ ق امم مدعى لوقا الهجممر
الُلسطينية على اإلسرائيليين وانمم هي من أجل األهدا

الذى أعلن عنهم مراز بيِن للدراسمر

ايسمراميجية ,وأن األطمم اإلسرائيلية ليِ لهم حدود وممرسية ي عقيدمهم و ى جذورهم الممرييية؛
ويعر أيضمً بملسيم األمني أو جدار الُصل العنصر  ,وامن من بين القضميم ال برى المي أثيرر
يال الحملة اينميمبية اإلسرائيلية عمم  2003إقممة حمجز أمني ر سيم أو جدارر دعم إلى بنمئر
حزب العمل ي إسرائيل ,على اممداد الي

األيضر ليسمهم ي منع الهجممر الُلسطينية دايل

إسرائيلو , History of Israel and Palestine part: 11نر .

أوالً :نشأة الجدار.
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ر ي مطلع الهجر اليهودية إلى لسطين ,أواير القرن الممسع عشر ومطلع القرن العشرين,
امن الصهمينة يقيمون الجدر حو مسموطنممهم ,ويشير ال ممب الصهيوني يهودا ليطمني إلى أنر ي
العشرينيمر والثالثينيمر أطلق اليهود حملة رجدار وبر ر ,ي إشمر إلى اون المحصين أهم عنصر
ي العقيد األمنية للدولة العبرية ,وحمى عندمم انمقل الصهمينة إلى شن الهجممر اإلرهمبية ضد
الُلسطينيين ,ظلر العقيد ذامهم قمئمة .حين ر ع الصهمينة شعمرد رهجوم وجدارر وبعد اإلعالن عن
الدولة بقي الجدار يحمل مامنة ابير ي العقيد األمنية ,ويشير ليطمني إلى أن رئيِ الوزراء
الصهيوني األو دا يد بن جوريون امن يشمهد وهو يشمرك ي إقممة الجدار حو المسموطنمر
الحدودية انو من أنوا األعمم المطوعية ي ذلك الوقر روالعيلة  ,2016,نر .

و ي انميمبمر ال نيسر عمم 1988م طرح حزب العمل يطة رهملو يمر المي اقمرحر إقممة
السيم الُمصل على ي المممِ بين الضُة الِربية واألرق المحملة عمم  ,1948ول ن اللياود مز
ي ملك اينميمبمر .أمم عمم 1994م ظهر مر أيرى اقمراح إلقممة سور يُصل دولة ال يمن عن
الُلسطينيين ,هذا ايقمراح وضعر وزير الدايلية موشير شمحم

ي زمن رئيِ الوزراء الصهيوني

المقمو اسحق رابين ,وذلك قبل أيمم من انسحمب الجيش الصهيوني من قطم دز .

ر امم ظهرر ار الجدار ي عهد رئيِ الوزراء الصهيوني السمبق إسحمل رابين عمم 1995م
بعد عملية بير ليد ايسمشهمدية ,حين طلب رئيِ الوزراء الصهيوني رإسحمل رابينر من وزير األمن
الدايلي رموشير شمحم ر وضع يطة لُصل ال يمن الصهيوني عن الشعب الُلسطيني ,وعمل شمحم
مع الجيش والشمبمك إلعداد اليطة للمنُيذ ,ول ن الُار سقطر ألسبمب اقمصمدية .وحينهم قم رابيند
رأيرجوا دز من مل أبيبر .وأشمر رابين ي إحدى مصريحممر بملقو د رإننم نعمل بجد ونشمذ من أجل
اينُصم عن الشعب اآلير الذ

نسيطر علير ,واننم سنصل إلى هذا الِمية عمجالً أم آجالًر,

وأعرب إسحمل رابين عن ردبة حاوممر ي صل المنمطق الُلسطينية عن المنمطق اليهودية حين
صرح بقولرد رنحن هنم وهم هنمكر ,وامنر ملك األقوا أولى معبيرار رابين عن مصطلح الُصل.
ى
و ي آذار 1996م مبلورر ار إقممة جدار للُصل على طو محوروهحمينور الشرقي ,وامن
الحدين آنذاك عن منطقة مقمطعة بعرق ايلوممرين دايل الضُة الِربية وراء الي

األيضر,

لمصبح شاالً من أشام األحزمة األمنية واعمبمرهم منطقة عسارية مِلقة ,ل ن هذا الُار ر ضر من
جمنب إسحمل رابينر والرقب 2008 ,د . 7
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وضعر يطة رميمسمريمر المي مقوم على إقممة سيم وعوائق على اممداد الي األيضر  ,هذا
اليطة المي وضعهم وبمدر إليهم الوزير أ يِدور اهالني ول ن هذا اليطة سقطر ولم مضع محر
اليمين الصهيوني من محو السيم إلى حدود

موضع المنُيذ وذلك ألسبمب سيمسية ممعلق بميمو

رسمية سيمسية ,هذا الر عندمم مسلم نمينيمهو الحام ي ال يمن اإلسرائيلي عمم 1996موالرقب2008,د

 . 7أعلن إيهود بمراك شعمر درنحن هنم وهم هنمكر هذا الشعمر ر ع إلعمد ار الجدار إلى الواجهة
السيمسية ي انميمبمر عمم 2000م ,ي مقمبلة أجرمهم صحيُة رنيويورك مميمزر مع بمراك أظهر بمراك
يهم أن م صير إسرائيل ادولة ديمقراطية دملب أهلهم يهود مموقا على صل أحمد

الجمنب عن

الُلسطينيين ,وقم أن هذا الشيء إذا لم يحصل لن يموقا الطر من عن سُك دممء بعضهمم على
مر األجيم والرقب 2008,د . 7
ر ون

الميط

السيمسي الذ

طرحر بمراك على إقممة جدار يشمل سبع امل اسميطمنية

مشال  13بملممئة من إجمملي مسمحة الضُة الِربية ,يعيش يهم  80بملممئة من المسموطنين اليهود.
إضم ة إلى منطقة أمنية مشمل محطمر إنذار ,بحين م ون هذا المنطقة موازية لنهر األردن .ومشال
هذا المنطقة  25بملممئة من مجمل مسمحة الضُة الِربية ر والرقب 2008,د 7

امم اشا رزئيا شيار المحلل العسار لصحيُة رهآرمِر من وجود يطة لمنمطق عز على
طو حدود الضُة الِربية ,وذلك ي مطلع حزيران 2001م .بعد شل محمدثمر اممب ديُيد قممر
الُار لمظهر من جديد ي عهد حاومة إيهود بمراك ,حين أصدر أوامر بميصي

ممئة مليون

دوير سنويمً من أجل إقممة جدار مصل دير ممصل ي منطقة جلبو وحمى المطرون يصل طولر
 74ايلوممر والرقب 2008,د . 7

بعد اندي انمُمضة األقصى ي 2000/9/28م ظهرر ار بنمء الجدار من جديد ,ومم اقمراح بنمء
سيم أمني اهربي إل مروني يميللر عدد من البوابمر مسمح بمرور الشمحنمر واأل راد بين الضُة
الِربية وقطم دز والمنمطق الممواجد بهم اإلسرائيليون ,هذا امنر من المصورار المي وضعر لشال
الُصل بين الُلسطينيين ول ن هذا المصور لم ي يذ محل الجد لمنُيذا  ,اليطة المي أيذر طريقهم
ي المنُيذ هي يطة رأ ي دييمرر رئيِ الشمبمك ي براير 2002م ,بدأ العمل بمنُيذ المراحل األولى
لليطة على يد وزير الحرب العملمي ربن اليعمزرر ي  23يوليو 2002م والرقب 2008,د. 8

27

رو ي يوم  26نو مبر 2003م وضعر اللجنة السيمسية لحزب العمل مسود ليطة سيمسية
جديد مع الُلسطينيين مشمل إلِمء حق العود ومحمربة اإلرهمب ,واقممة جدار على طو الي
األيضر ومسوية ي القدِ ,وو ق اليطة ريطلب من الحاومة الصهيونية بنمء جدار مصل
ممواصل ,دون م جيل على طو الي األيضر ,ليضم بدايلر مسموطنمر إسرائيلية ممواجد بمحمذا
الي

األيضر ر والرقب 2008,د. 8

ضرور بنمء الجدار هذا مم أقرا الحزبين ي إسرائيل حزب العمل وحزب اللياود الحم م ,حين
أن الجدار الذ

يبنى هو ي أصلر مشرو أعدا حزب العمل لمطبيق نظريمر بضرور الُصل بين
والرقب 2008,د. 8

الطر ين ,وحزب اللياود هو من مولى المنُيذ واإلش ار

ثم دعم الصهيوني اليبير ايسمراميجي واريُلد ي  2002/3/8إلى إقممة الجدار العمز ,
ى
حين قم ي حوار أجرمر معر صحيُة راممسم يضير ر رلقد أعددر يط ًة اقمرحر يهم أن م ون
األورال ب يدينم بحين ي ندير حربمً ي ملعبهم ,وبمدئ األمر ي بد من صل ممم بيننم وبينهم ي وجود
لجسور مُموحة وي عالقمر اقمصمدية ,وي سيمسية ,صل مطلق على مدار جيل أو جيلين ,أو و قمً
لمم يحممجر األمر ,ولن نبني جدا اًر وهميمً نضحك بر على أنُسنم ,ىإننم نمحدن عن سور اسور برلين,
إن امن بمإلمامن ليان أ بر وعم ٍ جداً حمى أن الطيور ي يمانهم أن مطير من وقر
بل ى
والرقب 2008,د . 9

من أجل الوحد الوطنية ي صُو

ال يمن مصملح شمرون مع ار حزب العمل ببنمء الجدار

شمرون امن يريد السيطر على الضُة بدون جدار ,هذا مم قملر المألرخ الصهيوني إيالن بمبي وأضم
أيضمً أن الحمئ اسمراميجي وليِ م مياي  ,ي شهر حزيران 2002م شرعر الج ار مر الصهيونية بممهيد
األرق لبنمء الجزء األو من الجدار والرقب 2008,د. 9
وقد معددر المسميمر الميملُة المي أطلقهم اإلسرائيليون على رالجدارر والمي ابمدأر برعمئق
الُصلر إلى رالحمجزر والسور األمني ليصبح رالحمجز ضد اإلرهمبر امن يجر ايميمرهم بدقة
ممنمهية أثنمء ايجمممعمر ,ملمصقر بملمسميمر مثل رالعمئقر ورحمجز – سيم ر المي معمبر ذار وقع
لطيا وموحي بُصل بسي يد على حدود حقل أو مرعى ,وازدادر قسومر بملمدر

صبح صل

وأمن وضد اإلرهمب لبن الطم نينة ي نُوِ اإلسرائيليين مع موالي الهجممر وإلقنم ال أر

العمم

العملمي .أمم الُلسطينيين امنوا يطلقون علير رالجدارر مشيرين إلى أنر يبنى ول أراضي لسطينية ,
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بينمم المعمبير المي اسميدممهم الصحم ة العربية والدولية أيضمً امنرد جدار العمر وجدار الُصل
العنصر وجدار الجيمو؛ وجمءر مسمية الجدار من و يحيعم بريألر زعيم حراة اينُصم من جمنب
واحد بقولرد ينبِي أن ياون اسمر الجدار واضحمً رجدار للُصل بين الشعوبر و الدقمل2005 ,د . 133

ومن يال مم سبق سنحمو وضع صور عممة عن نش الجدار والمراحل المي مر بهم إلى
أن وصل إلى مم هو علير ,مع موضيح األهدا

ال ممنة من وراء إقمممر د

يم ون الجدار من عد أجزاء ,جزء منر من اإلسمنر المسلح ,وعلير أب ار مراقبة ,والجزء
األ بر سيم

ير مجسممر إل مرونية ويوجد بعد الجدار يندل بعمق أقصما أربعة أمممر ,ثم طريق

معبد من مسمرين ,ثم مسمحة رملية ممهد يلمقمذ آثمر األقدام ثم سر لُمر من األسالك الشمئاة,
أر ٍ
ق لسطينية مصمدر  ,وان طو
ويبلغ عرضر ي بعق األمم ن  100مم اًر ,مقع الهم ي ا
الجدار 720ايلومم اًر  ,وأن أقل عرق لر هو  50مم اًر  ,وبذلك م ون المسمحة المي يقضمهم بنمألا
من األرق الُلسطينية م ون  36,000,000مم ار مربعمً ,أ

 36ام  ,2لو امن يسير ي ي

مسمقيم ,هذا لبنمئر ق و قمسم 2007 ,د . 90
ويجممز الجدار الُمصل الضُة الِربية ,وقد يصل ي بعق المنمطق إلى عمق  6أو 7
ايلوممرار ,مبلغ مسمحة المنطقة الواقعة بين الجدار الرئيِ والي األيضر على اممداد الطريق مم
بين سملم وألقمنم نحو  96,500دونممً منهم  7,200دونممً منمطق مبنية ممبعة لعشر مسموطنمر .أمم
صل السامن العرب ي األردن عن أشقمئهم ي لسطين بواسطة أرق مسيطر عليهم إسرائيل أو
مسموطنهم .و صل الُلسطينيين عن بعضهم البعق وعن مواطني إسرائيل الُلسطينيين ,بواسطة
حدود مقوم على أسمِ امل اسميطمنية .امم أن المواصل اإلقليمي للمنمطق الُلسطينية ي الضُة
مبني من الجدران أو األنُمل .من هذا الرألية ايسمراميجية انطلق شمرون ي بنمئر للجدار الُمصل
ي محمولة إلرسمء المحددار الجِ ار ية والسيمسية يمُمل انمقملي طويل األمد يحقق من ياللر
أطممعر ايسمراميجية ي الضُة الِربية ,وممم يألاد هذا الموجر موقا المسموطنين اليهود ي الضُة
الِربية وبمسلم ,يلا الجدار العمز  ,2003 ,نر .

وبدأر قضية الجدار الُمصل الذ شر اإلسرائيليون ي بنمئر ي  16يونيو عمم  2002بعد
شلهم ي عملية السور الواقي المي امنر قد شنمهم إسرائيل على األراضي الُلسطينية بحجة ضرب
البنية المحمية للمقمومة الُلسطينية ,إي أن المقمومة الُلسطينية وجهر عد ضربمر دائية ي العمق
اإلسرائيلي بعد انمهمء العملية .وبردم من أن الحاومة اإلسرائيلية لم معلن عن قرارهم إقممة جدار أمني
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مصل على طو الي األيضر إي ي منمصا عمم  ,2002إي أن الحقمئق على األرق مبين أن
المحضير إلقممة هذا الجدار بدأ منذ العمم األو لمسلم أرئيل شمرون رئمسة الحاومة أو حمى منذ
وجودا ي وزار اإلسامن ,قد صمدل شمرون على عد ق اررار بمصمدر مئمر الدونممر من أراضي
المواطنين الُلسطينيين يمصة القريبة من المسموطنمر والمحمذية للي األيضر منهم  .ولم م ن هذا
المر األولى المي مطرح يهم ار الُصل ,قد طرحر هذا الُار عد مرار ي الممضي أولهم ملك
المي محدن عنهم ربنحمِ سبيرر بعد حرب حزيران ,قد اقمرح آنذاك حدوداً قمبلة للد م عنهم من
طر

واحد واليرو من بقية المنمطق ,أمم ربن دوريونر الذ

إعمد ال المنمطق بمسمثنمء القدِ ثم جمء رموشير شمحلر الذ

امن آنذاك زعيمم ممقمعداً قد اقمرح
وضع يطة للُصل أثنمء شِولر

منصب وزير الشرطة ي مطلع سنة  ,1994ول ن شمرون هو أو من وضع هذا اليطة قيد المنُيذ.
ويال عمم  2003مبنى رئيِ الوزراء آرييل شمرون ار الجدار العمز وعدلهم ِير مسمر الجدار
ليشمل ابرى المسموطنمر اإلسرائيلية وجعل ير قسممً من جهة الشرل من ش نر صل الُلسطينيين
إلى جنبين ,يقع بعضهم على الجمنب اإلسرائيلي من الي األيضر الذ

رسممر هدنة  1948ويقع

بعضهم اآلير على الجمنب الُلسطيني .و ي المنمطق الم هولة يظهر الجدار أ ثر من المنمطق
األيرى ,إذ مم إقمممر على شال جدار إسمنمي ضيم ردم أن معظم أجزائر األيرى مبنية على شال
سيم

والقحطمني ,2004 ,جريد .

انمهز شمرون الُرصة المنمسبة لالنطالل حو المنُيذ بذريعة العمليمر الُدائية المي يقوم بهم
الُلسطينيين انطالقمً من الضُة الِربية أو القدِ إلى دايل الي األيضر مدعيمً ب نر يسمطيع إقنم
المجممع الدولي ب ن السبب من بنمء الجدار هو دوا ع أمنية لمنع مد ق الُدائيين إلى دايل العمق
الصهيوني .واعممد شمرون ي يطمر للُصل على قمعدمين وثالن مراحل ,وهيد
القمعد األولىد إنشمء حزاميين أمنيين طويلين.
القمعد الثمنيةد إنشمء جدار بعمق يمراوح مم بين  5إلى  10ام.
و ي شهر حزيران  2002شرعر حوالي  250ج ار ة إسرائيلية بممهيد األرق لبنمء الجزء
األو من الجدار ,وحسب ميط الحاومة اإلسرائيلية ,و عالً بدأر اليطوار العملية إلنشمء الجدار
العمز و ق رألية شمرون المي ي ملمزم بحدود الي

األيضر أو ي

الهدنة الصمدر عن األمم

الممحد عقب حرب  67وانمم حسب الرألية ايسميطمنية الممجذر بملطبيعة الصهيونية ملبيمً ردبمر
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دملبية اليهود الذين يريدون ينق الُلسطينيين وايسميالء على أراضيهم ومراز يم م للدراسمر واألبحمن
. 2011

ر إن المرحلة األولى من الجدار مممد من قرية سملم قضمء جنين ي شمم الضُة الِربية
حمى قرية مسحة ي منطقة سلُير بطو  145ايلومم اًر ,امم يممد مسم ة 20ام إضم ية شمم
القدِ وجنوبهم ليشال مم يسمى بِال

القدِ .ومممد المرحلة الثمنية من الجدار من مسموطنة ألقمنم

جنوب قلقيلية على مسموطنة عو ر قرب رام هللا بطو 186ام ,وبدأر األعمم

ير من مشرين أو

 ,2003ويممد 23ام ي الضُة الِربية ,امم يممد من بلد سملم إلى مسموطنة ال رمل جنوب اليليل
بطو 114ام ,ضالً عن العمل على جدار القدِ ي الرام والحبيب والعوجم وعنممم وحزمم وشعُمذ.
أمم المرحلة الثملثة يسير ي الجدار بمحمذا دور األردن ويممد من عين البيضمء مرو اًر بطوبمِ
ووصويً إلى أريحم والبحر المير بطو 196ام ,يبلغ ثلن مسمحة الضُة الِربية ويعز دور األردن
عن الضُة الِربية مصبح مدينة أريحم منعزلة مممممًر والعمرضة2007,د . 7

أمم الجدار الذ
وحولهم محملة بذلك ي

قممر إسرائيل ببنمئر اليمً ي األراضي المحملة بمم ي ذلك القدِ الشرقية
الهدنة عمم  49وهو نظمم مم ممل يم ون من هيال معقد بمإلضم ة إلى

مدابير عملية إدارية أيرى ,امم أنر يعز قرى ب ملهم ي جيوب محمطة ب سوار ,واذا ا ممل بنمألا,
إنر سيحي

الشعب الُلسطيني ب سرا مقريبمً ب سوار ممم يألد

الدونممر من األراضي الُلسطينية ,وأصبح يحمجز بملُعل آي

إلى دممر شديد ,ومصمدر آي
الُلسطينيين بينر وبين الي

األيضر ,وموجد عالقة واضحة بين مسمر الجدار والمسموطنمر اإلسرائيلية دير القمنونية ي
األراضي الُلسطينية المحملة واذلك بين مسمرا وموارد الميما أيضمً ,ولهذا الجدار آثمر اقمصمدية
واجمممعية مدمر على الشعب الُلسطيني والعمرضة2007,د . 7

ويهد

اسم مم إقممة الجدار العنصر ابمال المزيد من األراضي الُلسطينية ي المنطقة

الواقعة بين الي

األيضر ,الذ

يشال حدود الضُة الِربية قبل حرب العمم  ,1967والجدار

الُمصل العنصر والمي اعمبرمهم السلطمر اإلسرائيلية منطقة مِلقة ب مر عسار يحظر على
الُلسطيني ديولهم ,وبذلك أصبحر هذا األراضي والقرى الُلسطينية منمطق معزولة مممممً عن
محيطهم وجوارهم الُلسطيني ,ممهيداً لمرحيل قسر لسامنهم إل سمح المجم
المهمجرين اليهود الجدد و مرسي2005 ,د . 9-8
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يسميعمب المزيد من

يتضح من خالل ما تقدم ب ن نش الجدار لم م ن طمرئة على ار القيمدار اإلسرائيلية بل
امنر ي قمئمة األولويمر ل سرائيليين ,حين مم منمولر عبر الحاوممر الممعمقبة ,امنوا ق ينمظرون
الوقر المنمسب لمنُيذا ,ويبدو أن إضمعة الوقر ي عملية المُموق والوعود بحل الدولمين وحر
مسمر المسوية مع الُلسطينيين المي دامر أ ثر من  20عمممً امنر مدروسة لمنُيذ سيمسة الُصل
وبنمء الجدار ,من جمنب واحد.
وختاماً يتضح لدى األذهمن أن الحاوممر اإلسرائيلية ومن يال دراسة الواقع الُلسطيني
المعقد وديمب البرامج السيمسية الموحد

لمجمو ال ل الُلسطيني ,وديمب الدبلوممسية الُلسطينية

وعدم مقدرمهم للمعممل مع األزممر المي يصنعهم ايحمال جعلهم ي حملة ميب دائم وانشِم

ي

األزممر الممعدد  ,منهم المملية ,واإلدارية ,والُصمئلية ,والحيممية.
إن ايحمال اإلسرائيلي ممرِ المسويا والمراودة من يال المُموضمر أو بحجة قيمم بعق
المنظيممر الُلسطينية بعمليمر دائية ضدا ,مسمذرعمً بمألمن والد م عن النُِ ليحدن

ي النهمية

بيئة موامية لر لمنُيذ سيمسممر الموسعية وايسميطمن والضم وبنمء الجدار ,والوصو إلى أهدا ر
وأطممعر الحقيقية ي الموسع والضم ومُايك أ مسمحة أرق لسطينية ممواصلة من ش نهم أن يقمم
عليهم دولة لسطينية قمبلة للحيم .
ثانياً  :األهداف الحقيقية لبناء الجدار اإلسرائيلي.
 األهداف الديمغرافية والسياسية واألمنية واالقتصادية -:مدعي حاومة ايحمال اإلسرائيلي أن إقدامهم على بنمء الجدار الُمصل للحد من عمليمر
المقمومة المي منُذ دايل األراضي المحملة عمم  ,1948إي أن ظمهر األمر يشير إلى أن الهد

من

الجدار هو يلق واقع جِ ار ي على األرق يصعب مِييرا ,هذا الجدار ينظر إلير على أنر هو
الحدود المسمقبلية بين إسرائيل والضُة الِربية ,إذ أن إسرائيل لو أ اردر أن مقيم جدران عمزلة امن
بإمامنهم أن مقيمهم دايل أراضي  ,1948أو على األقل امن بإمامنهم أن مسمعيق عن الجدار
اإلسمنمي -المالا للِمية -ب سالك شمئاة يسهل نسجهم امم مسهل إزالمهم ومألد
أن ادعمء إسرائيل أن هذا الجدار هو مألقر هو ادعمء ي مبرر لر
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ونجم الدين ,نر .

نُِ الِرق ,ثم

ومن جهمر دا ع رأرنون سو رر عن الجدار واعمبرا مصلحة اسمراميجية لل يمن اإلسرائيلي مسمشر مً
المسمقبل الديمود ار ي للمنطقة ي سيمم الحدود مع الُلسطينيين عندمم قم د رإن المعطيمر الديمود ار ية
المميز عن السامن الُلسطينيين مشير إلى أنر لن ياون من الممان مقلي

الُجوار ي المسمقبل

المنظور ,وثمة لهذا ديير مصيرية ممعلق بملحدود أو بملجدران المي مُصل بين إسرائيل وبين جمرامهم.
امم يُسر هذا األمر ,أ ثر من شيءُ ,ي عمم  2010امن نحو  4ماليين عربي ممالصقين بحدود
رإسرائيلر .ومن ي

الحدود وحمى مسم ة نحو  50ايلومم اًر عنهم ,يعيش  10ماليين آيرون .ي

دضون أقل من  20سنة ,سمضمعا هذا المجموعة السامنية عددهم ليبلغ  7ماليين بملمالصق مع
الحدود و  20مليونمً آيرين ي نطمل ي يمعدى  50ايلو ممرا ,هذا الزيمد سممرمب عليهم ,زيمد الطلب
على الميما لالسمهالك المنزلي والزراعي وبيسمرو

و سو ير 2010 ,د . 34

منذ مسلم رئيِ الوزراء السمبق وإسحمل رابين عمم  1992وديولر ي مُموضمر مع منظمة
المحرير الُلسطينية أمر قمد الجيش اإلسرائيلي بإعداد ميططين ,األو د يمعلق بمقمحمم المدن
الُلسطينية ي حم

شل عملية السالم ,والثمنيد إعداد يمرطة ممضمن رالمصملح األمنية والحيويةر

إلسرائيل ي الضُة الِربية بهد

ضم بعضهم يمصة يمم يمعلق بملمسموطنمر والميما ,والبعق اآلير

يمُمل حولهم مع الُلسطينيين م ون ير أولوية اإلدار وايسمعمم إلسرائيل ي أوقمر الطوارئ وديرهم,
وأهم المصملح الحيوية اإلسرائيلية ي الضُة الِربية وقطم دز هي المحم ظة على أمن المسموطنمر
وهو مم يمطلب سيطر إسرائيلية على محمور الطرل وممجواير1981,د . 28-27
 .1إ يجمد قطم أمني إسرائيلي على طو الحدود الشرقية للضُة الِربية ووضع معسارار وقواعد
جوية ونقمذ مراقبة يهم والمحم ظة على محمور الطرل الرئيسية العرضية لمواجهة أية ميمطر من
الشرل وذلك يقمضيد
 .2ضرور وجود قوار عسارية إسرائيلية ومحطمر إنذار ومنمطق أمنية للجيش ي منمطق
اسمراميجية معينة ي الضُة الِربية وقطم دز .
 .3المحم ظة على القدِ ال برى.

 .4السيطر على حوق الميما الِربي واإلش ار
 .5إقممة قطم

علير وأيذ 5ام على طو الي األيضر.

مصل رقطم أمنير بعرق  3ام.
ال هرومِنمطيسية ي الضُة الِربية وقطم دز .

 .6السيطر على المجم الجو وعلى األطيم
و.(Benvenisiti,1985:30-31
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 .7نهب وسلب المزيد من األراضي والميما لصملح إسرائيل والمسموطنمر.
 .8الحسم النهمئي لموضو الدولة الُلسطينية ,على أن ي مقوم لهم قمئمة ي ظل المُمير والمشمير
الذ سيحدثر الجدار ي المجممع الُلسطيني.
 .9المحطيم المنهجي والمبرمج لالقمصمد الُلسطيني وحرممن مئرمر آي

الُلسرطينيين مرن قرومهم

ومصمدر رزقهم ووجودهم وبملمملي د عهم للهجر شرقمً.
 .10حل أحمد الجمنب أمالً من الحاومة اإلسرائيلية ب ن ياون الجدار حدوداً للدولة الُلسطينية.
.11إزاحة الي األيضر الُمصل بين إسرائيل واألراضي الُلسطينية والِمءا ي مواقع اثير ي
سعي إللِمء حدود .1967
 .12ضم المجمعمر ايسميطمنية ي الضُة الِربية إلى إسرائيل ومصمدر أ بر مسمحة من
أراضي الضُة الِربية ب قل اثم ة سامنية ممانة.
.13يقسم الجدار الضُة الِربية إلى أربع امنمونمر معزولة مسيطر إسرائيل على محيطهم وممرك
للُلسطينيين إدار شألونهم الدايلية.
.14يقضي الجدار على أ

رصة إلقممة دولة لسطينية وقمبلة للحيم ضمن حدود عمم .1967

.15اإلبقمء على حملة الص ار مع الُلسطينيين على مم هي علير اليوم اي ي مبرز إلى السطح
اليال مر الدايلية ي إسرائيل.
.16حصر الص ار مع الُلسطينيين دايل المدن الُلسطينية وعدم نقلر دايل إسرائيل على شال
عمليمر اسمشهمدية وديرهم.
.17المحام بميقمصمد الُلسطيني واسمعمملر ا دا ضِ

سيمسية.

 .18صل الضُة الِربية والقدِ الشرقية وقطم دز عن بعضهم البعق وعن أ محي عربي
واسالمي ومحويلهم إلى جيوب لسطينية ي محي إسرائيل.
 .19المحم ظة على األدلبية اليهودية ي لسطين الممرييية ,حين ممحدن اإلحصمءار
اإلسرائيلية أن الموازن الديمِ ار ي سيميل لصملح العرب الُلسطينيين ي السنوار القريبة ,وحسب
المصمدر اإلسرائيلية بلِر م لُة المقطع األو من الجدار والمي انمهى ممويلهم  ٥,١مليمر شيال
وحسب المدير العمم لوزار الد م

إن الُة ال الم من الجدار سمبلغ عمليم نحو ١٠ماليين شيال

والدقمل2005 ,د . 133
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ومن يال مم سبق ,محمو إسرائيل وبال الوسمئل المممحرة لرديهم مضرليل الر أر العرمم العرملمي,
واقنمعررر ب ر ن الجرردار الُمصررل إنمررم هررو سرريم أمنرري الهررد

منررر منررع رجررم المقمومررة الُلسررطينية مررن

الررديو إلررى دايررل أ ارضرري لسررطين المحملررة عررمم  1948م للقيررمم بعمليررمر عسررارية ضرردهم .ول ررن
الحقيقة والواقع على األرق عاِ ذلك مممممً؛ إسرائيل مهد
العديد من األهدا

مرن وراء إقممرة الجردار الُمصرل محقيرق

ر ية ,وهي على النحو المملي:
وايعمبمرار السيمسية وايقمصمدية واألمنية والديمود ا

واألسممذ ,2010,دورية

 .1األهداف السياسية :إن الجدار الُمصل بمثمبة مرسيم حدود من جمنب واحد بين إسرائيل
والُلسطينيين ,و رق حقمئق جديد على األرق ممثلر ي السيطر على مسمحمر ابير من
األراضي الُلسطينية ,وقد عمل الجدار الُمصل على مقسيم الضُة الِربية إلى ثالثة أقسمم هيد


ممر مربع ,أ
منطقة أمنية شرقية على طو دور األردن بمسمحة  1237ايلو ًا

مم يعمد

 %21.9من مسمحة الضُة الِربية ,ومضم هذا المنطقة العديد من المسموطنمر اإلسرائيلية.
 منطقة دربية أمنية بمسمحة  1328ايلو ممر مربع ,أ مم يعمد  % 23.4من مسمحة الضُة
الِربية ,وهذا يعني أن المم المنطقمين مضم  % 45.3من مسمحة الضُة الِربية.
المنطق ررة الثملث ررة الم رري مبل ررغ مس ررمحمهم  % 54.7م ررن مس ررمحة الض ررُة الِربي ررة ,وسمقس ررم إل ررى 8
لسطينيم بينمم قدرر السلطة الوطنيرة الُلسرطينية المسرمحة الممبقيرة بحروالي نصرا
منمطق و 64معزيً
ً
مسمحة الضُة الِربية ,وبذلك مصبح المنطقة الممبقية عبمر عن مجموعة من ال نمونمر الممنمثر على

شال جزر ,وي يوجد أ مواصل جِ ار ي بينهم وبرذلك يمعرذر الموصرل إلرى حرل سيمسري معقرو حسرب
الح ررد األدن ررى م ررن اليط ررمب السيمس رري الُلس ررطيني الق ررمئم عل ررى دول ررة لس ررطينية عل ررى ح رردود ال ارب ررع م ررن
حزيران ,وبذلك ممنصل إسرائيل من ايمُمقيمر الموقعة مع الجمنب الُلسطيني واألسممذ ,2010 , ,دورية

إن إسرائيل مسميدم هذا الجدار اورقة ضِ ومقميضة ي حملة حدون مُموضرمر حرو الحرل
النهررمئي وطرررح القضررميم المرازيررة مثررلد القرردِ ,والالجئررين ,والحرردود ,والمسررموطنمر .عرردد مررن األنُررمل
والجسور مرب مجموعة من ال نمونمر على  %42من مسمحة الضرُة الِربيرة هرذا هري رأليرة إسررائيل
للدول ررة الُلس ررطينية , .لمن ررع قي ررمم دول ررة لس ررطينية مس ررمقلة قمبل ررة للحي ررم  ,ملجر ر إسر ررائيل إل ررى مث ررل ه ررذا
اإلجراءار والمممرسمر دير الشرعية المنم ية لقواعد القمنون الدولي واإلنسمني ,امم معمرل إسررائيل مرن
يررال الجرردار علررىد محمصررر المرردن الُلسررطينية ومنررع المواصررل الجِ ار رري بررين مرردن الضررُة الِربيررة
ومعطيرل حراررة المواصررل بررين المرواطنين  ,ومحمصررر مدينررة القرردِ و صررلهم عررن ايمصررم والمنقررل رري
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محيطهم العربي ,ومحرمهم من مرازهم الديني والحضمر والممرييي .وعلى مثبير األمر الواقع بمعمبمر
القدِ عمصمة إسرائيل ,وضم أ بر عدد ممان من المسرموطنين ,حيرن بلرغ عردد المسرموطنين دايرل
الجدار  200.000مسموطن وبهذا ياون الطمبع المضُى هو اليهود  ,واسمبعمد أ بر عدد ممان من
الُلسطينيين يمر الجدار واألسممذ2010 , ,د 356

 .2األهداف االقتصادية :أقدمر إسرائيل على مصمدر مسمحمر ابير من األراضي الُلسطينية
يمصة الزراعية الواقعة بمحمذا جدار الُصل بضمهم إلى المسموطنمر اإلسرائيلية .لقد بلغ عدد
المسموطنمر اإلسرائيلية المي منو

إسرائيل ضمهم  71مسموطنة إسرائيلية يسانهم حوالي

 341.000مسموطن إسرائيلي ,أ حوالي  % 80من عدد المسموطنين اإلسرائيليين الموجودين
ير وعبئمً اقمصمديمً ثقيالً على الموارد المممحة ي
ي الضُة الِربية ,ممم يشال ضِ ً
طم اب اً
الضُة الِربية واألسممذ2010 , ,د 356

إن إقممة الجدار الُمصل يضمن سيطر إسرائيل بمل ممل على ميما الحوق الِربي ,بمإلضم ة
إلى العديد من اآلبمر الجو ية الموجود ي منطقة األدوار ,وان ضرور وجود ميزون ممئي لدى
حمممً إلى مضرر الزراعة والصنمعة
الُلسطينيين ضرور ملحة  ,و السيطر على هذا الميما سمألد
َ
ي مدن الضُة الِربية وقراهم .من يال سيطر إسرائيل عبر الجدار الُمصل على مسمحمر ابير
من الضُة الِربية حولر جزء من هذا األراضي لد ن النُميمر السممة وميلُمر المصمنع  ,دير
ممر ,وسيمسبب العديد من
مراعية لشروذ المعممل مع هذا النُميمر المي يجب د نهم على عمق  500اً
األمراق اليطير وضرر المحمصيل الزراعية والثرو الحيوانية وميملا م ار ق الحيم

ي هذا

المنمطق نميجة لمسرب دمز الزرنيخ والميثمن من هذا الميلُمر .واألسممذ2010 , ,د 357

األهداف األمنيةد ر امن للعمليمر العسارية النمجحة لرجم المقمومة الُلسطينية دايل لسطين
المحملة والضُة الِربية دور ابير ي إثمر الهمجِ األمني اإلسرائيلي ,وأسُرر هذا العمليمر عن
قمل العديد من اإلسرائيليين ,على سبيل المثم د بلغ عدد القملى من اإلسرائيليين من انمُمضة األقصى
وحمى  31ديسمبر 2005م يقمرب  1039من اإلسرائيليين ومجموعة من العمم األجمنب العمملين
ي إسرائيلرواألسممذ2010 ,د . 357

هذا األمر د ع بمإلسرائيليين إلى المُاير ي المسريع ي بنمء الجدار الُمصل ,وقد ظهر هذا
جليمً ي مقمير العديد من ال ممب اإلسرائيليين ومحليالمهم ,ومنهمد مسُي برئيل ,ويمهودا ليطمني,
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وموشير آرنِ ,ويسرائيل هرئيل ,امم أيد إقممة الجدار داني أممر -رئيِ بلديمر ي
الُلسطينيين -والذ

المممِ مع

قم د رإن الجدار سيمنع  % 98من العمليمر ضدنمر .لقد قمم مجلِ السالم
يضم مجموعة ابير من جنراير الجيش بحمالر واسعة دايل المجممع

واألمن اإلسرائيلي الذ

اإلسرائيلي محر شعمر راألمن يسمو الُصلر ,وقم اذلكد ر إن العبء العسار اإلسرائيلي الملقى
اثير ر .وسيمضمن إقممة الجدار الُمصل المواصل الجِ ار ي بين المسموطنمر
على الجيش سيقل ًا
اإلسرائيلية ومنطقة األدوار ,عبر العديد من الطرل ايلمُم ية حو المجمعمر السامنية العربية من
يال مصمدر آي

الدونممر لهذا األد ارق ,وهذا الوضع يحقق ل سرائيليين مجموعة من المزايم

األمنية والعسارية واألسممذ2010 ,د . 357

ر ومن جهة أيرى إن الجدار الُمصل سيعمل على زيمد العمق ايسمراميجي بدولة إسرائيل
طبقمً لمم يزعمونر ,امم يعمل على حممية المسموطنين والمسموطنمر من هجممر المقمومة
الُلسطينية ,وهذا مم طرحر آلون ومبنمر الحاوممر اإلسرائيلية ,وهو معيين حدود من جمنب واحد
ياون نهر األردن والي

الذ

ينحدر ي وس

البحر المير احدود بين دولة إسرائيل والممل ة

األردنية الهمشمية ,ومقوم اليطة على ضم شري إلى إسرائيل يبلغ عرضر من  10-6أميم على
طو واد

األردن صعوداً إلى البحر المير ر واألسممذ2010 , ,د . 359

إن اهمممم إسرائيل بمنطقة األدوار يعود إلى األهمية ايسمراميجية والعسارية لهذا المنطقة حين
معد نقطة ممقدمة ي ي المواجهة على الجمنب الشرقي لُلسطين ,وان سيطر إسرائيل عليهم معد
بمثمبة حمجز وممنع عسار ابير ,هذا مم دأبر علير إسرائيل ي حروبهم مع العرب ,والقمئم على
نقل المعمرك بعيداً عن العمق اإلسرائيلي والمجمعمر السامنية اإلس ارئيلية ,وجعلهم ي عمق أرق
اليصم .
أهدا

إسرائيل بمِير حدود  67طبقمً للمزاعم اإلسرائيليةد

 .1جلب األمن للمواطنين اإلسرائيليين والمسموطنين من يال إقممة الجدار الُمصل.
 .2الرقمبة واإلش ار

وأحامم السيطر على األراضي الُلسطينية ومنع الُلسطينيين من محقيق أية

مامسب سيمسية أو جِ ار ية ,وذلك عن طريق عز األراضي الُلسطينية ضمن امنمونمر
ومعمز وموسيع ايسميطمن وشق الطرل ايلمُم ية و ي النهمية حممية وحد األراضي
المصنُة بمم محموير من مسموطنمر وطرل المُم ية وبملمملي ضمهم إلى إسرائيل.
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 .3سيمسة العقوبمر والضِوطمر د المطلوب أن يد ع الُلسطيني ثمن اقمصمد عملي من يال
اإلدالقمر ,والحواجز والبوابمر ,والمعوقمر األيرى المي مضعهم على المجمر وحرية الحراة
لأل راد والبضمئع وديرهم من اإلجراءار مثل ايجميمحمر ومنع المجو ومصمدر األرق
والميما ومدمير البنية المحمية.
 .4محديد الحدود من جمنب واحدد حين أن السيمسة اإلسرائيلية معممد على الضم وجعل
ايحمال أمر واقع ي رجو عنر و ي النهمية جعل إقممة الدولة الُلسطينية أم اًر مسمحيالً.
واذا قدر وأن قممر الدولة الُلسطينية إنهم سمقوم دايل إسرائيل محي بهم إسرائيل من جميع
ايمجمهمر .ونظ اًر يسمشعمر الحاومة الُلسطينية مدى يطور بنمء الجدار الُمصل ,ومم يلُمر ذلك
من مداعيمر امرثية على جميع منمحي الحيم اليومية للُلسطينيين ,بمإلضم ة إلى ايسمحواذ على
الحقول الُلسطينية وسرقة الميما ,وقطع الطريق على الُلسطينيين من محقيق حلمهم بإقممة دولة
لسطينية قمبلة للحيم  ,وأن مم يجر من مُموضمر مع اإلسرائيليين على نظرية حل الدولمين أضحى
مسمبعداً.
الدور الدبلوماسي الفلسطيني لمواجهة األهداف اإلسرائيليةأدرار الحاومة الُلسطينية السمبعة يطور الجدار
ذارا السيد أحمد قريع وأبو عالء الذ
اسمقم

بداية سبممبر /أيلو

جمء الدور السيمسي والدبلوممسي حسب مم

مولى رئمسة الوزراء بعد رمحمود عبمِ أبو ممزن,ر الذ

 ,2003واضعمً قضية الجدار ي سلم أولويمر العمل السيمسي

والدبلوممسي ,حين اسمعمنر السلطة الُلسطينية بملعديد من الُقهمء ي القمنون الدولي وايسمشمريين
من الدو المي مربطهم عالقمر وثيقة معهم ,وذار رأنر يجب مقمضم إسرائيل عبر المحم م والهيئمر
الدولية ,حين أعدر يرائ

جديد مي

الجدار ي القدِ المحملة  ,و ي شمم درب القدِ

المحملة واذلك ي شمم درب الضُة الِربية ,بمإلضم ة إلى الدراسمر السيمسية والقمنونية المي
شالر أسمسمً للم ار عة الُلسطينية ي محامة العد الدولية ي يهم  ,والمي أدى إلى إصدار موى
هذا المحامة ,والمي قضر بعدم شرعية الجدار ,وطملبر إسرائيل بإزالمر وقريع2008 ,د . 123
ويبرز دور الحاومة الُلسطينية الرسمية حسب مم ورد عن وأحمد قريع ,أبو عالء ي مم يلي د
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مشايل لجنة و ازرية لمممبعة ملا الجدار ,حين قممر هذا اللجنة بوضع يطة وطنية شمملة
لمقمومة الجدار شملر الحاومة ,وهيئمر المجممع المدني ومألسسممر والقوى الشعبية المنمهضة
للجدار ,بمإلضم ة إلى ممثلين عن المجلِ المشريعي والقوى السيمسية الميملُة .



اميذر ق ار اًر بمعمبمر مامب وزير الدولة ,قدور مرِ ,المامب الرئيسي لمممبعة قضية الجدار ,
والعمل مع الجهمر الرسمية والشعبية بشال يومي لمنُيذ سيمسة الحاومة يمم يمعلق بدعم
المنمطق الممضرر من بنمء الجدار.



شجعر منُيذ مشمريع ي المنمطق الممضرر من الجدار ,ويمصة ي شمم الضُة الِربية,
لمحقيق ذلك قممر بمم يليد  -اقمطم مبلغ  36614000دوير من قيمة المشمريع ال لية
المي مرعمهم وزار الحام المحلي لصملح المنمطق الممضرر من بنمء الجدار -.أعدر مقمرحمر
مشمريع للمنمطق الممضرر من الجدار بقيمة  106068000دوير

وقريع2008 ,د. 124

يبدو أن إسرائيل لم معمقد أن القضية سمصل إلى محامة العد الدولية ,واعمقمدهم هذا امن مبنيمً
على مجمربهم السمبقة وعلى قنمعمهم ب ن الحممية الدائمة المي ممممع بهم من الوييمر الممحد وديرهم
من الحلُمء ويمصة ي أوروبم سمحميهم من المحامة الدولية.
اذلك قممر إسرائيل بحملة إعالمية ابير وامصمير دبلوممسية وديرهم ,حمولر من ياللهم مسويق
مبررامهم لصر األنظمر عن السبب الحقيقي لبنمء الجدار ومحمولة مرسيخ مم هو بعيد عن الحقيقة
ب ن الهد

من الجدار هو حممية أمن اإلسرائيليين ليِ إي ,وأن الُلسطينيين يمحملون المسألولية ألن

أعمملهم ضد إسرائيل هي المي و مضطر إسرائيل لبنمء الجدار.
ل ن جمء ذلك عاِ موقعمر الحاومة اإلسرائيلية وهذا مم سنوضحر من موقا محامة العد
الدولية وال أر ايسمشمر لهم ي ضوء القمنون الدولي.
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الفصل الثالث :
جدار الفصل العنصري في ضوء القانون
المبحث األول :جدار الفصل والقانون الدولي.
أويًد موقا محامة العد الدولية.
ثمنيمًد موقا ال أر ايسمشمر لمحامة العد الدولية.

المبحث الثاني :الجدار في ضوء القانون الدولي اإلنساني والجدار.
أويًد الجدار وأحامم امُمقية جنيا الرابعة.
ثمنيمًد محريا إسرائيل لبعق نصو

امُمقيمر جنيا.
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الدولي.

الفصل الثالث
جدار الفصل العنصري في ضوء القانون الدولي
مقدمةد
مدعي إسرائيل أنر بسبب شل ام ة عمليمر المسوية القمئمة بينهم وبين الُلسطينيين ,ومن أجل
الحُمظ على أمنهم من العمليمر الُدائية ,لج ر إلى إقممة جدار الُصل العمز على أراضي الضُة
الِربية والقدِ ,نمج عن ذلك مداعيمر سيمسية وأمنية وانسمنية وبيئية وممدية واقمصمدية مدمر للشعب
الُلسطيني ,وسعر بذلك إلى ضم األراضي الُلسطينية أو ا مسمبهم بملقو و ق الميط اإلسرائيلي
وهو البعد األيطر ي ضوء القمنون الدولي العمم ,وعلير إن اآلثمر الممرمبة على إقممة هذا الجدار
ممِ أيضمً جوهر النصو

الممعلقة بملقمنون الدولي اإلنسمني وحقول اإلنسمن.

حدود عمم 1967م هي الحدود الُمصلة بين األراضي الُلسطينية وردولة إسرائيلر طبقمً ل م ة
المواثيق الدولية ,وو قمً لقرار المجلِ الوطني الُلسطيني الذ

أعلن عن قيمم دولة لسطين عمم

1988على األراضي الُلسطينية المي احملمهم إسرائيل عمم1967م ,ومم م سيسمً عليهم المُموضمر
الُلسطينية اإلسرائيلية ي محمولة للموصل إلى مسوية للص ار القمئم بين الطر ين على أسمِ حل
الص ار عبر المُموق ابمداء من امُمقية أوسلوا الموقعة عمم 1993م.
ومقوم إسرائيل بعمليمر الضم والموسع من يال سن القوانين ,أو بملمممرسة الواقعية عن
طريق القو العسارية أو الحرب ,وقد درجر إسرائيل على مممرسة نمطين من الموسع والضم ,محر
حممية قوامهم العسارية ,حين قممر بمصمدر األ ارضي الُلسطينية واقممة المسموطنمر على أراضي
الضُة الِربية و مح الطرل ايلمُم ية عليهم ,وبطريقة أيرى عملر على بنمء الجدار دايل األراضي
الُلسطينية محر مسميمر ميملُة وبذريعة مو ير األمن؛ ويمر مسمر الجدار ي دايل منمطق الضُة
يصوصم ي المنمطق المي أقممر يهم إسرائيل مسموطنمر ومنمطق صنمعية .وحمى مموز
الِربية,
ً
2012م أسم مل بنمء  %62من هذا المسمر ,وظل قرابة  %3من أراضي الضُة الِربية ي الجهة
لر أ ثر من  %6إضم ية من أراضي الضُة

الِربية من هذا الجدار ,واسم مم المسمر الميط

الِربية ي الجمنب اإلسرائيلي للجدار ,وهذا مم يعبر عنر ي القمنون الدولي بمي مسمب أو الضم ,أ
أن هذا الجدار يمجموز الي األيضر وهو حدود عمم 1967م المي يمعممل العملم معهم احدود واقعية
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ي حين أن الحدود الرسمية إلسرائيل هي حدود قرار المقسيم الذ

اعممدمر الجمعية العممة بقرارهم

 181لعمم 1947م .
م سيسمً على مم سبق سيمم مقسيم هذا الُصل إلى مبحثين طبقمً لمم يليد
المبحث األ ول :جدار الفصل والقانون الدولي.
يعمبر القمنون الدولي أن أعمم ضم أراضي الِير بملقو أو ايسميالء عليهم جريمة ميلة بمسم
اإلنسمنية وأمنهم ,و قمً لمم ورد ضمن مبمدئ القمنون الدولي المعمر بهم ي ميثمل محامة ونورمبرغ
واألحامم الصمدر عنهم ,ويمان القو  ,أن المحامة الجنمئية الدولية اممداداً لمبمدئ نورمبرغ ,إذ يجرى
الممهيد لمطبيق هذا المبمدئ لمحمسبة منمهاي حقول اإلنسمن بسبب الحروب أو بسبب األزممر
الدايلية النممجة عن ايضطهمد والمعذيب والممييز وايسمبداد .وقد أ در لجنة القمنون الدولي الممبعة
لألمم الممحد ي معريُهم للجرائم الميلة بمسم اإلنسمنية وأمنهم ,على عدم قمنونية ضم أراضي الِير
ي الممد الثمنية من ميثمل األمم الممحد رقيمم سلطمر دولة مم بضم أر ٍ
اق ممبعة لدولة أيرى يشال
انمهم مً للقمنون الدولير .وأومشم2007 ,د . 6

وجمءر الممد الثمنية لمم ممل مع مبمدئ القمنون الدولي عندمم طلبر من أعضمء هيئة األمم
الممحد جميعمً وايممنم

ي عالقممهم الدولية عن المهديد بمسمعمم القو أو اسميدامهم ضد سالمة

األراضي أو ايسمقال السيمسي ألية دولة أو على أ

وجر آير ي يمُق مع مقمصد األمم الممحد

وبعد حرب حزيران /يونير عمم 1967م أصدر مجلِ األمن بممريخ  22نو مبر عمم  1967ق اررا رقم
و 242وحسين1993 ,د  , 147والذ

مضمن م يد عدم جواز ايسميالء على األرق عن طريق

الحرب ,حين جمءر الُقر الثمنية من ديبمجمر لمألاد على عدم جواز ايسميالء علي األرق عن
طريق الحرب ,ثم عملج مجلِ األمن حملة الضم اإلسرائيلي عن طريق سن القوانين لمدينة القدِ
الشرقية المحملة عمم 1967م ,وحملة الضم المممثلة الممعلقة بملجوين السور المحمل عن طريق
ق اررامر المي اسمندر إلى مبمدئ القمنون الدولي ,ر ق المجلِ اإلجراءار اإلسرائيلية المذاور  ,وأ د
انمهم هم لمبمدئ القمنون الدولي واعمبرهم مقد ألية شرعية قمنونية والنجمدار2015 ,د نر .
و ي ق اررا رقم و 478الصمدر بممريخ  2أدسطِ عمم  ,1998أ د مجلِ األمن ب ن جميع
اإلجراءار القمنونية واإلدارية المي اميذمهم حاومة إسرائيل ,الدولة القمئمة حمليمً ,يعمبر الوضع
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القمنوني إلقممة الجدار اإلسرائيلي ي األراضي الُلسطينية امم ورد ي هذا السيمل مم ينطبق مممممً
على األراضي الُلسطينية المي اسمولر عليهم إسرائيل بملقو واي مسمب ي الُمر الزمنية الواقعة مم
بين صدور قرار مقسيم لسطين رقم و 181الصمدر عن الجمعية العممة لعمم 1947م ,وملك
األراضي المي اعمبرر حدود عمم 1967م والمي اسمولر عليهم إسرائيل بملقو العسارية أيضمً ,ويديل
ضمن جميع األراضي الُلسطينية المي صمدرمهم إسرائيل وأقممر عليهم المسموطنمر اليهودية والطرل
ايلمُم ية من يال احماللهم لهم منذ حرب عمم1967م والنجمدار  2015,دنر .
ويعمبر بنمء الجدار اإلسرائيلي منم يمً ل ل المعمهدار وايمُمقيمر والمواثيق واألع ار

الدولية,

ممممم مثل ايحمال ايسميطمني ,إذ يقوم على مجموعة ابير من انمهم مر حقول اإلنسمن
هو ً
والقمنون الدولي ,وهي مديل ضمن اينمهم مر المي ممضمن مبدأ العقوبة الجممعية وايسميالء على
األراضي والمل ية اليمصة من قبل قو محملة ,وهدم المنمز بهد

بنمء الجدار ,بمإلضم ة إلى

انمهمك الحقول اإلنسمنية األسمسية مثل ,الحق ي العمل وحرية الحراة ,و صل النمِ عن عمئالمهم
ونقلهم ومرحيلهم من أمم ن سانمهم أو مممل ممهم.

أوالً :موقف محكمة العدل الدولية من الجدار.
قضر محامة العد الدولية ي يهم

ب ن الجدار الُمصل الذ

مقيمر إسرائيل على مسمحة

ابير من األراضي الُلسطينية ينمهك القمنون الدولي ودعر إلى إزالمر ومعويق الُلسطينيين
الممضررين من بنمئر ,وجمء ي ن

ال أر

ايسمشمر رأن بنمء الجدار ىشال عمالً ي يمطمبق مع

المزاممر قمنونية دولية عديد مُروضة على إسرائيلر ,وعددر المحامة انمهم مر القمنون النممجة عن
بنمء الجدار واعمقة حرية نقل الُلسطينيين وحرامهم واعمقة حقهم ي العمل

ومراز دراسمر الشرل

األوس د ,75نر .

ورأر المحامة ي المقمبل أن حق إسرائيل المشرو
اينمهم مر للقمنون الدولي ,وجمء ي ال أر

ي الد م

عن النُِ ي يبرر هذا

ايسمشمر رإن اينمهم مر النممجة ي يمان أن مبررهم

الممطلبمر العسارية وضرورار األمن الوطني أو النظمم العممر ,ودعم القرار إسرائيل إلى مُايك أجزاء
الجدار الذ

مم بنمئر ي األراضي المحملة ي الضُة الِربية ,ووجهر المحامة نداء إلى الجمعية
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العممة لألمم الممحد ومجلِ األمن الدولي من أجل وضع حد للوضع دير القمنوني النممج عن بنمء
الجدار اإلسرائيلي .و ي النهمية اعمبرر محامة العد الدولية بنمء الجدار العمز عمل دير مشرو
وميملا للقمنون الدولي ويجب على إسرائيل وقا بنمئر ومعويق الُلسطينيين عن األضرار المي
لحقر بهم من بنمء هذا الجدار اإلسرائيلي ورشيد هال  ,جريد الوطن

ومقر األسر الدولية أن الق اررار الصمدر عن الجمعية العممة لألمم الممحد واذلك الُمموى
الصمدر عن محامة العد الدولية دير ملزم النُمذ من قبل الدولة أو الدو الصمدر ضدهم هذا
الق اررار أو ملك الُمموى لعدم وجود سلطة منُيذية عملمية قمدر على رق المنُيذ بملقو  .وأن القرار
الصمدر عن محامة العد الدولية يمم يمعلق بملجدار العمز دير ملزم إلسرائيل ,ويسيمم أن إسرائيل
قمطعر جلسمر محامة العد الدولية ,وبملمملي م ون دير ملزمة بملق اررار المي مصدر عنهم هذا من
نمحية ,ومن نمحية أيرى ميم

محامة العد الدولية بملمنمزعمر المي مشوب بين الدو

ق وأن

السلطة الُلسطينية ليسر دولة ومم يصدر عنهم من ق اررار ممعلق بملجدار العمز م ون ق اررار
ر هم وقرار محامة العد الدولية ومدى إلزاميمرد نر
اسمشمرية دير ملزمة ألط ا

وقد اعمرضر إسرائيل منذ البداية على إحملة الن از إلى محامة العد الدولية على أسمِ أنر
ن از سيمسي وأن محامة العد الدولية منظر و ق ايمصمصهم اإل ممئي ق

بملمنمزعمر القمنونية.

وعلى الردم من عدم إلزامية قرار محامة العد الدولية إلسرائيل ,إي أنر ملقى صداا ي المجممع
الدولي للضِ على إسرائيل وعدم اسممرارهم ي بنمء الجدار ,ممم يجعل إسرائيل قد ملمزم ي بعق
ررامهم ويو مً على سمعمهم الدولية ,إي أن إسرائيل لم ملمزم حمى اآلن بذلكوقرار محامة العد
األحيمن بق ا

الدولية ومدى إلزاميمرد نر .
ونسمنمج من يال مم سبق ,أنر يموجب على المجممع الدولي الوقو
السيمسية المنحمز والمي سمألد

ي نهمية المطم

بقو ضد هذا الموجهمر

إلى حدون اضطرابمر أمنية ي العملم ومزيد من

الصراعمر الدولية.
حمولر إسرائيل ايلمُم
أ

حو ايمصم

محامة العد الدولية لعرق الن از أمممهم ,ور ضر

قرار لمحامة العد الدولية ضد بنمء الجدار الُمصل ,وجمء هذا الر ق بم ييد من الوييمر

الممحد األمرياية ورئيسهم بوش قمئالً رب ن الُموى ممجموز سلطمر محامة العد الدولية ,وأن الُموى
جمءر مييبة لآلمم ر ,وارمُعر معدير هذا الضجة صدور قرار الجمعية العممة لألمم الممحد ضد
ردبة إسرائيل المي زادر اسمهجمنهم ي األوسمذ الدولية وضد إراد واشنطن المي حذرر من وقو
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األسر الدولية إلى جمنب اإلرهمب الدولي وحرممن إسرائيل من حقهم ي الد م

عن نُسهموقرار محامة

العد الدولية ومدى إلزاميمر د نر .
على أية حم  ,إن القرار الوحيد الذ
اإلسرائيلية العليم ,ممهمة محامة يهم

م يذا إسرائيل ي ايعمبمر هو قرار المحامة

ي مبني موقا معمد

ومسبقمً إلسرائيل ,ومن جمنبر أعلن

الممحدن بمسم الحاومة اإلسرائيلية رديُيد سرانمر أن األسر الدولية يجب أن ي مسمهم ي أن يصبح
قرار محامة العد الدولية بش ن شرعية الجدار أدا لمهمجمة إسرائيل ,ورأر الحاومة اإلسرائيلية أن
قرار المحامة الدولية حو الجدار الُمصل ي الضُة الِربية يمجمهل اليمً راإلرهمب الُلسطينير,
واسم مميً لموقا القمنون الدولي ,أن الجدار العمز يشال يرل واضح للقمنون الدولي اإلنسمني,
وايلمزاممر الدولية المي مُرضهم امُمقية جنيا الرابعة المي ممعلق بحقول اإلنسمن المي صمدقر عليهم
إسرائيل ي مموز/يوليو  1951وارمضر ب حاممهم ,إذ ينمهك الجدار الممد و 46من امُمقية جنيا
الرابعة والمي من

علىد رعدم جواز نقل السامن المدنيين المي أُحملر أراضيهمر ,واذلك الممد 49

الُقر  ,6واذلك المرمد  53المي من

على ,رحممية المدنيين واألمالك اليمصةر ,لمم يمرمب على

هذا الميملُمر وايلمزاممر الدولية المسألولية الدولية على إسرائيل و رق العقوبمر عليهم املمعويق
ا ثر للسلوك الميملا للقمنون الدولي ,وان صمحبة اييمصم
محامة العد الدولية المي ميم
ويمان القو  ,أن أر

ي رق مثل هذا العقوبمر هي

بملنظر بملمسمئل والمنمزعمر الدولية واألمم الممحد 2009 ,د  ,6نر .

محامة العد الدولية ي هذا المس لة أر

اسمشمر ليِ لر أ

قو

إلزامية ,ليِ ق لعدم وجود سلطة عليم مُرضر على الدولة المي أَيلر بمنُيذ ايلمزام الدولي الصمدر
عن محامة العد الدولية ,وانمم أيضمً لعدم مممع السلطة الُلسطينية روصا الدولةر حينهم الذ
يسمح لمحامة العد الدولية أن مصدر قرار قضمئي ملزم.
ويعد القمنون الذ

مسمند علير محامة العد الدولية ملزممً بِق النظر عن ال أر ايسمشمر

امن ملزممً أم ي مألمم الممحد عندمم مريد الُصل ي قضية مم بين دولمين أو أط ار

الن از  ,مرسل

القضية إلى محامة العد الدولية للُصل ي هذا الن از وياون ال أر أو الحام الذ مصدرا المحامة
ليِ نم ذاً ,ول ن األمر يرجع إلى صمحبة الطلب األسمِ وهي األمم الممحد  ,لذلك يعد أر محامة
العد الدولية اسمشمر  ,وألن المحامة أدا من أدوار األمم الممحد  ,إن األمم الممحد بعد صدور
ال أر ايسمشمر من محامة العد الدولية بإمامنهم إرسملر إلى مجلِ األمن الدولي لمنُيذ موصيمر
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المحامة ويمصة إذا شعرر المحامة أن اسممرار الن از يألثر على األمن والسلم العملمي وينمهك
قوانين ومعمهدار األمم الممحد للحُمظ على السلم واألمن الدولي.
ثانياً :موقف الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية.
رإن اسممرار إسرائيل بمشييد المسموطنمر وبنمء رجدار الضمر وسلب آي

الُلسطينيين من

حقوقهم ,يعمبر هذا انمهم مً واضحمً للقمنون الدولي اإلنسمني ,مل أر ايسمشمر أ ى د على ايلمزاممر
القمنونية لألط ار

الممعمقد على امُمقية جنيا الرابعة ,من أجل ضممن احمرام إسرائيل للقمنون

الدولي اإلنسمني ي األراضي الُلسطينية المحملة ,إسرائيل لم ملمزم بق اررار األمم الممحد  ,وهذا لم
يمحقق إلى اآلنر وال أر ايسمشمر لمحامة العد الدولية ,الُقر . 150
بنمء على ايلمممسمر المي قدممهم المنظممر دير الحاومية نيمبة عن األ راد الُلسطينيين
و َ
الممضررين من بنمء جدار الضم اإلسرائيلي إلى محامة العد العليم ,قد صدر ال أر ايسمشمر
ليدين إسرائيل ومثبر الحقول الُلسطينية بعدم شرعية الجدار اإلسرائيلي ,وأنر يجب علي إسرائيل
إزالمر وجبر الضرر للُلسطينيين .ومقرر و قم للممد  96من ميثمل األمم الممحد أن مطلب من
محامة العد

الدولية ,بمقمضى الممد  65من قمنون المحامة ,إن مقدم على نحو عمجل رأيمً

اسمشمريمً بش ن السألا الممليد مم هي المبعمر القمنونية النمشئة عن بنمء إسرائيل اسلطة احمال
للجدار ي األراضي الُلسطينية المحملة بمم ي ذلك القدِ الشرقية ومم حولهم ؟ وحسب مم هو
موضح ي مقرير األمين العمم ,مع األيذ بملحسبمن قواعد ومبمدئ القمنون الدولي ,بمم ي ذلك
معمهد جنيا الرابعة للعمم 1949 ,وق اررار مجلِ األمن الدولي والجمعية العممة ذار الصلة ,وامن
مر قم مع اليطمب أيضمً النصمن اإلنجليز والُرنسي لمقرير األمين العمم المألرخ 24نو مبر /مشرين
الثمني  ,2003والذ

مم إعدادا و قمً لقرار الجمعية العممة

و ,ES10/13 A/ES-10/248وثيقة

وامن

حمضر عن لسطين ال من السيد نمصر القدو  ,مراقب لسطين الدائم لدى األمم الممحد  ,واآلنسة
سميُمني اور عضو وحد دعم المُموضمر ,والسيد جيمِ اراو ورد أسممذ القمنون الدولي ي
جممعة اممبرد  ,امسمشمر ومحممي ,والسيد جور أبي صعب أسممذ القمنون الدولي ,معهد الدراسمر
الدولية ,عضو معهد القمنون الدولي مسمشمر ومحممي ,والسيد فون لوي جامعة أ سُورد مسمشمر
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ومحممي ,والسيد جين سملمون أسممذ ممقمعد ي القمنون الدولي ,جممعة ليبردوا برواسيل ,عضو
معهد القمنون الدولي مسمشمر ومحمم  .وهنمك العديد من الدو المشمراة وUAWCدنر .
ومن ال واضح أن مراقب لسطين ي األمم الممحد نمصر القدو امن على رأِ و د ر يع
المسموى من األسممذ القمنونين الدوليين المشهورين والمميزين ,والمسمشمرين الُقهمء ي القمنون
انمهمء
الدولي ,وهذا مم عزز ي مقدم الدور الُلسطيني بقضية الجدار بدء من مجهيز الوثمئق و ً
بوصو القضية إلى محامة العد الدولية والبن يهم لصملح الُلسطينيين ,أيضمً امن هنمك دور همم
قممر بر منظمة المألممر اإلسالمي ,وجممعة الدو العربية بصُمهمم الرسمية ,ور ع الدعوى على
إسرائيل ي األمم الممحد .
الري االستشاري لمحكمة العدل الدولية.
 موقف أيلصر محامة العد الدولية إلى أن إقممة الجدار مُشال عمالً ي يموا ق مع شمى ايلمزاممر
القمنونية الدولية الملقم على عممق إسرائيل ,دير أن الملحق و1

ي مقرير األمين العمم يبين أن

إنشمء الحمجز يمسق مع البند و 51من ميثمل األمم الممحد  ,ومع حق رإسرائيلر  -امم جمء ير -
الطبيعي ي الد م عن نُسهم وعن ق اررار مجلِ األمن  1368و 2001والقرار  1373و. 2001
و ي  9يوليو لعمم2004م أصدرر محامة العد الدولية ال أر

ايسمشمر حو المبعمر القمنونية

لبنمء الجدار حين شال نقطة محو بملنسبة للمحامة القمضية بمحقيق حقول اإلنسمن للُلسطينيين,
أن يمم إنهمء ايحمال اإلسرائيلي لألراضي الُلسطينية الذ

مان  37عممومراز المعلوممر الوطني

الُلسطينيد نر .

ولقد ضربر إسرائيل بعرق الحمئ

ال مم يي

حقول الُلسطينيين المي أ در عليهم

محامة العد الدولية من أن بنمء جدار الضم ميملُمً للقمنون الدولي ,وأيضمً والنظمم الم ار ق لبنمء
الجدار ولم مراعي أنهم منمهك انمهم مر صمرية للقمنون الدولي اإلنسمني وبدأر بنمء الجدار ومطبيق
النظمم الم ار ق لر ,ولم مطبق امُمقية جيا الرابعة المي نمدر بضممن احمرام إسرائيل للقمنون الدولي
اإلنسمني ي األراضي الُلسطينية المحملة والمي أ در عليهم محامة العد
الدولية ,2004 ,الُقر . 150
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الدولية ومحامة العد

 الرد اإلسرائيلي على الرأي االستشاري.صدر أو رد إسرائيلي رسمي على ال أر ايسمشمر الصمدر عن محامة العد الدولية بممريخ
 23براير لسنة  2005ي بيمن نيمبة عن الدولة ,وصدرر الوثيقة بمللِة العبرية ,ومبين يهم أن
المنطق اإلسرائيلي ي بنمء الجدار و ير اعمراق على موازنة ال أر

ايسمشمر بين الضرورية

العسارية لبنمء الجدار وم ثيرا على السامن الُلسطينيين ,ورد على ايلمممسمر المقدمة بش ن قريمي و
بدرِ ,وشوباة  ,و ير على أن موقع بنمء الجدار منمسب وسي يذ مسمحمر صِير ق من األراضي
الُلسطينية للجمنب اإلسرائيلي ,وليِ امم ذارمر وسمئل اإلعالم من مضييم المشهد وأومشم2007 ,د

. 50
واعمبرر إسرائيل أن محامة العد
إلصدار أر

الدولية ي مملك الصالحية واييمصم

القضمئيين

اسمشمر  ,ر ضر أن مشمرك ي وقمئع الجلسمر على الردم من مشمراممهم لم م ن

مجعل المحامة ملزمة لهم ,ول ن محامة العد
هي وحدهم الميولة بذلك بموجب ميثمقهم الذ ين

ي بداية حامهم رازر على أنهم مملك الصالحية,
على إمامنية طلب ال أر

ايسمشمر وميثمل األمم

الممحد  ,الممد . 65
وأصدرر المحامة الدولية الرد المُصيلي يسمجمبة طلب الجمعية العمومية لألمم الممحد
يلي

يمم يليد -و قمً لن

الُقر 151من القرار ,على إسرائيل أن منهي حملة يرل القمنون

الدولي ,وهي بنمء هذا الجدار ومُايار ,وعلى إسرائيل جبر الضرر النممج عن بنمء الجدار ,على ال
الدو عدم ايعم ار

بشرعية وجود الجدار ,على األمم الممحد محديداً األممنة العممة ومجلِ األمن

الدولي بمم يلزم ي نهمء قضية بنمء الجدار و , poica.orgنر  .و ي ن

القرار أوضحر المحامة أن

الجدار دير قمنوني وليِ هو الطريق الوحيد لضممن أمن إسرائيل وان اقمضى األمر ول ن ي بد من
إسرائيل بنمء الجدار على أراضيهم وليِ على األراضي الُلسطينية المي أيذمهم ومعويضهم عن ام ة
األضرار المي سببهم بنمء الجدار

والمراز الُلسطيني لحقول اإلنسمن2008 ,د . 53
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 إلزامية الرأي االستشاري.محدثر إسرائيل ي هذا اإلطمر ,ب ن محامة العد ومم أر قمر من أر اسمشمر طلبمر منهم
الجمعية العممة ي يألثر على مم منو إسرائيل علر من بنمء الجدار هي ي عالقة لهم بشألنهم الدايلية
ايسمشمر الُقر  , 2/250ونوضح هنم أن بإمامن المحامة أن مصدر نوعين من

امم قملوا وال أر

األحاممد أر جوهر  ,و أر اسمشمر مصدرا عند امُمل األط ار

الممنمزعة ور ع القضية إليهم ول ن

لر ثقل مثل ال أر الجوهر من حين وجهر النظر القمنونية ي هذا القضية اسمندر إسرائيل لهذا
النقطة من أجل مظليل المجممع الدولي أن الرأيمن ميملُمن وال أر ايسمشمر ي يذ سلطة وقو أقل
باثير من ال أر الجوهر وال أر ايسمشمر  ,الُقر . 160
إن الجدار العمز اسممرار لعملية ايحمال ايسميطمن ,وهو ضممن لضم المزيد من أراضي
الضُة الِربية وهذا مم نبهر إلير محامر العد الدولية ,والذ أقرمر ب ن ي يجوز لدولة ايحمال أن
مرحل أو منقل جزءاً من سامنهم المدنيين إلى األراضي المي محملهم وامُمقية جنيا الرابعة ,1999 ,الممد

. 52
يعمبر ال أر ايسمشمر الصمدر عن محامة العد الدولية ي يهم

إنجم اًز ممريييمً يمان-

إذا مم أحسن المعممل معر أن يمثل منعطُمً همممً ي مسير نضم الشعب الُلسطيني ضد ايحمال
وايسميطمن ومقرير مصيرا .إن أهمية هذا اإلنجمز منبع من أنر رأيمً قمنونيمً ,ومن أعلى هيئة قضمئية
دولية ,ويقر بميملُة إسرائيل يلمزامممهم وواجبممهم الدولية ألنر يوضح الواجبمر وايلمزاممر الممرمبة
حسب وجهة نظر القمنون الدولي ,بملردم من ضعا الجمنب الُلسطيني إي أن قرار محامة يهم
يشال منطلقمً يسمعمد زممم المبمدر على الصعيد الدولي بصُمر صمحب الحق المرم ز على أعلى
جهة دولية ,ومن الممان أن يمم ايسمُمد من هذا الق اررار لم ون مرم اًز لهجوم مضمد اسمراميجي
لسطيني لر أهدا

محدد  ,منهم مقمطعة المنمجمر اإلسرائيلية و رق العزلة على إسرائيل  ,وأيضمً

مالحقة قمدمهم العسارين والسيمسيين ,واظهمر إسرائيل بشالهم العنصر وايحماللي .
بذ الجهود الدبلوممسية لضممن أدلبية ابير ي مجلِ األمن الدولي والمضيق على الموقا
األمرياي الذ

يسميدم حق النُق الُيمو ضد أ

قرار يدين إسرائيل ويظهر أممم المجممع الدولي

المنمقق ي المعمير والمواقا األمرياية عندمم يمعلق األمر بملحقول الُلسطينية.
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ممم يألثر ي نزاهة المواقا والعالقمر الدولية المبنية على ايحم مم إلى األمم الممحد لضممن
السلم واألمن العملميين النممج عن المواقا األمرياية الجمئر والمنحمز إلسرائيل .
مُعيل الدبلوممسية الُلسطينية بإجراء امصمير مع األط ار

السممية المي وقعر على امُمقية

جنيا ,رلضممن اممثم إسرائيل للقمنون اإلنسمني الدولي امم مجسدا المعمهد ر من أجل اسمصدار
قرار بإجراءار الضِ الالزمة على إسرائيل لضممن انصيمعهم.
المبحث الثاني  :الجدار في ضوء القانون الدولي.
هنمك العديد من ايمُمقيمر والقوانين المي نصر عليهم العديد من المنظممر الدولية ومنظممر
حقول اإلنسمن بيصو

ايسميطمن اإلسرائيلي لألراضي الُلسطينية ,وأيضم بنمئهم جدار الضم

والموسع ليجعل من حيم الُلسطينيين جحيممً على جميع المسمويمر  ,واسرائيل ممذر بذرائع واهية
لمضليل ال أر العملمي بقمنونية مم مقوم بر ومحمو أن محر مسمر محامة العد الدولية ممر امهممهم
بعدم قمنونيمهم ,وممر أيرى بميسمنمد إلي بعق النصو
النصو

الوارد بممُمقية جنيا الرابعة مُسر بعق

يهم بطريقة مِمير لمم وضعر من أجلر ملك النصو

 ,ومحمو أن مقنع المجممع الدولي

ب ن إسرائيل مدا ع عن نُسهم وهي محمي نُسهم من العمليمر المُجيرية المي يقوم بهم الُلسطينيين,
ولذلك هي مقوم ببنمء الجدار وموسع ي عمليمر ايسميطمن ,ظمنة أنهم مسمطيع أن مقنع العملم
ومحامة العد الدولية بمشروعية مم مقوم بر .ومن يال هذا المبحن سنقوم بموضيح مم نصر علير
امُمقية جنيا بهذا اليصو

 ,وموضيح النصو

المي مقوم إسرائيل بمحريُهم.

أوالً  :الجدار وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
نصر امُمقية جنيا الرابعة لسنة  1949العديد من البنود المي م ُلر بحقول المدنيين زمن
الحرب أو أ

ص ار مسلح حُمظمً على أرواحهم ومممل ممهم ,وحمى م ون ايمُمقية قيد المنُيذ يجب

مو ر شرطمن أسمسيمن وهمم أيهمم أن ياون هنمك ص ار مسلح سواء ي حملة الحرب أم ي ,ثمنيهمم
أن ياون الص ار قد نش بين طر ين ممعمقدين .
هذا ايمُمقيمر منطبق على مسم ن الُلسطينيين مممم اينضبمذ ونصر الممد  42من امُمقية
يهم

على أنهم معمبر أرق الدولة المحملة حين م ون محر السلطة الُعلية لجيش العدو وي يشمل
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ايحمال سوى األراضي المي يمان أن يممرِ يهم هذا السلطة بعد قيممهم ,وهذا منطبق على
األراضي العربية عمم  1967مم احماللهم بملقو ومحمد2012 ,د . 108

علير محقيق األمن

وحسب الممد  43من امُمقية يهم أنر إذا انمقلر السيطر إلى ايحمال

والنظمم العمم وضممن احمرام القمنونين السمرية ي البالد إي ي حملة الضرور القصوى المي محو
دون ذلك .ومم حدن امن منم ي مممممً لهذا ايمُمقيمر ,بنمء الجدار هو اعمداء على حقول هأليء
المحميين واعمداء على جميع حقوقهم األسمسية املمعليم والحراة واعمداء على مممل ممهم اليمصة ردم
أن إسرائيل بإمامنهم أن محمي أمنهم ومصملحهم دون بنمء الجدار ,ونصر الممد  46من امُمل
على مم يليد رينبِي احمرام شر

يهم

والمل ية اليمصة

األسر وحقوقهم وحيم األشيم

والمعمقدار الشمئعة الدينية ,وي يجوز مصمدر المل ية اليمصةر وامُمقية يهم  , 46 ,1907 ,ونصر
الممد  50من امُمقمر يهم على ضرور عدم اميمذ العقوبة الجممعية ,إسرائيل مدعي ببنمء الجدار
لحممية أمنهم من المُجيرار المي محدن بسبب بعق األ راد ,ول ن حسب الممد  50ي يجوز
إلسرائيل بنمء الجدار ألن أثرا السلبي يشمل الممد  49من امُمقية جنيا الرابعة المي أ در على أن
إجالء السامن ألسبمب عسارية ي يجوز ,ويمرمب على عملية اإليالء نزوح للسامن ,ويجب إعمدمهم
عند انمهمء العمليمر الحربية ,ول ن بوجود الجدار ايا سيعمد األشيم

إلى أراضيهم وأريج ,

 , poca.orgw,2008نر .

ونصر أيضمً امُمقية جنيا الممد  52على أنر ي يجوز أن يمِ عقد أو إ ممء يئحة منظيمية
حق أ

عممل سواء امن ممطو أم ي أينمم وجد  ,ي أن يلج إلى ممثلي الدولة الحممية لطلب

مديل ملك الدولة وامُمقية جنيا الرابعة. 52 ,1949 ,

انطالقمً ممم سبق يمبين أن بنمء الجدار اإلسرائيلي منم ي لجميع ايمُمقيمر لر األثر ال بير
على مدمير حيم الُلسطينيين ي جميع مجميمهم ,ل ن اميذر إسرائيل عبمر ي حملة الضرور من
ن

القمنون ذريعة لمم مُعلر ,هي مرى أنر يحق لهم وبموجب قمنون الحرب أن مضع يدهم ومصر هم

على مممل مر الُلسطينيين بمعمبمرهم أصبحر محر سيطرمهم ,ول ن ادعمء إسرائيل مشييد الجدار
ضرور  ,إنر دير مموا ق مع الممد  53من امُمقية جنيا والدقمل2005 ,د . 137

إن اعمبمر إسرائيل لبنمء الجدار حممية ,هو اعمبمر يمطئ ألنهم مسيطر سيطر عسارية على
ال مدينة لسطينية ,هي واضعة الحواجز والحصمر اليمنق ومنع المجو أي ياُى ذلك للحُمظ على
أمنهم ,يجب رق عقوبة على إسرائيل ول ن عدم معلية القمنون الدولي يمم يمعلق بقضية لسطين
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عممة ,وقضية الجدار يمصة ,واسمعالئهم على ال القوانين الدولية وذلك بمعمممدهم بدو عظمى
مهيمنة ,ويبقى األمر ي دمية الصعوبة ول ن ي بد من الطريقة القمنونية لمواجهة هذا الجرائم ,وي بد
من دور معل لُضح واشا جرائم ايحمال اإلسرائيلي ,ويمضح أن بنمء الجدار هو انمهمك ل ل
القوانين وايمُمقيمر الهم ,بداية من الممد  49من امُمقية جنيا والممد  59و 33و 46من امُمقية
يهم  ,وينمهك أيضمً الممد  53من امُمل جنيا الذ

يجب على الدو واألط ار

أن يعمل بحسن

النية ,واسرائيل على عاِ ذلك هي مسعى لالسميالء على جميع األراضي الُلسطينية ب
وب

شال امن

نممئج امنر.
إن مم مدعير إسرائيل بملد م

عن نُسهم من عمليمر المقمومة الُلسطينية المي منطلق من

أراضي الضُة الِربية أو أراضي 1967م إلى دايل الي األيضر ممجهم إلى المدن اإلسرائيلية,
ي يعطيهم الحق ب ن مسمولى على أراضي ومممل مر دايل حدود الضُة الِربية والقدِ ولو ا مرضنم
ذلك ل من األجدر أن ياون الجدار دايل حدود الي األيضر.
لقد اميذر إسرائيل عبمر ر ي حم الضرور رمن ن

القمنون ذريعة لمم مُعلر ,وعلير إنهم

مرى أنر يحق لهم وبموجب قمنون الحرب أن مضع محر مصر هم مممل مر ي دايل األراضي المحملة
مثل حق ايسميالء على المممل مر اليمصة ,وحق مصمدر أية مممل مر منقولة ممبعة للدولة ,وحق
إدار واسمعمم

العقمرار المي ممل هم الدولة المحملة ,ول ن بشال يموا ق مع الضرور العسارية

ولمحقيق أهدا

الحرب ,إضم ة أن ياون الُعل أو اإلجراء المميذ هو السبيل الوحيد أممم دولة

ايحمال لدرء اليطر المي مواجهر ,أمم ايدعمء اإلسرائيلي ي مشييدهم للجدار واعمممدهم على حملة
الضرور  ,إنر دير مموا ق مع ن

الممد  53من امُمقية جنيا والدقمل2005 ,د . 137

إن بنمء الجدار حسب المسمر الذ مم ايميمرا ليِ السبيل الوحيد لحممية المصملح اإلسرائيلية
من الهجممر المي محصل امم مدعي إسرائيل ,وان اعمبمر الجدار ضرور عسارية يمصة هو اعمبمر
يمطئ ألن إسرائيل مقوم من يال قوامهم العسارية بمممرسة سيطر علية وعسارية على ال مدينة
لسطينية من يال

الحواجز ومنع المجو واإلدالل والحصمر اليمنق ,ومسمطيع إسرائيل مبرير

مممرسمهم بملضرور العسارية ألن الجدار بآثمرا ايقمصمدية وايجمممعية والسيمسية ينمهك عد قواعد
ي القمنون الدولي اإلنسمني المي يجب أن م ون ضرور لمحقيق أهدا

الحرب والحمل األذى

بملمدنيين الُلسطينيين من مدمير لألراضي الزراعية ومصمدر الميما ,و رق اإلدالل والضم لألراضي
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ي المنمطق المحملة ,واألذى الذ
القوانين واألع ار

المُمرق حمميمهم وحممية مممل ممهم حسب

لحق بمألشيم

الدولية.

بملردم من عدم ممان الدبلوممسية الُلسطينية من محقيق نجمحمً على صعيد إزالة الجدار العمز
إي أنهم اسمطمعر ومن يال األمم الممحد مثبير الحقول الُلسطينية و ضح إسرائيل على المسموى
الدولي واإلنسمني.
ويمضح أن إدانة إسرائيل ي محامة العد الدولية يعمبر محويً وانمصم اًر ممريييمً للحقول
الُلسطينية بعدم مشروعية الجدار ,إنر يمان أن مسمِل الدبلوممسية الُلسطينية قرار المحامة
واينضممم إلى المنظممر الدولية المي مبلغ عددهم أ ثر من  520منظمة ,وحشد ال أر العمم العملمي
ومنظممر المجممع المدني ضد السيمسمر اإلسرائيلية وانمهم ممهم لألراضي الُلسطينية ,ومقمضم
إسرائيل ي جميع المحم ل الدولية.
ثانياً  :تحريف إسرائيل لبعض نصوص اتفاقيات جنيف.
لقد احمجر إسرائيل على قيمم المحامة بمحديد ضواب زمنية مدعية ب ن الوقر الممنوح قصير
جداً ,ومن ش نر أن يألثر على قدر إسرائيل ِ ي محضير م ار عممهم أممم المحامة ,امم اشم ر إسرائيل
من أن الُرصة المي منحر للدو األعضمء و لسطين واذلك المنظممر الدولية بمقديم م ار عمر
شُمهية ,حدر من قدرمهم على محضير رد على هذا البيمنمر ولم م يذ المحامة بهذا ايعمراق و أر
محامة العد الدولية ي الجدار و  . wafainfo.psنر .

وادعر إسرائيل أن حضور لسطين أممم المحامة يوضح طبيعة اليصومة ي اإلجراءار,
ُلسطين ي معمبر دولة ,وامم أنهم ليسر منظمة دولية ,لذلك إن مشمرامهم ي معممد على أ أسمِ
ي ميثمل األمم الممحد أو النظمم األسمسي أو القواعد اإلجرائية للمحامة ,وعمرضر إسرائيل مشمراة
القمضي رنبيل العربير ي اإلجراءار مدعية أن امن لر نشمطمر ي معمرضة إسرائيل والبيمن ال ممبي

المقدم من قبل إسرائيل الُقر . 212 ,
ول ن المحامة لم مسمجب لمطلب إسرائيل ,قد اعمبرر المحامة أن النشمطمر المي محمج
دبلوممسيم لدولمر ,ومعظم هذا النشمطمر امنر
إسرائيل ب ن القمضي العربي قد قمم بهم بصُمر ممثالً
ً
قد ممر قبل ظهور مس لة مشييد الجدار ي األراضي الُلسطينية المحملة ,وذارر المحامة أن السألا

الممعلق بملجدار مم طرحر يال الدور ايسمثنمئية الطمرئة العمشر للجمعية العممة بعد أن موقا
القمضي نبيل العربي عن العمل اممثل لمصر لدى الجمعية العممة ,امم يحظر المحامة أنر ويال
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مقمبلة صحُية ي أدسطِ  2001لم يعبر القمضي عن أ

أر

بيصو

األسئلة المي طرحر

علير حو موضو الجدار لذلك قررر المحامة أن القمضي العربي لم يسبق لر المشمراة ي القضية
ب ية صُة امنر ,وبهذا بقي القمضي المصر ضمن ريق القضم الذ

صل ي قضية الجدار و,

 .icj-cij.org .2004نر .

وعبرر إسرائيل عن قلقهم من مقرير األمين العمم لألمم الممحد وملا األممنة المر ق ,بطلب
ى

الحصو على موى ,والذين مم نقلهمم إلى المحامة ,مقرير األمين العمم قدم مليصمً لموقا حاومة
إسرائيل القمنوني ,ووصُر إسرائيل هذا الموقا ب نر يُمقر إلى الدقة ,وأيُق ي أن ي يذ بملحسبمن
المعلوممر المي و رمهم إسرائيل إلى مبعون األمين العمم ي المنطقة ,بملنسبة إلسرائيل قد أضم ر
مديل األممنة العممة لألمم الممحد ي هذا المس لة شاوامً إضم ية حو عدالة اإلجراءار الممبعة ي
هذا المس لة ,إي أن المحامة لم مجب على هذا ايدعمءار ألنهم ي معنيهم مبمشر والبيمن ,الُقرار ,24
16دنت .

وقد ذارر إسرائيل ي هذا الش ن أن طلب الحصو على موى من المحامة لم يمضمن سألايً
حو آثمر الهجممر اإلرهمبية على اإلسرائيليين والمي عمد مم يمم منُيذهم من قبل إرهمبيين لسطينيين
يمم دعمهم سواء بصور مبمشر أو دير مبمشر من قبل السلطمر الُلسطينية ,وعلير قد مم مبني
قمضيم ومعمرضة القمضي بوير ,ووجدر إسرائيل أن الطلب دير مموازن وقد و رر
القرار ب دلبية 13
ً
معلوممر عن طبيعة وحجم الهجممر الُلسطينية من أجل مسمعد المحامة على مممرسة سلطمهم

المقديرية ولم مقم المحامة بمإلجمبة على مم مقدمر بر بهذا اليصو

 ,و ي أر

مسمقل للقمضي

األمرياي رأودار أنر امن يجب على المحامة أن منظر ي ايُية مممرسمهم ييمصمصهم من أجل
ضممن المسموا ي القضميم المي ممضمن نزاعمً ثنمئيمً ,وأ د القمضي ي رأير هذا على أن المسموا ي
أيضم معمملة مواقا األط ار
إدار العدالة ممطلب ً

بصور ممسموية أثنمء قيمم المحامة بميمبمر القمنون

والوقمئع ,وممنى وجود ر ق الي من قبل المحامة لدائر العنا الم سموية المي يمم ارم مبهم من قبل
الطر ين ضد المدنيين األبريمء ي الُموى المي أصدرمهم المحامة والبيمن ال ممبي المقدم من قبل إسرائيل.
الُقرار  .un.org ,16 ,24نر .

رأمم بيصو
ايمصم

أهلية اييمصم

ادعر إسرائيل أن الطلب المقدم للمحامة يقع يمر نطمل

الدور ايسمثنمئية  377الطمرئة العمشر للجمعية العممة ,ألنر لم يسمو

وضعهم القرار ملقرار المسمى رايمحمد من أجل السالمر ,الذ
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الشروذ المي

مم إق اررا عمم 1950م من قبل

الجمعية العممة ين

على أنر إذا شل مجلِ األمن بمميمذ إجراء يسبب عدم امُمل األعضمء

الدائمين أو عندمم يبدو أن هنمك مهديد أو يرل للسلم أو عمل عدائي مسمطيع الجمعية العممة البحن
ي األمر من يال دور اسمثنمئية طمرئة ,من أجل عقد دور اسمثنمئية يجب أن ياون هنمك طلب
بهذا اليصو

من قبل مجلِ األمن يمم المصوير علير وم ييدا من قبل سبعة أعضمء من أعضمئر,

على األقل بنمء على طلب مقدم من قبل أدلبية الدو األعضمء ي األمم الممحد ر والعمرضة2007,د

. 102
وقد انعقدر الدور ايسمثنمئية الطمرئة العمشر للجمعية ي إبريل عمم 1997م ,منذ ذلك الحين
و ي إحدى عشر منمسبة ميملُة بنمء على طلبمر من قبل الدو األعضمء ,المي اعمبرر أنر ي
حملة المسموطنمر ي األراضي الُلسطينية المحملة ,إن مجلِ األمن قد شل ي القيمم بمسألوليممر,
ولذلك مم طلب إصدار الُموى من قبل الدور ايسمثنمئية الطمرئة العمشر للجمعية العممة .أمم محامة
العد الدولية قد يحظر ي مواهم ,أنر ي الوقر الذ

انعقدر ير الدور ايسمثنمئية العمشر عمم

1997م لم يان بمسمطمعة مجلِ األمن اميمذ قرار بش ن المسموطنمر اإلسرائيلية ي األراضي
الُلسطينية المحملة بسبب المصوير السلبي للوييمر الممحد األمرياية ,وامن هنمك مهديد للسلم
واألمن الدوليين ,لذلك وبحسب القرار  2يحظر المحامة أنر و ي  20أ موبر 2003م ,مم عقد
الدور ايسمثنمئية بعد ر ق مجلِ األمن لمشرو قرار يعلق بمشييد إسرائيل للجدار والعمرضة2007,د
103

رإضم ة إلى أن المحامة اعمبرر أن مجلِ األمن قد شل مر أيرى ي أن يمصر  ,امم لم
يبدو لهم أن الوضع قد مِير منذ  20من مشرين األو  2003والثممن من امنون أو 2003م,
أمر دير
ملمجلِ لم ينمقش مس لة مشييد الجدار ,يال عقد الدور العمدية للجمعية العممة ويعمبر اً
مالئم ,وقررر المحامة أن هذا األمر لم ييرل أ

من القواعد اليمصة بمألمم الممحد  ,ملدور

ايسمثنمئية انعقدر بنمء على القمعد /9ب من القواعد اإلجرائية اليمصة بملجمعية العممة .امم أنر
ويال

هذا الُمر مم عقد الدور ايسمثنمئية بصور سليمة ,وأنر امن بمسمطمعة الدور معملجة

الموضو محر القرار رقم  377إضم ة إلى أن عدم مقديم أ اقمراح إلى مجلِ األمن من أجل طلب
الحصو على موى من المحامة يعمبر أم اًر دير ذ

صلة بحسب أر المحامة .احمجر إسرائيل

على أهلية الجمعية العممة ب نر ,ونميجة للمديل الُمعل من قبل مجلِ األمن ي الص ار اإلسرائيلي
الُلسطيني ,إن طلب إصدار الُموى سياون أيضمً يمر ايمصم
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الجمعية العممة ,حمى وعقدر

ي دور عمدية ,وبملنسبة إلسرائيل لم مشاك ي ايمصم

ومسألولية الجمعية العممة ي الحُمظ على

السلم واألمن العملميين ول نهم مألمن أن هذا الدور هو دور ممبع لمجلِ األمن بحسب ميثمل األمم
الممحد روالعمرضة2007,د . 104

امم ادعر جزر ممرشم وميارونيزيم وجمهورية بميو ب ن مجلِ األمن يضطلع بملمسألولية
الرئيسية ي الحُمظ على األمن والسلم ,وأضم ر ال مميرون أن الطلب لم ي يذ بعين ايعمبمر قرار
مجلِ رقم  ,1515والذ

أ د من ياللر مجلِ األمن أنر مم از مطلعمً بملمس لة ,ي المقمبل,

احمجر لسطين ب ن قرار الجمعية العممة قد مم مبنير بصور سليمة ,و قر المحامة يألاد على ا مراق
سالمة القرار ألنر حصل على األدلبية الالزمة ,امم أضم ر لسطين أن سلطة الجمعية العممة ي
طلب الحصو على موى هي سلطة دير مقيد بملحصو على موى بش ن أسئلة قمنونية ممعلق
بنشمطمر الجمعية العممة ق  ,و ي معرق مممرسمهم ييمصمصهم ,بحسب الممد  96من الميثمل,
ل ن حمى ولو امن األمر اذلك ,إن السألا سيقع ضمن نطمل ايمصم

المحامة بحسب المواد

 10و  11من ميثمل األمم الممحد والمي ممعلق بمألسئلة ذار العالقة بحقول اإلنسمن وحق مقرير
المصير والحُمظ على السلم واألمن الدوليين ,امم أن للجمعية العممة مصلحة قمئمة ومسممر ي
لسطين وبمم يمعلق بحق مقرير المصير والعمرضة2007,د . 104

أمم منظمة العُو الدولية ي أعقمب صدور ال أر

ايسمشمر لمحامة العد الدولية ,عبرر

عن رأيهم بقولهم ,على إسرائيل أن موقا على الُور بنمء الجدار/السور دايل أراضي الضُة الِربية
المحملة ,وأن مُاك األجزاء المي ُبنير حمى اآلن ,وأن مقدم معويضمر عمم نجم من أضرار ,وامنر
محامة العد

الدولية ,ي رأيهم ايسمشمر

قد يلصر إلى أن قيمم الجيش اإلسرائيلي ببنمء

الجدار/السور دايل الضُة الِربية ,بمم ي ذلك دايل القدِ الشرقية وحولهم ,يمثل انمهم مً للقمنون
الدولي لحقول اإلنسمن والقمنون اإلنسمني الدولي ,وأن رإسرائيل ملزمة أيضمً ب ن مضع نهمية لهذا
اينمهمك يلمزامممهم الدولية ,والنمجم عن بنمء الجدار ي األراضي الُلسطينية المحملة .وانمهر
المحامة إلى أن إسرائيل ملزمة ب ن مقدم معويضمر عمم نجم من أضرار حمى اآلن ,ونوهر بملمبدأ
القمئل ب ن رالمعويق يجب ,بقدر اإلمامن ,أن يزيل جميع اآلثمر الممرمبة على العمل دير القمنوني.ر
وقملر منظمة العُو الدولية رإن ال أر الصمدر عن هذا المحامة الدولية يشدد على أن حق إسرائيل
وواجبهم بموجب القمنون الدولي ي اميمذ إجراءار لمنع أ مهمجمين من ديو إسرائيل ي يبرر بنمء
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ذلك الجدار/السور دايل أراضي الضُة الِربية .وقد أدى البنمء إلى مدمير األراضي الزراعية وسبل
العيش لعشرار األلو

من الُلسطينيين ,وذلك لمصلحة المسموطنمر اإلسرائيلية المنم ية للقمنون.

رإن اإلجراءار األمنية المي مميذهم إسرائيل يجب أن محمرم القمنون الدولي لحقول اإلنسمن
ويذار أن السامن
والقمنون اإلنسمني ,بمم ي ذلك على وجر اليصو حقول السامن الُلسطينيينرُ .
الُلسطينيين ,ي المنمطق المي ُبني يهم الجدار/السور حمى اآلن ,يعيشون ي ظل حملة أشبر
بملحصمر دايل بلدار وقرى محيطهم األسوار والجدران واألسالك الشمئاة والبوابمر ونقمذ المُميش.
وقد حيل بين المزارعين والوصو إلى أراضيهم والى مصمدر الميما ,بينمم ُعزلر مجمعمر سامنية عن
ر ز الرعمية الصحية ودير ذلك من اليدممر األسمسية .و MDE
بعضهم البعق ,وعن المدارِ وم ا

 , 15/068/2004وثيقة ) .
وأشمر أر محامة العد الدولية إلى أن موقع الجدار/السور ,والذ

يقع نحو  90بملمئة منر

دايل الضُة الِربية ,يُيد عشرار المسموطنمر اإلسرائيلية وبمم ي ذلك حوالي  80بملمئة من
المسموطنين الذين يعيشون ي الضُة الِربية  .ومُعد هذا المسموطنمر دير شرعية بموجب الممد
 49من امُمقية جنيا الرابعة ,والمي محظر على أية قو احمال نقل جزء من سامنهم المدنيين إلى
األراضي المي محملهم .وأ در محامة العد الدولية أن رال دولةر من األط ار

السممية الممعمقد ي

امُمقيمر جنيا ,رملزمة ب ن م ُل ايلمزام بمقمضيمر المواثيق المعنيةر ,وأنر رينبِي على األمم
الممحد  ,ويسيمم األمين العمم ومجلِ األمن ,النظر يمم يلزم اميمذا من إجراءار أيرى إلنهمء هذا
الوضع دير القمنوني النمجم عن بنمء الجدار...ر وممشيمً مع أر محامة العد الدولية ,مجدد منظمة
العُو الدولية منمشدمهم للمجممع الدولي من أجل اميمذ إجراءار م ُل احمرام القمنون الدولي اإلنسمني
والقمنون الدولي لحقول اإلنسمن ي إسرائيل واألراضي المحملة .امم منوا منظمة العُو الدولية بقرار
المحامة العليم اإلسرائيلية الصمدر ي  30يونيو/حزيران .وامنر المحامة قد قضر ب ن الممطلبمر
األمنية إلسرائيل ي مبرر الضرر الذ لحق بملسامن الُلسطينيين من جراء بنمء جزء من الجدار حو
بعق قرى الضُة الِربية الواقعة شمم القدِ ,ومن ثم حامر ببطالن أوامر ايسميالء على أراق
لسطينية لبنمء ذلك الجزء .ومرى منظمة العُو الدولية أن قرار المحامة العليم ُيعد مطو اًر إيجمبيمً ,إي

إنر ي يي

سوى جزء صِير جداً ي يمعدى طولر  40ايلومم اًر من مسمر الجدار الذ

يزيد عن

 600ايلوممر ,وعلى عاِ محامة العد الدولية ,قد مقمعسر المحامة العليم اإلسرائيلية عن
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لمم ينطو علير قيمم إسرائيل ببنمء الجدار دايل األراضي المحملة من منم م بعيد المدى

المصد
للقمنون

الدوليو ,.anhri.نر

.

راعمبر الرئيِ يمسر عر مر رئيِ اللجنة المنُيذية لمنظمة المحرير الُلسطينية ,رئيِ السلطة
الوطنية الُلسطينية ,قرار محامة العد الدولية ي يهم

بش ن جدار الُصل العنصر الذ

مقيمر

إسرائيل ي األراضي الُلسطينية ,ب نر نصر للشعب الُلسطيني ,وللعد وللشعوب الحر وحرامر
المحرر ي العملم .وقم

ي مألممر صحُي عقدا ي مقر الرئمسة عقب صدور القرارد رهذا انمصمر

لشعبنم وانمصمر ل ل الشعوب الحر واألبية ول ل حرامر المحرر ي العملم ول ل القوانين والق اررار
الدولية من أجل لسطين ومن أجل الشرل األوس ولقممة السالم العمد والدائم والشممل ي المنطقةر.
وأعرب الرئيِ يمسر عر مر عن ثقمر ب ن مصير الجدار العمز إلى زوا ي محملة ,أسو بجدار
برلينر وموقع منظمة المحرير الُلسطينية2 ,مميو ,2016نر .
رووصا السيد أحمد قريع رأبو عالءر رئيِ الوزراء الُلسطيني ,قرار محامة العد الدولية ي
يهم

بيصو

جدار الضم والموسع والُصل العنصر بملقرار الممرييي لشعبنم الُلسطيني ,ألنر

صدر عن أعلى محامة ي العملم .وقم رئيِ الوزراءد ي مصريح للصحُيين ي مدينة رام هللا ي
الضُة الِربية ,عقب إصدار محامة العد
العنصر د أنم أعمبرا يوممً ممريييمً ,والقرار الذ
محامة عد

الدولية ي يهم

لرأيهم ايسمشمر حو الجدار

اميذ هو أيضمً قرار ممرييي ألنر صدر عن أعلى

ي هذا العملم ,لمقو ل ل العملم ولمقو ل سرائيليين ولألمريامن إن هذا الجدار دير

قمنوني ودير شرعي ألنر يقمم على أرق اآليرين ,ألنر يقمم على أرق محملة .ودعم المجممع
الدولي والوييمر الممحد إلى محمل مسألوليممهم ومنُيذ قرار محامة العد الدولية الذ

صدر أمِ,

والقمضي بعدم شرعية رجدار الضم والموسع والُصل العنصر اإلسرائيلير ووجوب إزالمر

وموقع منظمة

المحرير الُلسطينية2 ,مميو ,2016نر .

ووصا هذا القرار بملهمم جداً ,مشي اًر إلى أنر قرار قمنوني من أعلى هيئة قضمئية ي العملم
وأن شيصيمر قضمئية مهمة من ميملا دو العملم جمءر لمقو إن هذا األرق محملة وان بنمء
الجدار عليهم بمم يهم القدِ هو جدار دير قمنوني.
السيد مرول القدومي ,رئيِ الدائر السيمسية لمنظمة المحرير الُلسطينية ,على ضرور
روأ ى د ى

وأهمية قيمم المجموعة الدولية ومنظمة األمم الممحد  ,بملضِ
ال أر

ايسمشمر لمحامة العد

الدولية ,بيصو

على إسرائيل ,والزامهم بمم ورد ي

إقممة جدار الُصل العنصر
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ي األراضي

الُلسطينية ,وشدد نمصر القدو مندوب لسطين الدائم لدى األمم الممحد  ,على أن قرار محامة العد
الدولية ي يهم يألاد على عدم قمنونية الجدار ,امم يألاد على أن القدِ الشرقية مدينة محملر ,وأن
المسموطنمر اإلسرائيلية دير مشروعة

وموقع منظمة المحرير الُلسطينية2 ,مميو ,2016نر .

ومن هنا يبرز دور وأهمية انضممم لسطين اعضو ي األمم الممحد  ,والهيئمر الدولية
لمواجهة الر ق اإلسرائيلي للقوانين الدولية ,ولمبقي جذو المقمومة القمنونية قمئمة ومسممر
يط
الضِ

ي إعداد

المعممل مع أزمة الجدار وديرهم ,واعداد سينمريوهمر المواجهة .لمم مشالر هذا اليطو من
علي إسرائيل وأمريام إلزالة الجدار.
وأيضمً يمبين ,أن الصبِة األيديولوجية اإلسرائيلية منذ القدم مبنية على المراودة ومشوير

الحقمئق ,إذ شاار بملدور القمنوني لمحامة العد الدولية وبمشايل المحامة ,وعلير قمطعر إسرائيل
جلسمر المحامة ,وهذا يد على مدى عمق المُاير المراوغ للدبلوممسية اإلسرائيلية والبحن دائممً عن
الُجوار والثِرار لمنُيذ ميططممهم المبنية على حقول اآليرين ,وهذا هي العقلية اإلسرائيلية ,المي
على الدبلوممسي الُلسطيني أن يعر هم جيداً.
وهنم ننصح الحاومة الُلسطينية بإرسم رسمئل إلى جميع دو العملرم وحاومممهم ويجب مُعيل
دور الدبلوممسية الُلسطينية ممضمن م يداً على مضمون قرار الرمحامة ومم يرمبر على ميملا الدو
والهيئمر الدولية من مسألوليمر والمزاممر بموجب القمنون الدولي ,ومنمشدمهم النهوق بواجبممهم
لضممن منُيذ القرار .من يال المواصل مع جميع دو العملم الرمألثر مثل وايمحمد األوروبي ,الدو
اليمِ دائمة العضوية ي مجلِ األمن ,رئمسمر ايمحمد األ ريقي والرمألممر اإلسالمي وعدم
اينحيمز  ,وايسمُمد من الدور المراي والقطر المنمصر للشعب الُلسطيني ومُعيل السُمرار
الُلسطينية

ي جميع الدو  ,وحشد ال الطمقمر ,من أجل ايسمُمد من قرار مجلِ األمن .وعدم

المرايي بسبب انشِم المجممع الدولي ي األحدان والصراعمر الدايلية لبعق الدو العربية ,وي
يمان أن نجد مبرر لالحمال اإلسرائيلي بمهويد القدِ ونهب المزيد من األراضي الُلسطينية ,ول ن
يجب الدعو إلى اجمممعمر ورية للجممعة العربية ,ومنظمة الرمألممر اإلسالمي ,ايمحمد اإل ريقي,
دو عدم اينحيمز ,لمنسيق اليطوار ,والنضم المسممر حمى يمم إزالة الجدار.
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الفصل الرابع:
األداء الدبلوماسي الفلسطيني في ضوء المواقف الدولية.
المبحث األ ول  :مواقف األطراف ذات العالقة.
أويً د الموقا األمرياي.
ثمنيمً د المواقا الدولية األيرى.
المبحث الثاني  :أداء الدبلوماسية الفلسطينية.
أويً د األداء الدبلوممسي الرسمي.
ثمنيمً د موقا الحرامر واألحزاب السيمسية الُلسطينية.
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الفصل الرابع
األداء الدبلوماسي الفلسطيني في ضوء المواقف الدولية
مقدمةد
مع رضر إسرائيل ينمقمدار دولية بسبب شروعهم ي إقممة الجدار ,ول ن هذا اينمقمدار لم
مصل إلى حد إدانمهم ي مجلِ األمن ,بملردم من أن القضية الُلسطينية محظى بمعمطا ال ثير من
القوى الدولية ,ول ن لم مممان هذا الدو من الوقو
بسبب وقو

أممم إسرائيل ل ي ممراجع أو مزيل الجدار,

الوييمر الممحد األمرياية بجمنبهم ,ويمصة عندمم مم المصوير ضد مشرو قرار يدين

إسرائيل لبنمئهم الجدار.
سيمم منمو العديد من المواقا الرسمية والشعبية و صمئل المحرر الوطني الُلسطيني من
قضية الجدار وموضيح أهميمهم  ,ومن ثم محليل هذا المواقا والوقو

على إسهممممهم ي دعم

الدبلوممسية الُلسطينية محديداً ي قضية الجدار ومم هو دور الدبلوممسية الُلسطينية ي اسمثممر هذا
المواقا الموحد  ,وأيضم مم انمقمء نموذجم للنضم الشعبي المقموم للجدار العنصر قرية نعلين
الُلسطينية نموذجمً ,حين شالر نموذجمً يحمذى بر ي مقموممهم لالحمال

والجدار ,وحققر

اء على المسموى القمنوني من يال المحم م اإلسرائيلية ,أو من يال
انمصمرار بهذا الجمنب سو ً
النضم الشعبي المقموم بملمصد لبنمء الجدار أو حمالر المضممن العملمية.
المبحث األول :مواقف األطراف ذات العالقة.
قممر إسرائيل ببنمء الجدار ليحد من آمم وطموحمر الشعب الُلسطيني بإقممة دولة لسطينية
امملة السيمد على أارضيهم  ,وبهذا م ون إسرائيل قممر بإجراء ومن طر واحد لرسم حدود الدولة
الُلسطينية المرمقبة بشال ممزل ومُمر محيطهم المسموطنمر والجدران ,وبهذا ياون الجدار شال
عمئقمً أممم هذا المسوية ,ولطملمم مبنر أمريايم المواقا اإلسرائيلية ومقا بجمنبهم على حسمب
الُلسطينيين ,وهنمك أيضمً العديد من المواقا الدولية الداعمة للشعب الُلسطيني وحقوقر ,ل نهم دائممً
مُصد بملُيمو األمرياي الذ

ير ق إدانة إسرائيل أو إجبمرهم على المراجع عن ميططممهم ي عملية

بنمء الجدار ,ومن يال مم سبق سنبدأ بملموقا األمرياي ومبريرامر ي الوقو
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ضد إدانة إسرائيل ي

مجلِ األمن ,لمم لر من م ثير وأهمية ,ومن ثم سنوضح أهم المواقا الدولية األيرى من قضية
الجدار .
أوالً  :الموقف األمريكي.
الحاوممر األمرياية الممعمقبة لم مقا ي يوم من األيمم إلي جمنب الحقول الُلسطينية بمم يهم
قضية الجدار ,ودائممً مقا بجمنب إسرائيل على حسمب الحقول الُلسطينية ,وعندمم نمحدن عن
الموقا األمرياي من الجدار نجد ي النهمية أنهم ,اسميدمر يوم األربعمء 2003/10/15م حق
النقق رالُيمور ي مجلِ األمن الدولي ضد مشرو قرار يدين قيمم إسرائيل ببنمء جدار الُصل
العنصر  ,وحصل مشرو القرار على م ييد  10دو  ,بينمم اممنعر عن المصوير  4دو أيرى
وهي ألممنيم وبريطمنيم وبلِمريم وال مميرون ,وانمقد المندوب األمرياي ي األمم الممحد رجون نيِرو
بونمير الذ
الن

الذ

اسميدم حق النقق للمر الثمنية يال شهرين ضد مشرو قرار يدين إسرائيل ,أمم
مقدمر بر سوريم بمسم المجموعة العربية ,قم رنيِرو بونمير أن الن

الذ

عرق

للمصوير رليِ مموازنمًر ,وي يمضمن إدانة ل رهمب بعبمرار واضحة ,و شل ي المسموا بين الجمنبين
ي المجم األمني ي الشرل األوس بمم ي ذلك الهجممر المي عمنر منهم إسرائيل ي السنوار
الثالن األيير وعلى حد زعمر

امم عمرق الموقا األمرياي قرار الجمعية العممة لألمم الممحد

الصمدر ي يوم األربعمء  ,2003/10/22حينمم مبنر الجمعية العممة لألمم الممحد
صمدر ايمحمد األوروبي ويطملب إس ارئيل ربوقا بنمء الجدار الذ

قرار مسوية

مقوم ببنمئر ي األراضي

الُلسطينيةر .وبررر الوييمر الممحد معمرضمهم للقرار الذ صدر عن الجمعية العممة لألمم الممحد
حو وقا بنمء الجدار الُمصل ي الضُة الِربية بملقو رأنر لم يان مموازنمً ر والقمسم2007 ,د . 311

ويمضح الموقا األمرياي جليمً عندمم عمرضر إحملة قضية الجدار من قبل الجمعية العممة
لألمم الممحد إلى محامة العد الدولية للبر ي إذا مم امنر إسرائيل ملزمة قمنونيمً بهدم الجدار,
واعمبرر أن القضية سيمسية وليسر قمنونية ,وأن هذا المس لة ليسر من القضميم المي يمعين أن مُصل
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يهم المحامة ,وقدمر لمحامة العد الدولية مذار يطية قملر يهم د إنهم معمقد أن إصدار أر

ي

المس لة يهدد بمقويق عملية السالم ومسيِ المحامة ,وأن الوييمر الممحد مطلب بصور عمجلة من
المحامة مجنب اميمذ قرار من ش نر المديل أو جعل عملية المُموق أ ثر صعوبة ممم هو علير.
إن اسممرار الم ييد األمرياي إلسرائيل وضِوذ أمريام على محامة العد الدولية أصبحر
صالحية المحامة مطعون بهم ي البر ي قضية الجدار ,حين أن الوييمر الممحد األمرياية
اسميدمر سيمسة مِير مسمر الجدار ي وقا الجدار أو إزالمر ,هي امنر حريصة على انمقمد الجدار,
وعل ى أن معطي طمبع ب نهم ي م از مسممر ي الضِ على إسرائيل لمِير مسمرا  ,وهذا مم يموقع من
الوييمر الممحد وي يموقع منهم ا ثر من ذلك ,حمى أن هذا الشيء الذ
اينميمبية على مُمصل السيمسة األمرياية ,حينهم قم

علمر ي ظل هيمنة األجواء

رجون اير ر وامن قولر هذا بمثمبة أو

المصريحمر الصريحة رهو إن مشييد جدار الُصل هو عمل قمنوني هد ر الد م عن النُِر ,أمم عن
رألية الرئيِ األمرياي جور بوش امنر هي رأن الحل النهمئي للن از الُلسطيني اإلسرائيلي هو حل
الدولمينر حين قم ر إننم نريد دولة لسطينية قمبلة للحيم ممممع بنو من المواصل اإلقليمي مع عدم
المممنعة ي إجراء بعق المعديالر الحدودية يمُق عليهم الطر منر .وبدأ الموقا األمرياي بملمبلور ي
اللقمء الذى جمع بين مسمشمر األمن القومي األمرياي اوندالي از رايِ مع أرامن الحاومة اإلسرائيلية
ي سيمل قولهم بمم معنما إن أيذ اينطبم لدينم حمى لو قصدمم بنمء الجدار لمنع العمليمر اإلرهمبية
وارسمء أمن دولم م ,إن هنمك حقمئق سو

م ون مرسما على األرق يمانهم من مِير واقع

الُلسطينيين ,ينبِي بحثهم ي المُموضمر مع الُلسطينيين ,ويعمبر رد اوندالي از رايِ على شمرون ي
اللقمء الذ جمعهم ي سنة  ,2003أن الوييمر الممحد واسرائيل يوجد بينهم يلل مإلدار األمرياية
مجد أن هنمك صعوبة ي مواصلة بنمء الجدار وان الجدار لن يزيد إي الم زم ي الوضع السيمسي
وايجمد نو من الحدود السيمسية ,يعمبر هذا الرد قمسى على إسرائيل من وجهة نظرهم ونو ل,2005 ,
نر .

قمم الرئيِ جور بوش بلقمءين  ,واحد مع الرئيِ الُلسطيني رمحمود عبمِر ي يوم
2003/7/25م قم

ير أنر نمقش أمر الجدار مع رئيِ الوزراء اإلسرائيلي شمرون وأنر يمثل مشالة,

وقم أنر من الصعب جداً مع وجود جدار ضيم يُصل قرى ومدن الضُة الِربية عن بعضهم البعق
وهذا لن يعزز الثقة بين الُلسطينيين واسرائيل ,و ي لقمء ثمني بين بوش وشمرون امنر اللهجة مضمنة
وبشال رأ ثر يُةر قم آمل ي إي يعود هذا السيم األمني ضروريمً على المدى الطويل ,وأوضح أنر
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ممُهم أن قضية بنمء الجدار أ ثر شيء يمان أن يضمن حممية أمن إسرائيل وأبنمئهم الذين يعيشون ي
األراضي الُلسطينية  ,وأ د على ضرور مواجهة منظممر احممِ وديرهم من المنظممر المي ممنع
إرسمء السالم  ,oppca) tنر  ,وا ن االم بوش ي اللقمءين يمواجد ير منمقق هو لم يهن علير القو
بقسو مع شمرون لدرجة أنر اسميدم المة رسيم ر مع شمرون والمة رجدار ر مع عبمِ  ,وعمد بوش
ي ممريخ  2003-8-7وقم الجدار يِو

بمعر ويملوى املثعبمن عبر الضُة الِربية ,وهذا مم

سيعقد إقممة دولة ممالصقة جِ ار يمً .ولقد صمم الجدار على هيئة جدار مزدو الشرقي منر يمِو
على عمق مسعة ايلوممرار دايل أراضي الضُة الِربية ,والِربي منر بمحمذا الي

األيضر

ازدواجية الجدار امنر مهمة ضرورية لحممية المالحة ي مطمر اللد امم يقو اإلسرائيليين ,ل ن
اإلدار األمرياية اعمرضر على مسمر الجدار ي هذا المنطقة بعثر ثالثة من يبراء الطيران ر عوا
مقري اًر بعدهم أنر من الضرور جعل مسمر الجدار امم أرادر إسرائيل لمنع المِ بملطمئرار المي مهب
ي مطمر اللد ,وهذا الجدار سو

يضميق ويدمر حيم آي

الُلسطينيين ي المنطقة ,وبملنسبة

لمنطقة أرئيل قدم الجمنب اإلسرائيلي مسمر جديد بحين أنر إذا سمحر الظرو  ,سو

يسمح بمنُيذ

الميط اإلسرائيلي والمشهد اإلسرائيلي. 2003/10/28 ,
يعمبر اسميدام أمريايم حق النقق الُيمو ي مجلِ األمن ي أ موبر  2003ضد قرار يعمبر
الجدار دير شرعي ,وعدم مممرسمهم على الضِ

على الحاومة اإلسرائيلية ,وهذا مم قممر اإلدار

األمرياية بر بملردم من المواقا األمرياية المعلنة آنُمً ,إي أن المصمدر األمرياية الرسمية عبرر عن
ييبة أمل اإلدار األمرياية من شمرون ,وهذا مم أثمر ميمو

ابير لبعق الجهمر دايل إسرائيل

ويمصة حزب اللياود الحم م ,ولقد عقد الحزب جلسة انمهر بقولهم أنهم لن يأليدوا مصديق ميزانية
الجدار ,وقم النمئب رإيلي أبولور على شمرون أن يذهب قبل أن ممبدد أموالنم وي يذ موا قة الوييمر
الممحد على مسمر الجدار ,إن المصمدر األمرياية امنر معلم أن الجدار سو

يود

بحيم آي

الُلسطينيين إلى حملة صعبة للِمية ي ام ة مجمير الحيم ويعدم ممان الُلسطينيين بإقممة دولة
لسطينية ممواصلة جِ ار يمً وقمبلة للحيم وصملح2003 ,د . 486-443
بعد البدء ببنمء الجدار مبين المعمرق السيمسي األمرياي على لسمن الممحدن بمسم البير
األبيق وساور مم االين بقولرد رإسرائيل لهم الحق بحممية أمنهم وبذلك يحق أن م يذ ق اررار المي
من ش نهم محقيقرر ,أبدى قلقر امجما السيم ثم قم د راإلسرائيليون يدرسون مسمر رالسيم ر حمى يجعلون
م ثيرا السلبي أدنى مم يمان على حيم الُلسطينيين اليوميةر ,وأوضح أن رالسيم ر يمر ب راضي محل
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الن از  ,وقم د رإن واشنطن مريد إلِمء رالسيم ر مممممً ول ن مر ق إسرائيل ذلك ,هي سو
مسمرا ,واعمر وزير اليمرجية األمرياية اولن بمو

مقيد رسم

بقولر رأنر يمان ألمة أن مبني جدار على أرضهم

ول ن ييشي أن يجعل الجدار ييمرل أرق األيرينر ,بملردم من انمقمد الجدار من معظم الجهمر
الرسمية األمرياية إي أن إسرائيل لم م يذ ذلك على محمل الجد نظ اًر لعلمهم بملنُمل األمرياي ووقو
أمريايم بجمنبهم .ل ن مم ظهر جليمً واشا سيمسة أمريام هو اسميدامهم حق النقق الُيمو ي مجلِ
األمن الدولي ضد مشرو قرار يدين قيمم إسرائيل ببنمء الجدار الُمصل ي الضُة الِربية ,هذا امن
مموقع من أمريام لذلك امنر إسرائيل وقمهم ي حم اطمئنمن من جمنب أمريام بش ن الجدار قد قم
شمرون لوزرائر ي داعي للقلق من الموقا األمرياي مريام معر ال شيء عن الجدار وآثمرا السلبية
المي سمصيب الُلسطينيين

وبملردم من ذلك مطمبقر اآلراء بين واشنطن ومل أبيب وقمسم2007 ,د

. 301
بعد ذلك صدر قرار عن األمم الممحد

ي أوائل نو مبر  2003أعدا مامب منسيق الشألن

اإلنسمنية جمء ير رالم ثير المنعى لنظمم المصمر يثير ميمو
آي

الُلسطينيين منمطقهم ,هذا معنما أن امرثة إنسمنية سو

جدية من أن يمسبب عليمً ي مرك
م ون لحرممن هأليء السامن من بيومهم

المي قضوا يهم حيممهم ,وعبر او ي أنمن بقولرد راألسيجة العملية اُيلة بملجير الحسنة ,عندمم يبني
المرء السيم

على أرضر دون المسمِ بملجمرر ,وهذا هو موقا المألسسة الدولية واألمم الممحد 2008د

.9

ويعمبر الجدار دير شرعي ,ل ن الُيمو األمرياي سحقر ,هذا الموقا األمرياي جعل المجموعة
العربية ومجموعة عدم اينحيمز إلى اللجوء إلى الجمعية العممة حين أصدرر قرار وب دلبية يدعو
إسرائيل إلى وقا بنمء الجدار ,وطملب القرار األمين العمم لألمم الممحد أن يقوم مقريرا بصُة دورية
عن مدى اينسيمل لهذا القرار ويال شهر يجب أن يقدم المقرير وينظر ي اميمذ مدبريمر أيرى إذا
احمم

األمر ذلك والقمسم2007د  . 87وجمء ير رإن إسرائيل لم مممثل لطلب الجمعية العممة بوقا

والِمء مشييد الجدار دايل األراضي الُلسطينية المحملةر .وقم عنمن ي مقريرا ,إنر يقر ويعمر ربحق
إسرائي ل وواجبهم حممية شعبهم أممم الهجممر اإلرهمبية ,إي أن ذلك الواجب ي ينبِي محقيقر بطريقة
ممنم ى مع القمنون الدولي ممم يألد

إلى مقويق عملية السالم بزيمد صعوبة إقممة دولة لسطينية

مسمقلة وزيمد المعمنم بين الشعب الُلسطيني ,وأشمر عنمن ي مقريرا إلى أن إسرائيل قد صرحر م ار اًر
ب ن الحمجز هو مدبير مألقر وي يمثل أ عمئق سيمسي ول نر يرى أن نطمل المشييد ومسمحة أراضي
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الضُة الِربية المي مم ايسميالء عليهم دايل مسمرا أو المي سمصبح واقعة بينر وبين الي األيضر
مء على قرار األمين العمم وا قر
يثيران قلقمً عميقمً ويمرمب عليهمم عواقب ابير ي المسمقبل ,وبن ً
الجمعية العممة لألمم الممحد بحن مشرو قرار جديد مقدمر بر المجموعة العربية ومجموعة عدم
اينحيمز مطملب ير ب ن يحو موضو الجدار إلى محامة العد الدولية للبر ير ,وهنم اعممدر
الجمعية العممة لألمم الممحد ق ار اًر يطلب من محامة العد الدولية البر ي راينعامسمر القمنونية
لبنمء الجدار الذ
بمسمئنم

مشيدا إسرائيل ي األراضي الُلسطينية المحملةر .امم مبنر ق ار اًر ثمنيمً يقضي

الجلسة اليمصة بقضميم الشرل األوس إذا اسممرر إسرائيل ي محد

المطملبة بإنهمء بنمء

الجدار العمز  ,وقد مم اعمممد القرار بموا قة  90دولة ومعمرضة  8دو واممنم  74عن المصوير
بينهم دو ايمحمد األوروبي ومراز أنبمء األمم الممحد . 2003 ,
السلطة الُلسطينية اعمقدر ب نهم من يال المُموضمر مع اإلسرائيليين سو
الدولة الُلسطينية امملة السيمد

محقق حلم

وأن المُموضمر هي الييمر ايسمراميجي لهم و ق الوعود األمرياية

بحل الدولمين و ق رألية بوش ايبن ,األمر جعل الدور الُلسطيني ينحصر عبر المُموق ويمنمز عن
العديد من الييمرار األيرى.
وهنا أخفقت الدبلوممسية الُلسطينية ي منع أو إيقم

إسرائيل من بنمء الجدار العمز أو

ايسممرار ي ايسميطمن ولم مسمطع هم الدور األمرياي المنمصر إلسرائيل على حسمب الحقول
الُلسطينية.
يمضح من يال دراسة ومحليل الموقا األمرياي الداعم إلسرائيل ي مجلِ األمن الدولي,
وانامرا للحقول الُلسطينية ي قضية الجدار وديرهم من القضميم المي أقرمهم األمم الممحد والمجممع
الدولي ,وم سيسمً على ذلك يعمبر الوسي

األمرياي بين الُلسطينيين واإلسرائيليين وسي

منحمز

للطر اإلسرائيلي ,ويمصة ي ظل م ثير اللوبي الصهيوني على اينميمبمر األمرياية ,ولذلك يجب
على الدبلوممسية الُلسطينية الرسمية عدم الوثول بملحدين عن إمامنية وقو
الُلسطينيين ي أ

الجمنب األمرياي مع

قضية ن از أو ص ار مع ايحمال اإلسرائيلي؛ وي بد من الدبلوممسية الُلسطينية

البحن عن ييمرار بديلة عن المُموضمر اييمر وحيد لحل القضميم الُلسطينية الشمئاة ,وذلك
بمنشي

العالقمر مع ايمحمد السو يمي والصين والدو المي سمندر الشعب الُلسطيني ي نضملر

عشرار السنين.
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وأيضمً يمان مُعيل الدور الشعبي المنمهق لالحمال والجدار وايسمُمد من الهبمر الشعبية
والموجمر الجممهيرية الِمضبة والمي مألثر ب من ايحمال واسمق اررا والمي من الممان أن معطى
للدبلوممسية الُلسطينيين دو ار أ ثر م ثي اًر على ايحمال اإلسرائيلي والقوى الداعمة لر ,وحينهم يمان
اسمِاللهم اورقة ضِ

داعمة للدبلوممسية الُلسطينية ويمان أن محدن مراجعم إسرائيليم بموضو

الجدار أو ايسميطمن ويمصة أن ايحمال اإلسرائيلي يبحن عن األمن وايسمقرار ,عندمم يشعر أنر
سيُقد األمن وايسمقرار بمل ممل من الممان أن يمنمز عن جزء من أهدا ر مقمبل محقيق األمن
وايسمقرار.
امم أن إقرار األمين العمم لألمم الممحد بضرور إزالة الجدار وأنر دير قمنوني يعمبر نجمحمً
للدبلوممسية الُلسطينية واق ار ًار بحقول الشعب الُلسطيني ,لذلك يجب اسمثممرهم بشال جيد ومنمسب.
ثانياً  :المواقف الدولية األخرى.
 موقف االتحاد األوروبي:لقد عبر الموقا األوروبي ,عنر وزير اليمرجية اإليطملي ر ار و رامينير يال انعقمد القمة
األوروبية ي إيطمليم حين قم ممحدثمً بمسم ايمحمد األوروبي رإن مسمر الجدار الذ
يجب أي يجممح األراضي الُلسطينية ,امم ذار البيمن الصمدر عن اجممم

مقيمر إسرائيل

اللجنة الربمعية ي

2003/9/26م بنمء الجدار الُمصل ,وأ د المجممعون على أن الجدار يقمطع أجزاء من األراضي
الُلسطينية ويقيد حراة األشيم

والبضمئع ي الضُة الِربية ويقوق ثقة الُلسطينيين ي يطة

السالم .الُلسطينية وهو موقا أ د علير ايمحمد األوروبي سمبقمً وإقبم 2011 ,د . 2

وجمء موقا ايمحمد األوروبي منمقداً الجدار العمز
مشرو ميملا للقمنون الدولي واألع ار

ي أ ثر من منمسبة واعمبرا عمالً دير

الدولية وايمُمقيمر الدولية وهمم ياون أقرب إلى طموحمر

الُلسطينيين من الموقا األمرياي بعد سقوذ مشرو القرار بملُيمو األمرياي ,وطرح ايمحمد األوروبي
مشرو بديل على الجمعية العممة يقمصر على دعو إسرائيل إلى وقا بنمء الجدار وصور ايمحمد
لصملح القرار وحظي هذا القرار بموا قة  144دولر واممنم  12دولة عن المصوير وعمرضة أمريام
واسرائيل .وعلى الردم من أن موقا ايمحمد األوروبي أقرب إلى الطموحمر الُلسطينية من الموقا
األمرياي أي أنر ممهم ب نر يُمقر إلى المبمدر والُعملية ,والبعق يعمبر الموقا األوروبي ضرور
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جدا ل سب معراة ال أر العمم وإلحدان موازن ولو طُيا ي المعمدلة الدولية ,امم وا قر بعق دو
ايمحمد على إدانة إسرائيل على يلُية بنمئهم للجدار ,حين صومر رنسم واسبمنيم ي مجلِ األمن
لصملح القرار ي حين اممنعر عن المصوير ألممنيم وبريطمنيم ,ول ن ايمحمد األوروبي اممنع عن
المصوير لصملح قرار يحيل مس لة الجدار إلى محامة العد الدولية ,وامن قد صدر القرار ب دلبية
 90صومم مقمبل ثممنية مع اممنم  74عن المصوير ,وصومر الوييمر الممحد واسرائيل ضدا
والقمسم2007 ,د . 89-88

ويرى ايمحمد األوروبي ردم معمرضمر للجدار أنر من دير المنمسب طرح القضية أممم محامة
العد الدولية ,وهو مم أ دا أ ثر من مسئو أوروبي ,حين قم وزير اليمرجية البريطمني جمك سمرو
إن رالجدار دير شرعي بحين يبمعد امم هو الحم

ي عد نقمذ عن الحدود الدولية والي

األيضر ويمودل ي األراضي الُلسطينيةر ,ول نر اعمبر أن من دير المنمسب طرح هذا الملا أممم
محامة العد الدولية بمم أن اإلسرائيليين ير ضون ايعم ار

بهذا الهيئةر .والى مثل هذا ال أر ذهب

وزير اليمرجية الُرنسي دومينيك دو يلبمن الذ رأى أن الجدار ي يمطمبق مع حدود 1967م  ,ول نر
اعمبر أن طرح مس لة الجدار على محامة العد

ي دير محلهم ,وأ در وزير اليمرجية اإلسبمنية آنم

بالثيو أيضمً معمرضة ايمحمد األوروبي للدعوى المي ر عر أممم محامة العد مع المنوير بإدانة
بالدهم للجدار و إقبم  2011 ,د. 72

وعلى الردم من هذا الموقا األوروبي إي أنهم ممهمة باون سيمسمهم ممحرك طبقمً للموقا
األميراي أو مامل لر ي أحسن األحوا  ,ودملبمً مم يمراجع أممم الضِ اإلسرائيلي وي مي ي هذا
السيمل إحجمم ايمحمد األوروبي عن م ييد الدعوى المر وعة ي المحامة الدولية وعدم المشمراة يهم,
وأن أوروبم ي مردب بمواجهة ايبمزاز اإلسرائيلي ,وليِ بعيداً عن المهم بملعداء للسممية المممملية المي
وجهمهم إسرائيل ألوروبم عموممً و رنسم على وجر اليصو

 ,حمى إن سيمسمر األيير أصبحر ي

المرحلة الراهنة أسير نُي المهمة عنهم ,امم أن جمك سمرو وزير اليمرجية البريطمني دا ع بحذر عن
اينمقمدار اإلسرائيلية المي جمءر ي سيمل احمجم إسرائيلي عنيا لمصريحمر أشمر يهم إلى أن
الِرب ممهم بملنُمل بسبب اميمذا إجراءار عملة ضد العرال والمزام الصمر امجما عدم مطبيق
ررار مجلِ األمن الدوليو إقبم 2011 ,د . 73
إسرائيل ق ا

والدبلوممسية الُلسطينية رازر بشال أسمسي على المسمعدار األوربية المي مصل  %45من
قيمة المسمعدار المي مصل السلطة الُلسطينية ,وايمحمد األوروبي اسميدم المسمعدار اوسيلة
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نمجحة للضِ

على الجمنب الُلسطيني ,وذلك لمحمربة اإلرهمب ومُايك البنى المحمية للُصمئل

المقمومة الُلسطينية ,والزام السلطة الُلسطينية بممُمقيمر مع إسرائيل واسممرار المنسيق األمني ,
بملردم عدم المزام إسرائيل ايمُمقيمر معهم.
على الردم من ذلك يعمبر الموقا األوروبي ضروريمً جداً ل سب معراة ال أر العمم ومعمطُر
على األقل ,وإلحدان موازن ولو طُيا ي المعمدلة الدولية ,وأن النشطمء األوروبيين اسمطمعوا أن
ينمزعوا من شعوبهم مُهممً أ بر لصملح القضية الُلسطينية ,والمي اعمبرر إسرائيل مشال مهديداً على
األمن الدولي ,امم أن النمئب األوروبي أصبح أ ثر دراية بملن از

ي الشرل األوس  ,ومن ذلك

الزيمرار المي يقوم بهم الو ود األوروبيين إلى األراضي الُلسطينية رلمقويم انعامسمرر الجدار العمز
من النمحية اإلنسمنية ,وهذا الزيمرار أضم ر إلى رصيد الُلسطينيين.
-

موقف األمم المتحدة:

عبر مبعون األمم الممحد ي منطقة الشرل األوس

رمير روديرسنر عن موقُر بمنمقمد

إسرائيل وبشد لمواصلمهم بنمء جدار الُصل العنصر قمئالً رمن حق إسرائيل أن مبني جدا اًر على
أرضهم ,ل ن ليِ على أراضي اآليرين ,الجدار ي مسمرا الحملي يُصل بين قرى لسطينية ,يُصل
بين المالميذ ومدارسهمر ,وأ مد مقرير لألمم الممحد  ,نشر ي جنيا ي  ,2003/9/30أن قيمم
إسرائيل ببنمء رسيم

أمنير على طو الضُة الِربية ,سينطو

على ضم قسم من األراضي

الُلسطينية ,وهو مم يمعمرق مع ميثمل األمم الممحد  .وهذا الوثيقة المي أعدهم رجون دودمردر اليبير
الجنوب أ ريقي مقرر األمم الممحد اليم

 ,حو حقول اإلنسمن ي األراضي الُلسطينية المحملة

إثر مهمة قمم بهم ي نهمية حزيران 2003م وهي موجهة إلى مُوضية األمم الممحد لحقول اإلنسمن,
وأشمر المقرير إلى أن هذا الجدار سيألد إلى إلحمل أقسمم ابرى من الضُة الِربية بينهم مسموطنمر
يهودية أقيمر ي الضُة الِربية بمألراضي اإلسرائيلية ويل

إلى أن الوقمئع مشير بقو إلى أن

إسرائيل مصممة على يلق وضع ميداني يعمد ضممً بحام األمر الواقع ,وأضم
هذا النو الذ

المقرير أن ضم

يعمبر دزواً بموجب القمنون الدولي ,يحظرا ميثمل األمم الممحد  ,ومعمهد جنيا

الرابعة الممعلقة بحممية المدنيين ي زمن الحرب و إقبم 2011 ,د . 75

ويبقى القرار الذ مبنمر الجمعية العممة لألمم الممحد من أهم الق اررار المي مي

بنمء جدار

الُصل العنصر  ,امم صومر الجمعية العمومية لألمم الممحد لصملح قرار يطملب محامة العد
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الدولية ي يهم بهولندا بملُصل يمم إذا امنر إسرائيل ملزمة قمنونمً بهدم الجدار ,وصدر هذا القرار
ب دلبية  ٩٠صوممً ضد  ٨أصوار واممنم  ٧٤صوممً ,وامنر الوييمر الممحد واسرائيل ممن صوموا
ضد القرار ,أمم دو ايمحمد األوروبي ,وشرامألا امنوا ممن اممنعوا عن المصوير.
أمم المة األمين العمم لألمم الممحد ي  2004/4/15أممم ندو األمم الممحد لمنمقشة جمءر
لموضح مدى م ثير إقممة الجدار العمز على الوضع ي األراضي الُلسطينية المحملة إلى محُل
للمطملبة بمحرك دولي عمجل لدعم حقول الُلسطينيين ,وذلك إثر دعم الرئيِ بوش ألرئييل شمرون,
حين أشمرر إلى الميمطر المي قد منجم رعن محموير هذا الطر أو ذاك للحصو على امميمزار
سيمسية عن طريق إجراءار قد مضر بملطر الثمني والمي مآلهم الُشل حمى إن امنر سمحقق بعق
المامسب على المدى القصيرر .وقد ذار األمين العمم ي المة ممر قراءمهم أممم الحمضرين بملوضع
اإلنسمني الذ

يعيشر الشعب الُلسطيني والذ

قم عنر رإنر م سمو وقد يعمل على معريق أمن

منطقة دير مسمقر بمل ممل لليطرر ,أمم ممثل منظمة المألممر اإلسالمي رالسيد بمبار بمر أدان من
جهمر مم وصُر ربإقممة جدار عنصر مردب إسرائيل من ورائر عرقل إقممة دولة لسطينية بمحويل
مرابهم إلى بمنموسممنمر معزولة عن بعضهم البعقر) .swissinfo.ch/araنر .

ويذار أن األمم الممحد انمقدر الجدار أ ثر من مر و ي أ ثر من مقرير ,امم انمقدا ال ثير
من المنظممر والمألسسمر الدولية واعمبرمر دير قمنوني ,مثل الصليب األحمر الدولي والمنظمة
األميراية للد م عن حقول اإلنسمن ومنظمة العُو الدولية ,امم أدانمر مرجعيمر مسيحية مثل بمبم
الُمميامن يوحنم بولِ الثمني ورئيِ أسمقُة ال نيسة اإلنجلياية روان وليممز ,حمى أن مسئو البنك
الدولي ي الضُة الِربية وقطم

دز رنيجل روبرمِر انمقد الجدار معمب اًر أنر يزيد من معمنم

الُلسطينيين وسيألثر على المجمر والعمل واليدممر ايجمممعية .وعلى العموم إن اينمقمدار الدولية,
سواء من دو أو من منظممر إنسمنية مجد طريقهم سهالً عندمم منمقد اآلثمر اإلنسمنية الممرمبة على
بنمء الجدار ومسمطيع الد م عن موقُهم بسهولة إلى حد مم ,ول ن الجمنب السيمسي الذ مهيمن علير
بضع دو ابرى ي ي از بعيد المنم مم دامر الدو ملك ممحُظ على عرق مس لة الجدار على
محامة العد الدولية ,ومم دامر ملك الدو مملك حسمبمر ابير ممجموز الجدار واإلنسمن الُلسطيني
واإلسرائيلي أحيمنمً ,ألن عرق قضية سيمسية على محامة العد الدولية سمبقة ميشى ال ثير من
الدو ال برى أن مم رر ي قضميم ممسهم ,ويبدو أن الُلسطينيين يدراون هذا األمور ,لذا قد جعلوا
هد هم األو من محم مة الجدار هو معزيز حضور قضيمهم لدى ال أر
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العمم الدولي واثبمر يرل

إسرائيل للقوانين الدولية ,ويبدو أنهم قد حققوا إنجم از مم ي هذا القضية ,ول ن مم يواجر الُلسطيني أن
مس لة ال أر

العمم أشبر بملبورصة قد ميسر ي يوم ال مم ربحمر ي أيمم ,وأن هذا اللعبة يمقنهم

اإلسرائيلي ويممرسهم منذ عقود و إقبم  ,2011 ,د . 5

ولقد حقق الُلسطينيون حضو اًر لدى ال أر

العمم الدولي من يال محم مة الجدار ,ول ن مم

يواجهون أن مس لة ال أر العمم قد ميسر ي يوم ال مم ربحمر ي أيمم سمبقة.
وهنم يظهر وبشال جلي ضعا ومحدودية قدر ايمحمد األوربي ي الوقو

الُعلي على

قضية الجدار والمسوية مع الُلسطينيين .
 الموقف الروسي:أبدى الروِ م ييداً لقضميم الُلسطينيين ,ملمواقا الروسية ممريخ عريق نحو الحقول
الُلسطينية و ي ال مم يمعلق بملجدار العمز  ,صومر روسيم لصملح الُلسطينيين ولصملح المجموعة
العربية ,وقم نمئب وزير اليمرجية الروسية ويور

يد ويو

ب ن موساو مرى أن بنمء الجدار

يعطل جهود السالم ي المنطقة ل ن هي مرى أيضمً أن محامر العد الدولية لن مسمعد ي حل
المشالة لذلك محُظر روسيم على إحملة المس لة والقضية إلى محامر العد الدولية.
 موقف جنوب أفريقيا:وي مسمطيع أن مجمهل موقا جنوب إ ريقيم الذ

أبد

لمحامة العد أرير ب نر محام على

عدم مشروعر الجدار ,حين قمرنر هدا الجدار العمز بنظمم الُصل العنصر السمبق ي ال من
جنوب وإ ريقيم ونمميبيم  ,وجمء على لسمن نمئب وزير يمرجيمهم وعزيز بمهمد أن الجدار يعيق بعملية
السالم ويمرطة الطريق ولقد أبدر عد دو للمحامة الدولية انمقمدهم بشدا للجدار مثل اوبم وممليزيم
واندونيسيم واذلك علر منظمة المألممر اإلسالمي

ومجلة ممريخ العرب والعملم2004 ,د . 7

 الموقف الصيني من الجدار:عبر المبعون الصيني لدى الشرل األوس ورانغ شرجير إن عملية بنمء الجدار العمز ملقى
مبدأ محقيق السالم ي المنطقة ومنُي المبمدلية بين الطر ين الُلسطيني واإلسرائيلي ,وعقد الممحدن
بمسم و ازرا اليمرجية الصينية ولبوجيم ممو ي باين ي يوم 2003/7/14شرح ير إن مسريع إسرائيل
إلنشمء الجدار سو

يزيد م زم اليال مر اإلسرائيلية الُلسطينية ,وأ د ي هذا المألممر على أن

الم وقا الصيني موقا معمرق لبنمء الجدار الُمصل ي األراضي الُلسطينية المحملة وهذا امن
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موقا حمزم وواضح وعني ب ن ي يضر بجهود المجمو الدولي واألط ار

المعنية المي مريد محقيق

السالم ي المنطقة .إن بنمء إسرائيل جدار الُصل العنصر يألثر على اقمصمد الُلسطينيين ,نمهيك
عن القيود الصمرمة المي سمُرضهم إسرائيل علي منقل الُلسطينيين.
وامن ي بد من الدبلوممسية الُلسطينية أن مسمُيد من الموقا الصيني لمم لر من وزن وثقل
ي المجممع الدولي وضرور المواصل الدائم والمسممر مع الصين ويمصة أن إسرائيل معمل وبشال
حثين على موطيد عالقممهم مع الصين من يال مبمديمهم المجمرية ومحمولة رب مصملح عديد معهم
ل سب مواقُهم  ,وي بد من الدبلوممسية الُلسطينية أن محدد أهدا هم بوضوح ضمن يطة اسمراميجية
واضحة إن ديمب اليطة الدبلوممسية الواضحة للسلطة الوطنية الُلسطينية وعدم وضوح األهدا
المي مريدهم يمم يمعلق من المواقا الدولية الممعدد ويمصة الموقا الصيني .
 منظمة العفو الدولية:أ در منظمر العُو الدولية ي هذا مقرير ر عمر عن قضية الجدار اإلسرائيلي واأل ارضي
المحملة المي معيش محر الحصمر ,وأ در المنظمة أن مم يقمرب نسبمر  %60من الُلسطينيين
يعيشون محر ي

الُقر وي

الُقر ,ونسبة البطملة مقمرب من  ,% 50وقملر إن نق

المِذية

والمشاالر الصحية المي مصيب الُلسطينيين نميجة مبمشرا للقيود والمضميقمر المي مُرضهم إسرائيل,
ضالً عن أنهم مشالة إنسمنية ,ووصا المقرير جدار الُصل العنصر اإلسرائيلي ,قم ب نرد سيم
إل مروني وقر سلك شمئك ي أدلب المنمطق ,و ي منمطق أيرى هو عبمر عن جدار إسمنمي ممين
هذا الجدار سياون لر عواقب وييمة على الجهة ايقمصمدية وايجمممعية للُلسطينيين ملممضرر عدد
ي يقل عن  200ألا لسطيني ,هذا الجدار سو

يعز ويُرل بمقي القرى الُلسطينية عن بعضهم

وعن بمقي أراضي الضُة الِربية وعن بمقي األراضي الزراعية الممواجد هنمك ,وأضم ر المندوبة
بمنظمة العُو الدولية ودونمر ير و ي ار هي من مرأسر ريق البحن بش ن هذا المقرير قملرد رلو
بنوا هذا الجدار على ي مم قبل حرب عمم  ,1967لمم امن أمممنم شيء نقولر عنر ,ل نهم بنونر
دايل األراضي المحملة ويعز المجممعمر الُلسطينيةر

و مراز المعلوممر الُلسطيني ,نر .

ويجب على الدبلوممسية الُلسطينية أن مُعل دورهم ومشمرامهم ي المنظممر الدولية لحشد
ال أر

العمم العملمي لصملح الُلسطينيين ي جميع قضميمهم وحقوقهم وعلى رأسهم الجدار وأن مقوم

بمينضممم إلى المنظممر الدولية ويمصة أنهم أصبحر عضو مراقب ي مجلِ األمم الممحد
ب دلبية سمحقة.
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الموقف العربي:
وبملنسبة للموقا العربي امن بإمامنر الم ثير بشال أ بر على الموقا األمرياي الذ

امن

داعم بشال مُرذ وبدون حدود لحاومة شمرون  ,ول نر بقي امم هو مامُي بمللجوء إلى األمم
الممحد  ,بملردم من المعر ة اليقينية ب ن ميمطر هذا الجدار سو

م ون جمة واألثمر المي سيمراهم

م سموية على مسمقبل الشعب الُلسطيني و 2005 ,109د , 215-220وثيقة .
و ي أروقة األمم الممحد مبين أن الموقا السور امن هو الموقا األ ثر مُهم ببنمء الجدار,
اسممر ايقمصمر على بيمنمر الشجب وايسمنامر ببنمء الجدار من جمنب الجممعة العربية ,امن هنمك
مقل

وقصور ي مشمراة الدو العربية ي محامة يهم هذا مم انمقدمر السلطة الُلسطينية ,لذلك

أ در على ضرور حشد ومجميع ال الطمقمر اسمعداداً إلحيمء اليوم الوطني لمقمومة الجدار وهذا
اليوم سو

مبدأ ير محامة العد الدولية النظر ي القضية ,ولم يان هنمك دعم سيمسي من جمنب

الدو العربية ي م ار عمر محامة العد الدولية حسب مم صرح بر وزير اليمرجية الُلسطيني آن
ذاك نبيل شعن ومراز المعلوممر الُلسطيني ,نر .

ويعمبر هذا شل لدور الدبلوممسية الُلسطينية ي حشد ومجميع الدو العربية من أجل الدعم
السيمسي ي مشمراة الدو العربية ي محامة يهم ويعمبر انمقمد السلطة الُلسطينية قصور بعق
الدو العربية ي المشمراة  ,هو ليِ قصور من ملك الدو

ق بل قصور من جمنب الدبلوممسية

الُلسطينية أيضمً ألنهم لم مبذ دو اًر دبلوممسيمً ام يمً لحن ملك الدو على المشمراة.
ولقد طملبر الدو العربية بمعمممد القرار الذ

يقو ب ن الجدار العنصر دير قمنوني هذا

المطملبة امنر مطملبة للجمعية العممة لألمم الممحد  ,وطلبر أيضمً من الجمعية العممة اعمممد قرار
ثمني يسعى للحصو على أر اسمشمر من محامة العد الدولية ,وهذا الطلب جمء بعد اسميدام
حق النقق رالُيمور من قبل الوييمر الممحد ل ي ممنع صدور قرار مممثل من مجلِ األمن الدولي
ولم يحدن ذلك حمى اآلن .وصملح2006 ,د 175

ويممممً يمان القو من يال مم سبق أن يو

الدو ال برى من عرق القضية على محامة

العد الدولية يمان أن م ون سمبقة ممِ سيمسمهم أو عالقمهم مع إسرائيل ,ويبدو أن الُلسطينيين
يدراون هذا األمور ,لذا قد جعلوا هد هم األو من محم مة الجدار هو معزيز حضور قضيمهم لدى
ال أر

العمم الدولي واثبمر يرل إسرائيل للقوانين الدولية ,ويبدو أنهم قد حققوا إنجم اًز ولو بسي
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ي

هذا القضية ,ول ن مم يواجر الُلسطيني أن مس لة ال أر العمم معلو ومنيُق حسب الوضع السيمسي
العمم.
لقد جمءر المواقا الدولية مألاد لحقول الشعب الُلسطيني الداعمة لق اررار األمم الممحد
وحقول اإلنسمن الماُولة ي ام ة المواثيق ,ول ن هذا المواقا لم مسمطع أن مألثر ي محييد الموقا
األمرياي ,صمحب حق النقد ي مجلِ األمن والمهيمن على الق اررار الدولية ,وهنم ي بد من
اسممرار حمالر الدبلوممسية الُلسطينية من يال المألممرار والندوار واللقمءار الدولية المي مُضح
سيمسة ايحمال

ومواقا اإلدار األمرياية مجما الُلسطينيين وقضية الجدار وام ة قضميم الحل

النهمئي المي أقرمهم جميع مواثيق األمم الممحد والمجممع الدولي.
المبحث الثاني :أداء الدبلوماسية الفلسطينية.
جمء الموقا الُلسطيني على لسمن الرئيِ الراحل يمسر عر مر ومسئولون آيرون ,حين
اعمبر الرئيِ عر مر ,اسممرار إسرائيل ي بنمء رجدار الُصل العنصر ر المسمى حسب زعمهم
رالجدار الواقير على أراضي الضُة الِربية شرقي رالي

األيضرر ب نر رمدمير لعملية السالمر,

وأوضح أن إسرائيل مصمدر من يال إقممة الجدار  %٥٨من أراضي الضُة الِربية ,ومسيطر على
أحواق الميما الجو ية ,ومقسم عشرار المدن والقرى الُلسطينية ممهيداً لطرد ومشريد مم يزيد عن
 ٢٠٠ألا لسطيني من بيومهم ومممل ممهم ,إضم ة إلى إقممة رجدار برلين جديدر حو مدينة القدِ
الشريا لعزلهم عن محيطهم الُلسطيني ومهويدهم ,وطمِ هويمهم الممرييية والدينية والروحية العربية
واإلسالميةر ,ومن يال

مم سبق سنوضح ي هذا المبحن الموقا الُلسطيني الرسمي وشبر

الرسمي ,واألحزاب والقوى الُلسطينية من قضية الجدار العمز .
أوالً  :الموقف الفلسطيني
منذ  1993وحمى  2003شال الرئيِ يمسر عر مر رئيِ السلطة الُلسطينية  ,يال ملك
الُمر ويمِ حاوممر وامن السيد نبيل شعن وزير اليمرجية وممثل العالقمر الدولية يهم ,
واسممر ذلك حمى أسمحدن منصبو رئيِ الوزراء سنة  2003وسحب بعق صالحيمر
الرئيِ عر مر إلى منصب رئيِ الوزراء بسبب ضِوطمر يمرجية  ,حين ُعين السيد محمود
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عبمِو أبو ممزن

رئيسم للوزراء من ِقبل والرئيِ الراحل يمسر عر مر  ,واسممر أبو ممزن برئمسة

والحاومة السمدسة

من 2003 /3/19وحمى 2003 /9/6وقدم اسمقملمر ,ومم قبولهم من الرئيِ

عر مر.
وممثل الموقا الُلسطيني من جدار الُصل يمم طرحر السيد محمود عبمِ عندمم امن رئيسمً
للوزراء عن ملك الحقبة ي لقمئر مع الرئيِ رجور بوشر أثنمء زيمرمر لواشنطن ي نهمية شهر يوليو
 2003حين قم د رأوضحنم ل دار األمرياية أنر من وجهة نظرنم أن الهد

من هذا الجدار سيمسي

لرسم حدود مسمقبلية من جمنب إسرائيل بصور ممُرد وهو ميملا ل ل ايمُمقيمر .والجدار ي
جوهرا نشمذ دير شرعي ودير حضمر ودير إنسمني ,وأنر يبد أن يموقا البنمء ير و اًر ,وأضم
أن حجة األمن دير مقبولة ,وأن الجدار يعبر عن ر ق المعميش من الجمنب اإلسرائيلي ويارِ
الُصل بين الشعبين ويمزل القرى والمدن والُلسطينية ويحرم آي

الُالحين من مصدر رزقهم الوحيد

ويصنع سدوداً وحدوداً بين المواطنين وذويهم ي الجمنب اآليرر ,وأ د على أن الجدار يارِ
ويُرق أم اًر واقعمً على األرق و ي حم اسم مملر سيُصل الجزء األ بر من أراضي الضُة الِربية
عن بعضهم البعق وهو أمر دير شرعي ومر وق من قبلنم وجريد القدِ . 2003/7/27 ,و ي بداية
شهر 2003 -8أعلن مجلِ الوزراء الُلسطيني ,أنر سيطلق حملة إعالمية سيمسية عملمية للعمل من
أجل وقا بنمء الجدار الُمصل ,ووصلر الحملة ذرومهم ي الذهمب إلى األمم الممحد من يال
محمولة اسمصدار قرار من مجلِ األمن والذ
الُلسطيني بمسمعد األط ار

اصطدم وبملُيمو األمرياي  ,امم اسمطم الجمنب

العربية ودو عدم اينحيمز بمسمصدار ق اررين من الجمعية العممة

لألمم الممحد يمعلق األو بوجوب أن موقا إسرائيل بنمء الجدار والثمني يمعلق بدعو الجمعية العممة
محامة العد الدولية إلبداء رأيهم بمشروعية الجدار الُمصل و ,uawc-pal.orgنر

ويالحظ أن مر الحاومة السمدسة المي مويهم السيد ومحمود عبمِ أبو ممزن برئمسمر للوزراء
ضمء للممنحين والوييمر الممحد ,
قصير جداً ,وامنر بمجرد مثبير منصب رئيِ الوزراء ق  ,وار ً
اشرذ إمداد المسمعدار للسلطة ,ولم يان هنمك صالحيمر لهذا السلطة وامنر جميع الصالحيمر
للرئيِ الراحل يمسر عر مر ,والممثيل الدبلوممسي لمنظمة المحرير الُلسطينية .ملمهم الحاومة
والثممنة بدأرر من  2003/10/7وحمى  .palestinecabine).2005 /12/18نر .
مولى السيد أبو عالء قريع رئمسة الوزراء بعد السيد محمود عبمِ ي نُِ العمم آنذاك ,ومولى
الحاومررة السررمبعة والثممنررة والممسررعة ,و رري يررال موليررر العمررل رري الحاومررة الثممنررة ,عرررق الموقررا
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الُلسطيني من الجدار بعد لقمئر يوشام يشر وزير اليمرجية األلممني ي 2003/12/17م ,حين أ د
علررى أهميررة وقررا بنررمء الجرردار الُمصررل العنصررر  ,مشرري اًر إلررى أن اررر الجرردار وسرريلة إسررائيلية لنهررب
المزيررد مررن األ ارضرري الُلسررطينية ولرريِ لررر عالقررة بررمألمن الررذ مدعيررر إس ررائيل ,وأضررم

رنحررن ضررد

الجدران والحواجز ونر ق أن نعيش بينهم ,ول ن طملمم أن إسرائيل مصر على إقممرة هرذا الجردار رال
ممنع لدينم من إقمممر على الي األيضر أو على األراضي اإلسرائيلية ,ولن نمنمز عن ذر من مراب
الضررُة الِربيررة لصررملح هررذا الجرردار الررذ يرسررخ الُرقررة و اررر المعررمز وال منمونررمرر ,ويبرردو أن زيررمر
السيد الرئيِ محمود عبمِ رأبو ممزنر إلى الوييمر الممحد  ,حين نجح الو رد الُلسرطيني مرن يرال
عرضررر لمر ر ثيرار وأضر ررار الج رردار رري إض ررعم

الص ررلة ب ررين الجرردار روالعن ررا واإلره ررمبر والرررب ب ررين

الجدار والمسموطنمر ,وبين الو د ايا أن الجدار سيقضي علرى المواصرل اإلقليمري للدولرة الُلسرطينية
الذ يعمبر عممل مهم ومراز

ي مشرو الرئيِ بوش وقريع2008 ,د . 127

إن الموقا الُلسطيني برز بشال ابير ي مواجهة بنمء الجدار األمني ,ومجلى دور السلطة
الوطنية ,ي أروقة األمم الممحد على وجر المحديد ,ومميق هذا الدور عن عقد اجممم مجلِ
األمن الدولي ,والجمعية العممة ,وأسُرر عن المصوير لصملح قرار يدين بنمء الجدار األمني ,ول ن
صومر الوييمر الممحد ضد ق اررين قدمم إلى ال من ومجلِ األمن– األمم الممحد

لوقا بنمء

الجدار وهذا مم أظهر موقا الوييمر الممحد المنحمز إلى إسرائيل واحراجهم أممم العملم ,ول ن بسبب
اسممرار المُموضمر اإلسرائيلية الُلسطينية ممذر أمريام ب نر يجب أن يمم حل الن از
المُموضمر ,وليِ من يال

المحم م الدولية

عبر

أو العنا اييمر عقالني .ولم يقمصر النشمذ

الُلسطيني على الموقا الرسمي ,بل معداا إلى النشمذ دير الرسمي الذ قممر بر شيصيمر عممة
وأ مديمية ,نقمبية .,إلخ حينمم اسمضم ر و وداً أوروبية ,وأمرياية ,ل ي ممحقق وعلى أرق الواقع
من الميمطر ,المي يجلبهم الجدار على مسمقبل السالم ي المنطقة) , almubadara.orgنر .
ولم يقمصر الموقا الُلسطيني ,على إصدار بيمنمر الشجب وايسمنامر ,بل شهد محرا ًم
ملموسمً ي األمم الممحد  ,قمدا ممثل لسطين لدى المنظمة الدولية آنذاك نمصر القدو  ,الذ أ د أن
اسممرار بنمء الجدار العمز يعني اسممرار ايسميالء على األراضي و رق سيمسة األمر الواقع
ومصمدر آي

الدونممر من األراضي الزراعية ي انمهمك واضح وصريح لميثمل األمم الممحد

وامُمقية جنيا الرابعة ,المي مم الم يد عليهم من قبل مجلِ األمن ,ومنطبق على األراضي المحملة
عمم .١٩٦٧
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ومن الواضح أن أمريايم امنر مسعى إلى إظهمر أن أسبمب بنمء الجدار هو العنا واإلرهمب
الُلسطيني ,واذلك أرادر مشمير الجهود الُلسطينية واينشِم

بملنُي والد م عن صُة اإلرهمب

وليِ اينشِم بمقمضم اإلسرائيليين.
من جدار الُصل ,يبدو أن الجمنب الُلسطيني اسمطم

من يال اسمعراق مواقا األط ار

والى حد مم إقنم المجممع الدولي ب ن مم مقوم بر إسرائيل يمجموز ادعمءامهم األمنية ,وأن للجدار
أهدا مً سيمسية لهم انعامسمر يطير على عملية السالم ,وبيمصة رألية الرئيِ بوش القمئمة على
دولمين.
أمم على الجمنب اإلسرائيلي وبملردم من اإلنجمزار المي حققمهم إسرائيل ي بنمء الجدار على
األراضي إي أنهم شلر ي إقنم األط ار

الدولية بوجهة نظرهم المي ممحصن يلُهم أثنمء عملية بنمء

الجدار.
 الموقف شبه الرسمي.جمء الموقا شبر الرسمي ي المقمومة الشعبية المي لعبر دو اًر همممً ي اسمعمد روح النضم
وال ُمح والمقمومة وموحيد النضم والشعب الُلسطيني واسمنهمق م ييد ال أر

العمم الدولي وحراة

المضممن و رق المقمطعة والعقوبمر على إسرائيل ومِيير ميزان القوى لصملح شعبنم ,وهنم أشير إلى
اسمعمد أهملي برقم بنمبلِ أللا وثممنممئة دونم من أراضيهم امن ايحمال اسمولى عليهم قبل أ ثر
من ثالثين عمممً ,واذلك بلعين المي ممانر بُعل المقمومة الشعبية من إجبمر ايحمال على إعمد
جدار الُصل العنصر إلى الوراء يمر أراضيهم واذلك نجمح نشطمء المقمومة الشعبية ي اسر
الحصمر عن الولجة ودير اريمزان وازالة البوابة المي وضعهم ايحمال لُصلهم عن بير لحم وعن
محيطهم الُلسطيني) , almubadara.orgنر .

 هيئة مقاومة الجدار.معمبر حمدثة ايعمداء على الوزير رزيمد أبو عينر رئيِ هيئة مقمومة الجدار وايسميطمن
واسمشهمدا مم ث اًر بإصمبمر بعد اعمداء جنود ايحمال اإلسرائيلي علير ب عقمب البنمدل على الرأِ
والصدر ي بلد رمرمسعيمر شمم

رام هللا لهو دليالً واضحمً ورسملة للعملم مدى مُمنى الشعب

الُلسطيني من أجل حقوقر العمدلة ومصدير لقوار ايحمال اإلسرائيلي .يمم طملب ايمحمد األوروبي
بمحقيق ر ور ومسمقلر ي ظرو

مقمل المسئو الُلسطيني زيمد أبو عين .وقملر وزير يمرجية
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ايمحمد األوربي ر ديريام موديرينير ي بيمن أن رالمعلوممر عن اسميدام مُرذ للقو من قبل قوار
األمن اإلس ارئيلية مدعو للقلق الشديدر ,مضيُة ر أدعو إلى محقيق ور ومسمقل ي مور الوزير أبو
قمل أثنمء مظمهر ضد ايسميطمن .وأ د أحمد البيممو  ,مدير مجمع رام هللا الطبي ,أن

عينر ,الذ

ررئيِ هيئة ايسميطمن زيمد أبو عين مو ي نميجة معرضر للضرب على صدرار ,بينمم أوضح مصدر
أم ني أنر معرق للضرب ب عقمب بنمدل جنود من الجيش اإلسرائيلي وبيوذ عسارية على الرأِ ي
مظمهر ي قرية مرمسعيم شمم مدينة رام هللا .وهذا مم يألاد مدى إجرامية ايحمال الصهيوني وجنودا
للمصد للمسيرار السلمية الُلسطينية من أجل الد م

حقوقر وأرضرو.alarabiya. 2014د نر .

 الموقف الشعبي.امن لآلثمر الم سموية الممرمبة على بنمء جدار الُصل العنصر  ,والمي مسر مئمر اآلي
من الشعب الُلسطيني دو اًر ي محُيز قطمعمر واسعة من ال أر العمم الُلسطيني لالحمجم على بنمء
جدار الُصل العنصر  ,ي ميملا المدن والقرى المي مضررر من بنمء الجدارُ ,ي قلقيلية مثالً
ير آي

المواطنين ي مسير حمشد  ,منددين بررإسرائيل ومواصلمهم بنمء جدار الُصلر ي اليوم

الوطني لمقمومة الجدار ايسميطمني ي المحم ظة والذى يمواصل ي ال محم ظمر الوطن والعمرضة,
2007د . 74

وامنر قد سبقر هذا المسير محضيرار واسعة أشر ر عليهم اللجنة المحضيرية للبرنممج
الوطني ,واللجمن المنبثقة عنهم؛ حين موا د العديد من الشيصيمر الوطنية وو ود المضممن والحممية
الدولية وعشرار الممطوعين األوروبيين من اللجنة الشعبية الدولية لحممية الشعب الُلسطيني رGippر
وحراة المضممن الدولية رISMر .وشمرك ي المسير أ ثر من عشر آي

مواطن وعشرار

الممطوعين األوروبيين وممثلي القوى الوطنية والُعمليمر الرسمية والشعبية .وانطلقر المسير من أممم
ميدان الشهيد أبو علي إيمد وس

المدينة ممقدمهم رقة ال شم ة وحملة األعالم الُلسطينية والرايمر

الوطنية والال ممر الداعية لمقمومة الجدار حمى ينهمر وبمللِمين العربية واإلنجليزية  .ودعم
الممظمهرون من يال همم ممهم إلى ضرور مواصل النضم حمى دحر ايحمال  ,وجمبر المسير
شوار عبد الرحيم السبع و جلجولية بممجما المنطقة الجنوبية من الجدار العنصر حين نصبر
منصة المهرجمن اليطمبي .و ي المة للممضممنين األوروبيين ألقمهم رجوسمم
البرلممن السويد

ورينر أصِر أعضمء

سنم أ د يهم ,رأنر يمثل حراة مضممن واسعة وعريضة على مسموى العملم مع

الشعب الُلسطيني ونضملر العمد من أجل الحرية وايسمقال  ,مشي اًر إلى أن الشعب الُلسطيني ليِ
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وحدا ي المعراة المي ممثل معراة ال األحرار ضد ايحمال

والطِيمنرو2003 .al-moharer.netد

نر .
وقد همجمر قوار ايحمال الصهيوني الممظمهرون من يلا الجدار بعشرار القنمبل الصومية
والقنمبل المسيلة للدمو ي محمولة يمئسة لمُريقهم ,يمم مصدى لهم مئمر الشبمن برشقهم بملحجمر
ورد القنمبل المسيلة للدمو إليهم واشعم

اإلطمرار المطمطية ور ع األعالم الُلسطينية والرايمر

الوطنية ودرسهم على الجدار ي مواجهة اسممرر أ ثر من سمعمين أوقعر أ ثر من عشر إصمبمر
ي صُو

الشبمن ,الذين مم إسعم هم ميدانيمً من قبل الطواقم الطبية الممواجد .

ويشمر إلى أن اللجنة الوطنية لمقمومة جدار الُصل العنصر وزعر ي نهمية المسير بيمنمر
ونشرار عد مصور بمللِمين العربية واإلنجليزية حو الجدار ,امم أصدرر بيمنمً يممميمً لمسير
المضممن الدولية مع مدينة قلقيلية بعنواند ري جدران بين الشعوب ..ي شعوب بين الجدرانر
و ,2003, moharerنر

ولم يقمصر الموقا الشعبي على منظيم المسيرار والمظمهرار ,بل معداا إلى ر ع دعموى ي
المحم م اإلسرائيلية ,لوقا بنمء جدار الُصل العنصر  ,وصل عددهم إلى  ٤٠٠دعوى ر عر ي
المحم م اإلسرائيلية ,من جمنب مالك األراضي المصمدر  ,وذارر روزار الد م ر اإلسرائيلية ي
موقعهم على اإلنمرنر ,أن المحامة اإلسرائيلية ردر المممسمً مقدمر بر  24قرية لسطينية لمجميد بنمء
قسم من الجدار الُمصل الذ مقيمر إسرائيل حو القدِ ,وطملبر القرى المحامة بإصدار أمر مألقر
بمعليق عملية البنمء بين همرادار وبير سوريك دربي القدِ ,وأضم

الموقع أن القرى طملبر

المحامة أيضمً بإلِمء جزء من أمر مصمدر األرق إلقممة الجدار الُمصل ,وقم الملممسون أن
المسمر الجديد يصمدر  200دونم من أراضيهم الزراعية لصملح الجدار ويُصل أهملي القرى عن
 1000دونم أيرى سمقع على الجمنب اإلسرائيلي من الجدار ,وأضم وا أن مسمر الجدار ي الجمنب
الشرقي من رهمر ادارر يديل ي حدود الضُة الِربية من أجل ضم األرق إلى الجمنب اإلسرائيلي.
ولم يوضح الموقع مبررار المحامة ,ولم يقدم مامب الممحدثة بمسم إدار المحم م أية معلوممر حو
القضيةوبير سيلم  ,2003,نر .

ي دضون ذلك طملبر رجمعية حقول المواطنر المحامة العليم اإلسرائيلية ,بإصدار أمر
يقضي بمِيير مسمر الجدار الُمصل الميط بنمألا بين قرية نعلين والبلد اليهودية شيالر .يشمر إلى
أن الجدار يُصل ي حم بنمئر بين سامن القرية ونصا أراضيهم الزراعية ,ممم سيضر بمصمدر
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رزقهم ,وقدمر الجمعية بوسمطة المحممي رأ نير بينمشوكر ,المممسمً معديً إلى المحامة العليم
اإلسرائيلية ,ضد رئيِ الحاومة ووزير الد م

وقمئد قوار الجيش ي المنطقة الوسطى ,وامن

المحممي بينمشوك قدم ي ربيع  2004المممسمً ضد مسمر الجدار ,بمسم قرية نعلين ,وبعد أن نظرر
المحامة ي ايلمممِ ,و ي أعقمب إصدار أو قرار بيصو

الجدار ي قضية سوريك ,صرحر

أجهز األمن اإلسرائيلية أنهم معمل على مِيير مسمر الجدار ي ملك المنطقة وصملح2010 ,د . 31

و ي أيلو  2004نشرر أجهز األمن اإلسرائيلية ذامهم معلوممر عن مسمر الجدار الجديد ي
أراضي نعلين ,وامضح أن المسمر الجديد سييُا بعق الشيء على أهملي المنطقة ,إي أن سامن
مسموطنة رحشمونئيمر عمرضوا مسمر الجدار الجديد .بمإلضم ة إلى ذلك ,قدمر شراة اسمثممرار بمسم
و يلن دروم اعمراضمً على المسمر الجديد ,بمدعمء أنر سيحب

برامجهم ببنمء حي جديد ي

المسموطنة ,وسيمِ ي اسمثممرامهم وموقعممهم ايقمصمدية ,و ي أعقمب ذلك ,صرحر أجهز األمن
اإلسرائيلية ,أنهم سمحام ال أر

ثمنية بيصو

مسمر الجدار ,وسم يذ بملحسبمن مصملح الشراة

وبرامجهم المسمقبلية ,و ي نهمية األمر ,أعلمر سلطمر الجيش رجمعية حقول المواطنر أن الجدار
سيبنى و ق المسمر األصلي .وعلير قدمر رجمعية حقول المواطنر المممسمً مصححمً ,جمء ير أنر
على أجهز األمن أن م يذ بعين ايعمبمر الضرر الذ

سيسببر الجدار الُمصل ألهملي نعلين ,وأن

مصملح شراة ايسمثممرار يجب أي مأليذ بملحسبمن عند محديد مسمر الجدار ,ألن ايسميطمن ليِ
من مسألولية قمئد قوار الجيش ي المنطقة ,و ق قوانين الحرب .وجمء ي ايلمممِ ,أنر حمى لو
مجمهلنم مم جمء ي قرار محامة العد الدولية ي يهم  ,بيصو

عدم قمنونية المسموطنمر ي

األراضي المحملة ,منذ اللحظة المي يمِ يهم قمئد قوار الجيش ي حقول الُلسطينيين ,بهد
المحم ظة على المسموطنمر وموسيعهم ,هو ييملا القوانين وييل بواجبممر و ق القمنون اإلنسمني
الدوليو .miftah.orgد نر .
وشدد المحممي وأ نيربينمشوك
اعمبمرار أمنية هو ادعمء بمطلر ,وأضم

ي ايلمممِ,ر ادعمء إسرائيل أن مسمر الجدار حدد و ق
,رأن الهد

األسمسي من وراء المسمر الحملي للجدار ,هو

يلق مواصل جِ ار ي بين المسموطنمر واسرائيل ,و ي هذا السيمل ,اقمبِ بينمشوك مم جمء على
لسمن رئيِ الوزراء اإلسرائيلي ,ومُمدا رأنر ي حم بقير مسموطنمر ي الجهة الِربية للجدار
الُمصل ,إن ملك المسموطنمر سم ون موصولة بإسرائيل وسيسانهم ال ثير من اإلسرائيليينر ,ويذار,
أن المحامة العليم اإلسرائيلية ,منظر ي عد المممسمر قدمر ضد مسمر الجدار الُمصل ,وعقدر
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هذا المحامة جلسة للنظر ي ايلمممِ الذ قدممر رجمعية حقول المواطنر ,و يهم عرضر الجمعية
موقُهم بيصو

إسقمطمر قرار المحامة الدولية بش ن الجدار الُمصل ,و ي  2005/6/12أقرر

هيئة موسعة ماونة من مسعة قضم ي ايلمممِ الذ

قدممر رجمعية حقول المواطنر ضد مسمر

الجدار الُمصل ي منطقة رألُي منمشير ,وضد إقممة الجدار حو حي الرام ي شمملي القدِ
و .miftah.orgد نر .
ويذار ,أن مسمر الجدار الُمصل ي منطقة رألُي منمشير ,هو اآلير حدد و ق اعمبمرار دير
رأمنيةر ,ولِرق موسيع المسموطنمر واقممة مسموطنمر أيرى ي المنطقة .حين قدمر وجمعية
جديدا إلى المحامة العليم اإلسرائيلية ضد جدار الُصل العنصر
حقول المواطن ي إسرائيل
المممسم ً
ً
الذ مقيمر إسرائيل على األراضي الُلسطينية المحملة .ومم مقديم ايلمممِ نيمبة عن سامن قرية
بلعين الُلسطينية وسامن من بلد شيالر اإلسرائيلية ويطعن الملممسون بشرعية الجدار وأسمليب
مصمدر األراضي المي مسميدمهم سلطمر ايحمال لبنمء الجدار العنصر  ,وقم الملممسون أن
الجدار العنصر يبنى بشال يُصل بين سامن نعلين ونصا أراضيهم المي سمصبح وراء الجدار,
ي الجمنب اإلسرائيلي ,ممم سيألد

إلى المسمِ بمصدر رزقهم ,وقمم بمقديم ايلمممِ المحممي

رأ نير بينمشوكر ,ومم مقديمر ضد رئيِ الحاومة ,ووزير األمن وقمئد المنطقة الوسطى ,وامن
بينمشوك قد قدم المممسمً مممثالً بمسم أهملي نعلين ي العمم  ,2004و ي حينر أبلِر الجهمر األمنية
اإلسرائيلية المحامة ب نهم معمل على إعداد مسمر جديداً للجدار .و ي شهر أيلو  2004نشر الجهمز
األمني يطة المسمر الجديد مبين أنر مم إجراء مِييرار طُيُة ي مقل

من حجم األضرار المي

سملحق بسامن قرية نعلين ,مم جعلر يقدم المممسم جديداً .و.miftah.orgد نر .
المقاومة الشعبية(بلعين نموذجاً).مقع قرية بلعين على بعد قرابة ثالثة ايلوممرار عن الي األيضر ,وممبع مسمحمهم الهم إلى
منطقةو

ي ,القرية المي يصل معداد سامنهم إلى قرابة  5,000نسمة ,مجر مظمهرار أسبوعية

منذ منمصا عمم  ,2008احمجمجم على بنمء الجدار الُمصل الذ أقيم ي المنطقة على هيئة جدار
إسمنمي يُصل بين بيور القرية وبين األراضي الزراعية الممبعة للسامن ,ومنذ بدء المظمهرار اسمشهد
ي القرية يمسة ممظمهرين لسطينيين ).(saleh, 2013: 95

و ي أعقمب اسمشهمد الطُل رأحمد موسىر الذ يبلغ من العمر عشر أعوام ي المظمهر المي
جرر يوم  ,2008/7/29مم مقديم شرطي من حرِ الحدود إلى المحامة بمهمة المسبب بملقمل
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بمإلهمم

وي م از المحم مة جمرية ,و ي مموز  2008اشُر منظمة ربمسيلمر عن شري

صورمر مم لسطينية من سامن قرية نعلين ,يظهر ير جند
بملمطمذ بممجما أشر

أبو رحمة ,الذ

يديو

وهو يطلق رصمصة معدنية مِلُة

امن موقو م ومابالً ومعصوب العينين ,من مسم ة قصير

وبحضور ضمب برمبة مقدم ,و ي أعقمب ال شا عن هذا الشري

مح محقيق لدى الشرطة العسارية,

وقدم للمحم مة الجند وليونمردو اوريما وقمئد ال ميبة وعومر بوربرغ بمهمة المصر دير الالئق,
وقد الممِ أشر أبو رحمة ومنظممر لحقول اإلنسمن للمحامة العليم اإلسرائيلية ضد يئحة ايمهمم
الممسممحة .و ي أعقمب هذا ايلمممِ ديرر بنود ايمهمم ضد الجند

إلى اسميدام السالح بشال

دير قمنوني يمم أمهم الضمب بمحمولة لمممرسة المهديد .امم أمهم ايثنمن بمصر

دير يئق ,وقد

أدين ايثنمن ,وحام على بوربرغ ي مطلع عمم  2011بملسجن مع وقا المنُيذ ومجميد مرقيمر
لسنمين ,يمم يُضر رمبة اوريما إلى درجة جند

من الدرجة الثمنية ).(saleh, 2013: 101

ومنذ مم يقمرب السبع سنوار من المقمومة والنضم

الشعبي اسمطم

أهملي قرية بلعين

وبمشمراة عدد ابير من المواطنين من القرى المجمور ,واذلك دعم سالم إسرائيليون وأجمنب ,ي
مواجهة نضملية محققر ي قرية بلعين حين يمظمهر الُلسطينيون ,أمرر محامة العد العليم ي
إسرائيل بمِيير مسمر جدار الُصل ي محي قرية بلعين بملضُة الِربية ,وقملرد رإن المرسيم المحدد
ابير بسامن بلعينر ,وطلبر من الحاومة درِ مرسيم بديل ر ي مد زمنية معقولةر.
ضرر ًا
ًا
يلحق
وامنر إسرائيل قد صمدرر ممئمي هاممر من أراضي بلعين درب رام هللا لبنمء الجدار ,امم اقملع آيً م

من أشجمر الزيمون ,اسمنمداً إلى الُلسطينيين ,وان قرار المحامة اإلسرائيلية سيعيد لسامن القرية
ر 100هاممر على األقلر من األراضي المصمدر  ,امم أعلن المحممي اإلسرائيلي ميامئيل صُرد الذ
الُمر بلدية بلعين هذا الملا ,ور ع المممسمً إلى المحامة العليم أ در أن رالضرر نمجم عن مصمدر
أر ٍ
اق لبنمء الحمجز واقمال األشجمر القمئمة على ي

مرسيمر .ضالً عن ذلك ,يجد سامن قرية

بلعين أنُسهم مقطوعين عن قسم ابير من أراضيهم الزراعية بسبب المرسيم الحملي للحمجزر .وقد
اميذر المحامة قرارهم بمِيير مرسيم الجدار ي بلعين بإجمم قضممهم الثالثة .وامن رئيِ بلدية
بلعين أحمد عيسى عبد هللا يمسين ر ع األمر إلى المحامة وأريج. 2008 ,

وقم صُرددرإن هذا القرار يثبر أن إسرائيل مسميدم الجدار ي بلعين لمصمدر أر ٍ
اق ,وليِ
ألسبمب أمنيةر ,وأوضح رأن إسرائيل امنر منو بُضل جدار الُصل ,رموسيع مسموطنة قريبة من
بلعينر بإنشمء حي جديد ,وأضم

رأن المحامة لم مُرق ي حامهم مرسيمم جديدا ,بل حددر
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رمعمييرر مقضي بعدم ضم أراضي زراعية لسطينية ,وي الحي الجديد الجمر بنمألا ي المسموطنة
القريبةر .و ور إعالن قرار المحامة العليم ,مجمع عشرار من سامن بلعين ,المي يقيم يهم ألُم
 ,قرب الجدار للمعبير عن سعمدمهم بهذا القرار ,وقم منسق حملة ايحمجم على الجدار عبد

شي

هللا أبو رحمة إن رقرار المحامة اإلسرائيلية يثبر أنر يمان للمقمومة السلمية أن م ون عملةر (saleh,
2013: 101).

يمممةد
ي سيمل مم مقدم ,يبرز دور الدبلوممسية الُلسطينية ي مر السيد أحمد قريعوأبو عالء ,
ووزير يمرجيمر نمصر القدو الذ قمد ملا الجدار ي األمم الممحد  ,وحقق نجمحمً ي إدانة إسرائيل
ومثبير الحقول الُلسطينية  ,من يال اآلميد
اسمُمدر الدبلوممسية الُلسطينية بشال ابير من الحمالر الشعبية المنمهضة للجدار الُمصل,
وذلك من يال د ضح إسرائيل أممم المجممع الدولي واإلشمر إليهم ب نهم دولة عنصرية.
– منحر المواقا الشعبية للدبلوممسية الُلسطينية الرسمية ممد عبرر من ياللهم عن الوضع اإلنسمني
الممرد

الذ

سببر بنمء الجدار ,ملمشمراين من الو ود األجنبية ي حمالر المنمهضة للجدار,

بمجرد عودمهم إلى بلدانهم ,يقومون بنقل حقيقة السلوك اإلسرائيلي ,وحملة الِطرسة المي يممرسهم
الجنود اإلسرائيليين ضد المسيرار الشعبية ,وبملمملي مسمهم هذا الحقمئق ي الم ثير على ال أر العمم
ي البلدان األوروبية ,والذ

بدورا يألثر على مواقا حاوممر بلدانهم .ممم يسهل من مهمة

الدبلوممسية الُلسطينية ي الم ثير على مواقا الحاوممر األوربية.
– إعطمء دا ع للدبلوممسية الُلسطينية لطرح معمنم المواطنين اليومية من مداعيمر بنمء الجدار وأثمرا
على ام ة المنمحي الحيممية.
– اسمثممر قضية بلعين من يال ر ع الدعمو الُردية واسبهم أممم القضمء اإلسرائيلي من المواطنين
الذ

صمدر أراضيهم الجدار .ملق اررار الصمدر عن القضمء اإلسرائيلي قد مسمهم ي د ع الجهود

الدبلوممسية الُلسطينية على الصعيد اليمرجي .
ثانياً  :موقف الحركات واألحزاب السياسية الفلسطينية.
رحبر األوسمذ الُلسطينية على ايمال

ميمرامهم بقرار محامة العد الدولية القمضي بعدم

شرعية جدار الُصل العنصر اإلسرائيلي والمطملب بإزالمر ,واعمبرر القوى والُعمليمر الُلسطينية
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القرار انمصم اًر جديداً للقضية الُلسطينية ,وضربة قوية لحاومة شمرون ,و ضح واضح ينمهم ممهم
الصمرية للقمنون واألع ار

الدولية ,ل نهم أجمعر على أهمية محرك المجممع الدولي لمممبعة منُيذ

القرار والزام حاومة ايحمال اإلسرائيلي بمطبيقر.
ي هذا السيمل سو

مقوم الدراسة بمسمعراق هذا المواقا ,مع طرح مقيم لدور الدبلوممسية

الُلسطينية الرسمية ي اسمثممر هذا المواقا ,وايسمنمد عليهم ي مبني مواقا أ ثر م ثي اًر على
الصعيد الدبلوممسي الُلسطيني اليمرجي .وسيمم اسمعراق ذلك من يال عرق الموقا الُلسطيني
الحزبي مجما قرار محامة العد الدولية القمضي بعدم بنمء جدار الُصل .
و 1موقف حركة المقاومة اإلسالمية (حماس).
رالدامور الرنميسي إن مواجهة الجدار الُمصل مبدأ من يال مواجهة ايحمال الذ يسيطر علرى
ا ررل ش رريء  ,حاوم ررة ش ررمرون مقم ررل ص رربمح مس ررمء األطُ ررم وم رردمر المن ررمز ومج ررر األ ارض رري ,
ومحو حيم الُلسطينيين إلى جحريم  .ينبِري أن مقرموم  ,ومقموممنرم لهرم لرن م رون مرمبطرة ببرنرممج
سيمسرري  ,وي مررن أجررل جرردار مصررل وانمررم مررن أجررل إنهررمء ايحررمال عررن أ ارضررينم ومقدسررممنم ,
ملمشررالة ليسررر مشررالة جرردار أو بقعررة وانمررم هرري مشررالة قضررية وشررعب ووطررن  ,ومررن هنررم رإن
المقمومة سمسممر ي ظل عمليمر الجدار أو انعقمد محامة يهم أو ديرهم شرعبنم يعمرل ويقرموم
على ام ة الجبهمرر (.رمضان: ، 2004 ،نت

قم النمطق بلسمن حراة حممِ الشيخ عبد البمس الحم رإن قرار المحامة الدولية يطو ي ايمجما
الصحيح لر ع الظلم عن شعبنم وهدم جدار المور والقمل والمعمنم والمدميرر ,وأ د ممثل حممِ رأن
القرار جمء دليالً إضم يمً على أن ايمن العدو ير ق ال األع ار

والقوانين الدولية ,واثبمممً واضحمً ل ل

من يحمو مجميل وجر ايحمال القبيح الذ يصر على مصمدر األراضي وحشر شعبنم ي سجون
مِلقة وقطع الطريق علير إلقممة دولمر المسمقلةر .ودعم ممثل حممِ إلى رحشد ال الطمقمر لُضح
مواقا حاومة شمرون الممطر ة المي مر ق القرار ومصر على محد المجممع الدولير ,وقم د
رأصبح الوقر مالئممً ليمحمل العملم مسألوليممر امجما هذا الِطرسة اإلسرائيلية ,والمطلوب محرك معل
لمنُيذ القرار لمنع محويلر إلى مجرد حبر على ورلرو .alahed.orgنر
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ومحدن إسممعيل هنية نمئب رئيِ المامب السيمسي لحراة حممِ ,أن الشعب الُلسطيني
مممسك ب رضر ويصر على ر ق لالحمال سواء ي الضُة الِربية أو القدِ الدايل الُلسطيني
المحمل عمم  1948وأضم
لسيمسمر ايحمال

رندعو مألسسمر المجممع الدولي إلى الوقو

وضرور إزالة جدار الُصل العنصر

عند مسألوليممهم للمصد

وال أشام

ايسميطمن وحممية

رضيهم رو المجلِ المشريعي  , 2015 -4-29نر .
الُلسطينيين من بطش ايحمال وسرقة أل ا

أمم يملد مشعل رئيِ المامب السيمسي لحراة حممِ قد صرح ي مقمبلة شيصية معر مع
قنم  Cnnي  2012/11/24قم ,رأقبل بدولة لسطينية ي حدود  67والقدِ الشرقية مقرونة
بإنهمء ايحمال وزوا جدار الُصل العنصر وحل مشالة الالجئينر.
وهنمك العديد من النشمطمر المي قممر بهم حراة حممِ منهم العديد من البيمنمر المندد
بملجدار وايسميطمن والموقيعمر المي قمم بهم رئيِ دائر شألن الالجئين ي حراة حممِ عمطا
عدوان قمئالًدر نهد

لجمع موقيع 10أي

لسطيني نقدمهم لألمم الممحد للمطملبة بضرور اإلس ار

بإنهمء ايسميطمن والجدارر ,وأشمر إلى مسمر ومير ايسميطمن ي األراضي الُلسطينية من يال
زيمد عدد البألر ايسميطمنية بحين وصلر إلى  505بألر ي الضُة الِربية.

 ومحدن وزى برهوم النمطق بمسم حممِد أن الشعب الُلسطيني يطمح إلى محقيق أهدا ر والمممثلةي عود الالجئين واإل ار

عن األسرى ي السجون اإلسرائيلية وازالة جدار الُصل العنصر

واينسحمب الصهيوني من األراضي المحملة مشدداً على أن اإلدار األمرياية مدرك مممممً أن الشعب
الُلسطيني يريد ايسمقرار واألممن ودولة مسمقلة و مصريح صحُي. 2007-103 ,

( )2موقف الجبهة الشعبية.
لقد برز موقا الجبهة الشعبية لمحرير لسطين أحد قيمدمهم البمرزين واميد الِو

ي لقمء

صحُي قمئالً إن السيمسة اإلسرائيلية ليسر نمم اللحظة يمم يمعلق بملجدار أو ايسميطمن بشال عمم
وهو جزء من سيمل سيمسة إسرائيلية ابمدأر مع بداية ايحمال عمم  ,1967ل نهم مسمرعر ي الُمر
األيير اجزء من حملة اإلس ار ي اسم مم منُيذ المشرو الصهيوني ي ال لسطين ,الذ
اإلس ار عن أ

مطلب

مر سمبقة بموسيع ايسميطمن ,وايسميالء على مزيد من األراضي واسم مم جدار

الُصل العنصر ,و 8ومهويد وعز القدِ اليمً عن محيطهم الُلسطيني ,بهد

يلق أمر واقع يحو

دون اينسحمب اإلسرائيلي من دملبية األراضي ي الضُة الِربية ويقود إلى مقديم مشمريع حلو
سيمسية ممنمقق مع حقول الشعب الُلسطيني ومألد

ي أحسن األحوا إلى حام إدار ذامي محر
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سيمد ال يمن الصهيوني ,هذا هو المشرو الصهيوني الذ

نواجهر ي لسطين ,والذ

يمطلب منم

مقموممر بسيمسة مِمير اليمً لمم هو قمئم ,سيمسة مقوم أويً على إنهمء اينقسمم اضرور لمحشيد
الشعب وقواا ي مواجهة موحد لهذا المشرو وال يمن ,وثمنيمً من يال اسمراميجية وطنية موحد
مقطع اليمً مع ييمر المُموق القمئم معر ,واعمد ايعمبمر ثملثمً ل ل أشام النضم الُلسطيني ي
مواجهة ايحمال بمم ي ذلك العمل المسلح ,و ي سيمل المعراة السيمسية من المهم اسمثممر اللحظة
المنمسبة اآل ن إلعمد الملا إلى األمم الممحد لممحمل مسألوليممهم من يال عقد مألممر دولي هد ر
بحن آليمر مطبيق ق اررامهم بش ن حقول الشعب الُلسطيني ي العود ومقرير المصير واقممة الدولة
الُلسطينية امملة السيمد بعمصممهم القدِ ,وبمم يلزم إسرائيل ي منُيذ ذلك ,وايضمعهم للُصل
السمبع من ميثمل األمم الممحد ) ,2015 /1/8 ,.pflp.psنر

واذلك بمرار الجبهة الشعبية على لسمن نمصر أبو عزيز عضو لجنمهم المرازية قرار محامة
العد الدولية واعمبرمر انطالقة جديد ي مسير العمل الُلسطيني مُرق موحيد المحرك الُلسطيني
والعربي لبلور موقا دولي ضمد يلزم حاومة شمرون بمطبيقر ,ودعم الدو العربية واإلسالمية إلى
الموجر بموقا قو للوييمر الممحد األميراية ومحذيرهم رسميمً من مِبة أ حممقة ي مجلِ األمن
إل شم القرار ,وقم بعد هذا النقلة النوعية مطلوب أن ناثا امصميمنم لبلور موقا عربي يمنع
إجهمق القرار ي مجلِ األمن ,ألن رإسرائيلر مسعى جمهد لمحقيق ذلك

والمجلِ المشريعي-4-29 ,

. 2015
( )3موقف حركة الجهاد اإلسالمي.
الشرريخ عبررد هللا الشرممي الممحرردن بمسررم حراررة الجهررمد اإلسررالمي رري لسررطين اعمبررر ايضرمً أن مسررير
الشررعب الُلسررطيني الجهمديررة لررن مقمصررر علررى جمنررب محرردد مررن المقمومررة  ,مشرري اًر إن ام ررة الجوانررب
ميرردم بعضررهم بعضررم  ,وي يماررن للشررعب الُلسررطيني أن يقصررر مقموممررر علررى لررون واحررد  ,مشرري اًر إن
الرهررمن علررى محامررة يهررم مررن أجررل إ ازلررة الجرردار رهررمن يررمطئ و مشررل ملشررعب الُلسررطيني انمظررر
طويالً الشرعية الدولية ومواقا مجلِ األمن وق اررار الجمعية العممة ولم مسرمطع ارل هرذا المألسسرمر
أن معيد لر أرضر أو اراممر ومن هنم وجب علير أن يممرِ ال حقوقر ي المقمومة والجهمد مرن أجرل
اسررمعمد حقوقررر المِمصرربة.وأضررم

الشررممي إن الجرردار لررن ييرردم أمررن الدولررة العبريررة برردليل اسررممرار

العمليمر ايسمشهمدية والجهمدية ردم ال اإلجراءار األمنية  ,وحو الموقير الزمني المالئرم للعمليرمر
ايسمشررهمدية قررم الشرريخ الشررممي د نحررن لسررنم جيرروش نيمررمر وقررر العمليررمر ايُمررم نريررد  ,مإلمامنررمر
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األمني ررة والُني ررة مُ رررق نُس ررهم  ,وله ررذا يص ررعب أن موظ ررا المقموم ررة بحس ررب أهر رواء السيمس رريين ال ررذين
يجلسون على الماممب.و ) aljazeera,2004

شررمرار حراررة الجهررمد اإلسررالمي بملعديررد مررن الُعمليررمر والمسرريرار الشررجب وايسررمنامر لبنررمء
الج ر ر ر رردار اإلسر ر ر ر ررائيلي وا ر ر ر ررمن موقُه ر ر ر ررم م ر ر ر ررن وعل ر ر ر ررى لس ر ر ر ررمن الن ر ر ر ررمطق بمس ر ر ر ررمهم وشر ر ر ر رريا طحمين ر ر ر ررة
رأن القرار جمء ليألاد شرعية نضم شعبنم لمقمومة ايحمال واجراءامر المعسُية ,و ري مقردمهم الجردار,
السالح األيطر الذ اسميدم لمدمير الهوية والمران واألرق والممريخ والمسمقبل الُلسطيني ,ولمجسريد
األحالم والرألى الصهيونيةر.
ول ررذلك ررإن القر ررار يج ررب أن يش ررال قمع ررد لمزي ررد م ررن المح ررد والمقموم ررة الُلس ررطينية للمص ررد
للجدار على األرق على الصعيد الدايلي ,ولمضمعُة الجهود دوليرمً وعربيرمً لحشرد أ برر قمعرد محررك
مضررِ علررى ايحررمال لمطبيررق الق ررار ومنررع ايحررمال مررن إ شررملر أو إجهمضررر .واعمبررر ممثررل حراررة
الجهمد أن الموقا الدولي أممم ايمبمر حقيقي ي ضوء القرار المنصا للمحامة الدولية المري واجهرر
ال الضِوذ اإلسررائيلية ,وأعلنرر مبنيهرم للحقيقرة واصررارهم علرى الممسرك بملقرمنون .وهرو الموقرا الرذ
يجب أن يمحلى بر مجلِ األمن واألمرم الممحرد ل ري يرمحمال مسرألوليممهمم العمليرة ري مواجهرة الممررد
اإلسررائيلي .وأ ررد ممثررل الجهررمد اإلسررالمي ضرررور اسررممرار مقمومررة الُلسررطينيين للجرردار باررل الط ارئررق,
وأن ال اإلجراءار اإلسرائيلية لن موقا المقمومة و.alaqsagate.orgدنر .
( )4موقف الجبهة الديمقراطية.
ذار و ارئرد عبرمِ عضرو اللجنرة المرازيرة للجبهرة الديمقراطيرة ,رأن اسرميال

محامرة العرد

الدولية مشال منصة انطالل قوية ألوسع حملة على ال الصعد الميدانية واإلقليمية والدولية ي سبيل
مضررمعُة الضررِوذ علررى دولررة ايحررمال لوقررا بن رمء الجرردار وا ازلررة األج رزاء المرري بنيررر منررر ومعررويق
الذين مضررروا مرن هرذا الجردارر .ودعرم إلرى نقرل قررار المحامرة ري أسرر وقرر إلرى الجمعيرة العموميرة
لألمررم الممحررد يسمصرردار ق ررار ب دلبيررة امسررحة يرردعم مضررمون أر المحامررة ,ويرردعو إلررى إج رراءار
ملموسة بحق رإسرائيلر ي حم عدم انصيمعهم المموقع والمعلن مسبقمً للقررار ,ومرن ثرم نقرل الموضرو
إلى مجلِ األمرن يميرمذ القر اررار الملزمرة ووضرع اإلدار األميرايرة أمرمم ييرمر واضرح ,إمرم أن م رون
مررع الشرررعية الدوليررة والقررمنون الرردولي بش ر ن الجرردار ,وامررم أن مسررجل علررى نُسررهم موقُ رمً آيررر مسررمهم اًر
بملشرعية الدولية ومدا عمً عن اينمهم مر اإلسرائيلية الُظة لهم وللقمنون الدولي ولق اررار مجلرِ األمرن
وامُمقية جنيا وايلر2015 ,د . 103
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موقف حركة فتح
قم حسن الشيخ وأمين سر مرجعية حرارة رمح ري الضرُة الِربيرة در إن هرذا اإلجرراء ير مي ري إطرمر
عمليررمر مضررييق الينررمل علررى الشررعب الُلسررطيني بذريعررة ضررممن األمررن ل س ررائيليين · وان هررذا اإلج رراء
الجديد يهد

أيضم إلى م ريِ ايحمال  ,األمر الذ يسموجب من المجممع الدولية ,المحرك العمجرل مرن

أجل وقا هذا السيمسة العنصرية المي ممنم ى مع ام ة األع ار

والقوانين الدولي ,وان األمن وايسمقرار ي

يما ررن أن يمحقق ررم بوس ررمئل قمعي ررة واذيلير رة جدي ررد مممرس ررهم الحاوم ررة اإلسر ررائيلية يومير رمً  ,وانم ررم م ررن ي ررال
مُموضمر سيمسية جديد مألد

ي النهمية إلى انسحمب ايحمال من ام ة أراضي الرابع مرن حزيرران عرمم

 67واقممة الدولة الُلسطينية امملة السيمد على هذا األراضي.
ومألاررد حراررة ررمح انطالق رمً مررن المزامهررم بق ر اررار منظمررة المحريررر الُلسررطينية ومجملسررهم الوطنيررة دعمهررم
ومسمندمهم القوية للسلطة الوطنية الُلسطينية وللحاومة الُلسطينية ول م ة البرامج والسيمسمر المي اعممدمهم
الحاومررة لمعزيررز الصررمود الرروطني ومقررديم ام ررة أشررام الرردعم لجمررمهير شررعبنم المرري ممعرررق يومي رمً للمرردمير
والميريررب الممعمررد مررن قبررل ق روار ايحررمال اإلس ررائيلي ويمصررة أهلنررم الررذين دمرررر أرضررهم ومزروعررم مهررم
وسرقر أرضهم نميجة قيمم حاومة إسرائيل ببنرمء جردار الضرم والموسرع ري أرضرنم الُلسرطينية.ومألارد حرارة
مح حرصهم وسهرهم علرى سريمد القرمنون ومرو ير ارل إمامنرمر الحيرم والمطرور لمألسسرمر المجممرع ,داعمر ًة
باررل قواهررم جهررود السررلطة الوطنيررة والحاومررة الُلسررطينية لمطرروير الجهررمز القضررمئي والمحررم م ,و رري نُررِ
الوقررر مرردعم الجهررود المسررممر يسررم مم منظومررة القروانين الُلسررطينية مررن يررال المجلررِ المشرريعي .إن
المجلِ الثور يمطلع إلى محامة العد الدولية بملمحيرة والمقردير والرر أمرل وثقرة أن منمصرر للحرق والعرد
والشرعية الدولية وامُمقية جنيا الرابعة وأن منصا الشعب الُلسرطيني ري وجرر هرذا ايحرمال وايسرميطمن
اإلسرائيلي وجدار الضم والموسع والُصل العنصر الذ يحو مدننم إلرى امنمونرمر وأهلنرم إلرى سرجنمء ري
مرردنهم وق رراهم ومييمررممهم .وهنررم يبررد أن نألاررد علررى أهميررة ايسررممرار بملمعررمون والح روار مررع جميررع القرروى
والُصمئل والمنظممر الُلسطينية ومعزيز الوحد

الوطنية( .وفا2004 :د نر

النمئب المقدسي حممم عبد القمدر عضو المجلِ المشريعي الُلسطيني أحد اوادر حراة مح
البمرزين يرى ب نر يجب على الُلسطينيين أن م ون مقموممهم محسوبة على ال الصعد وممنمسقة
ومموائمة مع وجهمر النظر السيمسية للُلسطينيين  ,مشي ار أن الُلسطينيين يسعون إلى حشد ار
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عمم عملمي للوقو

ي وجر الجدار العنصر  ,ولهذا ينبِي أن ياون هنمك منمدم مم بين

السلطة والمقمومة  ,واعمبر عبد القمدر أن العمليمر ايسمشهمدية األيير لم م ن مو قة ي موقيمهم
ألنهم لم ميدم الهد

السيمسي الذ يرجوا شعبنم  ,ال بد من برمجة المقمومة اي ميدم األهدا

السيمسية ) : aljazeera.net2004نر(
و ي اليممم ,إن دور األحزاب السيمسية الُلسطينية من قضية الجدار ممثلر من يال مواقُهم
ال ار ضة للسيمسمر اإلسرائيلية القمئمة ايسميطمن وبنمء الجدار ,وأن المظمهرار اليومية والحمالر
المضممنية المحلية والدولية الداعمة لألهملي الممضرر أراضيهم من الجدار ,معاِ مدى الر ق
الشعبي واألحزاب الُلسطينية للمممرسمر اإلسرائيلية ايحماللية ,وامن ذلك واضحمً أيضمً من يال
البيمنمر والشعمرار والمواقا الممعدد لهذا المنظيممر واألحزاب السيمسية ,وهذا مم دعم موقا
الدبلوممسية الرسمية لمبني المواقا الشعبية لُضح إسرائيل دوليمً ,وذلك لقيممهم قمع ومعذيب واطالل
النيران على المظمهرار السلمية ال ار ضة لبنمء الجدار العمز .
من الواضح أن السلوك اليمرجي أل

دولة يعممد بنجمحر على حملة الموا ق واإلجمم

الشعبي والحزبي الدايلي ,و ي هذا الصدد ,لقد اجممعر جميع الُصمئل والحرامر واألحزاب
السيمسية الُلسطينية على يطور جدار الُصل ,وموا قر على ضرور مواجهمر بال السبل واآلليمر.
ملموقا الموحد من ال ل الُلسطيني ,سمهم ودعم الجهود الدبلوممسية الُلسطينية على الصعيد
اليمرجي والدايلي لمقمومة الجدار ,ولمثبير الحقول والد م عنهم حمى يمم دحر ايحمال
مشرو إقممة الدولة الُلسطينية المسمقلة دون المنمز عن الثوابر الُلسطينية.
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ومحقيق

الفصل الخامس :
الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة تداعيات الجدار الفاصل

المبحث األول :أداء الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة تأثير الجدار على مستقبل الدولة
الفلسطينية.
أويً د الجدار الُمصل ومشرو الدولة الُلسطينية.
ثمنيمًد مسمقبل الدولة الُلسطينية.
المبحث الثاني :الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة الجدار وتأثيره على البيئة الفلسطينية.
أويً د مداعيمر الجدار الُمصل على قضميم الوضع النهمئي.
ثمنيمً د م ثير الجدار على قضية الميما.
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مقدمةد
مسعى إسرائيل ي بنمئهم للجدار العمز إلى مثبير واقع جديد مُرضر على السلطة الُلسطينية,
ملجدار يمثل يطو اسمبمقية لمجريد الدولة الُلسطينية والمسمقبلية من أرامنهم المي يمان أن مقوم
عليهم ,هو يمنع مواصل السامن الُلسطينيين مع بعضهم من جهة ,ويبعد الدولة الُلسطينية عن أ
عمق عربي من جهة أيرى بمإلضم ة إلى أنر يمنع أن ياون للُلسطينيين أ

مواصل مع الدو

العربية ويمصة األردن.
امم ويسبب بنمء الجدار ي ممزيق الرواب
األ بر من البنى المحمية المي مرب

اإلدارية األسمسية للضُة الِربية ,ومعز القسم

م ار زهم السامنية ال برى ,محم ظة قلقيلية مثالً سممزل إلى

مجموعة رقع ومعز عن قلبهم المدني ,أو الحضمر  ,ومحم ظة سلُير سمزو أو م مد أن يبقى منهم
شيء ,أمم منطقة رام هللا سمضِ إلى نصا حجمهم الحملي ,ومحم ظة بير لحم ,سمعمني مصي اًر
مممثالً ,امم أنهم قسمر إلى ثالثة امنمونمر مصِر  .بعد اينمهمء من بنمء الجدار ,إن يريطة
الضُة الِربية وقطم

دز

سمقسم إلى سمة معمز رئيسية ,هي المعز الشمملي ويضم جنين

وطول رم وقلقيلية ونمبلِ ,ومعز الوس

ويضم سلُير ورام هللا ,والمعز الجنوبي ويضم اليليل

وبير لحم ,ومعز القدِ ,ومعز الِور ,إضم ة إلى معز قطم دز .
وعلى ضوء هذا المطورار اليطير النمجمة عن اسمم اررية العمل ي بنمء الجدار العمز  ,ايا
واجهر الدبلوممسية الُلسطينية ,سيمسة إسرائيل الداعمة لبنمء الجدار ,وم ثيرهم على مسمقبل الدولة
الُلسطينية ,وهذا مم سنحمو معملجمر ي المبمحن المملية-
المبحث األول :أداء الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة تأثير الجدار الفاصل على الدولة
الفلسطينية.
إن الجدار العمز سيقسم الضُة الِربية إلى امنمونمر منُصلة عن بعضهمم البعق وعن
بمقي أراضي الضُة ,امم سيألد

بنمء الجدار إلى مصمدر مسمحة ابير من األراضي الُلسطينية

وضمهم إلسرائيل ,وقد أقممر إسرائيل الجدار العمز وهو عبمر عن حزامين عمزلين طوليين ,حزام ي
شرل الضُة بطو دور األردن وحزام آير درب الضُة على طو الي األيضر بعمق 10-5
ايلو ممر ,واذلك إقممة أحزمة عرضية بين الحزامين الطوليين وم ون بمثمبة ممر بين منطقة جنوب
رطول رمر ومنطقة رنمبلِر حمى دور األردن ,ممم يألد إلى مقسيم المنمطق الُلسطينية إلى أربع امل
رئيسية جنين ونمبلِ ورام هللا وبين بير لحم واليليل .ومهد
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هذا ال مل إلى يلق مصل ممد

بين

امل المنمطق محر السيطر اإلسرائيلية ي قطم دز والضُة الِربية وبين المنمطق الُلسطينية مع
بقمء المسموطنمر على حملهم ,امم يطول الجدار العمز مدن طول رم وقلقيلية والقدِ بمل ممل ويعزلهم
عن محيطهم الطبيعي ي الضُة الِربية ,وبذلك منجح إسرائيل ي عز منمطق مراز السامن
الُلسطينيين عن بعضهم البعق ومقيد حرية المنقل والحراة للُلسطينيين ,نمهيك عن نزوح اآلي

من

سامن المنمطق الممميمة للجدار هنمك ,بمإلضم ة إلى مقسيم الضُة إلى امنمونمر منُصلة سيألد
إلى مصمدر مسمحة ابير من األراضي المحملة مصل إلى أ ثر من  %23من إجمملي مسمحة
الضُة الِربية حين سيمم ضم  11قرية لسطينية واقعة بين الجدار العمز والي

األيضر إلى

إسرائيل علمم ب ن سامنهم البملغ عددهم  26.000لسطيني لن يمنحوا الهوية اإلسرائيلية ول ن
سمصدر لهم مصمرح يمصة لديو الضُة الِربية و جبر2005 ,د . 2
أوالً  :الجدار الفاصل ومشروع الدولة الفلسطينية.
لقد صرح وزير الجيش اإلسرائيلي األسبق رشمألو مو مزر ي ممرِ  2003رب ن الحاومة
اإلسرائيلية مبلور رألية لدولة لسطينية مقسمة إلى سبع امنمونمر ي المدن الُلسطينية الرئيسية ,الهم
مِلقة من قبل الجيش اإلسرائيلي ومعزولة عن بمقي أراق الضُة الِربية المي سمصبح ممبعة
إلسرائيلر .امم سمُرق إسرائيل سيطرمهم على  21قرية لسطينية أيرى وراء الجدار العمز
بمعمبمرهم منطقة عسارية ,ملمنطقة العمزلة المقمرحة والمي سمممد لمسم ة  140ام سو

مضم 20

قرية لسطينية منررا14ر قرية مصنا ي المنطقة ربروالمي ميضع لسيطر لسطينية – إسرائيلية
مشمراة ويبلغ عدد سامن هذا المنطقة  40.000لسطيني يعملون بشال أسمسي ي الزراعة ,وسو
يجد هأليء أنُسهم محمصرون ويلزمهم الحصو على مصمريح إسرائيلية للذهمب لحقولهم وسياون
مربوطين اليمً بجهمز األمن اإلسرائيلي من أجل إدار حيممهم ,مسمِل إسرائيل قدرمهم على مقييد حراة
الُلسطينيين ي األراضي المحملة من أجل محقيق أهدا

مر وضة وأومشم2009 ,د . 25-24

ار إل مرونية ماهربة
ولم م ما إسرائيل ببنمء الجدار العمز بل شرعر أيضمً ي إنشمء أسو اً
يبلغ ارمُمعهم 3.5م حو المنمطق أمن الضُة الِربية المي ميضع بمل ممل للسلطة الُلسطينية امم
ميلق منمطق عسارية عمزلة مألد

لُصل المنمطق عن بعضهم البعق لميلق على األرق -13

جيمو -مجمعمر إسرائيلية منُصالً .و ي ظل هذا المِيرار ي يريطة الضُة الِربية أثر بنمء الجدار
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واألحزمة األمنية والبوابمر العسارية الضيمة بين المعمز وا نهم بوابمر حدودية ,إن الحدين عن
دولة لسطينية امملة السيمد على اممل األراضي الُلسطينية عمم  1967وعمصممهم القدِ أضحى
من األمنيمر أقرب منهم من اآلمم والطموحمر المي من أجلهم أسمشهد آي
وأسر وعذب عشرار اآلي

من المنمضلين وشرد مئمر اآلي

المقمومين الُلسطينيين

من الالجئين الُلسطينيين ي

مييممر الشممر وأومشم2009 ,د . 25 -24

إن القمد اإلسرائيليين و ي مقدممهم أولمرر رئيِ الوزراء اإلسرائيلي السمبق ومن قبلر شمرون
قد ذا ار أ نر من المسمبعد الموصل إلى امُمل نهمئي لسطيني إسرائيلي من يال المُموضمر دير
طبقر ي
الواضحة المعملم ,ملمحين إلى إعمد ار الُصل أحمدية الجمنب من الضُة الِربية بعد أن ى
قطم دز  .إي أن هذا اليطة لن مشهد رحيالً للجيش اإلسرائيلي من ال منمطق الضُة الِربية ولن
مشهد مُايامً للمسموطنمر هنمك امم علر حاومة شمرون حين يرجر من قطم دز  ,بل إن هذا
اليطة لن مير إلى العلن والمنُيذ إي بعد ا ممم جدار الُصل وبعد ابمال أ ثر من  % 30من
أراضي الضُة الِربية ,وضم دملبية المسموطنمر إلى الجمنب اإلسرائيلي من الجدار ومحو منمطق
الضُة الِربية إلى معمز أو ديموهمر محر حراسمر الجيش والشرطة اإلسرائيلية المي سمراب على
مشمر ملك ال منمونمر من الجهة األيرى؛ إن محويل الضُة الِربية إلى سجن ابير يم ون من سر
معمز  ,وزيمد الضِوذ ايقمصمدية على السامن واسمبمحة المدن والقرى والمييممر الُلسطينية من
قبل الجيش اإلسرائيلي ,إن من ش ن هذا اآلثمر ال مرثية أن مضعا السلطة الوطنية الُلسطينية وأن
م رِ حملة من اإلحبمذ الشديد ي صُو

المواطنين واثمر حملة من اينُالر والُير 1996,د. 26

 الموقا الُلسطيني ددعم نمصر القدو عضو اللجنة المرازية لحراة المحرير الوطني و مح يوم األربعمء  11 /نو مبر /
 2009إلى اإلعالن عن إقممة دول ر رة لسطينية من جمنب واحر رد ,مر رألاًدا دعمر لمرشيح الرئيِ الُلسطين ر ري
محمود عبمِ لويية ثمنية ي اينميمبمر .وقم

القدو ي المة ألقمهم يال

مهرجمن إحيمء الذارى

اليممسة لرحيل الرئيِ الُلسطيني يمسر عر مر ي رام هللا ي الضُة الِربية ,رلنذهب إلى مجلِ األمن
ينم از إقرار لدولة لسطينية على حدود 1967ولننمز اعم ار مً دوليمً ,ولنقم إلى جمنب ذلك بمسميدام عوامل
قومنم وأوراقنم الضمدطة ي اسمعمد وحدمنم ومعبئة شعبنم بممجما يوق مقمومة شعبية جمد وعنيد  ,لهدم
الجدار وينق المسمعمرار اقمصمديمً وعمليمً نحو محقيق حقوقنم".وطملب القدو بملممرد على قواعد عملية
السالم القديمة ,المي رلم محقق أهدا نم الوطنية ولم محقق السالمر ي المنطقة ,مألاداً على المُم
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الشعب

الُلسطيني ي هذا اللحظمر الهممة من ممريير حو

الرئيِ محمود عبمِ

.( arabic.people,

)2009:11:12.13:47

رام هللا ي  12ينمير جدد مجلِ الوزراء الُلسطيني يال جلسمر األسبوعية برئمسة احمد قريع

ر ق السلطة الوطنية القمطع يسممرار بنمء إسرائيل جدار الُصل العنصر

ي عمق األراضي الُلسطينية

ووصا ذلك بيطو اسمبمقية للمُموضمر النهمئية ولمحديد حدود ال يمن الُلسطيني دايل الجدار.

ودعم المجلِ ي بيمن لر عقب جلسمر أمين عمم األمم الممحد السيد او ي عنمن يميمذ ام ة اإلجراءار
ال ُيلة بمنُيذ ال أر ايسمشمر وهدم الجدار وازالمر مطملبم بإنجمز إعداد سجل األضرار الممرمبة على بنمء

الجدار دير الشرعي والزام إسرائيل بملمجموب مع جهود األمم الممحد إلنجمز السجل ي أقرب رصة

ومعويق الممضررين من أبنمء شعبنم بمنمظمر مطبيق ق اررار الجمعية العممة القمضية بإزالة الجدار

اليمً.ووجر المجلِ محية مقدير واعمزاز ألبنمء الشعب الُلسطيني على روح المسألولية العملية المي محلى بهم
المواطنون يال اينميمبمر الرئمسية والمي مجلر بملمشمراة الشعبية ي ايميمر رئيِ السلطة الوطنية عبر

صندول ايقم ار يلُمً للرئيِ الشهيد يمسر عر مر.ومقدم رئيِ وأعضمء المجلِ بملمهنئة إلى السيد محمود
عبمِ على وزا بمينميمبمر الرئمسية والثقة المي منحهم إيما أبنمء الشعب الُلسطيني عبر صندول

ايقم ار .واعمبر رئيِ مجلِ الوزراء أن مصوير النميبين لصملح أبو ممزن يعمبر مجديداً للثقة بملبرنممج

السيمسي الذ

يمثلر السيد محمود عبمِ ومُويضمً لر بمنح أمن المواطنين وأممنهم أولوية ي المعملجة

الجريئة لألوضم الدايلية والعمل على اسر الجمود ي عملية السالم بمم ي يجحا بحقوقنم.
) , portal/news43508,2005نت)

ثانياً  :مستقبل الدولة الفلسطينية.
يمثل مُهوم الدولة الُلسطينية أحد هذا المُمهيم المي مشير لهم األدبيمر الُلسطينية واإلسرائيلية
وبيمنمر اللجنة الربمعية وبعق نصو

ق اررار األمم الممحد  ,والمجممع الُلسطيني ,ويجر ذلك
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عبر منممي الشعور بملُشل نميجة إليُمل مشرو المسوية وحل الدولمين ,ويطور قيمم إسرائيل بنمء
الجدار الُمصل ومعثر رالمشرو الوطنير.(saleh, 2013: 97 ) ,

بمعمبمر أن اليطمب األوحد والمقبو والصحيح هو اليطمب السلمي إن السلطة الُلسطينية
منمهجر يمصة بيصو

الجدار , ,حين مقوم معبيرار المسئولين على قدر عم ٍ من الحسمسية

والموازن دير الممنمهي ل ى ي يألثر ذلك على قضميم الحل النهمئي وي يزعج الراعي األمرياي,
والقوار اإلسرائيلية مسميدم م نولوجيمهم وأسلحمهم ومجرب على أجسمد الُلسطينيين ام ة ألوان العذاب
بهذا األسلحة والمبم رار ا ن أجسمد الُلسطينيين ميمبرار للمجريب ,ال هذا مُعلر إسرائيل ييم از
أشام النضم الُلسطيني ي شقر رالقمنوني الرمز  ,ملسلطة الُلسطينية لم محرك أ
رإسرائيلر وجرائمهم ي المحم ل الدولية القمنونير ر رة ويمصة أنر منذ ايعم ار

قضي رة ضد

رالدولةر دير العضو

والسقم2003,د نر

ر ق

يقوم نمشطون من لجمن المقمومة الشعبية للجدار بُعمليمر منش مع مجموعمر أيرى

منذ العمم  2004للمحرك ضد إقممة جدار الُصل العنصر

ي العديد من القرى الُلسطينية المحمذية

للجدار ابلعين ,ونعلين ,والنبي صملح ,والمعصر  ,ولقد أصبحر هذا األشام ايحمجمجية مع الوقر
رم از للنضم رالشعبير الُلسطيني ,والسلمي منهم محديداً ,والمرم ز على شبامر مضممنية عملمية
واسعة .بعد محقيق مجموعة من النجمحمر بمعديل مسمر الجدار ي بعق المنمطق ,ومدويل
القضية ,وجلب آي

الممضممنينروالسقم2003,د نر

بعد ذلك أصبحر هذا النشمطمر مع الوقر هي وسمئل جديد أدائية ي ونضملهم ضد
الجدار  -أسمليب ممِير  ,اسمحضمر شيصيمر عملمية ,أعمم

احمجمجية ذار طمبع مسرحي؛

مهرجمنمر ,حُالر ,عروق مسرحية و ني ر ر ر رة ,أ ر ر ر رالم مثل وأ مممر  ,وأصبحر مدريجيمً مامنمً لحجيج
النمشطين والممضممنين الدوليين ,بل وللسُراء والقنمصل األجنبية العمملة ي لسطين ,وم از اًر آلي
الزائرين األجمنب  ,وهذا مم أثمر ديظ اإلسرائيليين هم لم يموقعوا وصو هذا النشمطمر لهذا المرحلة
والسقم2003,د نر .
ر

ي آير مظهر لبعق هذا المجموعمر األجنبية هو الظهور أممم شبامر اإلعالم على

عر رجم ونسمء لالحمجم علي بنمء الجدار ,هذا الر يشير إلى مدى اسميُم
شال ا

ايحمال

اإلسرائيلي بنضمير الشعب الُلسطيني ومحويلهم إلى ألعمب ومسرحيمر وع ار مسمبدلة الدور الشبمبي
النضملي الثور المدا ع عن حقوقر الذ

يُضح ايحمال  ,إلى مهمز مطُئ جذو المقمومة
95

والنضم  ,وي مي هذا الر ي ظل شروذ البنك الدولي ل قراق والسيمسمر الدولية الممنهجة المي
مرسمهم قوى عظمى ,ممبنير المواقا اإلسرائيلية ,ومعمل من أجلهم .ومسعى السيمسة الُلسطينية
الجديد إلى اعمبمر موجر السلطة الُلسطينية إلى هيئمر دولية وديولهم ي المألسسمر الدولية
اإنجمزار وطنية  ,ويمنع الشبمب من ايشمبمك مع المسموطنين ,ومن الوصو إلى أمم ن ايشمبمك
مع جنود ايحمال بدعوى عدم اينجرار للُوضى ر وبدريمن2011 ,د . 69 - 68

إن ايحمال

اإلسرائيلي يحمو دائممً مِير مسمر األمور وقلب الحقمئق وايسميالء على

األراضي الُلسطينية مسميدممً ال الوسمئل الرييصة لذلك ,إقممة الجدار يألثر على مسمقبل الدولة
الُلسطينية ويجعلهم دير قمبلة للحيم ويجب على السلطة الُلسطينية ,ايسمُمد من المجمرب المي
يمضمهم مع ايحمال الصهيوني ,وانمهم اسمراميجية ممنهجة ي المعممل معر علي الصعيد الشعبي
أو الرسمي ,وعدم رب المسمعدار الدولية بمشرو المحرر الوطني أو مقمومة ايحمال .
وي مل الشعب الُلسطيني أن م ون الدبلوممسية الُلسطينية على قدر مضحيمر الشعب
الُلسطيني الذ
ذلك اآلي

يمق اينمُمضة األولى والثمنية ,والثالثة حروب السمبقة على قطم دز  ,الا

من الشهداء والجرحى واألسرى ,وي يمان أن يقبل الشعب الُلسطيني بدولة ممزقة يلُهم

الجدار من جميع جوانبهم ويقمطع أجزاء ابير منهم ,وعلى الدبلوممسي الُلسطيني أن يثق بقدر
اسمرميجيمر مقطا ثمر
ا
الشعب الُلسطيني على انم از حقوقر ,ويجب على الحاومة الُلسطينية مبنى
هذا المضحيمر ,مم يأللم ايحمال اإلسرائيلي ي اينمُمضة الثملثة انمُمضة القدِ ,أنر شل ي
محقيق األمن ردم ال ايلمُم مر والمآمر وأسمليب المراودة ,والمهويد ,وايسممرار ي بنمء الجدار,
وعلى الدبلوممسيين الُلسطينيين ايسمُمد من هذا اينمُمضة ومطويرهم وايسمُمد من حملة الميب
اإلسرائيلي ,و ق طرل وأسمليب ووسمئل ممنهجة وهمد ة محقق األهدا

الوطنية بإزالة الجدار,

واقممة الدولة الُلسطينية المسمقلة وعمصممهم القدِ الشريا.

المبحث الثاني :الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة الجدار وتأثيره على البيئة الفلسطينية.
إن من أيطر الم ثيرار المي يواجهم الُلسطينيين هي م ثير الجدار العمز على أراضيهم
ومممل ممهم ,وبهذا الجدار يصبحون دربمء ي بالدهم وهذا معنما حلم الُلسطينيين بإقممة دولة مسمقلة
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أصبح صعب المنم ودرب من الييم  ,ويعني أيضمً محويل الص ار على لقمة العيش ألصحمب
األرق بديً من المطملبة بميسمقال واقممة الدولة الُلسطينية وعمصممهم القدِ الشريا.
أوالً :تداعيات الجدار الفاصل ومستقبل الدولة الفلسطينية.
 تأثير الجدار على مستقبل الدولة الفلسطينيةمن يال عرق لمقديرار مسمحمر األراضي المصمدر من قبل قوار ايحمال  ,إن مسمحة
األراضي المصمدر من أمالك السلطة الوطنية قدرر بحوالي 40460دونم مراز معظمهم ي محم ظة
جنين ,بينمم بلِر مسمحة األراضي المصمدر من األمالك اليمصة حوالي 124623دونم ,مراز
معظمهم ي محم ظة القدِ ومعظم األراضي المصمدر مزروعة بملزيمون والمي قدرر مسمحمهم
حوالي 21002دونم ,معظمهم ي مدينة القدِ حين امن معظم األراضي المجر ة أراضي ذار
أشجمر مثمر بملزيمون والحمضيمر والمحمصيل الحقلية ,وبلِر مسمحة األراضي المجر ة من أمالك
السلطة الوطنية الُلسطينية حوالي 1296دونم مراز معظمهم ي محم ظة جنين

واإلحصمء الُلسطيني,

مشرين أو 2003د . 5

 التجمعات السكانية واألراضي:بلغ العدد المقدر للمجمعمر الُلسطينية هو  26مجمع مقمبل  18مجمع سامني هذا العدد
هو الذ مم مصمدرمر أراضير من أجل بنمء الجدار الُمصل ووضع اليد علير ول ن نممئج المسح الذ
نُذا الجهمز المراز ل حصمء الُلسطيني امنر أ ثر من هذا العدد قد أحصي أنر  31مجمع
سامني ممر مصمدر أراضيهم واإلحصمء الُلسطيني ,أدسطِ سنة . 2006
واذلك بينر نممئج المسح أن  402أسر مم مهجيرهم وابعمدهم من المجمعمر ألجل بنمء
الجدار على أراضيهم ,من هذا العدد من األسر امن حوالي 112أسر من محم ظة جنين وحدهم.
وبلغ عدد األ راد الذين مم مهجيرهم  2323رداً من المجمعمر المي مر بهم الجدار ,هنمك أسر
أصبحر درب الجدار قدر عددهم 12482أسر الممواجد بين الجدار الُمصل والي األيضر ,منهم
 1119أسر ي محم ظة طو ال رم وحدهم بهذا ياون عدد األ راد الممواجدون درب الجدار
 ,42092ومجمو المبمني المي دايل الجدار بلِر 2438مبنى منهم  982ي محم ظة طو ارم
وحدهم 15 ,مبنى دمرر اليمً ,منظمة بير سيلم ذارر رأنر نحو  875ألا لسطيني م ثرر بشال
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مبمشر من الجدار ,من بين  236ألا لسطيني أصبح  115ألا معزولين مم بين الجدار الُمصل
شرقمً والي

األيضر دربمً وبمسيلم ,مقرير. 2005,

إن من أهم األثمر المي رضهم إقممر الجدار ,مهجير الُلسطينيين من أراضيهم وبهذا يمقل
عدد السامن العرب دايل المدينة المقدسة والمدن المجمور  ,وال هذا للحُمظ على الموازن الديمِ ار ي
امم يسمون ,المدير العممة لمراز المعلوممر بير سيلم وجيامنوميل قملر لهذا السببر إسرائيل
عملر على ضم أراضي قرية النعممن ,شرل بير لحم ,قصدر إسرائيل بذلك مهجير سامن هذا
المنطقة بملقو روبمسيلم ,مقرير . 2005

جميع مم هد ر إلير إسرائيل هو يلق واقع حو مدينة القدِ لِرق سيطرمهم عليهم من
يال األعمم ايسميطمنية ,ومم أقمممر من شوار المُم ية هو إلمممم بنمء الجدار العمز  ,هم يريدون
بذلك محويل المسموطنمر القديمة من القدِ إلى أحيمء يهودية مانونة من  31مسموطنة ,حين يبلغ
عدد المسموطنين حوالي ربع مليون نسمة ,ول ن الجدار بهذا سو

يُصل حوالي  200ألا

لسطيني ممواجدون ي شرل القدِ عن بمقي قر وبلديمر الضُة ,وهذا مم أ د علير ألاد الحالل
يبير ومحلل اليرائ

ي الطمقم المقني لشألن المُموضمر و أومشم 2009 ,د . 14

وان مم عمنى منر الُلسطينيون أثر بنمء الجدار  ,أنر عمل على إعمقة حراة المنقل والمسويق
للبضمعة يعني قر اقمصمد ابير ل ثير من الُلسطينيين  ,واذلك على يلق حزام أمني مزدو وهذا
األمر جعل أ ثر من 19مجمع سامني عدد أ رادهم  128500لسطيني محمصرين ومعزولين عن
القرى والمدن األيرى ي الضُة ,بمإلضم ة إلى أنر صل  3مجمعمر سامنية شرل الجدار عن
حقولهم وأراضيهم الزراعية الواقع درب الجدار ,وعلى المسموى القطم الزراعي دمر أ ثر من مم
يقمرب  100ألا شجر زيمون وليمون و 75دان من الد يئمر و 23ميل من أنمبيب الر  ,ال ذلك
أدى ارمُم نسبة البطملة و قدان العديد من الُلسطينيين من أمال هم ووظمئُهم ويسمر األطنمن من
الُوا ر واليضروار والمعدار الزراعية وبمسليم. 2005 ,
لقد م ثرر الزراعة ي القرى الُلسطينية مثل قلقيلية وجنين وطول رم ,وأيضم إعمقة الصنمعة ي
ملك المدن والقرى المي منم ِ وال يبومسمر اإلسرائيلية

ي صنمعمهم ومحمصيلهم لمجعل من و ر

الميما الجو ية العذبة لصملحهم وحرممن الُلسطينيين منهم ,ولمجعل من المنموجمر الزراعية اإلسرائيلية
سوقمً منم سمً للمنموجمر الزراعية الُلسطينية وضرب المنمجمر الُلسطينية وايضم المزار الُلسطيني
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لليسمر ومن ثم الُشل ومرك أرضر الزراعية يملية ولقمة صمئِة للمسموطنمر المجمور وصملح,

2007د . 256
لقد م ثرر المنشآر ايقمصمدية بُعل الجدار والمي بلِر  750منش  ,منهم  473منش

ي

محم ظمر طول رم وحدهم بينمم بلغ عدد المنشآر المدمر بشال الي  27منش  ,وبلِر مسمحمهم
 11500م ,2وقدرر قيممهم بحوالي  130ألا دوير أمرياي ,وقد بلغ عدد العمملين يهم  80ردًا.
وبصُة عممة قد أدى بنمء الجدار إلى أربعة عواقب اقمصمدية رئيسية هيد قدان الموارد
ايقمصمدية ,عمليمر المصمدر الدائمة للموارد ايقمصمدية ,أو إمال

الموارد ايقمصمدية أو معذر

اسميدام الموارد ايقمصمدية ,إضم ة إلى ضيم ايسمثممر المحممل حين أدر الشاوك المي محا
بمسمقبل المنمطق الواقعة يمر الجدار إلى منمق

ر

ايسمثممر ايقمصمد

و أومشم2007 ,د . 44

امم ومشال الشاوك معضالر يمصة للمنمجين الزراعيين ,ال يدرون إن امنوا سيزرعون على
اإلطالل ,ومشم ل ي ايميمر المحمصيل المي سيزرعونهم ,ومسموى ايسمثممر ي الزراعة .ويضر
قدان ايسمثممر المحممل بملمنمطق الواقعة يمر الجدار نميجة لمعذر الوصو إليهم ولزيمد يطور
مدميرهم ,واذلك بملنسبة للمنمطق المي ي م از دايل الجدار ,حين أنهم أصبحر جيوبمً معزولة دون
أية إمامنية للريمء ايقمصمد  ,وحمى لو أراد مسمثمر أن يسمثمر ي المنطقة المِلقة ,إن القيود
اإلسرائيلية سمجعل هذا ايسمثممر مسمحيالً من النمحية العملية وأومشم2009 ,د . 43

ومن اآلثمر ال مرثية أيضمً زيمد م مليا صُقمر اليضمر والُوا ر نظ اًر لصعوبة أو عدم
وصو النمِ ,المي بحمجة لمصمريح والمرور من يال البوابمر ,واذلك السلع بحمجة إلى نقلهم من
شمحنة إلى أيرى إثنمء الشحن صبحر م مليا النقل واإلنمم  ,الز ارعية مزداد و قمً لمموالية هندسية.
امم أدر المرحلة األولى والثمنية من بنمء الجدار إلى زيمد معدير البطملة ي المنمطق الُلسطينية,
يمر الجدار ودايلر على حد سواء ,واجمميً قد أدر العواقب ايقمصمدية المذاور أعالا ,الممرمبة
على الجدار وعلى السيمسمر المصمحبة لر ,مجممعر إلى حرممن الُلسطينيين من قدرمهم على
اسميدام أصولهم ايقمصمدية ,ومحديد سيمسممهم ايقمصمدية ومسبب ي زيمد الُقر لدى السامن.
واإلحصمء الُلسطيني ,سبممبر2003 ,

أمم أثمر الجدار على قطم المعليم قد مشير الموقعمر إلى أن ا ممم بنمء الجدار سيألد إلى
إلحمل الضرر بر  170ألا طملب ي  320مدرسة سياونون يمر الجدار يمم سيرممد أ ثر من
نصُهم مدارِ دايل الجدار ,يمصة ي المرحلة األسمسية العليم رو مراز المعلوممر الوطني الُلسطيني ,
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ولعل مصمدر أراق من جممعة القدِ لصملح الجدار الُمصل ,امنر مثميً صمريمً على ايسمهممر
اإلسرائيلي بمألسسمر المجممع الُلسطيني المعليمية ,إي أن هذا القرار جوبر بمسمنامر حمى من قبل
اإلسرائيليين ,حين أصدر طلبر الجممعة العبرية بيمنمً اسمناروا ير قرار حاوممهم ,امم مضممن أ ثر
من  30برو يسو اًر ومدرسمً ومحمض اًر من الجممعة العبرية مع المعمصمين الُلسطينيين ي جممعة
القدِر والبمبم ,الجدار الُمصل . 2003,
وممراز اآلثمر ايجمممعية الممرمبة على بنمء جدار الُصل العنصر  ,ي مجم اليدممر
بشال عمم ,حين سيمسبب الجدار ي عز المجمعمر الُلسطينية الممضرر ومم ينجم عن ذلك من
مقييد للحراة والمنقل ,وانشمء هذا الجيوب يمزامن مع بنية محمية دير ام ية ,ومع موزيع دير مم م ئ
ليدممر ر األونروا ر والمنظممر دير الحاومية مقمرنة مع منمطق الضُة الِربية األيرى .وبملنسبة
لُصل المجمعمر المي يمر الجدار الُمصل من أراضيهم عن اليدممر األسمسية المي يسمُيد منهم
األهملي بشال يومي ,مشير نممئج مسح الجهمز المراز ل حصمء الُلسطيني حو الجدار الُمصل,
ب ن  30مجمعمً مم صلهم عن الم ار ز الصحية و 22مجمعمً مم صلهم عن المدارِ ,و 11مجمعمً مم
صلهم عن بدالة الهمما و 8مجمعمر مم صلهم عن المُممح الرئيِ لشباة الميما ,و 3مجمعمر مم
صلهم عن المحو الرئيِ لشباة ال هربمء واإلحصمء الُلسطيني أدسطِ . 2003

وحسب مم يمبين لنم إن القرى الواقعة بين الجدار والي

األيضر ,هي أ ثر المجمعمر

ر من النمحيمين ايقمصمدية وايجمممعية وجبر2005 ,د
مضر اًر بعد أن امنر بحام موقعهم األ ثر ازدهم اً

. 30
امم ألحق جدار الُصل العنصر أض ار اًر بملِة بقطم السيمحة واآلثمر؛ سواء األضرار المي
لحقر بملمواقع األثرية أو بملحراة السيمحية لبعق المواقع األثرية ,بملنسبة لآلثمر المي لحقر
بملمواقع األثرية ,مشير المقمرير الحاومية ودير الحاومية أن الجدار سيبملع ال ثير من المنمطق
والمواقع األثرية الممرييية واألثرية الُلسطينية ,وسيقلل من أهمية المقمصد والمدن السيمحية يمصة
مدن بير لحم ,القدِ ,اليليل .ومن المواقع األثرية المي وقعر ي نطمل الجدار ,موقع الذهب
الواقع شمم مدينة جنين الذ يحو مقمنيمر أثرية ,معود للُمر الروممنية والبيزنطية ,امم أن عشرار
المواقع األثرية يواجهم ذار المصير ي منطقة الجدار الملما حو مدينة القدِ ,ممم يسمح لُرل
ممبعة لسلطمر ايحمال بإجراء مقنيمر عمجلة ي موقع رصوانة صالحر إلى الشرل من بلد أبو
ديِ ,ي ممُق مع المقمليد العلمية للعمل األثر  ,ومحي مسجد بال بن ربمح والمقبر اإلسالمية,
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ودوائر األوقم

اإلسالمية عن بمقي أجزاء مدينة بير للحم إضم ة لُصل مدينمي بير لحم والقدِ,

اللمين مشاالن أحد أبرز المقمصد السيمحية الرئيسة ي لسطينو مقرير مراز دز للحقول والقمنون نو مبر,

. 2003
امم مسبب الجدار ي إعمقة الحراة السيمحية بين المدن الواقعة ي الشمم والجنوب يمصة
مدن النمصر ورام هللا ونمبلِ وجنين ,إضم ة إلى عز منطقة أريحم والبحر المير ,والحمل الدممر
بعشرار المواقع األثرية ,وأهمهم عيون الممء القديمة ,واليرب األثرية ي منطقة حوسمن درب مدينة
بير لحم ومنهمد يربة حمود ويربة قديِ ,ويربة ال نيسة ,ويربة دير نعل ,امم أن اإلدالل
اإلسرائيلي لمدن القدِ وبير لحم سيقلل من الحراة السيمحية لمدينة بير لحم ,وسيعني قد اآلي
من األسر الُلسطينية للديل ايقمصمد  ,يمصة وأن  %65من العمئالر ي مدينة بير لحم معممد
على ديل السيمحة.
وذار رزيمد أبو زيمد,ر أن مرور جدار الُصل العنصر ببلد العيزرية ي القدِ الشرقية من
ش نر مدمير مقبر الشهداء وهي مقبر ممرييية ,مضم ر مر مقمملين مسلمين منذ عهد صالح الدين
األيوبي ,وأ مد بيمن لوزار السيمحة واآلثمر ,صدر ي أ موبر 2003رأن أعمم المنقيب المي جرر
أظهرر ديئل أثرية مم ون من بقميم در وجدران وأرضيمر سيُسمئية ممشال من رسوممر هندسية
ونبممية وحيوانية حمل بعضهم رسممً للصليب ,امم مم ال شا عن معصر للزير وأيرى للعنب,
وقنوار منحومة ي الصحراء وآبمر جمع للميما ومقمطع صيرية ,امم مم العثور على مقبر قريبة
ممشال من أحد عشر لحداً عثر يهم على عظمم بشرية وعطميم جنمئزية ,ومد اآلثمر المامشُة عموممً
على بقميم دير بيزنطي يقع على المشمر الشرقية لجبم القدِر

والمبمدر الوطنية لمقمومة الجدار. 2003 ,

وجمء ي البيمن رأن أعمم المدمير ميملُة لقمنون اآلثمر الذ يشمرذ حصمً لرألرق قبرل المبمشرر ري أيرة

أعمم للمجريا والبنمء ,وهو إجراء احمراز لم ملمزم بر سلطمر ايحمال  ,ويعمبر هذا من واجبمر السلطة

المحملررة ,وميررملا لقررمنون اآلثررمر رقررم  51لسررنة  1966المعمررو بررر رري األ ارضرري الُلسررطينية ,ويمُمقيررة
يهم لسنة  1954لحممية المران الثقم ي أثنمء الن از المسلح ,وملرزم ايمُمقيرة إسررائيل اقرو محملرة بحمميرة
الم رران الثقررم ي ومرردين أيررة عمليررمر مرردمير ممعمررد للم رران الثقررم ي بمعمبمرهررم جريمررة حرررب ,ومعمبررر أعمررم

المدمير الجمرية ميملُة لالمُمقية الدولية لحممية المران الثقم ي والطبيعي لسنة 1972ر
والمبمدر الوطنية لمقمومة الجدار. 2003 ,

101

يعمبر الُلسطينيون إقممة الجدار الُمصل بمثمبة مرسيم حدود

من طر

واحد وهذا إجحم

بحق الُلسطينيين بملمُموق على الحدود بين الدولمين.
وييدم الجدار و 57مسموطنة من مسموطنمر الضُة الِربية و  303ألا مسموطن إلى
إسرائيل ,ومعمبر من المسموطنمر ال بير المي من المموقع أن مديل ي مُموضمر الوضع النهمئي,
يعمبر مجمع مسموطنمر معملير أدوميم من أيطر المجمعمر ايسميطمنية الموجود ي الضُة الِربية
واألسممذ2010 ,د  , 341لوجودهم ضمن محم ظة القدِ نمهيك اليطر الذ

يشالر جِ ار يمً على

مواصل شمم وجنوب الضُة الِربية ويعز منطقة القدِ عن بمقي محم ظمر الضُة وهذا يألد إلى
عدم ممان الشعب الُلسطيني بإقممة دولة لديهم مواصل جِ ار ي وم ون القدِ الشريا عمصمة لهم .
يعمبر منُيذ وبنمء الجدار إلسرائيلي ويمصة منطقة مجمع معملير أدوميم بمهمممم يم

من

قبل اللجنة القمئمة على مسمر الجدار وذلك بسبب مقمربهم المسممر مع الجزء الشرقي من مدينة
القدِ ومقوم ببنمء مجمعمر سامنية بشال مسممر ممبع لمسموطنة معملير أدوميم يهد

إلى رب

المسموطنة مع قلب المدينة ,وذلك لقطع الطريق على القرى والبلدار الُلسطينية هنمك مثل  ,الطور,
العيسموية ,العيزرية ,عنممم ,أبو ديِ ,ويألد أيضمً إلى رق حدود وموانع عمرانية وعمئق إسرائيلي
أممم وجود منمطق امصم جِ ار ية طبيعية بين جنوب الضُة الِربية وشمملهم ر
و أريج. 2004 ,

 الحراك الفلسطيني لمواجهة الجداراآلمم الُلسطينية امنر معقود على ايدار ايمرياية ورألية الرئيِ بوش بحل الردولمين ,ومرم ارمن

يدور مرن حردين برين القرمد الُلسرطينيين هرو مرم يردلل علرى ذلرك ,ومردى مُرمأللهم بإمامنيرة وقرو

األمرياية بجمنبهم واجبمر إسرائيل على إزالة الجدار.

ايدار

ر وزي ررر ش ررألون األم ررن ال رردايلي الُلس ررطيني محم ررد دح ررالن أع رررب ع ررن ارميمح ررر لنميج ررة المحمدث ررمر

ووصا زيمر الو د الُلسرطيني برئمسرة رئريِ الروزراء محمرود عبرمِ إلرى واشرنطن ب نهرم امنرر نمجحرة .
مررن جهمررر ,قررم وزيررر اإلعررالم الُلسررطيني نبيررل عمرررو إن رئرريِ الرروزراء محمررود عبررمِ أعرررب لررر رري
امصررم هررممُي مررن واشررنطن عررن ارميمحررر لسررير المحمدثررمر مررع اإلدار األمريايررة رري مررم يمعلررق بمعظررم

القض ررميم المطروح ررة يمص ررة قض ررية ايس ررميطمن واينس ررحمبمر والج رردار الُمص ررل ب ررين إسر ررائيل والض ررُة

الِربية ..ل نر اسمدرك إن الُلسطينيين لن يامُوا بملمصريحمر وانهم يريدون أن مممرِ واشنطن نُوذهرم
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ومض ررِ عل ررى إسر ررائيل لمنُي ررذ المزامممه ررم مش رري ار إل ررى أن الجمن ررب الُلس ررطيني م ررمق رري منُي ررذ المزاممم ررر

ويمصة األمنية منهم "والجزير 2003,د نر .

وامن رئيِ الوزراء محمود عبمِ قد وصا ي واشنطن اإلجراءار اإلسرائيلية ب نهم ممردد  ,وقرم
إن المرحلررة الجديررد مررن السررالم ممطلررب منطررق الشررجمعة ولرريِ منطررق الشررك مررن الص ر ار  .مألاررداً أن
السلطة الُلسطينية نجحر ي اسمعمد األمن ي الوقرر الرذ

شرلر إسررائيل يرر برردم قومهرم العسرارية

الضيمة وقرم مسرألو إسررائيلي ابيرر ري 2003/7/ 26إن الجردار العرمز الرذ مبنيرر حاومرة شرمرون
ي الضُة الِربية ضرور ألمنهم ,وذلك رداً على انمقمدار الررئيِ األمرياري جرور بروش لهرذا الجردار

أثنرمء لقمئرر رئريِ الروزراء الُلسررطيني محمرود عبرمِ ري البيرر األبرريق ري نُرِ المرمريخ السرمبق مشرري اًر
إلررى أن الجرردار لرريِ لررر ارمبررمذ سيمسرري وأنررر واجررب ممليررر ضرررورار أمنيررة لمنررع الُلسررطينيين مررن شررن

هجمررمر ضررد إسررائيل .واررمن الررئيِ برروش قررد قررم

رري مررألممر صررحُي مشررمرك مررع أبررو مررمزن إنررر يريررد

وق ررا ايس ررميطمن اإلسر ررائيلي ,واعم ررر بر ر ن ه ررذا الج رردار مش ررالة وق ررم م ررن الص ررعب بن ررمء الثق ررة ب ررين

الُلسطينيين واسرائيل مع جدار يملوى املثعبمن عبر الضُة.

و رري نُررِ الُمررر الزمنيررة ,انمقرردر حراررة حمررمِ مررم قيررل أنررر إنجررمز لسررطيني رري البيررر األبرريق
ووصرا القيرمد

ري الحرارة عبررد العزيرز الرنميسري انمقرمد الررئيِ برروش للجردار األمنري اإلسررائيلير ب نررر

نو من ددددة العواطا للجمنب الُلسطينير .وقم ر لم نموقع من بروش اينمقرم مرن حملرة الصرهيونية
لحملة المعمطا ,هو صهيوني ولن يمِير ,ولسر مع من يقو إنر يمان أن يضرِ علرى إسررائيل ,إنرر

مع ايحمال الصهيوني ومع المنايل بملشعب الُلسطيني " .وأضم

لم يمحدن عن القملة اليهود واليهود

القمدمين من أميرام ليذبحوا الشعب الُلسطيني بمسم الرب ,أمرم الشرعب الُلسرطيني عليرر أن يقرا يلرا

القضبمن وقم الرنميسي منمقداً المصريحمر الُلسطينية المي أبدر ارميمحرمً لمبمحثرمر الررئيِ عبرمِ مرع
ب رروش ووص ررُهم ب نه ررم س ررممر لييب ررة األمر رل الم رري معيش ررهم الس ررلطة الُلس ررطينية .وق ررم أرى أن مث ررل ه ررذا
المصريحمر ليِ لهم أ منطقية ألنهرم د رم عرن الرذار ,السرلطة وجردر نُسرهم اآلن ري ينردل صرعب

والجزير 2003,دنر

نسمنمج من يال

مم سبق أن الدبلوممسية الُلسطينية امنر مبنية على وعود

ومصريحمر

ومطمينمر اإلدار األمرياية لهم من يال الزيمرار المي قمم بهم الرئيِ الراحل يمسر عر مر ,
والرئيِ أبو ممزن إلى البير األبيق وذلك من مر  2004-2002الُمر المي شرعر إسرائيل يهم
بنمء الجدار ,وان انمقمد إسرائيل ألمريايم عبر مصريحممهم بوصُهم الجدار بمألسالك الشمئاة .ومن
جهمهم إسرائيل مقوم بشجب المصريحمر األمرياية  ,لمرسم الدور على الُلسطينيين من أجل المضي
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ي بنمء الجدار .ومضليل الُلسطينيين وعندمم شعرر السلطة الُلسطينية ب نر لم يمحقق من ملك
ٍ
ممق والوعودار األمرياية ذهبر أد ار
المطمينمر المِلُة شيء على أرق الواقع  ,وأن بنمء الجدار
الريمح مبين داحة يط ايرم مز علي هذا المطمينمر والثقة بمإلدار األمرياية ,حينهم م در رواية
الُصمئل الُلسطينية المقمومة لالحمال

اإلسرائيلي ومن أبرزهم امن مصريحمر د .عبد العزيز

الرنميسي ,والشممي  ,واميد الِو  ,والعديد من قمد الُصمئل الوطنية المي شاار بملدور األمرياي
ودعر السلطة إلي انمهم

سيمسة مِمير بعيد عن الوعود األمرياية والمنسيق األمني والرألية

األمرياية بحل الدولمين .وأضيا على ذلك أنر لو رجعنم إلى دور ال جميع الحاوممر األمرياية
السمبقة منذ  1917وحمى مميو  2016ي نجدلهم دور ي نصر الشعب الُلسطيني ,ودائمم مقا
أمريام أممم أ

حام دولي يدين إسرائيل بمسميدامهم حق النقد الُيمو لصملح إسرائيل وهذا مم حدن

ي قضية الجدار عندمم أراد مجلِ األمن الدولي إدانة إسرائيل والحام بإزالة الجدار ومعويق
الممضررين ل ن لألسا مُمر جميع الجهود الدبلوممسية الُلسطينية بملُيمو األمرياي ي مجلِ
األمن .وأضحى الجدار اإلسرائيلي أم ار واقعم يجسد الرألية اإلسرائيلية بملقضمء على حل الدولمين
وعلى ا ضل األحوا يمان اينسحمب ق من جمنب واحد ,وهذا مم يمرك الُلسطينيين محر حام
ذامي محدود ومُاك األوصم جِ ار يم ,محيطر المسموطنمر من ال جمنب يمحام ايحمال بجميع
منمحي الحيم

ير .من  2006 - 2004بدأر السلطة الُلسطينية مشعر بضرور امبم

نضملية ول ن ليسر ضمن يطة اسمراميجية وانمم ق

وسمئل

اعممدر على ردار عل على مواقا

ومِيرار مُمج ومنهم ييبة أمل السلطة بمواقا اإلدار األمرياية بدأر بإطالل الحمالر اإلعالمية
وشجعر المظمهرار ي منمطق بنمء الجدار واسمُمدر من مواقا صمئل المحرر الوطني للملويح ب ن
هنمك ييمرار أيرى لعل الموقا اإلسرائيلي واألمرياي يمِير أو يمبد
الُلسطينية منو النزو عن الشجر

ول ن لم مممان السلطة

بسبب مبنيهم للييمر األوحد وهو ييمر المُموضمر وي بديل

عنر .بدأ الضِ علي السلطة الُلسطينية ويمصة عندمم نجحر بمسمصدار قرار يدين إسرائيل ي
األمم الممحد ومن ثم اإلقدام على إدانة إسرائيل بمجلِ األمن الذ

مم صدا بملُيمو األمرياي .

حينهم شعرر أمريام والربمعية الدولية بيطور هذا الموجر الدبلوممسي الُلسطيني وبدأر بملضِ على
السلطة الُلسطينية ومهديد وجودهم وذلك بقطع المسمعدار المملية من جهة ومقيد حراة قمدمهم من
جهة أيرى ,وقطع روامب الموظُين  ,ممم يهدد بقمئهم  ,لم مسمطع أن ممنصل السلطة الُلسطينية
من امُمقية المنسيق األمني الذ

ييدم ايحمال ويالحق المقمومة و صمئل العمل الوطني  ,وي
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ايسممرار ي ر ع الدعمو من يال المنظممر الدولية  ,ق اسمطمعر محقيق بعق اإلنجمزار
وهو قبولهم بصُة عضو مراقب ي األمم الممحد  ,ي اجمممعهم السمبع والسمين ي  29نو مبر
2012حين صومر علير الجمعية العممة لألمم الممحد  .والمصوير امن لمنح لسطين صُة دولة
دير عضو ي األمم الممحد  .ي األسمِ ,يرقي القرار مرمبة لسطين من ايمن دير عضو إلى
دولة دير عضو .مع ر ق الحاومة اإلسرائيلية القرار .أيد القرار  138دولة ,وعمرضمر  9دو ,
واممنع عن المصوير  ,41ومِيبر يمِ ومميح الصُة الجديد لُلسطين إمامنية اينضممم لمنظممر
دولية مثل المحامة الجنمئية الدولية ,ومسمو الصُة الجديد لُلسطين صُة الُمميامن .وممرسر
لسطين حقهم ي المصوير ألو مر بموجب صالحيممهم الجديد

ي المنظمة األممية ي 18

نو مبر  ,2013بملمصوير ينميمب أحد قضم محامة الجزاء الدولية اليمصة بيودوسال يم السمبقة(.

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة.)19 /67 ,وهذا يعمبر إنجم اًز همممً ول ن لم يجب ايسمُمد منر وعدم
الرضوخ للضِوطمر األوربية واألمرياية على السلطة الُلسطينية .
ويممممًد وعندمم ننظر إلى المداعيمر المي سببهم الجدار على حيم الشعب الُلسطيني,
ملدبلوممسية الُلسطينية لم مسمطيع بمِيير الوقمئع على األرق ي ر ع المعمنم عن الُلسطينيين
بسبب جدار الُصل ,ونميجة أيضمً للييمر الدبلوممسي الذ

ممبنما السلطة الُلسطينية

ي موجهممهم

الدبلوممسية مع ايحمال اإلسرائيلي؛ وينبِي على الدبلوممسية الُلسطينية لمحقق نجمحمً على جميع
األصعد  ,أن مقوم بمِير سيمسممهم لم ون أ ثر معلية واردمم ايحمال الذ يسمقو

بملقو العسارية

لمنُيذ ميططممر مسمُيداً من م ميل الُلسطينيين بإمامنية الموصل إلى حل نهمئي بملطرل المُموضية,
وهنم ي بد من مواجهة اآللة العسارية بييمرار اُمحية أيرى مجبر ايحمال على إزالة الجدار
الُمصل.
وهنمك العديد من الوسمئل والطرل والييمرار المي من الممان أن منمهجهم السلطة الُلسطينية
ومنهم المراي ر رز اإلعالمي والم ر ر ر ثير على ال أر الع رمم اإلسرائيلي ,للمحذير من ميمطر ايسممرار ي
بنمء الجدار ومم قد يسببر ذلك من مهديد مبمشر شبيهم بمصير نظمم بريموريم ,ويجب شرح وموضيح
العدالة الدولية المي حمز عليهم الُلسطينيين بقرار ريهم ر ي وعي الرمواطن اإلسرائيلي  ,ومن
الممان إشراك عرب الدايل  ,للمظمهر وايعمصمم والحشد أممم الجدار.
أيضمً من الممان إطالل حملة شعبية دولية لمنمهضة الجدار الُمصل من يال ايعمصمم
أممم السُمرار األمرياية واإلسرائيلية ومن يال شبامر المواصل ايجمممعي أو المقنيمر اإلل مرونية
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الحديثة محر عنوان إزالة الجدار ,و ضح السيمسمر األمرياية المنمصر للظلم اإلسرائيلي وي بد من
الم ثير على ال أر العمم األميراي لموضيح وبشال جلى مم سو

معقبر السيمسة األمرياية المنحمز

إلسرائيل ي مواجهة المحامة الدولية واإلجمم والشرعية الدولية ,ومم مألو إلير هذا السيمسة من
زيمد العداء العملرمي والشعبي للوييمر الرممحد .
ثانيا  :الجدار وقضايا الحل النهائي .
تأثير الجدار على قضية المياه.
يعمبر ايسميالء اإلسرائيلي على الميما الُلسطينية مهديداً لحيم الُلسطينيين وحقوقهم ,ومن
الواضح أن إسرائيل ومن يال إقمممهم للجدار امن من ضمن أهدا هم هو ايسميالء على الحوضين
الجو يين الِربي والشمم الشرقي ر وهذا مم أ در علير سلطة الميما الُلسطينية من أن إسرائيل ببنمئهم
الجدار الُمصل ي المنطقة المعزولة يلا الجدار الِربي.
إن ميما اآلبمر والينمبيع ,الواقعة ي المنطقة المعزولة والمصمدر  ,مسميدم ألدراق ايسمهالك
البشر والزراعي والصنمعي والسيمحي ,وهي ي ميدم المجمعمر السامنية دايل المنطقة المعزولة
وحسب ,بل منقل يسميدام أبنمء المنمطق والمجمعمر الموجود يلا الجدار؛ وهذا يعني نهب وسرقة
إسرائيل لنسبة همئلة من الموارد الممئية ,وحرممن المواطنين الُلسطينيين منهم .وعلقم2012 ,د . 2

 .1الحوق الِربي طمقمر المصريُية بر  507مليون ممر ماعب سنويمً.
 .2اممل المنطقة الشرقية المعزولة ول الحوق الشرقي ,الذ

مقدر طمقمر المصريُية بنحو

 172مليون ممر ماعب سنويمً ,ويقدر عدد اآلبمر الجو ية ي هممين المنطقمين بر 165
بئر ,بطمقة ضخ مقدر بر  33مليون ممر ماعب بملسنة ,أمم بملنسبة لعدد الينمبيع يقدر بر
 53ينبوعمً بطمقة مصريُية  22مليون ممر ماعب

سنويمً).wafainfo ,

نر .

إن ميما اآلبمر والينمبيع ,الواقعة ي المنطقة المعزولة والمصمدر  ,مسميدم ألدراق ايسمهالك
البشر والزراعي والصنمعي والسيمحي ,وهي ي ميدم المجمعمر السامنية دايل المنطقة المعزولة
وحسب ,بل منقل يسميدام أبنمء المنمطق والمجمعمر الموجود يلا الجدار؛ وهذا يعني نهب وسرقة
إسرائيل لنسبة همئلة من الموارد الممئية ,وحرممن المواطنين الُلسطينيين منهم وعلقم2012 ,د . 2
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سمحرم الشعب الُلسطيني من  12مليون ممر ماعب من ميما الحوق الِربي ,أهم األحواق
الممئية الجو ية ي الضُة الِربية ,حين مقدر طمقمر الممئية بر  400مليون ممر ماعب ر
وأ در سلطة الميما ر أن نصيب الُلسطينيين من هذا الحوق امن يبلغ  22مليون ممر
ماعب ,وببنمء الجدار سممقل

هذا ال مية إلى  10ماليين ممر ماعب ق  .وأن إسرائيل مسمِل

اآلبمر الواقعة بمحمذا الجدار من الجهة الشرقية لدوا ع مصُهم بمألمنية ,ومم قد  40بئ اًر مقع بين
الجدار الُمصل والي األيضر امنر مسمِل لر  32ألا مواطن يقطنون ي هذا المنطقة ومحيطهمر
وصملح2007 ,د . 255
يمم أ در لجنة برلممنية إسرائيلية قممر بمقييم األوضم الممئية ي إسرائيل ي مقرير ر عمر
لل نيسر ممرِ  2003بضرور اميمذ إجراءار عملية لمنع الُلسطينيين من ايسمُمد من ميما
األحواق الممئية الجو ية .حين مقوم إسرائيل بمنم از أ ثر من  %85من الميما الُلسطينية من
الطبقمر الجو ية أ حوالي  %25من اسميدام إسرائيل للميما ر ,و ي الوقر الذ ممواصل ير أعمم
اسم مم بنمء جدار الُصل العنصر

ي الضُة الِربية مألاد مصمدر لسطينية رسمية ,أن هذا

الجدار يضم إلى دولة ايحمال حوالي  %95من الميما المي ممواجد ي الحوق الممئي الِربي
ومقدارهم  362مليون م 3و مقرير مراز دز للحقول والقمنون دنو مبر . 2003

ويمم اسمي ار الميما العذبة من هذا األحواق عن طريق الضخ من اآلبمر الجو ية أو عن
طريق المصريا الطبيعي للينمبيع ,ويقدر عدد اآلبمر الجو ية ي هممين المنطقمين ب  165بئر
بطمقة ضخ مقدر ب  33مليون ممر ماعب بملسنة ,أمم بملنسبة لعدد الينمبيع يقدر ب  53ينبو
بطمقة مصريُية  22مليون ممر ماعب سنويم إن الميما المسميرجة من اآلبمر والينمبيع ,الواقعة ي
المنطقة المعزولة والمصمدر  ,مسميدم ألدراق ايسمهالك البشر والزراعي والصنمعي والسيمحي,
وهي ي ميدم ال مجمعمر السامنية دايل المنطقة المعزولة وحسب ,بل منقل ومسميدم ي المنمطق
والمجمعمر الموجود يلا الجدار ,مم يعني قيمم إسرائيل بنهب وسرقة نسبة همئلة من الموارد الممئية
المي سيمم حرممن الُلسطينيين منهم ,وسمشال قضية الميما مهديداً لحيم الُلسطينيين وحقوقهم ممم
يسهل يحقمً جرائم المهجير والمرانسُير المي منمد

بهم بعق أحزاب اليمين اإلسرائيليُ .ي جنين

وقلقيلية وطول رم نرى أن المنمطق المي يضمهم الجدار من هذا المحم ظمر ينسجم بنسبة  %100مع
أمم ن مجمع الميما الجو ية ,وبملمملي إن ام ة الميزون الجو ي سيصبح دايل الجدار ,عندهم
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وبنمء على ذلك إن
سم ون أ محمولة لسطينية يسمي ار الميما من ملك المنمطق دير مجدية
ً
الجدار يهدد بمنعدام الزراعة المروية ي شمم الضُة  .وعلقم2012 ,د . 43-42
واسمنمداً إلى مقرير لسلطة الميما الُلسطينية من الجدار أدى إلى قدان أ ثر من  36بئر منهم
 23بئ اًر مقع مبمشر على السيم  ,و 13أيرى بملقرب منر امنر مسمِل ألدراق الزراعة والشرب,
حين أصبحر هذا اآلبمر المقممة قبل عمم 1967م واقعة بين الجدار والي األيضر ,وامنر هذا
اآلبمر مضخ سنويمً بمقدار  55مليون ممر ماعب وبنسبة ي مقل عن  %25من إجمملي ال ميمر
المسميرجة من اليزان الِربي ,امم أن سلطمر ايحمال مسعى من يال الجدار إلى اسممرار سحب
مم يزيد على  4003مشال اممل الطمقة الممئية الممجدد للحوق الممئي الجو ي الِربي ,وهي
بِملبيمهم ميما لسطينية مم ون دايل حدود الضُة الِربية .امم يضمن جدار الُصل العنصر
إلسرائيل اسممرار سحب مم يزيد عن  3 400م مشال اممل الطمقة الممئية الممجدد للحوق الممئي
الجو ي الِربي وهي بِملبيمهم ميما لسطينية مم ون دايل حدود الضُة الِربية ,إضم ة إلى إبعمد
المواطنين الُلسطينيين عن أهم منمطق الحوق ,حين مجر عمليمر الحُر وايسمِال للمجرى,
والسيطر على عدد ابير من اآلبمر الُلسطينية والمي مزيد عن  33بئ اًر .ويقو يبير الميما الُلسطيني
الدامور عبد الرحمن المميمي أن الجدار الُمصل ضم نحو  43بئ اًر من أبمر الميما الموجود بملضُة
الِربية وسو

يصل عددهم إلى  50بئ ار بعد ذلك بمم يضمن سيطر إسرائيل ال مملة على الحوق

الِربي مألادا قيمم إسرائيل بمد ي لنقل الميما من منمطق الضُة الِربية إلى شمم إسرائيل بمنطقة
سلُير ,بقطر  24بوصة ,بحين يمانر يدمة المطور العم ارني لهذا المنمطق أل ثر من  50عمممً
وصملح2007 ,د . 256
ويألاد المميمي أن إسرائيل مسمهد
الُلسطينية وليِ الهد

من إقممة الجدار الُمصل السيطر على مم مبقى من الميما

منر محقيق األمن إلسرائيل ,ويوضح ب ن إقممة هذا الجدار يضمن سيطر

إسرائيل ال مملة علي حوق الميما الِربي الذ

يميح إنمم  430مليون ممر ماعب من الميما سنويمً

والذ يعد الميزون الجو ي الوحيد الذ يضمن أ مطور عمراني وسامني للشعب الُلسطيني.
ويمان موضيح أثر ي سير الجدار على آبمر الميما ي الضُة الِربية على النحو الممليد-
ُ

امنر عدد اآلبمر المي م ثرر بملمرحلة األولى من بنمء الجدار هي  50بئر ومم اسميدامهم

لالسمعمم

الزراعي وامنر ميصصة لذلك ,ول ن مع ازديمد مدهور الوضع ايقمصمد

والقيود

المُروضة على حراة المواطنين ,أصبحر اآلبمر مسميدم لالسمعمم المنزلي من يال صهمريج
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الميما ,ول ن الصهمريج ليسر وسيلة جيد وسريعة الوصو لميما للمجمعمر الُلسطينية لزيمد الوقر
والمسم ة المي محممجهم الصهمريج لنقل الميما وهذا يعني زيمد األسعمر بنسبة %80وبهذا ياون
الوضع أ ثر صرامة وم زم ووجود مداعيمر لم يان لهم وجوو world bank.april .2009:130

اعمبر ور مئيل إيممن وزير الزراعة اإلسرائيلي األسبق أن الحوق الِربي يمثل جزء أسمسي
من أمن إسرائيل الممئي ,ودعم و إسحمل مورديم

وزير الحرب األسبق إلى ضم هذا الحوق للدولة

اليهودية إلى األبد ,ومن هذين القولين نسمنج لممذا إسرائيل ي المرحلة األولى عملر جمهد على
صل هذا الحوق عن المنمطق الزراعية والسامنية ,حين عملر إسرائيل دراسمر حو أمم ن مواجد
الميما الجو ية واآلبمر ,لذلك امن الجدار يسير بشال منسجم مع مراعم حدود أحواق الميما ي
الضُة .الجدار ي مرحلمر األولى المهم 3747دنم يممل هم  612مزار وامنر ممميز ب نهم أيصب
األراضي الزراعية وأيضمً  32بئر ي منطقة قلقيلية أ

مم يعمد  % 51من مصمدرهم الممئية وأومشم,

حزيران  2007د . 43

الجدار الُمصل المهم أيضمً مم نسبمر %74من مجمل اآلبمر المصمدر ي المرحلة األولى
وامنر هذا اآلبمر ي منطقة طو ارم حوالي 18بئر ,ولم مسلم من األضرار منمطق مثل ,حبلة,
عزبة سليممن ,وعزون ,وجيوِ  ,رعون  ,الراِ ,دير العضون ,وديرهم من القرى .المرحلة الثمنية
من بنمء الجدار سو

م ون عمليمر إنشمء على  %25من أراضي الضُة الِربية مضم %80من

أراضيهم الزراعية ومم نسبمر %65من مصمدر ميما الضُة ,وسو
أل ثر من 400ألا لسطيني بين الي األيضر والجدار العمز

ياون أثر هذا المرحلة حجز

.واألمم الممحد  ,مموز -يوليو2009 ,د . 82

لم مقمصر إسرائيل على السيطر على مصمدر الميما ي الضُة ول نهم معدر ودمرر أبمر
محر ذريعة أنهم معيق بنمء الجدار أو مقع ي المنطقة المي حددمهم امنطقة عمزلة لبنمء الجدار والمي
مقدر بحوالي 100ممر ,إن إسرائيل بمجرد انمهمء بنمء الجدار سو

م ون مسيطر على  362مليون

ممر ماعب وسم ون ي قبضمهم ميما الحوق الِربي ). world bank,april,2005:131

بهذا م ون إسرائيل ممحامة ي مصمدر الميما أ

أن الُلسطينيين عمجزون عن ر أراضيهم

الزراعية هذا األمر يعطي إلسرائيل الحق ي مصمدر هذا األراضي و ق قمنون األراضي الُلسطيني,
هذا سيجعل الُلسطينيين أيد

عمملة لر ع إقصمد إسرائيل مقمبل إعطمئهم أجر أقل ممم يعطون

العمم اإلسرائيليين هذا بدورا يألد

إلى زيمد المسمحمر الواسعة بمعنى آير السممح يمسم رقعة

الهجر إلى لسطين واقممة المسموطنمر يهم.
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مُمقمر هذا المشم ل ول ن نش مهم امنر بسبب المممرسمر اإلسرائيلية القمئمة على المميز بين
السامن الُلسطينيين ي هذا األراضي ومقرير منظمة العُو الدولية. 2009 ,
ونسمنج ممم سبق أن من أهدا

إسرائيل ببنمء الجدار هو األحواق الممئية والميزون الممئي

الهمئل ي الضُة الِربية وايُية حرممن الُلسطينيين منر ويمصة أنر أعذب وأو ر ميزون ميما
جو ية ,بسبب أن أرضهم صيرية وي مسمح بمسرب الميما ووصو ميما البحر إليهم.
إسرائيل بهذا م ون ضربر بعرق الحمئ
اإلنسمن ردم أنهم عضو للعهد الدولية اليم

ال معليممر القمنون الدولي اإلنسمني وحقول
للحقول ايقمصمدية ,وايجمممعية والثقم ية عمم

1991م ,ي النهمية الشعب الُلسطيني هو المحروم وهو الذ

حقر مسلوب ي ام ة مجمير حيممر

أقلهم الميما المصمدر .
الجدار عالً حرم الُلسطينيين من  12مليون م 3من ميما الحوق الِربي المقدر طمقمر
الممئية ب 400مليون م 3وقدرر سلطة الميما والُلسطينية أن نصيب الُلسطينيين يبلغ  22مليون م3
من هذا الحوق ,وبعد بنمء الجدار حصل الُلسطينيين على  15مليون م 3ق  ,وهذا الر يعمبر
منِي

على الُلسطينيين وزيمد شقمألهم وسلب منهم  40بئر امنوا مسمِليهم للشرب .هذا وممنع

إسرائيل الُلسطينيين من المنمية ,من صيمنة الشبامر القديمة ,ومن بنمء منشآر صر

صحي

وبملذار مشالة الميما العمدمة دير المعملجة من المسموطنمر المي مصب ي ينمبيع وأودية الضُة
الِربية و.( World Bank, April 2009: 131
وعلى الردم من أن محامة العد الدولية قد أصدرر قرارهم الذ

أعلنر ير أن بنمء الجدار

العمز دايل الضُة الِربية دير قمنوني ,وأقرر بم ثيرا على الموارد الممئية الُلسطينية ,ودعر
إسرائيل ي قرارهم إلى الموقا عن بنمء الجدار ,ومُايك األجزاء المي بنير منر واعمد األرضي إلى
الوضع الذ

امنر علير ومعويق الُلسطينيين عن األضرار المي نجمر عن بنمء الجدار ,دير أن

هذا القرار لم ينُذ إلى اآلن.
مقوم سلطمر ايحمال اإلسرائيلي بمنع األ راد الُلسطينيين

ي الضُة الِربية من حُر آبمر

ارموازية للحصو على الميما الجو ية ي أراضيهم ,ويسمُيد الُلسطينيون من مجميع ميما األمطمر ي
صل الشممء إي أن الحاومة اإلسرائيلية أيضم ممنع إقممة آبمر مجميع الميما
الُلسطينيين ومجبرهم على شراء الميما منهم ب سعمر مرمُعة.
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ومسمِلهم حمجة

هدم ايحمال

اإلسرائيلي العديد من البرك وآبمر مجميع الميما المي أقممهم الُلسطينيون,

وحولهم لصملحر ومحر سيطرمر ,ويِرم ويحبِ ال من يقوم بحُر بئر
واسمولى على الينمبيعَ ,
ارمواز ي األراضي الزراعية مسمذرعم بملحُمظ على الميما الجو ية .وقدمر جمعية حقول المواطن
ضدهم
المممِ حو أزمة الميما ي األحيمء المقدسية الواقعة يلا جدار الُصل ,من قبل الملممِ ى
حو اليطوار واإلجراءار المي اميذر لحل األزمة .وادعر بلدية القدِ الممبعة لالحمال اإلسرائيلي

أنهم دير مسئولة عن مزويد الميما للمواطنين وليسر ميولة بذلك و ق القمنون .امم جمء أنر وعلى
الردم من أنهم صمحبة السيطر على الشراة البلدية “هجيحون” ,إي أنهم ليِ لديهم قدر للسيطر
الحقيقية على مزويد الميما دايل منمطق نُوذهم .وأوردر البلدية ي ردهم أن إمامنية معملجة قضميم
مي

السامن الواقعين يلا الجدار محدود للِمية.

وصندوقة المممِ رقم 14/2235

و ي مقمبلة مع ممزن دنيم رئيِ سلطة الميما ي الضُة الِربية ,أ د يهم علي أنر يممبع
بشال مسممر احميمجمر الُلسطينيين المسممر للميما وانر يسعى دائممً إلى منُيذ مشمريع ومسيير
ومذليل اإلمامنيمر من أجل ايسمُمد من الميما الُلسطينية ,وذار أنر قمم بعد جوير ميدانية
لمحم ظمر الوطن ويمصة محم ظمر وقرى الضُة الِربية الممميمة للجدار أو المي مضررر يلا
الجدار مشي اًر إلى أن هنملك عد إشامليمر ي المحم ظمر أبرزهم محويل اآلبمر الموجود يلا
الجدار من الديز إلى ال هربمء مألادا أن ايحمال يسعى بام ة الطرل لسرقة الميما ونهبهم لضرب
القطم

الزراعي عصب ايقمصمد الُلسطيني ,وأضم

أننم نعمل على مطوير قطم

الميما بشال

علمي ييدم قطمعي الزراعة وميما الشرب للمجمعمر السامنية ولدينم رأليم مطويرية للنهوق بواقع
الميما مثالً ي محم ظة قلقيلة نعمل على محويل الميما من درب المحم ظة لشرقيهم وان لدينم يطة
اسمراميجية بملموا ق مع الجميع للنهوق بملقطم الزراعي ,وقم نحن نعمني من اإلجراءار ايحماللية
اء بسبب الجدار أو المممرسمر اليومية ,من جمنبر أ د الوزير
المي مسمهد قطم الميما والزراعة .سو ً
دنيم أ نر سيمم وضع مشمريع و ق األولوية لمنُيذهم يال هذا العمم من الموازنة المطويرية لسلطة
الميما ,مألاداً على أهمية الي النمقل ي محم ظة قلقيلية ألهميمر للمواطنين ومزروعممهم .وأشمر دنيم
أن لدى سلطة الميما يطة اسمراميجية للمِلب على اإلشامليمر الموجود ور د ام ة المجمعمر السامنية
بملميما ,وقم ” نحن نعر الواقع الصعب الذ
الظرو
محمم

معيشر محم ظة قلقيلية بسبب الجدار ونعلم أنر ردم

الصعبة نبذ قصمرى جهدنم لدعم هذا المحم ظة ,وبمقي محم ظمر الوطن واليمصة المي
إلى دعم من سلطة الميما الُلسطينية ودنيم ,امصم أجراا البمحند. 2016/4/5
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خاتمة:
يمبين لنم من يال

مم طرح ,أن الدبلوممسية الُلسطينية لم مسمطع وقا اآللة العسارية

المسيسة من قبل الجهمر الحاومية اإلسرائيلية الرسمية لمصمدر الميما الُلسطيني ,ألنهم معمبر
األطمم اإلسرائيلية ي ميما الضُة الِربية واسمِال الحوق الممئي من ضمن أمنهم الممئي ,ومم
علمر الدبلوممسية الُلسطينية ي هذا الجمنب هو ضح هذا الجرائم أممم الدو والمنظممر الحقوقية
ول نهم مسعى إلى ميُيا المعمنم عن الُلسطينيين ويمصة بموضو حُر آبمر الميما بعيداً عن
أعين ايحمال اإلسرائيلي وذلك ضمن يط اسمراميجية لالسمُمد من الميما ردم اإلجراءار الصمرمة
المي مُرضهم الحاومة اإلسرائيلية ويمصة عدم حُر اآلبمر وحرممن الُلسطيني من ايسمُمد منهم ومم
قيمم إسرائيل ببنمء الجدار إي لمضع يدهم على الحوق الممئي الموجود محر األراضي الُلسطينية وي
بد أن ياون هنمك يطوار اسمبمقية لالسمُمد من الحوق الممئي.

تأثير الجدار على مدينة القدس
إن إسرائيل مريد ممزيق القدِ وجعلهم قطع ممبمعد ممنمثر وي مريد أن م ون مدينة ممصلة األرجرمء
ممرابطة األ راد ايا لهم أن مُعل ذلك وجدر أن الجدار اُيل بر ن يقروم بهرذا المهمرة ,أرادر إسررائيل أن
مطمِ اآلثمر المي مبين أحقية الُلسطيني ب رضر ومجذرا بهرم ويمصر ًة مدينرة القردِ ارل مارمن يهرم يشرهد
للُلسررطيني ب حقيمررر لهررم ررنم عممرمهررم ,ومسررمجدهم ,وانمئسررهم ,وأشررام بيومهررم ,وطرقهررم وحمرامهررم ,وأزقمهررم
الهررم رري مجموعهررم م ررون معررمديً موضرروعيمَ لم رران ثقررم ي يضرررب بجررذورا رري أعمررمل المررمريخ ,لررذلك يجررب
علينم ايهمممم بهذا األبنية الممريييرة والمراثيرة ومنرع ايحرمال مرن أن يحررم منهرم األجيرم القمدمرة هرذا الرر
مهديد بمنقطرم الصرلة الوجدانيرة برين الشرعب وممضرير ,نمهيرك عرن مرم يُعلرر ايحرمال اإلسررائيلي مرن منرع
الصررال رري المس ررجد األقص ررى إي ل ب ررمر السر رن وبمص ررمريح ,حم ررى يحرمر روا الُلس ررطيني م ررن معملم ررر الديني ررة
ملمسرجد األقصررى رأيمررر مسرراب رري الرنُِ د قررمر مررن الررور  ,وادعررمئهم قصرة هياررل سررليممن المرري جعلررمهم
يقومون بحُريمر ابير لمهويد المسجد األقصى واقممة هيالهم المزعوم ,وقد ديروا أسممء العديرد مرن أحيرمء
مدينررة القرردِ ألسررممء يهوديررة  ,ودائمرمً يقومررون برمرري قنمبررل الِررمز علررى المصررلين  ,ومقرروم اشررمبم مر بيررنهم
وبين الُلسطينيين لمحمولة منجيِ المسجد األقصى بديولر ,هذا صِير من ج ٍم لمم يُعلر ايحمال لمهويد
المسجد األقصى ومدينة القدِ.
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إن مجموعة الجدران المي مقيمهرم ايحرمال اإلسررائيلي مطرول جميرع الضرواحي الُلسرطينية بمدينرة القردِ,
وبملُعررل برردأر الحاومررة الصررهيونية أولررى يطوامهررم عنرردمم أقرررر مشرررو ردررال

إلررى

القرردِر الررذ يهررد

موسرريع حرردود بلديررة القرردِ المحملررة ,واأليطررر مررن هررذا اليطررة هررو بنررمء رجرردار عررمز ر يُصررل بررين ش ررقي
القرردِ ودربرري القرردِ طولررر يبلررغ رري الحقيقررة  68ايلررومم اًر ,جررمء جرردار القرردِ ليمر ىرو سيمسررة الينررق المرري
مممرس ررهم دول ررة ايح ررمال رري الق رردِ من ررذ الع ررمم 1967م ,إذن س رريعز عن ررد ا مممل ررر أ ث ررر م ررن 120,000
لسطيني من شرقي القدِ عن مدينمهم ,والرقب2008,د 13
بملنسبة للمسلمين مضمعُر المعمنم إسرائيل حمى قبل إقممة الجدار  ,امنر مُرق شروطمً مجحُة بحق

الصال ي المسجد األقصى  ,وبإنشمء الجدار ,أصبح األمر شمقمً بمجرد اينمقم من ضواحي القدِ
الِربية إلى عمق المدينة  ,وألداء صال واحد امن يمطلب ذلك اسمي ار
بيصو

عد موا قمر أمنية أمم

اآلثمر ايجمممعية للجدار ,هي واضحة ومأللمة إذ معز العمئلة الواحد عن بعضهم  ,ومعول

المواصل ايجمممعي ,امم معرق حيم الُلسطينيين لليطر ,حين يُصل الجدار بين المنمطق السانية ي

المدن والضواحي العربية ,وبين المسمشُيمر ,هذا الر ومم زالر إسرائيل ممحجج بملدوا ع األمنية لحممية
مسموطنممهم أ

حق يقضي بُصل عمئلة واحد ومُاياهم عن بعضهم  ,بل أ

المسمشُيمر مقمطع عن المدن إنر انقطم

يجعل

حق هذا الذ

لسبل العيش اإلنسمنية بال معنى ال لمة .وأين مينمرغ  ,جدار

شمروندعرب 48نر .
إن الجدار أدى إلى أضرار جسيمة بملنسبة لألمم ن الممرييية واألثرية لمدينة القدِ  ,ذار المامنة

الدينية المميز  ,حسب اممب ر جدار شمرون ر لمأللُر الُرنسيو أآلن مينمرغ د رأنر و قمً لمعديالر يطة
بنمء الجدار ,يمر الجدار عبر مممل مر ر رهبمن آبمء اآليمر  ,والراهبمر رالبممنيينر ,و دير الراهبمر

رالبندياميينر ,الواقع على المال المحيطة ببير لحم ,قد ُقطع عن المسيحيين العرب ي مدينة المهد .
وياشا ال ممب عن أنر ألو مر ي ممريخ ال نيسة  ,معز مِمر المهد ,ي بير لحم ,عن انيسة
القيممة ,بصورٍ شبههم رجم الدين بمنقطم الحيم عن المسيح ر وأين مينمرغ  ,جدار شمروندعرب. 48
تأثير الجدار على عملية الحدود والمستوطنات
مسمر إسرائيل عمليممهم أحمدية الجمنب ي األراضي الُلسطينية المحملة هذا الر ور وز حزب

اديمم ي اينميمبمر المشريعية اإلسرائيليةُ ,ي  30نيسمن  ,2006وا ق مجلِ الوزراء على عد
معديالر لمسمر الجدار مسمهد

اإلس ار

ي اسم مملر ومبقي على عملية بنمء الجدار ي عمق

األراضي الُلسطينية المحملة .ويشمل المسمر المعد مِييرار ي شمم الضُة الِربية وبملقرب من
المسموطنمر وال مل ايسميطمنية دير القمنونية ارييل وادوميم والُير منشير ,و ي الوس
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حو

مسموطنة رامور واملة عمصيون ايسميطمنية ,و ي الجنوب حو مسموطنمر اشايلون وممسمدور
يهودا .و يدعم الجدار سيطر إسرائيل على أجزاء حيوية من الضُة الِربية المحملة بمم ي ذلك

القدِ الشرقية .ممم يمنع القيمم المحممل لدولة لسطينية قمبلة للحيم .

وهآرمِ 2006د نت).

إن رئيِ الوزراء اإلسرائيلي األسبق أولمرر قم أن إسرائيل منو إزالة بعق المسموطنمر

دير الشرعية ي الضُة الِربية ,قد أعلن أيضمً أن إسرائيل سمواصل معزيز ال مل ايسميطمنيةُ .ي
ربيع  2006بدأر إسرائيل ببنمء  3500وحد سانية جديد ي نو

ادوميم ,وهي جزء من املة

ادوميم ايسميطمنية .امم أن بنمء مراز للشرطة اإلسرائيلية ي منطقة

 E-1على األراضي

الُلسطينية المحملة الواقعة بين عنممم والزعيم مم اسم مملر ومقوم إسرائيل حمليمً بموسيعر .والى جمنب
ذلك عمد وزير الد م اإلسرائيلي حينهم عمير بيريمِ على موسيع المسموطنمر اإلسرائيلية جبعمر
زئيا واورانير وبيممرعيلير الواقعة إلى الِرب من الجدار بمإلضم ة إلى مسموطنة ممسايور الواقعة
ي دور األردن إلى الشرل من الجدار

وهآرمِ22,أيمر 2006د نر .

 موقف القيادة الفلسطينية في مواجه الجدار حول القدسقم أحمد قريع وأبو عالء ي اممبر _المجربة الحاومية ي ظل النظمم السيمسي الُلسطيني_د
رلم مموقا الحاومة الُلسطينية عن طرل أ بمب  ,أو اميمذ أ وسيلة أو اللجوء إلى أية جهة دولية
,لمسمعدنم على وقا ايسميطمن  ,ووقا جدار الُصل العنصر  ,ووقا سيمسة المهويد حو القدِ
 ,وعملنم على أن يصل موقُنم الواضح من القدِ إلى مقمعد جميع الرألسمء والمسألولين ي العملم,
وم ون الرسملة واضحة أن إسرائيل مريد أن مير موضو القدِ من المُموضمر النهمئية ,وأن
ايسميطمن حو القدِ وبنمء الجدار العمز حولهم  ,مم هي إي محمولة إسرائيلية إلي ار القدِ من
موضو المُموقروقريع2006,د . 89
امن هنمك بعق المواقا للسلطة الُلسطينية ي مقمومة الجدار حو القدِ مثلد السممح
بملمظمهرار السلمية عند الجدار ر ضمً لر  ,والمصريحمر على شمشمر الملُمز ب نهم يسعون إلى إنقمذ
القدِ ومم حولهم من المُم ية الجدار علير .ول ن دور واضح رسمي بحجم سلطة لسطينية لم يان
موجود ولم مسمطع السلطة الُلسطينية بإيقم

الجدار حو القدِ الشريا ومم از ايحمال يمِلِل

ي القدِ ومحيطر لمحمولة مهويدا وطمِ المعملم الدينية اإلسالمية .
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يمممة د
اسمطمعر إسرائيل ومن يال بنمئهم للجدار العمز حو مدينة القدِ وعز مدن الضُة
الِربية عن بعضهم البع

وعن مدينة القدِ ليصبح المواصل الديمِ ار ي الذ

يرب

المييممر

والقرى الُلسطينية ببعضهم البعق دير موجود على أرق الواقع بل هي عبمر عن قطع من
األراضي المقطعة األوصم المي يحي بهم الجدار والمسموطنمر اإلسرائيلية من ال جمنب ممم يجعل
إمامنية إقممة دولة لسطينية هو أمر مسمحيل مطبيقر .
إن الجدار اإلسرائيلي بمر يهدد هدم القرى القديمة الُلسطينية المي معاِ ارمبمذ الُلسطيني
ب رضر وحضمرمر  ,ملقدِ مليئة بملمعملم األثرية الممرييية ويعمبر طمسهم طمِ لهوية الُلسطيني
واسمبدا أسممء هذا القرى الُلسطينية وشوارعهم ب سممء يهودية لهو أ بر األثر ي طمِ المعملم
الُلسطينية .
لم مسمطع السلطة الُلسطينية من وقا اآللة اإلسرائيلية العسارية من بنمء الجدار حو القدِ
ول نهم حمولر ضح مم مقوم بر إسرائيل من مهويد للقدِ والهدم لمنمز المقدسيين وبنمء الجدار الذ
يلما حو المدينة المقدسة لعزلهم ممهيداً لهدم األقصى وبنمء هيالهم المزعوم.
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النتائج والتوصيات:
أوال :النتائج:
 إن نش الجدار لم م ن ج بل امنر ي قمئمة األولويمر ل سرائيليين ,حين مم منمولر عبر
الحاوممر الممعمقبة ,ق امنوا ينمظرون الوقر المنمسب لمنُيذا.
 نرى من معمقدار اليهود الدينية وبشال جلي ي يقبل الم ويل ,مدى عدوانية اليهود للبشر من
دون جنسيمهم ,ويعمبرون أنُسهم ميلوقمر اصطُمهم هللا عن ديرهم من الميلوقمر ,لذلك
ن
ن
ن
اء بإقممة
يقومو بمجسيد معمقدامهم الدينية ويُرضو مم يريدو على من دونهم من البشر سو ً
األسوار أو العز أو سلب الحقول واألراضي من سامنهم األصليين.
 إن المرجعية الُارية اإلسرائيلية مبنية على مم صرح بر المُارين اليهود من إنامر حقول
اآليرين ومعمليهم على البشر ,و ايسميطمن واحمال ارضى الِير وبنمء الجدار بملقو هي ثمر
ونمم

هذا األ امر ,من الواضح إن الُار اليهود

م ثر بملمجمرب السمبقة المي اسميدمهم

أجدادهم ومُاريهم ي القدم  ,وأنهم يرسيوا موروثهم الُار .
 إ ن الصبِة األيديولوجية اإلسرائيلية منذ القدم مبنية على المراودة ومشوير الحقمئق ,إذ شاار
بملدور القمنوني لمحامة العد

الدولية وبمشايل المحامة ,وعلير قمطعر إسرائيل جلسمر

المحامة ,وهذا يد على مدى عمق المُاير المراوغ للدبلوممسية اإلسرائيلية والبحن دائممً عن
الُجوار والثِرار لمنُيذ ميططممهم المبنية على حقول اآليرين ,وهذا هي العقلية اإلسرائيلية,
المي على الدبلوممسي الُلسطيني أن يعر هم جيداً.
اء من منظمة
 هنمك مقمطع للصالحيمر والميب ي إدار الملا الدبلوممسي اليمرجي سو ً
المحرير من جهة أو من وزار اليمرجية من جهة ثمنية أو وزار المملية من جهة ثملثة ,أثر بشال
سلبى على دور الدبلوممسية الُلسطينية .
 الُمر المممد من  1994إلى  2006لم يان لدى السلطة وزار يمرجية بملمعنى المم ممل,
إلدار عالقممهم الدولية من يال ملك الوزار  ,ممم أثر سلبمً على إدار هذا الملا .
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 الُمر من سنة  2006-2002سواء على الصعيد الدايلي من يال

المظمهرار السلمية

والمحم م اإلسرائيلية ,نجد أن األلة العسارية اإلسرائيلية مِلبر على الدور الدبلوممسي الشعبي
المنمهق للجدار ,ولم يسمطع الُلسطينيين إيقم ر.
 مرازر دور الدبلوممسية الُلسطينية ي المعممل مع مم قبل وأثنمء بنمء الجدار ي الُمر من
 2002وحمى  2006على الصعيد الدايلي من يال المظمهرار السلمية و ضح سيمسمر
إسرائيل العنصرية.
 نجد على الصعيد الدبلوممسي اليمرجي حمى سنة  2006أن الحملة الُلسطينية معقد من حين
معقيدار هيالية السلطة الوطنية بين منظمة المحرير الُلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب
الُلسطيني طبقم لق اررار الجممعة العربية ,والمراقب ي األمم الممحد  ,وبممثيلهم الدبلوممسي مع
عدد واسع من الدو والمنظممر الدولية ,وبين السلطة المي أ رزمهم ر مُمهممر أوسلو ,وهو مم
أمضح ي المومر الذ

سمد بين الدائر السيمسية ي المنظمة وبين وزار يمرجية السلطة ي

الضُة الِربية وقطم دز  ,ي مرار ميملُة منذ ذلك الحين .
 إن الحاوممر اإلسرائيلية ومن يال دراسة الواقع الُلسطيني المعقد وديمب البرامج السيمسية
الموحد

لمجمو ال ل الُلسطيني ,وديمب الدبلوممسية الُلسطينية وعدم مقدرمهم للمعممل مع

األزممر المي يصنعهم ايحمال جعل الحاومة الُلسطينية ي حملة ميب

دائم وانشِم

ي

األزممر الممعدد  ,منهم المملية ,اإلدارية ,الُصمئلية ,الحيممية.
 إن ايحمال اإلسرائيلي ممرِ المسويا والمراودة من يال المُموضمر أو بحجة قيمم بعق
المنظيممر الُلسطينية بعمليمر دائية ضدا ,مسمذرعم بمألمن والد م عن النُِ ليحدن ي
النهمية بيئة موامية لر لمنُيذ سيمسممر الموسعية وايسميطمن والضم وبنمء الجدار.
 اعممدر إسرائيل سيمسة الضم من جمنب واحد وجعل ايحمال أمر واقعمً ي رجو عنر و ي
النهمية جعل إقممة الدولة الُلسطينية أم اًر مسمحيالً ,واذا َقدر وأن قممر الدولة الُلسطينية إنهم
سمقوم دايل إسرائيل مج أز محي بهم إسرائيل من جميع ايمجمهمر.
 لم معمقد إسرائيل أن القضية سمصل إلى محامة العد الدولية ,واعمقمدهم هذا امن مبنيم على
مجمربهم السمبقة وعلى قنمعمهم ب ن الحممية الدائمة المي ممممع بهم من الوييمر الممحد وديرهم
من الحلُمء ويمصة ي أوروبم سمحميهم من المحامة الدولية.
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شل إسرائيل بملحملة اإلعالمية وايمصمير الدبلوممسية وديرهم ,المي حمولر من ياللهم
مسويق مبررامهم ب ن الهد

من الجدار هو حممية أمن اإلسرائيليين ,وأن الُلسطينيين يمحملون

المسألولية ألن أعمملهم ضد إسرائيل هي المي و مضطر لبنمء الجدار.
 إن بنمء الجدار اإلسرائيلي أثر بشال ابير على جميع منمحي الحيم  ,قد أثر على حيم مئمر
اآلي

من الُلسطينيين ,وحرممن المواطنين من الحراة والمنقل.

 معمبر إسرائيل الجدار ضرور عسارية ,وهذا اعمبمر يمطئ ألن إسرائيل مقوم من يال قوامهم
العسارية بمممرسة سيطر علية وعسارية على ال مدينة لسطينية من يال الحواجز ومنع
المجو واإلدالل والحصمر اليمنق ,ومصمدر الميما ,و رق اإلدالل والضم لألراضي ي
المنمطق المحملة.
 ينمهك الجدار الممد  53من امُمقية جنيا المي من
بحسن النية ,على يال

على ان ممعممل الدو

ذلك ,إن إسرائيل معمل بسوء النية ومهد

مع ايمُمقية

بملنهمية إلى ايسميالء

المطلق على جميع األراضي الُلسطينية.
 إسرائيل مشال يرل واضح يمُمقية جنيا الرابعة المي لم ملمزم بحقول اإلنسمن والسامن وهي
ممحمل المسئولية الدولية عن جميع هذا الميملُمر واألعمم العدوانية المي يقوم بهم.
 أن إدانة إسرائيل ي محامة العد الدولية يعمبر محويً وانمصم اًر ممريييمً للحقول الُلسطينية
بعدم مشروعية الجدار.
 بملردم من عدم ممان الدبلوممسية الُلسطينية من محقيق نجمحمً على صعيد إزالة الجدار العمز
إي أنهم اسمطمعر ومن يال األمم الممحد مثبير الحقول الُلسطينية و ضح إسرائيل على
المسموى الدولي واإلنسمني.
 برز دور الدبلوممسية الُلسطينية ي مر أحمد قريعوأبو عالء رئيِ الوزراء الُلسطيني ,ووزير
يمرجية السلطة نمصر القدو الذ

قمد ملا الجدار ي األمم الممحد  ,وحقق نجمحم ي إدانة

إسرائيل ومثبير الحقول الُلسطينية.
 اسمُمدر الدبلوممسية الُلسطينية بشال ابير من الحمالر الشعبية المنمهضة للجدار الُمصل,
وذلك من يال  ,ضح إسرائيل أممم المجممع الدولي واإلشمر إليهم ب نهم دولة عنصرية.
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 منحر المواقا الشعبية للدبلوممسية الُلسطينية الرسمية ممد عبرر من ياللهم عن الوضع
اإلنسمني الممرد

الذ

سببر بنمء الجدار ,ملمشمراين من الو ود األجنبية ي حمالر

المنمهضة للجدار ,بمجرد عودمهم إلى بلدانهم ,يقومون بنقل حقيقة السلوك اإلسرائيلي.
 إن دور الُصمئل السيمسية الُلسطينية من قضية الجدار ممثلر من يال مواقُهم ال ار ضة
للسيمسمر اإلسرائيلية القمئمة على ايسميطمن وبنمء الجدار ,ملمظمهرار اليومية والحمالر
المضممنية المحلية والدولية امن لهم األثر ال بير ي ضح إسرائيل أممم اإلعالم المحلى
والعملمي واشا حقيقة إسرائيل العنصرية.
 يحمو دائممً ايحمال اإلسرائيلي مِير مسمر األمور وقلب الحقمئق وايسميالء علي األراضي
الُلسطينية مسميدممً ال الوسمئل لذلك ,إقممة الجدار يألثر على مسمقبل الدولة الُلسطينية
ويجعلهم دير قمبلة للحيم .
 أن الدبلوممسية الُلسطينية لم مد ع بمِيير الوقمئع على األرق ي ر ع المعمنم

المي سببهم

الجدار الُمصل على الُلسطينيين بملشال ال م ي ول نهم ثبمر الحقول الُلسطينية .
 أن الدبلوممسية الُلسطينية لم مسمطع وقا اآللة العسارية اإلسرائيلية الرسمية لمصمدر الميما
الُلسطيني .
 ا مُر الدبلوممسية الُلسطينية بُضح جرائم ايحمال أممم الدو والمنظممر الحقوقية دون إعمد
النظر ي الييمرار األيرى المي من الممان ايسمُمد منهم لمِيير الواقع ايحماللي
وايسمعممر ايسميطمني ,ومنهم مِير ايسمراميجيمر المبنية على المُموضمر ,ووضع يطة
محرر وطني بميمُمل مع جميع الُصمئل الُلسطينية .
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التوصيات:
 ي بد للمُموق الُلسطيني أن ي يمِمضى عن معر مر بطبيعة المُاير اليهود

الذ

يحمل

أرضر ومقدسممر ,وأنر ي يمان الوثول بملوعود أو المواثيق أو المعمهدار مع اليهود مهمم
مِيرر أشاملهم أو ألوانهم.
 ينبِي على الدبلوممسية الُلسطينية أن مسمُيد من قرار محامة العد الدولية ,واينضممم إلى
المنظممر الدولية المي مبلغ عددهم أ ثر من  520منظمة ,وحشد ال أر العمم العملمي ومنظممر
المجممع المدني ضد السيمسمر اإلسرائيلية وانمهم ممهم لألراضي الُلسطينية ,ومقمضم إسرائيل
ي جميع المحم ل الدولية.


ضرور أن مرسل الحاومة الُلسطينية ,رسملة إلى جميع رألسمء دو العملرم وحاومممهم ممضمن
م يداً على مضمون قرار الرمحامة ومم يرمبر على ميملا الدو

والهيئمر الدولية من

مسألوليمر والمزاممر بموجب القمنون الدولي ,ومنمشدمهم النهوق بواجبممهم لضممن منُيذ القرار.
 العمل على مُعيل دور الدبلوممسية الُلسطينية من يال المواصل مع جميع دو العملم الرمألثر
مثل و ايمحمد األوروبي ,الدو اليمِ دائمة العضوية ي مجلِ األمن ,رئمسمر ايمحمد
األ ريقي والرمألممر اإلسالمي وعدم اينحيمز وايسمُمد من أ دور منمصر للشعب الُلسطيني.


مُعيل السُمرار الُلسطينية ي جميع الدو  ,وحشد ال الطمقمر ,من أجل ايسمُمد من ق ارر
مجلِ األمن ومواجهة مداعيمر الُيمو األمرياي.

 الدعو إلى اجمممعمر ورية للجممعة العربية ,ومنظمة الرمألممر اإلسالمي ,ايمحمد اإل ريقي,
دو عدم اينحيمز ,لمنسيق اليطوار ,والنضم المسممر حمى يمم إزالة الجدار .
 ي بد من الدبلوممسية الُلسطينية البحن عن ييمرار بديلة عن المُموضمر اييمر وحيد لحل
القضميم الُلسطينية الشمئاة وأهمهم الجدار ,وذلك بمنشي العالقمر مع روسيم والصين والدو
المي سمندر الشعب الُلسطيني ي نضملر عشرار السنين.
 إعطمء دا ع للدبل وممسية الُلسطينية لطرح معمنم المواطنين اليومية من مداعيمر بنمء الجدار
وآثمرا على ام ة لمنمحي الحيممية.
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 اسمثممر قضية بلعين من يال

ر ع الدعمو الُردية واسبهم أممم القضمء اإلسرائيلي من

المواطنين الذين صمدر الجدار أراضيهم ملق اررار الصمدر عن القضمء اإلسرائيلي قد مسمهم
ي د ع الجهود الدبلوممسية الُلسطينية على الصعيد اليمرجي.
 ضرور موحيد المجمو الُلسطيني لدعم الجهود الدبلوممسية الُلسطينية على الصعيد اليمرجي
والدايلي لمقمومة الجدار ,وهذا يسمهم ي مرايز الجهود و مثبير الحقول والد م عنهم حمى يمم
دحر ايحمال

ومحقيق مشرو إقممة الدولة الُلسطينية المسمقلة دون المنمز عن الثوابر

الُلسطينية.
 ايسمُمد من ال أر

العمم الدولي الداعم لمضحيمر الشعب الُلسطيني الذ

األولى والثمنية ,والثالثة حروب السمبقة على قطم

دز  ,وعلى الدبلوممسيين الُلسطينيين

ايسمُمد من انمُمضة القدِ ,ومطويرهم وايسمُمد من حملة الميب
وأسمليب ووسمئل منهجية وهمد ة محقق األهدا

يمق اينمُمضة

اإلسرائيلي ,و ق طرل

الوطنية بإزالة الجدار ,واقممة الدولة الُلسطينية

المسمقلة وعمصممهم القدِ الشريا.
 يجب ايسمُمد من الم ثير علي ال أر

العمم اإلسرائيلي ,والمرايز اإلعالمي لموضيح ميمطر

اسممرار الحاومة اإلسرائيلية ي بنمء الجدار ومم قد يلحقر ذلك من مهديد لرمسمقبل إسرائيل قد
ياون شبيهم بمصير نظمم بريموريم ,ومرسيخ مِزى قرار ريهم ر ي وعي الرمواطن اإلسرائيلي.
اذلك يجب المنسيق مع لسطيني الدايل للضِ على إسرائيل من عد جبهمر.
 اطالل حملة شعبية دولية منظمة شعمرهم إزالة الجدار اإلسرائيلي ,وشرح قرار محامة العد
الدولية واينحيمز األمرياي المنم ي للقوانين الدولية ,ويجب المرايز بشال يم
إلى ال أر

 ,بملموجر

العمم األميراي إليضمح ميمطر السيمسة األميراية الرمنحمز إلسرائيل ي مواجهة

اإلجمم الدولي والشرعية الدولية.
 بنمء اسمراميجية دبلوممسية لسطينية شمملة ومم مملة لمجمبهة المسل الِربي ,ومن يال موجير
مسير المُموضمر الُلسطينية وعدم اميمذهم اييمر وحيد للشعب الُلسطيني ,وانمم يجب الموجر
نحو الوحد الوطنية وانهمء اينقسمم الُلسطيني وامبم منهجيمر مقمومة على جميع األصعد .
 المعممل بجدية ومسألولية أ بر من السمبق مع اسمحقمقمر العمل السيمسي والدبلوممسي ,وهذا
يُمرق أويً وقبل ال شيء أن يعيد الُلسطينيون مراجعة المجربة الدبلوممسية والمُموضية
الممضية لالسمُمد من دروسهم ويبرامهم ,وأيطمئهم وثِرامهم.
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 مراجعة المجربة والمممرسة الُلسطينية ي قضية الجدار ,من حين العنمصر ايسمراميجية
للدبلوممسية الُلسطينية ,والسيمسة المُموضية العممة ,واألسمليب والم ميامر واألداء ,لمعر ة
األيطمء المي أحمطر بمجمل القضية ومعر ة نقمذ الضعا والقو ي العملية برممهم.
 ع لى البمحثين والم ار ز والمألسسمر أن يقوموا بُضح المممرسمر الصهيونية يمم يمعلق بملجدار
الُمصل ,من يال إرسم رسمئل إلى األمين العمم لألمم الممحد بشال دائم ومسممر ,واذلك
إلى السُراء والقنمصل ي ال دو العملم واذلك مراسلة ال إنسمن ي ال أنحمء العملم؛ ل ي
نوضح ونوصل ارمنم ورأينم ومدى الظلم الذ وقع علينم ,واآلثمر المي انعاسر علينم من جراء
بنمء الجدار الُمصل.
 مو ير ال وادر البشرية ذار ال ُمء واليبر العملية من الدبلوممسيين والقمنونين إلعداد يط
المعممل مع األزممر المسمقبلية واعداد سينمريوهمر المواجهة.
 ضرور أن مو ر وزار اليمرجية أرشيا المعلوممر والبيمنمر يمضمن األزممر المي حدثر,
والمي يمان أن محدن مسمقبالً ,لم ون مرجعمً يسمُمد منهم ي إدار األزممر.
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