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على الشعب  وأثا ه الفاصلادا  اجل اجيوبوليتيك

 الفلسطيين
 الباحثإعداد 

 ود احممد د

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

"ال يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَ َاء جاُدُ ٍ 

مْ شَتَّى ذَلِكَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شاَدِيادٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ

 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ".
 "511"سو ة البقرة، اآلية  

 صادق اهلل العظيم
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 :مقادمة 
وهي جتدد  شّكلت اجليوبوليتكا الصهيونية حمّركًا فاعاًل للعمليات االستيطانية اليهودية يف فلسطني,  لقد  

. ذلك أن تطّور العالقة بني "االستيطان" موضوع " أكثر أهمية عنألمنا“موضوع  إلبالءمضطّرة نفسها اليوم 

أمرًا ال مفّر منه,  "االستيطاناألمن على "قد دخل مرحلة جديدة بات فيها تغليب ” االستيطان”و” األمن“

، بعدما وصلت اجليوبوليتكا الصهيونية إىل أقصى ما ميكن أن تصل إليه من حتقيق لطموحاتها األرضدانية 

تجعدل مدن   ل, الفلسدطي   "الكيدان اجلغدرايف  " يوبوليتكا اما هي ندعاع متندّوع األبعداد واألشدكا  علدى     اجلو

؛ جغرافية هذه األراضي امكّوناتها الطبيعة والبشرية عداماًل أساسديًا يف حتديدد أودر ومنداحي هدذا الندعاع       

مغعاها أم ، فاخلطدة   جديدة أو وارئة،فكرة بناء اجلدار الفاصل خطة خمطئ من يعترب أن وعليها فإنه 

بالتدالي  ، وهدفها جيوسياسدية  ة اليت يقوم عليها الفكر الصهيونييوهي أهم الركائع السياس قدمية متجددة

مع رؤية  لتتفق هاوغايات هدفها، لتحقيق عدة لتقبلها حمليًا ودوليًابصيغ و، متهيدية مرت امراحل متعددة

 تسميتها للجدار جلتت لتسميات تهددل لتضدليل   حتى أن يف ،وبرنامج الشخص أو احلعب الذي يطرحه

ا يعرل ب"السور الواقي"، هذه هي التسمية اليت أولقتها إسدرائيل علدى عمليدة االجتيدا      الرأي العام ام

الواسع واملدمر للمدن والقرى الفلسطينية، هذا السور ال يعرل لده مكدان وال بدايدة أو نهايدة، وال حددود      

% من أراضي الضدفة الغربيدة، وتسديطر علدى     15وهو سيصادر ما يقارب الد . "جغرايفكيان أو " جغرافية

أحواض املياه اجلوفية ، وتقسم عشرات املدن والقرى الفلسدطينية، متهيددًا لطدرد وتشدريد مدا يعيدد عدن        

، إضافة إىل إقامة جدار جديد حدو  مديندة القددل الشدريف     لف فلسطي  من بيوتهم وممتلكاتهمأ 022

، وومدده هويتهددا التارويددة والدينيددة والروحيددة العربيددة   ا الفلسددطي  وتهويدددهاا عددن حميطهددلععلدد

، ولععلددا ووضددع ًا ودميغرافيددًا مددع الضددفة الغربيددةوسددد منافددذ تواصددلها جغرافيددًا وسددكاني، واإلسدالمية 

، وقطع الطريق أمام قيدام الدولدة الفلسدطينية املتواصدلة     الفلسطينيني داخلها وخارجها حتت األمر الواقع
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يحولا إىل معاز  و"غيتوهات"، ويسرق ويضم األراضي بال حساب أو عقاب، بل وبتواوؤ ممن جغرافيًا، ل

 يف العامل. ، وبسط السالمتعترب نفسها حامية الدميقراوية

اليت تسوقها إسرائيل لبناء اجلددار، ادالف الواقدع، بدل إن مدا علدى       ، "كذبة األمن" مربرات عدة منها

متواصدل علدى األرض ونهدب للميداه ومتعيدق       "اسدتعمار اسدتيطاني  "يقا ، فهندا    األرض أمر وأدهى مما

، واليوم تسوق من جديد على حجة احملافظة على أمنهدا، لتواصدل عددوانها مدن اجتيدا       ألوصا  الوون

السدكان  إخدرا  أكدرب عددد ممكدن مدن      وبال شك أن هدل اجلدار، هدو   وتوغل وحصار يف الضفة والقطاع.

معدالي  " :حدودها وإدخا  مستوونات إسرائيلية بعضها ذات كثافة سدكانية عاليدة مثدل   الفلسطينيني من 

 ،أدومديم ، آدم، شديلو  ،عطدتت  ،أرئيدل  ،ايتمدار  ،هار حوماه ،عوفرا ،افرات ،جفعات زئيف ،أدوميم

 نالسدكا حيرم ... أخرى."مت بنائها يف أحياء القدل والضفة الغربية، ليكونوا عبئًا جديدًا، وبيتار عيليت 

عندما  بها، يتمتعونمن كل اخلدمات الرتبوية والصحية وغتها اليت كانوا أصحاب األرض، الفلسطينيون 

الفصدل الدذي أفقددهم أرضدهم،     يسمون بالجئي جدار واليوم أصبحوا  أو غتها، كانوا ضمن حدود القدل

كمدا   ،العراعية للخار خلف اجلدار وأصبحوا عالة على اآلخرين بعد أن كانوا يصدرون منتجاتهم  موأبقاه

أن بعضهم سيفقد عمله أو جتارته على املدى البعيد.بل اخلول من أن تعترب إسرائيل هؤالء مدن الغدائبني   

بتحقيدة التصدرل مدن قبدل املسدتوونني يف أمدال         أسدابيع ، وهو بالفعدل قدد صددر قبدل     وتصادر أمالكهم

ضايقات يف السدكن حيد    لها التهجتية واملالفلسطينيني اليت وضعت يدها الدولة عليه سابقًا، ضمن وسائ

، وعدم السما  لم ببناء بيوت جديدة أو توسعتها فدإن  املرخصتتعرض بيوتهم للتهديم حبجة البناء غت 

املساحة اجلغرافية ستضيق بهم ذرعًا خاصة بعد أن نع  عددد كدبت مدنهم إىل املركدع بعدد أن علمدوا بدتن        

بوابات  عند عبور، هذا باإلضافة للسياسة اليت ينتهجها اجليش نهااجلدار سيقام يف مناوقهم وورجهم م

تصاريح خاصة متنح بشروط تعجيعية للتفتيش والتدقيق يف وثائقهم والتفرل يف وجدوههم   من خال اجلدار 

مصتهم يف هذا مثل مصت أخوتهم يف الضفة الغربية الذي يقفون يف ووابت لساعات يلقون مدن   حتى يكون

ويدة  المحلدة  فيسدهل الدتخلص مدن ذوي     مما جيعل حياتهم أشبه جبحديم واإلثقا ، ضايقة العنت وامل
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اليهدود األرثدوذكه   يف تددفق   ،نتكمد ولدذا أخدذ الصدراع يتخدذ وتدتة أشدد       ، القددل خاصة سدكان  

، وهدؤالء  نة منذ سدنوات امغادرة املدي بدئواأخذوا حيلون حمل اليهود العلمانيون الذين الذين )احلريديم( 

، لتصدبح  ون أعدادًا كبتة من األوالد قد يصل عددهم إىل اثد  عشدر ولددًا أو أكثدر للعائلدة الواحددة      ينجب

السافر والشرل أليدلوجيا االقدتالع واإلحدال  د      التطبيق ، (لم )النمو الدميغرافدينتيجة  .األقلية أغلبية

وهدي   الفلسدطينية وتهويدد األرض  بددياًل   ناالستيطا االستعماراقتالع الشعب الفلسطي  من أرضه وإحال  

 .الصهيونية سكانيدةال سياسدةفلسفة ال
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 الصهيونية:يف العقلية  فلسفة اجلادا 
 :سياسية -غيتوية– إيديولوجية ةخلفي 

تنهض اجليوبوليتكا اإلسدرائيلية, كمدا اجليوبوليتكدا الصدهيونية مدن قبلدها, علدى التصدّورات التوراتيدة            

عمليدة   ، فمندذ روب الصراعات السياسية والعسكريةلى ذاكرة اتعن شتى ضلألراضي الفلسطينية املبنية ع

إنشداء املسدتوونات اليهوديدة يف فلسدطني جدرت مندذ       بالغعو الصهيوني اليت قام بها "شدعب ا  املختار" 

بدايتها األوىل حتت شعار "أرض بال شعب لشعب بدون أرض"، وبوسائل أتبعدت فيهدا أشدرل أسداليب     

من بني الوسائل اليت أتبعت لطرد السكان األصليني مقاوعة العمدا  العدرب واملنتجدات    التمييع العنصري و

العربية وتسهيل ابتياع املؤسسات اليهودية لألراضي اليت متتلكهدا سدلطات االنتدداب ومدن خدال  وضدع       

انت قوانني وتشريعات تساعد على نقل ملكية األراضي من أصحابها العرب إىل املهاجرين اليهود وعندما ك

وسائل الضغط االقتصادي تعجع عن توليد النتائج املرجوة كان الصهيونيني يلجئون إىل استخدام الوحشدية  

( وبهدذا  5وهكذا استطاعوا أن يغتوا الطدابع الددميغرايف للسدكان األصدليني ملصدلحة املهداجرين اليهدود.)       

الدذي   7733رقدم   عرب قرارهدا حدة اجلمعية العامة لألمم املتوجاء تتكيد املنطلق عرل اليهود بالعنصرية 

دولدة   71دولدة وعارضدته    30ينص على أن الصهيونية شكل من أشدكا  العنصدرية وقدد أيددت القدرار      

ملمارسدات  اليهود عنصريون بالرتاث والثقافة وا (، بالتالي0)عن التصويت كما تغيبت ثالثة دو  وامتنعت

مده إسدرائيل علدى األراضدي الفلسدطينية يف الضدفة       الفاصل الذي تقياجلدار . وما اليومية ضد الفلسطينيني

وال وفدى أن   أم  بولتيكي،ال وضع لذا املعيار على الرغم من عنصريته، وإمنا وضع ملعيار الغربية 

ضداء علدى نتائجده أو    وريقة النظر إىل اجلدار حتكم إىل حد كبت السياسة اليت جيب إتباعها من أجل الق

إنه عنصري فإن اجلهود ستتوجه حنو مجعيات حقوق اإلنسان وخمتلف املندابر  إذا قلنا و ،السيطرة عليها

اليت تدافع عن حقوق اإلنسان، أما إذا قلنا أنه أم  فإن اجلهود ستتوجه حنو اإلجدراءات األمنيدة الديت    

، وتركيبتده  ولو دققنا النظدر يف التداريا الصدهيوني    ،يتوجب علينا اااذها من أجل إبطا  مفعوله األم 
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تسلل  فعندمافلسطني،  إىل األوىلعقلية اجلدار هي اليت سادت وتواصلت منذ الجرات اليهودية  جند أن

جددار لكدل    إقامدة  إىل أدىاملستعمرات اليهوديدة يف القددل والنقدب واجلليدل والوسدط،       إىلالفلسطينيني 

يدة الفصدل بدني اليهدود     وعمل .دو  العدامل  عرفت عن اليهود يف مستعمرة وقرية ومدينة وهي السياسة اليت

: عنددما قدا   ، ا ما عرب عنه الكاتب حداييم هنبغدي  وغتهم كانت وما زالت من أهم ركائع الصهيونية وهذ

 أحدادي مئة سنة مدن الفصدل    -لدى اليهود  أي -"انه منذ بداية الصراع قبل حنو مئة عام، كانت لدينا 

املستعمرات والقرى التعاونية كاندت   أنا واحتال  العمل كانت عملية فصل، كم األرضاجلانب، فاحتال  

الكدتن   -والسدتدروت والوكالدة اليهوديدة والصدندوق القدومي اليهدودي       األحعابتعيش الفصل، وكذلك 

علدى الفصدل، وكدذلك احلدرب      مجيعهدا حتى الدولة اليت كانت على الطريدق كاندت قائمدة     أو -كييمن 

 األراضدي احلكدم العسدكري ومصدادرات     وأيضداً قدي،  التتسيسية والدولة الناشئة، وعمليدات الدتطهت العر  

داخدل   وأيضًا األخضرما مت تنفيذه داخل اخلط و ،سكانيدةال سياسدةالوكل ما يندر  يف إوار واملمتلكات، 

  ( 7)اجلانب". أحاديسياسة الفصل  إىلكل شيء استند  5393املناوق اليت احتلت يف حعيران ،

أن تالزم مصطلحي اجلغرافيدا السياسدية )اجليوبوليتيكدا( واجلغرافيدا     املستلة تنعقد باختصار يف بذلك فإن 

مستلة اجلدار الذي تعتربه إسرائيل حدودها األمنية والسياسية رغدم أنهدا   و)اجليوسرتاتيجيا( اإلسرتاتيجية

اشدى احلقدائق الدميغرافيدة    وهدي   قائمدة علدى التوسدع   مل حتدد حدود كيانهدا السياسدي، ألنهدا دولدة     

من وجود كتل بشرية متنامية تعيش داخلدها أو جبدوار أراضدي     لدميغرافدي )االنفجار السكاني(ا االنفجدار

استولت عليها مثل القدل وأراضي حماذية من الشريط احلدودي أو املستوونات باعتبارهدا تشدكل خطدرًا    

حدو  اخلطدر   ما أثت مدن نقداك كدبت    بالتالي  .أثنية داهمًا على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية صهيونية

من املعلوم وفق مبادئ القانون الدولي أن االحتال  فالدميغرافية على إسرائيل وهويتها الدينية والصهيونية.

جيب أن جتلو يف أسرع وقت ممكن عدن األراضدي احملتلدة، وبالتدالي ال     واحلربي بطبيعته هو أمر مؤقت 

عليهدا أن حتدافع علدى ممتلكدات األفدراد       ميكن لا أن تقيم أي منشآت يراد لا الثبات والدوام، كما أن

واملمتلكات العامة التابعة للدولة احملتلة وأال حتاو  تغيتها ومن ثم فإن اخلرو  على مثل هذه األمور يعد 
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ال توجدد دولدة واحددة يف العدامل تدتفهم بنداء       . بالتدالي  عد القانون الدولي واجبة التطبيدق خروجا على قوا

يه بهذا الشكل ال يف حالة حرب وال يف حالة سدالم، وذلدك لديه فقدط ألن     جلدار وحشي املقاي إسرائيل

ارض حمتلة يغت وبيعتها ويتناقض مع القدانون الددولي، بدل ألنده مل تعدد هنالدك ثقافدة         على جاءبناءه 

ترضدى   أوسياسية معروفة تقبل بهذا النوع من الدول باالمسنت على مصاحل النال وعلى حياتهم اليومية 

  (4)ع من الفصل العنصري بني الشعوب والكيانات السياسية. بهذا النو

 : الفلسطينية الدميجرافية
حبدودها الدولية اليت وضعها االنتداب الربيطاني )بالتوافق مع الفرنسيني اجلغرافية مساحة فلسطني  تقدر

ة االسدتيطانية"  "االسدتعماري يف اتفاقيات سايكه بيكو( واليت جرى عليها الصراع بني احلركة الصهيونية 

على وحددات جغرافيدة وبيعيدة    "كيانها اجلغرايف" توّزع وي, 0ألف كلم 05 حواليالفلسطينيني, إىل بني و

من جهة واليهود من جهة أخرى, يف أن التعايد  سطينينيبني الفل تتمّيع املواجهة الدميوغرافيةكما متنّوعة 

 ُيقدّدر و ةباملائد  0ال يتعّدى التعايد السدكاني لليهدود   , بينما ةباملائ 4السكاني الفلسطي  الطبيعي يتجاوز 

مليدون  ", و"مليونان يف الضدفة "نسمة,  ونصف بثالثة ماليني ني يف الضّفة الغربية وقطاع غّعةعدد الفلسطيني

ُيقّدر عدد اإلسرائيليني فيما  ،الدميغرافدي )االنفجار السكاني(" الذي يعاني من االنفجار يف القطاعونصف 

نسدمة هدم مدن الفلسدطينيني العدرب الدذين حيملدون اجلنسدية         وربدع  مليدون  "اليني نسمة, بيدنهم  بسّتة م

تقريبًا , مّما يع  أن فلسطني حبدودها الدولية االنتدابية تضّم مخسة ماليني نسمة من اليهود "اإلسرائيلية

وافددين اليهدود إىل   املهداجرين ال  يف ظل اخنفاض لعدد ؛من الفلسطينيني نسمة ونصف مقابل أربعة ماليني

فلسطني على غرار املوجة الروسية, فإن الفارق العددي بني الفلسطينيني من جهة واليهود من جهة أخرى 

قياسًا على العيدادة اليهوديدة,    )النمو الدميغرافدي(آخذ بالتضاؤ  نظرًا الرتفاع العيادة السكانية الفلسطينية 

باملستوونني اليهود كمقّدمة افرتاضية لضدم هدذه    5393بعد  األراضي احملتّلة” إغراق“مّما جيعل عملّية 

( حاليدًا  5393األراضي إىل الدولة اإلسرائيلية أمرًا مستحياًل, مع العلم أن ضدم األراضدي احملتّلدة )بعدد     

فلسطي  ويعيد فلسطي  للجنسية اإلسرائيلية, يضافون إىل املليون  ونصف يؤّدي إىل اكتساب ثالثة ماليني
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ن داخل اخلط األخضر, مّما يع  أن هذه األعداد وما ستؤو  إليه من ازدياد من شدتنه أن يقدّوض   املوجودي

أسه الدولة اإلسرائيلية برّمتهدا, إذ مدن املتوّقدع أن يتجداوز عددد الفلسدطينيني عددد اليهدود يف فلسدطني          

طيات لدى اإلسدرائيليني  حبدودها الدولية االنتدابية يف أقل من عقدين من العمن. وقد شاعت إزاء هذه املع

( كحل يدريح  11)Transfereفكرة ترحيل أعداد كبتة من الفلسطينيني إىل اخلار  دعيت الرتانسفت 

إسرائيل من املواجهة الدميوغرافيدة مدع الفلسدطينيني. غدت أن الوقدائع امليدانيدة واالقتصدادية والظدرول         

تصدل  .  بينمدا  تنفيذ بشكل جّدي أو منهجيالدولية قضت على إمكانية وضع فكرة الرتحيل هذه موضع ال

ويقّدر عددد سدكانها    0إىل حوالي ستة آالل كلم اجلغرافية اليت أنشت عليها اجلدار مساحة الضّفة الغربية

فلسطي  )لكن معّد  الكثافة السكانية يبقى أقل بكثت من معّدلده يف قطداع    ومائة ألف امليونيالدميغرايف 

, بينمدا ال يتعدّدى معدّد     ةباملائد  7,5ة السكانية الطبيعية بالنسدبة للفلسدطينيني   غّعة(, ويبلغ معّد  العياد

, مع اإلشارة إىل أن معّد  العيادة السكانية الطبيعية ةباملائ 0,0العيادة السكانية للمستوونني اليهود فيها 

فة فهدي فضداًل عدن    . أّما املدن الرئيسية يف الضد ةباملائ 5,5يف إسرائيل داخل اخلط األخضر هو يف حدود 

 الديت تعدد مدن    رام ا أختًا كرم, قلقيليا, أرحيا, بيت حلم, اجلليل والقدل الشرقية, نابله, جنني, وول

ألف نسمة, وتعترب العاصدمة   مخسة ومخسنيأهم املدن الفلسطينية يف الضفة الغربية ويتجاوز عدد سكانها 

يف  عندما احتّلت إسرائيل الضفة الغربيةو لفلسطينية.لضفة ومركع املؤّسسات الرمسية للسلطة الاالقتصادية 

كانت إسرائيل تريد من العامل أن يعرتل أنها اسرتّدت أرضدًا  ”. يهودا والسامرة“, أولقت عليها أسم 93

ملكًا لا, ضاعت منها يف التاريا, غت أن هذه التسمية مل تتمّكن من شق وريقها يف وسائل اإلعالم الدولية 

ويف اإلعدالم الفرنكوفدوني    West Bankتعرل يف وسائل اإلعالم األنغلوفوني ” الغربية الضفة“بقيت ف

. واستمّرت هذه التسميات يف احملافدل واألوسداط الدبلوماسدية الدوليدة, األمدر الدذي       Cisjordanieبد 

وأيضًا وضع ن يشت إىل عدم اقتناع العامل املكية إسرائيل للضفة؛ وعدم اإلقناع هذا ساهم يف إفقاد االستيطا

التنفيذيدة للجيوبوليتكدا    باعتبداره األدوات ) على الصعد الدبلوماسدية الدوليدة  وشرعيته مرّبراته اجلدار من 

الطموحددات وصددمود أمددام  ،كددوابح حامسددة لددا كانددت امثابددة مجلددة مددن العوائددقتشددكل الصددهيونية( ل
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ضداعًا جتدايف هدذه الطموحدات حتدى      أو االستيطانية للجيوبوليتكدا اإلسدرائيلية يف أراضدي الضدّفة الغربيدة     

  .االستعصاء

 ..؟دا  الفال اجل فلسفة

ودرفني دون  حدود وبيعية أو متفدق عليهدا بدني    فصل بني دولتني أو أكثر وفق ال تقوم فلسفة اجلدار على 

هدو مصدطلح إسدرائيلي    فاجلدار األمن أو السور الواقي ، بينما اجلانب أحاديتفرد إحدى الطرفني بشكل 

، نسدتذكر هندا املنطقدة اجلنوبيدة     اآلخدرين ه تامني أو محاية حدود خار  حدودها علدى حسداب   املراد من

أراضدي   احدتال  اللبنانية عنددما أولدق عليهدا اإلسدرائيليني احلدعام األمد  وهدو خدار  حددود إسدرائيل           

حمافظدات الضدفة   إىل عدع    الدذي يهددل   دار العاز  )جدار الفصل العنصدري( اجل ، فيما مسمىاآلخرين

تحددو  دون التواصددل بددني أرجدداء  لمتندداثرة تعدديش يف كنتونددات لغربيددة عددن بعضددها الددبعض وجعلددها  ا

القدديم   كلمة السور يف عمق إسرائيل النفسي تع  الفصل واالنفصا ، فاليهودي عرب تاروه(، و1.)الوون

واالنفصدا  عدرب   التميع عدرب إودالق شدعار )شدعب ا  املختدار(       ،عن غتهأراد التميع واالنفصا   واملعاصر

العيش يف ما أولق عليه )الغيتو(، وهذا يفسر اختيار اسم السيا  أو السور إلوالقه على اجلدار الفاصدل أو  

أبرا  مراقبة من  ؛مادية وأنفسية  قد تكون تعمرة توجد جدران وسياجات وحواجعالعاز ، فحو  كل مس

، وهدي  همتها إلية وحربهدا عادلدة  ترب أن ممدعومة بقوة عسكرية عاتية ال متيع بني احلجر والشجر، وتع

لدولدة اليهوديدة   حتددث عدن ا  ثيودور هرتع  لرؤية  ويفتاريا هذا النعاع الدامي، موجودة عرب صتورة من 

جدار بشري( على وو  حدود كعنصر من عناصر )حاجع الدفاع ضد آسيا( إىل مشروع بن غوريون إلجياد )

 وضدحته وهذا مدا   ،ي دعا إليه زئيف جابوتنسكي يف وجه العربمرورا )باجلدار احلديدي( الذ ؛إسرائيل

تقرير صدر عن مركع متخصدص يف   تناولا بإسهاب ،اجلدار الفاصل فكرة قدمية تنبتقارير ودراسات ة عد

أيام ما أمساه التقريدر بدالتمرد والثدورة العربيدة، حدني       ؛5373منذ عام بدأت معامله الكيان الصهيوني، 

ارت، اخلبت الربيطاني لشؤون اإلرهاب، بوضع خطة إلقامة جدار على وو  حمداور  ولب من تشارلع بته

إىل مدا  وتواصلت فكرة بناء اجلددار   (9الطرق الرئيسية من احلدود اللبنانية يف الشما  وحتى بئر السبع. )
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، حني مت إعداد اقرتا  برسم حدود قابلة للدفاع عنها من ورل واحد، واخلدرو  مدن   5393بعد حرب 

قية املناوق اليت مت احتاللا، كذلك اقرت  "بن غوريون" بعد تقاعده، إعادة كل املناوق باستثناء القدل، ب

وزيدرا للددفاع    مدع توليده منصدب   ودر  خطدة الفصدل،     5357إلسكان عدام  حقيبة اشارون  توىلوعندما 

األخضدر لتمتدد   لى ودو  اخلدط   أي املستوونات السبع ع "النجوم السبعةفكانت فكرته إقامة " 5332عام

ل مناوق عازلة وأحعمة أمنيدة شدرق اخلدط    طينية إىل مثانية كانتونات، وتشكتحو  األراضي الفلسلشرقا، 

األخضر ومن جهة غور األردن يف حماولة منه الستباق أي حل سياسي، والعدودة يف النهايدة إىل خمططده    

سرائيل فة الغربية فقط، حماوة بإ% من أراضي الض40الذي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 

إقامدة اجلددار وفدق    ب بدأ فعليًا (، وبصعود شارون وتوليه رئاسة الوزراء3) من كل اجلهات، وعع  القدل

من سبقه مع  اليت جاءت متعامنةخطة للفصل بوضع ، موشيه شاحل، الداخلي" أمنهوزير "وأوعع لخطته 

لده:  فدك االرتبداط مدع الفلسدطينيني، بقو     الذي دعى إىلل "إسحاق رابني" رئيه الوزراء اإلسرائيلي الراح

وأحداط قطداع    5334  جدار ُأقيم سدنة  أو، فالفكرة راسخة يف األذهان منذ "أخرجوا غعة من تل أبيب"

يدة  مّت بناء مقاوع من اجلدار يف قرية شويكة يف وولكرم وأخدرى يف قر كما غعة بسيا  من مجيع اجلهات. 

عن رفضها لفكرة بنداء جددار فاصدل    بعض األحعاب ، يف املقابل عربت 5331عام  ةحبلة جنوبي قلقيلي

رأت أن نتيجة اجلدار ستكون إنهاء دولة إسرائيل الكربى، ألن اجلدار حيدد دولة إسرائيل القائمة أصال و

 يف تنددازاًل الددذي تعتددربهعلددى التوسددع، ويضددع الدولددة العربيددة ضددمن غيتددو وهددو مددا ترفضدده إسددرائيل،  

ضدغوط مدن قبدل الشدارع اإلسدرائيلي      ونتيجدة ال  كيانهدا،   من جعءًاواإلدعاء أنها الضفة من  اتهأيديولوجي

أكرب قددر ممكدن مدن األراضدي وأقدل       ، ليبتلعمت إعادة ور  موضوع اجلدار جمددابدعوى احلجج األمنية 

 % مستوونني، ثم السيطرة علدى امليداه وتدتمني   52% من األرض مستوونات و32عدد من السكان، وجعل 

أي هدو مشدروع "اسدتعماري     محاية مسار اجلدار، وأختا جعل مجيع املددن الفلسدطينية مددنا حدوديدة.    

واملخطط يتحدث  استيطان" ذو أبعاد عقائدية وجيوسياسية ودميغرافية واسرتاتيجية وأمنية واقتصادية و..
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ية يصل بينها أربعة خطدوط  إقامة حعامني ووليني األو  من الناحية الغربية والثاني من الناحية الشرق عن

  .(5وتكون متواصلة، ) ذات وحدة جغرافية فلسطي  كيان جغرايفعرضية حي  ال ميكن إقامة 

 :اجلدا  بناء الطريق إىل 

تعداد  ف ،مسددود ( إىل وريدق  0222متدوز يوليدو    0ديفيدد   مفاوضدات كامدب   تععز املفهوم بعد أن وصلت

ال تسدتطيع أن تقددم للفلسدطينيني"     إسرائيلق أوسلو، وأثبت أن االعتبار للقوى الفلسطينية املعارضة التفا

حلواًل ال يستطيعون رفضها" وإن السبيل لفرض احللو  الواقعية يف ظل املدوازين القائمدة هدو يف اللجدؤ إىل     

، خاصة بعد أن أثبتدت املسدتة   "املقاومة والعمليات االستشهادية داخل العمق الصهيوني" الضغط امليداني

قد قدمت القيادة أقصى مدا ميكدن التنداز  عنده : االعدرتال      و ية بشرووها املعروفة فشلها وعمقهاالتفاوض

، أي التخلي عن ثلثي فلسدطني التارويدة،   040،775،534املسبق بإسرائيل واملوافقة على القرارات 

روية( % من أرض فلسطني التا00_ورضيت بدولة مستقلة يف الضفة والقدل والقاوع الشرقي من القدل 

لكن اإلصرار اإلسرائيلي على فرض تنازالت أضافية على فلسطني أوصل األمور إىل احلدائط املسددود، وإذا   

م هي الديت أشدعلت فتيدل االنفجدار فدإن      05/3/0222كانت العيارة االستفعازية لشارون إىل املسجد يف 

، ًاواقتصدادي  ًاسياسدي " فلسدطي :  تفجدت الشدارع ال  املراقبني يتفقون على أن عوامل متعددة لعبت دورًا يف

 0220يف منتصدف عدام    فبدأت معامل تنفيذ اخلطة الديت رمسهدا شدارون    (3)".. ًاونفسي ًا، وثقافيًاوديني

عقب فشل عملية "السور الواقي" يف القضاء على الب  التحتية للمقاومة، وبعد متكن األخدتة مدن ضدرب    

صادق شارون على عدة قرارات باالسدتيالء  وعلى أثرها ، ليةالعمأهدال يف العمق اإلسرائيلي ردا على تلك 

سدتوونات احملاذيدة   على مئات الدومنات من أراضي املواونني الفلسطينيني، خاصدة تلدك القريبدة مدن امل    

رض لبندداء اجلددعء األو  مددن  األ بتسددويةجرافددة إسددرائيلية   012شددرعت حددوالي  ، وللخددط األخضددر 

نية اإلسرائيلية بهذه الطريقة مرحلة جديدة وانتقلدت إىل املسدتوى   دخلت املواجهة الفلسطيف (52).اجلدار

احلرب الشاملة املفتوحة اليت تهدل إىل إنهاء االنتفاضة، واستئصا  املقاومة، واستعادة إسرائيل املسؤولية 

السددلطة  يددةحتويددل مندداوق أ إىل ب(، وتفكيددك بن املباشددرة عددن األمددن يف مجيددع املندداوق الفلسددطينية )  
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ية، األمنية منها واملدنية على حنو ميكن من إعادة تركيبهدا وفدق مواصدفات تنسدجم مدن مفهدوم       الفلسطين

الليكود للحكم الذاتي اخلاضع متامًا للهيمنة اإلسرائيلية بدون أدنى هامش استقاللي وتوفت الرتبة املناسبة 

وعيدة يف مسدتوى وأهددال    النقلدة الن ، فكاندت هدذه   لإلمالءات اإلسدرائيلية  مطاوعةية لربوز قيادة فلسطين

علدى الصدعد    املواتيدة عليها شارون يف ظل توفر مجلة من الشدروط   أقدماليت حلرب العدوانية اإلسرائيلية ا

"اجلددار"، "السديا "، "السديا  األمد " أو كمدا      ، وبتي مسمى كان (55الدولية واإلقليمية اإلسرائيلية )

ومدؤخرًا عنددما أولدق عليده جملده الدوزراء        "العنصري ية "جدار الفصليطلق عليه الفلسطينيون منذ البدا

الفلسطي  مسمى "جدار الضم والتوسع" وكما شبهه املعارضون بد"أبرتهايد" جنوب أفريقيا وكذلك بد"سور 

   فهو شيد وأفرز واقع سياسي دميغرايف جغرايف جديدًا أمام الدولة الفلسطينية. برلني"

يظهر الدور املركعي للدميغرافيا يف اإلسدرتاتيجية  ل وع سياسي ضخمبدأ بناء اجلدار كمشر اجلدا  : دواعي

عقب عملية االجتيا  الكامدل للضدفة الغربيدة الديت أولدق       0220، يف شهر يونيو الصهيونية اإلسرائيلية

وتددمتاا  ورام ا  عليها اسم عملية "السور الواقي". وقد شهد االجتيا  جرائم حرب يف جنني ويف ندابله  

لبنى التحتية للمدن الفلسطينية، وللسلطة الفلسطينية، وأعقب العمليدة حصدار مشدّدد علدى أغلدب      هائاًل ل

وقدد بددأت حكومدة " شدارون"      حتى اآلن. ةمستمروعمليات االجتيا  املدن الفلسطينية، وما زا  احلصار 

لغربيدة،  ، ببناء جدار الفصل العنصري املمتد على وو  اخلط األخضر مع الضدفة ا 07/9/0220بتاريا 

ويشكل هذا السور امتداد للمشدروع االسدتيطاني   ، بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إىل إسرائيل

قدد  ، واحلركدة الصدهيونية   ةوأيديولوجيأدبيات  الذي يقوم على ووجه جديد ملصادرة األراضي الفلسطينية

موقدع أعمدا  البنداء األو ، بدالقرب مدن       قام "بينامني بن اليعازر" وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق، بتنفيذ

أن السور الواقي يتمثدل  ، حي  قا  ية للضفة الغربية غرب مدينة جننيقرية كفر سامل الفلسطينية احملاذ

  (50)يف "سور ال يعرل له مكان وال بداية وال نهاية وال حتى حدود جغرافية"

لواقي" حسبما أمستده دولدة   بناء "السور األم  ا الربط واضح جدًا بني عملية "السور الواقي" والبدء يف إذًا

، وهدو يرسدم   93، فاجلدار هو بالفعل أكرب مشروع استعماري منذ احتال  الضفة الغربية يف عدام  إسرائيل
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 نأل (57)عمليًا علدى احللدم الفلسدطي  بإقامدة دولدة مسدتقّلة.         مستقبل فلسطني التاروية ويقضيمعامل

يفرض بشكل تلقائي صورة للجغرافية إىل خلق معادلة جديدة من التوازن ني الفلسطينيوصو  نسبة السكان 

لذلك فإن استخدام األرقام بشكل جمدرد يدوحي بإمكانيدة التدتثت علدى الوضدع        ،الفلسطينيةالسياسية  –

فقد علق اجلنرا  إيفي إيتام زعيم حعب املفدا  الدي  الوو  على موضدوع اجلددار بقولده     اجليوبولتيكي

ن يريد إثبات انتصار احلركة الوونية الفلسطينية على احلكومة اإلسدرائيلية عليده أن ينظدر إىل هدذا     "إن م

اجلدار الذي يعكف اجليش على إقامته حولنا، أي إجناز يريده الفلسطينيون أكثدر ممدا حققدوه بإجبارندا     

ة وتتثتاتهدا الديت   وملعاجلدة املشدكل   (54على االنغالق خلدف اجلددران اإلمسنتيدة واألسدال  الشدائكة".)     

تعبتًا لدا يف معظدم خطدط ومشداريع التسدوية       تباد  السكانياشاها إسرائيل جند فكرة تباد  األرض و

الربوفسدور  اإلسدرائيلي؛ وقدد قدا      الصراع الفلسدطي   حسم الدميغرايف يفمن التعايد  واخلشيةاإلسرائيلية 

إلسدرائيل وإال فدان العدرب سدول     -جددار  –الدميوغرايف سوفر لشارون: ينبغي علدى الفدور رسدم حددود     

( 0225) اآلنشدروع قيدد التنفيدذ حتدى     امل، وهدذا يدبني أن   ها فال يعود للكيدان اليهدودي وجدود   يغرقون

إبريدل   72 يفعلدى اخلطدة الديت أعلنتهدا احلكومدة اإلسدرائيلية        ًا، وبناءةمستمروخمططاته قيد التعديل 

، تعديل من ضمن سلسلة من التعدديالت طة تعترب الكم ، وهذه اخل327فإن وو  اجلدار  0229نيسان 

والديت   0221فربايدر   02كم واملعلنة بتاريا 932حي  أنه ومقارنة باخلاروة السابقة كان وو  مساره 

كدم حبيد     45، وقد زاد من الطدو  املقدرت  امقددار    ديال على مسار سابق مقرت  للجداركانت أساسا تع

 0224يونيو حعيدران   72كم حبسب املقرت  يف 900كان  أن كم بعد 932أصبح وو  اجلدار املخطط 

تصور اجلدار علدى  واليت  (51)،يف الضفة الغربية عن إسرائيل ةالفلسطينيوهو يفصل التجمعات السكانية 

انه جمرد عمل أم  هدفه منع تسلل الفدائيني االنتحاريني الفلسطينيني إىل داخل دولة إسدرائيل، ولكدن   

تقو  عكه ذلك، وتؤكد أن اجلدار، بالطريقة اليت يبندى بهدا وبداملواقع الديت ينشدت      احلقائق على األرض 

فوقها، هو جدار سياسي يف املقام األو  يسعى إىل فرض احلل الذي تريده إسرائيل للتسوية، فتستولي من 

ا، خال  اجلدار على األرض اليت تريد االسدتيالء عليهدا، وتفدرض بقداء الكتدل االسدتيطانية الديت تريدده        
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وحتو  مشروع الدولة الفلسطينية إىل كانتونات، وحتاصر املدن الفلسطينية باجلدار لكي تتحو  إىل معداز   

لا بوابات للدخو  واخلرو ، وتفصل بني القرى وأراضيها العراعية متهيدًا لقطع صلة الفال  باألرض ثدم  

 (59).بورًا الء عليها باعتبارها أرضًااالستي

 للجدا  احلدود اجليوسياسية 

إقامدة حدعامني   باجلدار العاز   ها يف بناءمشروعنفذت  اإلسرائيلية السياسية والعسكرية اإلسرتاتيجيةن إ 

األخضدر  عازلني ووليني حعام يف شرق الضفة بطو  غور األردن وحعام أخر غرب الضفة على ودو  اخلدط   

ثابة ممر بدني منطقدة جندوب    بني احلعامني الطوليني وتكون ام كم وكذلك إقامة حعام عرضي52-1بعمق 

كتدل رئيسدية    4"وولكرم" ومنطقة "نابله" حتى غور األردن مما يؤدي إىل تقسيم املناوق الفلسدطينية إىل  

نابله ورام ا  وبني بيت حلم واخلليل وتهدل هذه إىل خلدق فاصدل مدادي بدني كتدل املنداوق        _جنني 

ة مع بقاء املستوونات علدى  وبني املناوق الفلسطيني حتت السيطرة اإلسرائيلي يف قطاع غعة والضفة الغربية

كما يطوق اجلدار العاز  مدن وولكرم وقلقيلية والقدل بالكامل ويععلا عن حميطهدا الطبيعدي يف    ،حالا

إسرائيل يف عع  مناوق تركع السكان الفلسطينيني عن بعضدها الدبعض    تكون جنحتالضفة الغربية وبذلك 

آالل  4هنا  ف ،ة للفلسطينيني ناهيك عن نعو  سكان املناوق املتامخة للجداروتقيد حرية التنقل واحلرك

وال يلتعم مسداره   (53)كلم، 372يبلغ وو  اجلدار حوالي ، وآاللنسمه تركوا قلقيلية وقد يصل لعشرة 

 الغربي باخلط األخضر، وإمنا ينحرل شرقًا ليتوغل يف الكثت من املناوق ليضم مستوونات يهودية وأراضي

فلسطينية، واجلعء الشرقي من السور يلتف حو  التجمعات واملدن الفلسطينية حبي  يفصلها عدن منطقدة   

غور األردن ويلغي أية حدود للفلسطينيني مع اململكة األردنية، ويلتهم السور األراضي الفلسطينية، وحيو  

  (55،)مععولة عن بعضها الدبعض. ت ومناوق العديد من املدن والقرى الفلسطينية اليت مير بها إىل كانتونا

فة الغربية حتى بلددة كفدر قاسدم جنوبدا،     ضكلم، من قرية سامل أقصى مشا  ال 792متتد بطو  حوالي و

ال يلدتعم بشكل أساسي امسار اخلدط األخضر  وهو أمتار تقريبًا 5:  3ويبلغ ارتفاع اجلدار املب  فيها من 

دميوغرافية حي  ينح  وينحرل يف الكدثت مدن املنداوق لضدم     إمنا يرتكع على احلدواجدع الطوبغرافية وال
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ضمن املخططات اإلسرائيلية تشدت إلدي انده يسدتغرق      ،مستوونات يهودية وأراضي فلسطينية إىل إسرائيل

 .بناء اجلدار أربع سنوات من اجلهتني الغربية والشرقية من الضفة الفلسطينية

اجلعء الشمالي واجلعء اجلنوبي من الضفة واجلعء املطدوق  : اجلدا  العازل " من ثالث مراح "  ويتكون 

كدم مدن اجلددار املسدمي      532حدوالي   0220ملدينة القدل وقد أقر جمله الوزراء اإلسرائيلي يف يونيو 

 ،بكلفة بلغت أكثدر مدن مليدار دوالر    كلم منها 512وقد نفذت إسرائيل حوالي  (53) امرحلة )أ و ب(.

قطع األو  من اجلدار وتصاعد االحتجاجات الدولية، صر  املدير العام بدوزارة  ويذكر هنا أنه عقب بناء امل

الدفاع اإلسرائيلية اللواء احتياط يارون قائال يف مؤمتر صحفي عقد بهذه املناسبة "العدامل لدن يقدرر إذا كندا     

 سنب  اجلدار أم ال.. اجلدار سيبنى".

وتقددر تكداليف هدذه     تضم اجلعء الشمالي من الضفةاليت كم من اجلدار و 541قرابة  املرحلة األوىلوعن 

مليون دوالر ويصال ووال اجلدار يف هذه مسار املرحلدة أ   5209مليون شيكل أي حوالي  422املرحلة بد 

حتدى   كدم تبددأ مدن قريدة سدامل داخدل اخلدط األخضدر يف الشدما ،          501: 541ميتد على وو  قرابة 

أو "ب" والديت متتدد    أما املرحلة الثانية، مشا  غربي جنني.مستوونة إلكنا يف اجلنوب وتقع قرية سامل 

كيلو مرت تقريبًا من قرية سامل وحتى بلدة التياست علدى حددود غدور األردن، فقدد نفدذت       41على وو  

كيلو مرتا تقريبًا منها. وحسب تصرحيات مسؤولني إسرائيليني، فدإن هدذه املرحلدة يفدرتض      72إسرائيل 

% من مساحة 42 . وهذا يع  أن إسرائيل أنهت حوالي0227ها بنهاية العام أنها ستكتمل بكل أجعائ

، الديت أنهدت وزارة الددفاع اإلسدرائيلية إعدداد املسدار       املرحلةة الثالثةة  يف حني متتد ، اجلدار حتى اآلن

اخلاص بها، من مستوونة "إلكنا" حتى منطقة البحر امليت، وسيقام اجلدار بصدورة أعمدق مدن املدرحلتني     

بقتني داخل أراضي الضفة حبي  تبقى معظدم املسدتوونات غدرب اجلددار. ووفدق تصدرحيات رئديه        السا

احلكومة اإلسرائيلية شارون ووزير دفاعه موفاز، فدإن هدذه املرحلدة ستفصدل بدني غدور األردن وجتمعدات        

ودو    السكان الفلسطينية يف قرى ظهر اجلبل، األمر الذي يععز االعتقاد بدتن هندا  نيدة حقيقيدة لعيدادة     

وتتصف (، 02، )اجلدار باجتاه اجلنوب، وحبي  يتم فصل غور األردن عن باقي أراضي الضفة الغربية
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إسرائيل اجلدار على األراضي الفلسدطينية داخدل الضدفة ولديه علدى ودو  اخلدط         ذتنفيباملرحلة الثالثة 

 .  مرت 522إىل  52األخضر، ويبلغ عرضه من 

 : وتتمتع املرحلة مبكون أمين للجدا

أمتدار، وعمدق مخسدة أمتدار      4خندق بعدرض   -0أسال  شائكة لولبية، وهو أو  عائق يف اجلدار.  -5 

مدرت، وهدو شدارع عسدكري لددوريات       50شارع مسفلت بعدرض   -7يتتي مباشرة بعد األسال  الشائكة. 

 م، لكشدف آثددار 4يليده شددارع مغطدى بدالرتاب والرمدل الندداعم بعدرض       -4 (05)املراقبدة واالسدتطالع.   

ويلي الشارع اجلدار، وهو عبارة عن جددار   -1 صباحًا ومساءا . املتسللني، وميشط هذا املقطع مرتني يوميًا

إمسنيت بارتفاع مرت ويعلوه سيا  معدني إلكرتوني بارتفاع أكثر من ثالثة أمتار، ُركب عليه معددات إندذار   

وبعدد السديا  )اجلددار     -9ية األمنيدة.  إلكرتونية وكامتات وأضواء كاشفة وغتها من عناصر البنية التحت

األسدال   الواقي( أنشئ شارع رملي وترابي ثم شدارع مسدفلت وبعددها خنددق مماثدل للخنددق األو ، ثدم        

  (00) الشائكة اللولبية.

، اليت صادقت عليها احلكومة اإلسرائيلية، فيذكر مركع الدراسات العربية يف القددل  املرحلة الرابعةأما 

كيلدومرت مدع جددار     554مستوونة هارجيلو" إىل "مستوونة كرمل" جنوب اخلليل بطدو   أنها متتد من "

واستكمااًل إلجراءات تهويد القدل وتغليفها وععلدا فقدد مت بنداء جددار بطدو       ، كيلومرت 00عمق ثانوي 

كيلومرت يف الشما  واجلنوب من املدينة املقدسة وتبلغ مساحة هدذه املرحلدة الديت صدادقت عليهدا       0001

كم وبدذلك يكدون ودو  اجلددار بتكملده       5كيلومرتًا مع جدار عمق ثانوي بطو   12احلكومة اإلسرائيلية 

الدذي   جلدداري أوأخطر ما يف هذه املراحل، هدو الغدالل   ، كيلومرتًا 944حسب مركع الدراسات العربية 

ي الفلسدطينية  % من مسداحة األراضد  02سيحيط مدينة القدل احملتلة، وهي املنطقة العازلة اليت ستقضم 

 ،وعند اكتما  اجلدار يف القددل ، كيلومرتًا ب  جعء منها، واجلعء املتبقي قيد البناء 12وقد صودق على 

ألف مواون فلسطي  من القدل  043كيلومرتًا تقريبًا، وسيفصل ما يقدر بد  32سيكون ووله اإلمجالي و

ق فرعية ومسدتوونات تشدكل معدًا حداجعًا     عن باقي أرجاء الضفة الغربية، حبي  يرتبط مسار اجلدار بطر
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، % مدن الضدفة الغربيدة   109م فعليدًا  فاجعًا يبدأ من رام ا  حتى بيت حلم، مارًا بضاحية أبو ديه ليض

، أن 0227-أيدار  -07وتتكيدًا على ذلك، أشارت صحيفة "يدديعوت أحروندوت" اإلسدرائيلية بتداريا     

، حيد  أكدد الربوفيسدور    5335ة أعلن عنها عدام  وردت يف خطة قدمياليت خطة "الغيتوهات" الثالث 

آرتون سوفت، الباح  يف علم اجلغرافيا يف جامعة حيفا وصاحب فكرة "اخلطر الدميغرايف العربدي" الدذي   

يؤكد احلاجة لضرورة تقسيم الضدفة الغربيدة إىل ثالثدة أقسدام شدبيهة بثالثدة أصدابع مدن النقدانق، ميتدد           

ثاني ميتد من بيت حلدم وحتدى   والكيلومرتًا مربعًا،  5372بلغ مساحته إحداهما من جنني إىل رام ا  وت

 92كيلومرتات مربعة، وثال  وهو أصغرها سيحيط امدينة أرحيا ومساحته  352اخلليل وتبلغ مساحته 

وسول تنشت حو  هدذه املعداز  جيدوب منععلدة، تنتشدر علدى أودرال الضدّفة         ،  (07) كيلومرتًا مربعًا. 

وسدول تعدع  هدذه اجليدوب      ،القدرى احمليطدة بالقددل    وقلقيليا، فضال عن جمموعة الغربية مثل أرحيا

وجوك عتسيون، وجفعات زئيف، عدالوة علدى    تكتالت استعمارية كربى، مثل أريئيل، ومعاليه أدوميم،

كم، كما هو احلدا  بالنسدبة ملسدتعمرة    0001شبكة كبتة من الطرق االلتفافية اليت حييطها اجلدار بطو  

إزاء الوقائع اليت متنع حتقيق وموحات كخطوة منها  (04)بهدل محايتها وضّمها إىل إسرائيل. أريئيل،

عمددت إسدرائيل إىل اسدتخدام    لدذلك  يف أراضي الضدفة والقطداع    الفلسطينيني اجليوسياسية واإلسرتاتيجية

هدذا ومت إنشداء مدا     ،وقامت ببناء اجلدار حو  املدن الفلسطينية االستيطان يف استهدافات متنّوعة ومتعّددة

كيلومرتا من غالل القدل يف الشما ، أربع كيلومرتات تبدأ من حاجع قلنديا حتى خمديم   77يقارب من 

( PENGON"عوفر" العسكري يف منطقة رام ا ، ووفقا لشبكة املنظمات األهلية البيئية الفلسدطينية ) 

املقدسية الذين يعيشون يف قريدة كفدر   آالل نسمة من حاملي الوية  52فإن جدار القدل الشمالي يفصل 

عقب وخميم قلندديا لالجدئني عدن املديندة وروابطهدم العائليدة واالجتماعيدة، باإلضدافة إىل حرمدانهم مدن           

اخلدمات العامة، وذلك فقط إلعطاء عدد من املستوونني غت الشرعيني سهولة وحرية يف التنقدل واحلركدة   

مستوونة على األراضدي   012غت الشرعية واليت فاق عددها  من داخل األراضي احملتلة إىل مستووناتهم

ويبنى وريق دائري يصل املستوونات املتناثرة بالقدل، يف حني يطوق الضواحي الفلسطينية، ، الفلسطينية
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مندعاًل فلسدطينيًا، تداركني املدواونني      42دومنًا لذات الدل، فيما يدمر ما يقارب من  915كما يسلب 

  (01)بني الطرق واجلدران.  املتبقني حمبوسني 

 :املسا  احلالي للجدا  الفال 

، كشدفت وزارة الددفاع اإلسدرائيلية علدى صدفحتها االلكرتونيدة املسدار        0223يف الثاني عشر من أيلدو   

اجلديد واملعد  للجدار خبالل املسار السابق الذي أعلنت عنه وزارة الددفاع اإلسدرائيلية يف الدثالثني مدن     

يتات وتعديالت جديدة حي  أظهرت التغتات اجلديدة زيادة يف مسداحة األراضدي   ، تغ0229نيسان 

 513,302% )0501ألدف دو  أي زيدادة قددرها     350,302املععولة خلف اجلدار الغربدي لتصدبح   

ليصدبح   ه. كما بني املسار اجلديدد للجددار زيدادة يف وولد    0229ألف دو ( على ما كانت عليه يف العام 

و قدد  هدذا   .0229%( على مدا كدان عليده يف العدام     301كيلومرت ) 93بعيادة قدرها  كيلومرت أي 332

جاءت التغتات اجلديدة يف مسار اجلدار و مسداحة األراضدي املععولدة خلفده يف منطقدتني, األوىل تقدع يف       

د جنوب شرق الضفة الغربية يف منطقة جنوب غور األردن امحاذاة املناوق الطبيعية حيد  مت إقدرار امتددا   

 1701للجدار الفاصل من جنوب حمافظة اخلليل باجتاه الشما  الشدرقي و الدذي علدى أثدره مت إضدافة      

ألف دو  ما بدني امتدداد اجلددار اجلديدد      517,352كيلومرت على وو  اجلدار هنا , عع  على أثرها 

  جدعء مدن   عدع  إىلأدت اإلضافة اجلديددة ملسدار اجلددار     خضر على جانب البحر امليت. كذلكواخلط األ

%( مدن جممدوع   73كيلدومرت )  35احلقوق الفلسطينية يف منطقة البحر امليت, حي  مت عع  مدا مسداحته   

كيلومرت و هي املساحة الكليدة املخصصدة للفلسدطينيني هندا . و هندا جتددر اإلشدارة بدتن اجلديش           534

أمدا الدتغت    ،وقدت سدابق  امليت يف  اإلسرائيلي قد قطع الطريق على الفلسطينيني للوصو  إىل مناوق البحر

كيلدومرت ليضددم   5701اآلخدر فقدد ظهدر يف منطقددة مشدا  غدرب رام ا  حيد  مت إضددافة مقطدع بطدو          

  (09) دو 4542مستوونيت نيلي و نعله و عع  مساحة إضافية قدرها 
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 :وقطف الثما دا  خطو ة اجل

حلة اجلديدة الديت افتتحتهدا مدا    إذا كانت عملية السور الواقي مل تنجح يف حتقيق انتصار حاسم فإن املر 

 األم  أواًل والسياسي ثانيًا. تعا  مستمرة تواصل إسرائيل خاللا مالحقة أهدافها على حمورين العسكري

ناوق بتوغالت متكررة تهدل إىل اعتقا  املفعلى الصعيد العسكري األم  يواصل جيش االحتال  استباحة 

واصلة تدمت ركائعها أو إىل جمرد إثبات احلضور وتتكيدًا ملدا أعلنده   أو تصفية كوادر املقاومة الفلسطينية وم

قادة اجليش بشتن التعامل مع مناوق أ كما لو كاندت منداوق ب أي تدوالي املسدؤولية األمنيدة املباشدرة يف       

الدديت أدخلددت  05/3/5331، 0مجيددع املندداوق الفلسددطينية دون اكددرتاث لرتتيبددات اتفاقيددة أوسددلو  

املعروفة أ، ب،   على املناوق الفلسطينية ضمن تقاسم وظيفي أم  مدني بني السدلطة   التقسيمات الثالثة

الفلسطينية وقوات االحتال  وما تعا  خطة اجتيا  منداوق يف قطداع غدعة بانتظدار تدوفر الشدروط املالئمدة        

مدار  لوضعها موضع التنفيذ يف قواعد اللعبة على هدذا الصدعيد، ولكدن أألخطدر هندا هدو حماولدة قطدف الث        

السياسية للعدوان وهي حماولة منسدقة بدني الواليدات املتحددة وإسدرائيل جيدري العمدل باجتداهني األو          

واألكثر إحلاحًا هو إعادة هيكلة السلطة بعد أن مت تفكيك بنائها بقدوة اآللدة العسدكرية واإلسدرائيلية وفدق      

هدو اإلعدداد ملدؤمتر إقليمدي دولدي       صيغة جتعلها أكثر وواعية لإلمالءات األمريكيدة واإلسدرائيلية والثداني   

لرتسيم وقوننة الوقائع اجلديدة على األرض، والنامجة عن العدوان وتوظيفها إلعادة رسدم معدامل التسدوية    

يف  الضدم أخطدر خمططدات   ، بالتالي يعتدرب  الفلسطينيةراضي األعلى واضح تعدي  غم أنه  (03السياسية.)

ا ذكرتده هيئدة التنسديق الفلسدطينية املوحددة للددفاع عدن        ، ووفقا ملد 5393األراضي الفلسطينية منذ عام 

فإن إسرائيل ضمت األراضي الفلسطينية  0227يف شهر يوليو/ متوز والضم األراضي ومواجهة االستيطان 

 ( 05).إسرتاتيجيةقع امولتتخذها  واملرتفعة باملاء يف الضفة يةغنالاألكثر خصوبة و

مندذ بدايدة الجدرة     شدعار رفدع   وهدو  : السكان الفلسةطيني  على حساب  تعزيز الدميغرافية اليهودية

إن " :قدا   عندمازعيم حركة موليدت  زئيفي مثل ت اإلسرائيلينياجلنراال على لسانجاء  واليهودية األوىل

واليدوم أندا جئدت     "،فكرة الرتحيل )الرتانسفت( لسدائر السدكان غدت اليهدود    علينا أال خنجل من حتقيق 



22 | P a g e               ت ا ف ل  م

 

 والتحرير المقاومة تيار -  العاصفة اتقو|  | «فتح» الفلسطيني الوطني التحرير حركة

 

ت به املؤمترات الصهيونية املتعاقبة مندذ املدؤمتر الصدهيوني األو  يف بداز  يف     يأوصأحثكم على تطبيق ما 

دم فدتمر رجالده بعد    "م ، لقد سبق  دافيد بن غوريون يف تنفيذ املهمة اليت أوكلت له5533سويسرا عام 

ركدة كدا    مدئت كهاندا زعديم ح    ، أيضداً لنقب ويف اجلليل(او، فشرعوا بها يف اللد والرملة الرتدد بإجنازها

وهكدذا يبددو أن ندعو     "السابق ، فقد أكد هو اآلخدر مدا قالده هدذا املسدؤو  الصدهيوني الكدبت بقولده :         

الفلسطينيني العارم الذي مت بالقوة واإلكراه هو نتيجة حتمية لتنفيذ الدل الصهيوني الذي صاغ "حداييم  

أهددال   التحليدل فإإنندا نستشدف   ... مدن هدذا   .(03)وايعمن" شعاره حتت عنوان االستيالء على الدبالد(  

اجلدار يشكل حلقة جديدة من حلقات العدوان على الشعب الفلسطي ، ف ،سياسية هذه اخلطة الشارونية

ة اليوميدة ملئدات   ، ويعيد من ظرول احلصار قسوة، وينعكه بصدورة سدلبية علدى احليدا    ميفاقم معاناته إذ

وكانتوندات، حيتدا  سدكانها إىل تصداريح أمنيدة      ، وحيولم إىل أسدرى يف معداز    من الفلسطينينياآلالل 

 "سكانل دةيسياس" هجرة وإدارية صهيونية للخرو  منها أو الدخو  إليها، وذلك متهيدًا ملصادرة األراضي 

، وذلك بعد تدمت ممتلكاتهم ودفيئاتهم العراعية، وجتريف معروعاتهم وقطع األشدجار املثمدرة، ....ا ،   

املرحلدة األوىل لبنداء السدور يف مشدا       ، فمدثالً إليها، متهيدًا ملصادرتها نهائيا واحليلولة دون وصو  أهلها

 –ألفدًا مدن السدكان     54اما فيهدا حندو    –قرية  51غربي الضفة )جنني، وولكرم، وقلقيلية(، تبني أن 

قريدة أخدرى يف هدذه املنداوق      51وجدوا أنفسهم بني السور واخلدط األخضدر، وحسدب التقدديرات فدان      

ألف مواون فلسدطي ، يدتم إحاوتهدا بسدور الفصدل مدن ثالثدة اجتاهدات: هدذه القدرى            542 ويسكنها

 .الثالثون متوقع لا شروط عع  قاسية جداًا
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 الفص دا  إىل اجل وإحلاقهاسلب األ اضي الفلسطينية إسرائي  يف وسائ  

راضي املتموضعة عليها هدفها القضم والضم, أي إحلاق األاليت اورة للخط األخضر واجملستوونات تشكل امل

هذه اجملموعة, بتراضي إسرائيل وبالتالي تقّدم اخلط األخضر باجتاه الشرق من خدال  بنداء اجلددار وضدم     

متددة, وهددفها   امليط باملددن الفلسدطينية الرئيسدية    حمد بنداء  ويكون غالدب هدذا ال   هذه املستوونات داخلها.

بنداء اجلددار وفدق املسدتوونات     أيضدًا جداء    لرئيسدية. التحّكم األمد  باجملّمعدات السدّكانية الفلسدطينية ا    

أمد  امعندى أن دور    "موقع اسدرتاتيجي "كداملتموضعة على خط تقاسم املياه, أي يف أعالي الضفة, وهدفها 

هذه املستوونات هو منع املدن الفلسطينية من اسدتغال  مواضدعها املشدرفة علدى السدهل السداحلي حيد         

علدى ودو  نهدر األردن     واالسدتيطان دار اجلد بنداء  ولدذا أمتدد    ألكثر حيوية.تتمركع األنشطة اإلسرائيلية ا

لكدل   التهويدد والضدم   بغدرض ا, مد اخلليدل وحميطه والقددل   كما والدل جيواسرتاتيجي عسكري وأم .

 .)النمدو الدميغرافددي(   وحماصرة موروث فكري ودي  وعقائدي تاروي، وإفراغهما من سكانهما األصليني

احلل النهائي ويددخل املفداوض الفلسدطي  يف جعئيدات      يفائيل املعيد من الوقت للمناورة يتيح إلسروهذا 

ة مدن وراء بنداء اجلددار،    وبذلك تنكشدف اإلسدرتاتيجية اإلسدرائيلي    ومتاهات جديدة خاصة اجتاه القدل.

أنده  فما زالت القدل الشرقية عربيدة، لدذا يدرون     غالل القدل الذي ميضي عليه عشرات السنني،فمثاًل:

، جيب التخلص من العرب فيها لتوسيع السيطرة اجلغرافية للمستوونني وعدم إبقائها يف القددل الغربيدة  

حتى فدرتة قريبدة مهمشدة باعتبارهدا      بقيت بعد أنأيضا حتويل القدل إىل عاصمة يف قلب الدولة العربية 

ستوونات خار  حدود القدل نهاية احلدود، وتسعى إسرائيل إىل توسيع املمر بني الساحل والغور وضم امل

كدم ستفصدل مشدا  الضدفة عدن جنوبهدا بشدكل        02-51إليها، وعندما يتم تشدكيل املمدر وعرضده بدني     

   (72ل.)كام
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 على الفلسطيني   دا  الفص األبعاد اجليوسياسية والدميغرافية جل

 يف:   يفجيسد االنعزال اجليودميوغرااجليوبولتيكيي الذي  يعترب البعد الدميغرايف هو البعد

بنداء   الديت رمسهدا  مدن شدتن هدذه الدتغتات     ف"الناحية اجليوسياسةية"    على قضايا الوضع النهائي -1

سيؤدي بشكل مباشر  الكيان اجلغرايفخلق واقعًا جديدًا على يف اجلدار العاز  على خريطة الضفة الغربية 

مرضديا   حدالً  ءه يعدبنا، بالتالي وناتواملياه واملستو وداحلدو القدل على قضايا الوضع النهائي املتمثلة يف

ألدف   727يدة و  مستوونة من مسدتوونات الضدفة الغرب   13لعدد كبت من املستوونني إذ سيؤدي إىل ضم 

وتعد هذه املستوونات من املستوونات الكبتة اليت مدن املعمدع التوصدل إىل تسدوية     ، مستوون إىل إسرائيل

 بشتنها يف مفاوضات الوضع النهائي .

ى دواعدي  اجلدار يقوم عل بناء"الناحية الدميغرافية والعقائدية" ألن  لفلسطيني ا السكانحياة  على -2

الضفة الغربية مما يع  أنده سديؤثر    يمير بتراضوليه أمنيًة، بالدليل أنه جيوسياسة( و )جيواسرتاتيجية

جتمعدا   57"قريدة ومديندة بالضدفة الغربيدة حيد  أن       93فلسدطي  يسدكنون    052222على احلياة 

اخلدط األخضدر و اجلددار     فلسطي  سيجدون أنفسهم سجناء يف املنطقة مدا بدني   55322سكانيا يسكنه 

 -:اجلدار الفاصل يؤثر علىألن  العاز 

وسياسدة اإلغدالق يف السدنوات     0227-0220حصدار أعدوام    فمندذ  ،حرية العبادة لدى الفلسدطينيني *

ون من الوصو  إىل أماكن عبدادتهم مثلمدا حيددث يف القددل     نع املسلمون واملسيحيمستمرة امالعشر املاضية 

واحلدرم  حي  أن األقلية من الفلسطينيني فقط يستطيعون الوصو  إىل األماكن املقدسة مثل املسجد األقصى 

الفلسدطينيني مدن الوصدو  إىل املديندة     األهدالي  وكنسية القيامة بسبب اجلدار الفاصل الذي ميندع  اخلليلي 

 .املقدسةواألماكن 
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ولدق منطقدة حدعام    مما عمقا للجدار العاز  الفاصل ة، لتشكل معدوج إرهاق السكان حبواجع وجدران *

 حماصرين يف مناوق وبدؤر  فلسطي  505,122يسكنه  سكانيًا ًاجتمع 53م  األمر الذي سيجعل من أ

 .مععولة

الوصدو  إىل حقدولم أو    علدى وقدرتهم  املواونني الفلسطينينيرية حركة حلإعاقة * سيشكل اجلدار عامل 

ومعدداملتهم  منتجدداتهممعروعدداتهم واالنتقددا  إىل القددرى واملدددن الفلسددطينية األخددرى لتسددويق بضددائعهم و 

 .  احلياتية

فلسطي   30,022جتمعا سكانيًا شرق اجلدار يسكنه  79سيؤدي بناء اجلدار العاز  إىل الفصل بني  *

تهدد إقامة اجلدار بضياع االستثمارات كما ، دار العاز وبني حقولم وأرضهم العراعية اليت تقع غرب اجل

احلالية، وحتويل هذه املناوق إىل مناوق منكوبة اقتصاديًا، واإلضرار حبياة األهالي  وقدد انتقدل الكدثتون    

إنشاء اجلدار العاز  سديعيق   *   ممن أصبحوا غت قادرين على دفع إجيار شققهم، لإلقامة عند أقاربهم.

املناوق الفلسطينية الريفية إىل املستشفيات يف مدن وولكرم وقلقيلية والقدل الشرفية ألن هذه وصو  سكان 

جراء هدذا اجلددار العداز  الدذي     ، تتثر نظام التعليم الفلسطي  *  .املدن ستصبح مععولة عن باقي الضفة

 ،خدار  هدذه القدرى   علمدني يصدلون مدن    سيمنع املدرسني والتالميذ من الوصو  إىل مدارسهم خاصة وأن امل

جتمع سكاني أنفسهم حماصرين بني اجلدار العاز  و اخلط  53فلسطي  من  54,222سيجد حوالي ف

عائلدة سديجدون أنفسدهم يف شدرق      7531فلسطي  يف الشما  مدن حدوالي    02,222األخضر وحوالي 

 إىل الغرب من هذا اجلدار. اجلدار بينما أرضهم العراعية تقع

مدرسدة سديكونون خدار      702أ لدف والدب يف    532اجلدار يف حا  إكما  بنائه سيلحق الضرر بدد   *

اجلدار فيما ستتاد أكثر من نصفهم مدارل داخدل اجلددار، خاصدة يف املرحلدة األساسدية العليدا، فعلدى        

 والبدا يف ودولكرم وحددها جيددون حاليدا صدعوبة يف الوصدو  إىل        912مدرسا و 512سبيل املثا  هنا  

( وأخدتًا فقدد كدان شدارون قبدل      75)مدارسهم، وهنا  توقعات بتن تتضاعف النسبة مع اكتما  اجلددار. 

م 5345العربي يف عام  )النمو الدميغرافدي( رحيله عن احلياة السياسية قريبًا جدًا من حتقيق هدفه بإزالة



26 | P a g e               ت ا ف ل  م

 

 والتحرير المقاومة تيار -  العاصفة اتقو|  | «فتح» الفلسطيني الوطني التحرير حركة

 

التهديدد الددميغرايف بالتدالي    لتحقيق خطته إلزالدة   ةبطرد مئات أالل الفلسطينيني وتطورت رغبته باملبادر

أنسحب من غعة مما أدى إىل التخلص من مليون ونصف املليون فلسطي  من املعادلة الدميغرافيدة وجددار   

 الفصل ميهد الطريق للتخلص من مئات أالل الفلسطينيني أيضًا.

تدداعيات   مدا سديرتكه مشدروعه أالسدتيالئي مدن      شدارون مل يتبده    والبيئة الفلسطينية االقتصادعلى  -3

مليدار   3 األمريكي ببناء اجلدار الذي حيتا  إىلتمويل ، فتلقى الخطتة على مستقبل السكان الفلسطينيني

ملحقًا األضرار الفادحة بشتى القطاعات الفلسطينية العراعية، االجتماعية واالقتصادية الديت تشدت    ،دوالر

أسدرة يف حمافظدة ودولكرم     5553هم أسرة من 5045مبنى أصبح داخل اجلدار حلوالي  0475إىل أن 

مدن اإلنداث ، وهدذا يعد       05953من الذكور ، و 02435فرد ، منهم  40233يبلغ عدد أفرادها 

وظيفة بسبب تقييد احلركة و اإلغالقات  90122فقد أن مصدر الرزق وفقدان الوظائف حي  فقد حوالي 

رحلة األوىل من اجلدار لتتفع معد  البطالة اإلسرائيلية ومنع املواونني خاصة يف حمافظة وولكرم خال  امل

% من هذه القرى تعتمد على العراعدة  73هنا   أيضًا . 0227% يف ربيع 35إىل  0222% عام 55من 

كدم مدن شدبكات الدري مت      50% من األراضي املروية و12أصبحت من دون مصدر اقتصادي وبذلك تفقد 

العراعية املروية متت خسدارتها قبدل جد  املدعارعني     %  من األراضي 103تدمتها باإلضافة إىل جتريف 

منهجيددة حتددو  دون النمددو واالسددتقال    كمددا أنهددا قامددت بإتبدداع سياسددة  للمحصددو  واالسددتفادة مندده .

وعلى املدى القريب تسعى هذه السياسة إىل حتويل الفلسدطينيني إىل عمدا  غدت شدرعيني يف      ،االقتصادي

وقدد مت نقدل املصدانع املسدببة      ،ر إقامتها على اجلانب الشرقي من اجلداراملناوق الصناعية القائمة أو املقر

للتلوث إىل اجلانب الفلسطي  من اجلدار، وسول تقل تكاليف اإلنتدا  بالنسدبة للشدركات اإلسدرائيلية،     

الدديت ستسددتفيد مددن كثددرة العمددا  الفلسددطينيني الددذين مل يددرت  االحددتال  أمددامهم خيددارًا آخددر لكسددب  

األراضدي العراعيدة    والضم وجتريدف  الرتحيل ويرتكع على الدل بعيد املدى لذه السياسة(. ف70)الرزق

وظيفة وكذلك تدمت صناعة زيت العيتون بعد  9,122تؤدى إىل خسارة مما وتقييد حرية حركة املوونني 

قدة  ون من زيت العيتون كل موسم وكذلك سديتتثر إنتدا  هدذه املنط    00,222أن كانت هذه املنطقة تنتج 
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 520222ون من اخلضراوات كما ستمنع حدوالي   5222,222ون من الفاكهة و 12الذي كان يصل 

حتتدوي  الضدفة الغربيدة   ، وال ننسدى أن  من املاشية من الوصو  إىل املراعي اليت تقع غرب اجلدار العداز  

بعددها  على أجود وأوفر خمعون مياه جوفية، حي  أن أرضها صخرية ال تسدمح بتسدرب امليداه، كمدا أن     

سديؤثر  فإنده  اجلدار  ، وبإقامةالنسيب عن البحر ساعد على ارتفاع درجة املياه اليت ال تتتثر املوحة البحر

بئرًا من املياه خلف اجلدار وبذلك يفقد األهدالي   12على البيئة ومصادر املياه حي  تسيطر إسرائيل على 

ما يتم استهالكه فلسطينيا من احلوض  % من جمموع72ماليني كيلو مرت مكعب من املياه واليت تشكل  3

مليون مرت مكعب مياه من نهر األردن إذا مت إقامة هذا اجلددار يف   022الغربي كما ستفقد الضفة الغربية 

اجلدار يضم إىل دولة االحتال  حوالي ، بالتالي فإن  اجلهة الشرقية وذلك وفق ما يسمى خبطة جونستون

واخلشدية أن  ، مليدون مدرت مكعدب    790وض املائي الغربي ومقددارها  % من املياه اليت تتواجد يف احل31

تقوم إسرائيل باستنعال هذا املخعون اجلويف بعدد أن أعلندت وقدف ضدخها مدن حبدتة وربيدا الديت تعدد          

وتسدتمر هدذه املتسداة فطالدت أيضدًا       .املخعون االسرتاتيجي لا نتيجة تدني منسوب املياه فيها هذا العدام 

منطقدة عسدكرية   باعتبارهدا  استغال  األراضي واجلبا  ومنع دخدو    امنعهم مناملواشي املعارعني، ومربي 

مغلقة من ضمنها أراضي سهل مر  ابن عامر، كذلك حرمان مئات إال لساكنيها فقط وكل من يدخلها يدتم  

مما يشكل معانداة كدبتة للمدواونني، عددا عدن مكدوث        45التعامل معه على أسال انه داخل منطقة الد 

االحتال  بشكل دائدم يف هدذه القدرى وفدرض مندع التجدو  بشدكل يدومي، وحرمدان آالل العمدا             جيش

للحصو  على لقمة العيش إال مدن خدال  بوابدات أقامتهدا السدلطات       الفلسطينيني من عبور اخلط األخضر

ي فاملسدال بقطداع العراعدة قدد يدؤدي إىل تدردي الوضدع االقتصدادي يف األراضد          ،اإلسرائيلية على اجلدار

وهذه ،  (77.)الفلسطينية احملتلة، واىل تدهور حالة العديد من العائالت الفلسطينية ودفعها إىل خط الفقر

سددتؤدي إىل إحكددام سدديطرة إسددرائيل علددى الفلسددطينيني، ووضددع حددد نهددائي حللمهددم  بددالطبع اخلطددط 

بعدد ذلدك الويدة    وسول يتم خنق التوسع الدميجرايف الفلسطي ، حبي  ال يهددد   ،باالستقال  والوية

للبحد  عدن    "سكانيددة  هجددرة "وسول يفضل كثت من الفلسطينيني الجرة  ،اليهودية للدولة الصهيونية
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وامعنى آخر، فإن إسرائيل تفرض واقعًا يتمثل يف إقامة نظام عبودية وفصدل عنصدري أسدوأ     ،حياة أفضل

ندت متنبهدة يف قرارهدا الصدادر ضدد      ألف مرة من النظام يف جنوب أفريقيا، ويبدو أن احملكمة الدوليدة كا 

وغ  عن البيان أن السؤا  الرئيسي هو كيف ميكن تطبيدق هدذا القدرار، وإجبدار      ،اجلدار إىل هذا الوضع

  (74. ) إسرائيل على تنفيذه

منهدا   "سكانيدة هجدرة" وفرض احلد من النمو السكاندي )النمو الدميغرافدي( ىوبهذا يكون اجلدار عمل عل

على اخلار ، خاصة األردن، دون ضجة إعالمية، وكذلك ربط الكانتونات الفلسطينية باألردن الطوعية إىل 

حرمدان الكانتوندات مدن    و ،اعتبار عمان هي العاصمة الفلسطينية وليه القدل، ومن الناحيدة االقتصدادية  

على اعتبار  النمو االقتصادي على أن يكون ذلك أيضا يف األردن كوون بديل, وكذلك إنهاء قضية الالجئني

أن األردن عبارة عن جتمع للفلسطينيني وتتجلدي اآلثدار السدلبية املرتتبدة علدى إقامدة اجلددار يف تهجدت         

السكان يف مدينة القدل حي  تسبب اجلدار يف افيض عدد السكان العرب داخل املدينة واحلفداظ علدى   

املدديرة العامدة ملركدع املعلومدات      ما تسميه بالتوازن الدميغرايف، وهدذا مدا أكددت عليده "جيسديكا مونتدل"      

( كما اقرت  سوفت تب  إسرتاتيجية قومية تقوم على االنفصا  71. )اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان "بتسليم"

األحادي عدن الفلسدطينيني واملنداوق اجلغرافيدة الديت حتدت سديطرتهم وإال سدتختفي إسدرائيل بهويتهدا           

بالتالي أوصت وثيقة هرتسيليا إىل وجوب زيادة فعاليدات  الصهيونية خال  جيل أو جيلني ،  –اليهودية 

. وجتدر اإلشارة أن هنا  مفاوضدات يف هدذه   الجرة وتشجيعها يف إوار اإلسرتاتيجية الدميغرافية الشاملة

األثناء جتري من أجل قيام كيانية فلسطينية متحدة مع اململكة األردنية الامشية وأمسها اململكة األردنية 

الامشيددة. وقددد وجدددت ترحدداب مددن مجيددع األوددرال املعنيددة امللددك األردنددي وإسددرائيل     الفلسددطينية

 .  والفلسطينيني
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  الفلسطينية من أج  إقامة اجلدا   اضياألعلى  ستيالءاحلجج اإلسرائيلية لال

اليت تتبندى   ومنهجيته فلسطينيني داخل اجلدار يتعارض مع إسرتاتيجية االستيطانالوجود بال جدا  أن 

كمدا   ،الذي ينادي بيهودية الدولدة  لفكر الصهيوني، وهو يف صميم وعقيدة اعار "أرض أكثر وعرب أقل"ش

 ،سياسدية أمنيدة و  وأهددال نتدا  تطدورات    ، وهوسابقةالكومات احل قدمية مت تداولا يفاجلدار فكرة  أن

 معالتعامل  وحيمل يف باونه تكثيفًا أكثرللصراع الثنائي ولكن بوتتة  أي أن اجلدار يتتي تكريسًا وعقائدية

مدن   هجمدة إسدرائيلية شرسدة،   ، فاملنطقدة تشدهد   للفلسدطينيني )الرتكيب السدكاني(   الواقع اإلنرتبولوجي

، املسدتعمرات اليهوديدة  و الشدائكة،  األسدال  و عيدد مدن الطدرق االلتفافيدة    والتهويد، وامل ةمحالت املصادر

  (71) بالتالي يعمل اجلدار على:

على البحر املتوسط الذي ميثل نقطة ضعف أمنية الساحلي نقطة السهل اجتاه اتيجي توفت عمق اسرت -5

% مدن مسداحة   59رغدم أندة ميثدل     السكانية ومعظم املنشدآت احليويدة،   الكثافةبالنسبة إلسرائيل لتمركع 

 إسرائيل. 

ال  لديت ا صدخرية ال ذات األرض ،الضدفة الغربيدة   يف خمعون ميداه جوفيدة   وأوفر دعلى أجواالستيالء  -0

درجدة نقداط امليداه الديت ال تتدتثر       ارتفاعالنسيب عن البحر ساعد على  اكما أن بعده ،تسمح بتسرب املياه

يف حاالت عديدة جيري بناء اجلدار جبوار مبان سكنية، ملنع الفلسطينيني من أي توّسدع   ،املوحة البحر

واسع ومصادرة موارد امليداه. ونتيجدة   يف املستقبل. فضال عن مصادرة معظم األراضي الفلسطينية على نطاق 

% فقط من املياه ستظل حتت أيدي الفلسدطينيني، األمدر الدذي سيقضدي متامدًا علدى العراعدة        1لذلك فإن 

الفلسطينية. وسدتكون النتيجدة أن يضدطر قطداع العراعدة الفلسدطي  للتخلدي عدن العمدل العراعدي وعدن            

 (79)راط يف سوق العمل.االستقاللية االقتصادية املرتتبة على ذلك، واالخن

تتمني احلدود سواء كانت احلدود الشدرقية ملندع التواصدل عدرب احلددود املشدرتكة بدني الفلسدطينيني          -7

واألردنيني أو محاية حدود اخلدط األخضدر الدذي تقدع داخلدة املددن اإلسدرائيلية ذات الكثافدة السدكانية          

 املعطيدات اجليوسدرتاتيجية,  والتوراتيدة  كما  عسكريةاألمنية والالدرول املستقاة من اجلغرافيا ألن  ،العالية
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احملاذية إىل وولكرم وقلقيلية اليت يسهل اخرتاق حددودها وصدواًل إىل عمدق    قة األمنية املنطهشاشة  أثبتت

دولة الكيان واملعروفة بد"بعنق العجاجة" واليت من خاللا ميكن فصل إسرائيل مشالا عن جنوبها، وهي 

املرتفعات حربها مع إسرائيل، هذا باإلضافة إىل وجود مناوق  خال جليوك العربية اخلطة اليت وضعتها ا

 اليت تتموضع على متونها مدن الضّفة الغربية.

بقضدايا  واملسدتوونات  حتقيق املكاسب السياسية مدن خدال  مقايضدة ومسداومة املفداوض الفلسدطي  ب       -4

املرحلة "ب" خال  مت إسرائيل قاالواضح أن ما  ومن الالجئني أو احلدود يف املفاوضات الوضع النهائي .

إقامة باملرحلة الثانية  ثم، اجتيا  مناوق السلطةمتركعت على "أ"  تهالواليت كانت مرح اجلدارمن عملية 

هي خارودة وحددود أي تسدوية     –حبسب السياسة اإلسرائيلية  –أسوار باألمر الواقع للمستوونات تكون 

م 5337تطبيق ملشروع النجوم السبعة" االستيطاني الذي أولقه شارون عدام   وتكون أيضًانهائية للصراع، 

  (73إبان توليه منصب وزير املالية )

حدود القدل املوسعة اليت ترغب إسرائيل يف إخضاعها لسديطرتها مدن جاندب     املشروع يرسم وحيدد -1

 .أو ضروراتواحد دون مراعاة ألية قواعد أو اتفاقات 

عيق ومتاها ى الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غعة عن مدينة القدل وضواحيها وقرعع  املدن والقر -9

ال حتصدى بدني   الديت  جتماعيدة  االقتصدادية و االسياسدية و ال األزمدات ، وخلدق  الوحدة اجلغرافيدة لدألرض  

فتددنى معدد  النمدو، وازدادت نسدبة البطالدة، وارتفدع خدط الفقدر،          ،املقدسيني وغتهم من الفلسطينيني

األمدر الدذي بدات يهددد      "االنتقدا  الدميغرافددي "، انعدم التواصل اجلغرايف بني املدن والقرى الفلسطينيةو

 بانفجار كبت يف املنطقة خصوصدًا يف ظدل املمداوالت اإلسدرائيلية يف تنفيدذ اسدتحقاقات اتفاقيدات السدالم        

أحدرار اجلليدل ومشداركة    والجمة الشرسة حبدق السدكان املقدسديني يف هدذه األثنداء بعدد صدعود تنظديم         

 (75).املقدسيني يف عمليات استشهادية يف األشهر األختة
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إن استكما  هذا اجلدار سيقسم الشما  عن الوسط عن اجلنوب، وجيعل الضفة الغربية ال متثل سوى  -3

والقدوانني   االتفاقيدات  الديت محتهدا  كنتونات منععلة، و سيؤثر علدى شدكل الدولدة الفلسدطينية املنتظدرة،      

 ."رؤية الرئيه بوك"الدولية واخلطط الادفة لتسوية الصراع واليت كان آخرها خطة خريطة الطريق 

من عمليات ودرد وهجدرة قسدرية داخليدة يف نطداق       سيخلفهما تكمن يف اجلدار الفاصل،  خطورة إن  -5

صدادرة األراضدي   الضفة الغربية، متهيدًا للرتانسفت يف سياق "الوون البدديل"، وتدوفت فرصدة ملعيدد مدن م     

واالستيطان وتعايد عدد املستوونني يف الضفة الغربية، وراما كان هذا هو الغرض احلقيقي من بناء اجلدار، 

 فلو كان الدل منه أمنيًا الكتفوا ببنائه على وو  اخلط األخضر.

ملنداوق املبنيدة   أعلن فيده أن ا عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة  تقرير صادرويف  -3

مصداعب اقتصدادية مدن جدراء تقييدد حريدة تنقلدهم أو مدنعهم مدن          الفلسطينيني فيها بها اجلدار، يواجه 

الوصددو  إىل أراضدديهم لعراعتهددا أو لرعددي املاشددية أو ألسددباب معيشددية، كمددا يددؤدي اجلدددار إىل تفتيددت  

  أن إصدال  ي، وكشف التقريدر السكان عن شبكات الدعم االجتماعالتجمعات السكانية الفلسطينية ويعع  

الضرر الناتج عن تدمت األراضي واملمتلكات بسبب بناء اجلدار سيتطلب أعوامًا كدثتة لتعويضده وسديؤدي    

إىل إعاقة التنمية الفلسطينية، وأفاد أنه مل تصدر لغاية أآلن أية دراسة عن احلكومة اإلسرائيلية لتقييم أثار 

حعيدران مدن عدام     72كمدت احملكمدة العليدا اإلسدرائيلية بتداريا      اجلدار على حياة الفلسطينيني لكن ح

م يف قضية بيت سوريك على أنه جيب أألخذ بعني االعتبار حقوق واحتياجات ومصداحل السدكان   0224

واثيق الدولية ولكل املقوانني ومن اللتنكر لذلك تسعى إسرائيل إىل ا (73احملليني عند رسم مسار اجلدار.)

 .احتال  أرض الغت بالقوة املسلحةدة اليت ال جتيع قرارات األمم املتح

 أهداف جيوسياسية ودميغرافية للجدا :

 الكيدان اجلغدرايف  تكريه األهدال واملضامني اإلسرتاتيجية االستيطانية للمشروع الصهيوني علدى كامدل   * 

اقعدة بدني البحدر    اإلسرائيلية الشاملة علدى كامدل املنطقدة الو    اإلسرتاتيجيةتكريه السيطرة  *  فلسطني.ل

  والنهر.
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إنهاء كافة املطالب والطموحات الوونية االستقاللية الفلسطينية، وإنهاء النعاع استنادا إىل هذه اخلريطة * 

آللدة احلدرب واالجتياحدات     لكامد  يحسب خمططه استسالمخاللا االستيطانية، يستسلم الفلسطينيون 

ددات اجلغرافيدة والسياسدية لدد "اتفداق انتقدالي وويدل       إرساء وفرض احمل *   والدم والدمار اإلسرائيلية.

األمد" محله شارون يف جعبته من سدنوات وويلدة، ويواصدله أوملدرت بعدده، وذلدك بداعرتال الشدرعيات         

حماصرة وعع  مدن تبقدى مدن الشدعب العربدي       * (   42.)املطلوبة له وهي الفلسطينية والعربية والدولية

عدن   جيا بانتعاعهم من جسمهم وعمقهم العربي، وفصلهم داخليا أيضدا الفلسطي  يف فلسطني وفصلهم خار

، والضفة عن القطاع، إضدافة إىل تقطيدع أوصدا     5345بعضهم البعض، الضفة والقطاع مثال عن فلسطني

جسم الضفة بواسطة الكتل االستيطانية واجلدران األساسية وااللتفافية، وعدم إتاحة أي تواصل بدني هدذه   

العنصدر  ألن  اإلسرائيليةوالطرق اخلاضعة للسيطرة األمنية  واألنفاق عدد قليل من اجلسور املناوق، إال عرب

بقداء الفلسدطينيني يف أرضدهم هدي مشدكلة الدميوغرافيدة يف       و غرايف يعد أحد أعمدة املشروع الصهيونيالدمي

 استيعابهم داخل الدولة اليهودية.

  جلدا  إقامة ا اليت ساعدت علىالظروف احمللية والدولية 

 ة بفعل املمارسات العسكرية اإلسرائيلية على كافدة الصدعد، فتصدبح   نهكاملالشعب الفلسطي  ظرول  -5

املددواون ، أصدبح  ، إضدافة إىل تدردي وضدعه االقتصدادي    بالعشددرات يلعدق جراحده ويددفن شدهداءه يوميداً     

أثنداء انتفاضدة   ة السدلطة الوونيدة الفلسدطيني    إضدعال  -0 . كيف سيجلب قدوت أبنداءه  الفلسطي  يفّكر 

، وإشدغالا يف أتدون وصدراعات    يلقي االحتال  التبعة على كاهلها لتربير ارتكداب جرائمده  ، فيما ىاألقص

 . داخلية مع القوى الفلسطينية املتناحرة

وبذلك توجه املؤسسات واملنظمدات احملليدة    ،احلاجات اإلنسانية واملعيشيةعلى ة الدو  املاحن تركيع -7

واملسداند للسياسدة    ؤيدد املدولي الد ندا   تدوفر امل  -4   هودهدا لتدوفت هدذه االحتياجدات.    والدولية كافدة ج 

 .اإلسرائيلية

  : إقامة اجلدا  واإلقليمية والدولية السياسية حنو ةالردود احمللي
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 املوقف الفلسطيين:  -1

اومته اجلدار والعمل على مقبناء على رفض وشعب"  سلطة وفصائلشامل " إمجاع فلسطي  بال شك هنا 

ومظداهرات نعلدني وبلعدني    مسدتات  ومدا   آلثاره السلبية علدى األرض واإلنسدان الفلسدطي    و له والتصدي

عدددها  وتقددر  رفع دعاوى يف احملاكم اإلسرائيلية، ب األسبوعية إال تعبت فلسطي  يرفض اجلدار، وصلت

ينبع موقف السلطة مدن  ا ، بينممال  األراضي املصادرةو أصحاب، من لوقف بناء اجلداردعوى  422إىل 

، ويكرل 040م، ومن ثم يفرض واقعًا يتجاوز قرار 5393كون اجلدار ال يلتعم خبط الرابع من حعيران 

وقائع جديدة على األرض حتو  دون قيام دولة فلسطينية متواصدلة جغرافيدًا يف الضدفة والقطداع، وبدذلك      

الديت اعتمددتها السدلطة برناجمدًا لدا، وقدد       ، السياسدية  لتسويةاجلدار آخر مسمار يف نعش عملية ايكون 

فجدرت بعدض    حاولت السدلطة العمدل مدع اإلدارة األمريكيدة للحيلولدة دون تنفيدذه، ولكدن دون جددوى        

كانت السلطة الفلسطينية هدي اجلهدة األوىل الديت رفضدت إقامدة اجلددار الدذي وصدفه         التعديالت عليه، 

اعتداءا فظيعًا( و)انه مدن فعدل العنصدرية الصدهيونية      ياسر عرفات بتنه )يشكل الراحل الرئيه الفلسطي 

والعقل العنصري(، أما الوزير الفلسطي  صائب عريقات فتى أن )إقامة اجلدار الفاصل حيو  الضدفة إىل  

% مدن مسداحتها دون تواصدل    40دولدة فلسدطينية علدى     إلقامدة كانتونات منفصدلة وفدق برندامج شدارون     

أن يتحدو  إىل   وشدون مدن   ولدذلك )جدار الفصل العنصري( عليه اسم ن الفلسطينيوولذا أولق جغرايف(. 

عملية السالم واملفاوضدات   تعثروخباصة يف حالة  de facto borderحدود دولية حتت األمر الواقع 

، وتوغل السور يف األراضي الفلسطينية سول يقضم أراضيهم ويضمها إىل للصراعالرامية إلجياد حل نهائي 

ويفصدل املدعارعني عدن حقدولم وأراضديهم ويعدع  الندال الدذين          de facto annexationإسرائيل

أن الددل األساسدي مدن وراء بنداء     يعلمون جيدًا الفلسطينيون  بالتالييقيمون بني السور واخلط األخضر. 

أمرًا مسدتحياًل،   5393من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام  حيداجلدار هو فرض أمر واقع جديد، 

الكيدان  تدتثتات خطدتة علدى     ولده  عن انه يبتلع آالل الكتارات من أراضديهم ويقطدع أوصدالا.   فضاًل 

صف عضو اللجنة التنفيذيدة ملنظمدة التحريدر الفلسدطينية تيسدت      قد وو، الفلسطي  الدميوغرايفو اجلغرايف
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  اجلددار  خالد اجلدار بكونه أخطر مراحل املشروع االستيطاني يف أراضدي الضدفة الغربيدة. حيد  سديرت     

  (40)مستوونة على أراضي الضفة. 511ألف مستوون يقيمون يف  079

 املوقف العربي: -2

تسدم عدادة   يموقدف   و، وهجرائم االحتال  املستمرةإزاء هو نفه املعيار املوقف العربي إزاء موضوع اجلدار 

يف جملده األمدن    تاقدرار  عدة ، وقد فشلت اجملموعة العربية يف متريرإعالميًا هألن التتثتبالضعف وعدم 

ويطالب حكومة االحتال  بوقف بنائه بفعدل الفيتدو األمريكدي، وتوجهدت تلدك       واالستيطان يدين اجلدار

اجملموعة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وتوافقدت مدع االحتداد األوروبدي علدى قدرار غدت ملدعم مدن          

ندة املقاومدة باعتبارهدا إرهابدًا والدذي فرضدته       اجلمعية العمومية، وذلك بعد دفع مثن سياسي يتمثل يف إدا

  .يف اجلامع األزهرجرت اقتصر املوقف الشعيب العربي على مظاهرة يتيمة ، بينما أورال دولية وأوروبية

  :"اإلسرائيلي"املوقف  -3

بعد أن وافقت احلكومة اإلسرائيلية علدى البددء يف مشدروع اجلددار الفاصدل ،      املوقف اإلسرائيلي متغت، ف

أت املواقدف يف الشدارع اإلسدرائيلي تظهدر بدني معدارض ومؤيدد وال مبدالي، وعنددما شدرعت احلكومدة            بد

متته ومحائم حدعب العمدل   اإلسرائيلية بإقامة اجلدار الفاصل قامت بعض معسكرات السالم مثل حركة 

ئيلي ، حي  وصفه يوسي بيلني بتنه مضيعة للوقت واألموا ، وظهدرت معارضدة الديمني اإلسدرا    امعارضته

، ط إيفي إيتام وأوساط ميينية أخرىاملتطرل للجدار الفاصل ومن بينهم زعيم حعب املفدا  اجلنرا  احتيا

وإقامدة حددود بدني     93والسبب يف معارضتهم للجدار ألنهم يروا أن إقامة اجلدار تع  العودة إىل حددود  

ية اتضدحت مدن خدال  اسدتعراض     لعل الكدثت مدن معدامل الرؤيدة الصدهيون     و .إسرائيل والدولة الفلسطينية

املعلومات املتعلقة باجلدار وتتثتاتها على الشعب الفلسطي ، ولتحديد هذه الرؤيدة ال بدد مدن اسدتعراض     

 األبعاد التالية:
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اليمني الصهيوني دائمًا أن يشكل اجلدار الفاصل حدودًا سياسية تؤدي إىل  هاجه البعد السياسي: كان *

م، وكددذلك خشدية املسدتوونني مدن تفكيددك    5393الرابدع مدن حعيدران     عدودة حددود الكيدان إىل حدددود   

املستوونات أو إبقائها خار  السور، ومن ثم تبقى دون ضم إىل الكيان الصهيوني، ولكن املخطدط اجلداري   

للمعاز  )البنتوستانات( واليت ورحها  املاضية حاليًا يتجاوز هذه املخاول، ويعمل على تنفيذ خطة شارون

م، والديت متثدل رؤيتده للحدل السياسدي القدائم علدى دولدة         5333رئيه وزراء ايطاليدا عدام    يف لقائه مع

، ويضمن خمطط اجلدار يفرض واقعًا سياسيًا% من مساحة الضفة الغربية، ومن ثم فإن 40فلسطينية على 

(، 47)احتفاظ الكيان بالسيادة على غور األردن حسب خطة أيلون اليت عرضت قبل ثالثني سنة تقريبدًا. 

 ممدا هذه الرؤية تع  يف جوهرها فرض األمر الواقع وإنهاء ما تبقى من احتمداالت التسدوية يف املسدتقبل،    

 .واوملرت حيو  دون قيام دولة فلسطينية إال إذا كانت امواصفات رؤية شارون

ن مدا  البعد األيدلوجي والنفسي: والذي عرب عنه بارا  يف شعاره االنتخابي "حنن هنا وهم هندا " وكدت   *

 –جيري ال يعدو كونه عملية خداع للذات الصهيونية، فعملية نفي الشعب الفلسدطي  مدن مددى الرؤيدة     

 سيؤدي إىل نفيه عمليًا، وانتهاء الصراع بني الطرفني. –عرب اجلدار 

البعد الدميغرايف )السكاني(: اعتمدت رؤية اليسار خاصدة حدعب العمدل علدى املعطيدات الدميغرافيدة،        *

ىل تكريه وجود استمرار الدولة اليهودية بطبيعتها اليهودية العنصرية تلك، لتدوفت مظلدة ودعدم    والسعي إ

حاييم رامون وشاحا  وبن صهيوني داخلي ملشروع اجلدار، وجيدر التذكت هنا أن كاًل من سافت وبارا  و

لتالي فإن حعب العمل هم من قادة حعب العمل، والذين كانوا خلف فكرة بناء اجلدار الفاصل، وبااليعازر 

  (44)يعترب أن الليكود عاد لتنفيذ رؤيتهم للفصل وأنه عمليًا يقوم بتنفيذها.

البعد األم : الذريعة األمنية هي السبب املعلن لبناء اجلدار، وبال شك فان ضربات املقاومدة يف العمدق    *

ه يبدد  أولوياتده ويتجده حندو     الصهيوني، وفشل كل الوسائل اليت استخدمها العدو لوقف املقاومة، جعلت

وضع " بناء اجلدار لتحقيق الدل األم  وأهدال أخرى، وهذا الدل يسعى العدو لتحقيقه من خال :

العددو حيداو    . بالتدالي  االستشدهاديني ني واملقداوم  لكرتونية وبشدرية جديددة يف مواجهدة   حواجع مادية وا
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عة، باعتبارهدا جتربدة ناجحدة، حالدت دون     استنسا  جتربته مع السيا  الفاصل املضروب على قطداع غد  

، والذي يسدتكمل حاليدًا علدى احلددود     5345انطالق االستشهاديني من القطاع إىل فلسطني احملتلة عام 

 .مع إسرائيل بني قطاع غعة ومصر

العتبدارات  أمنيدة، بقددر مدا تشدجع عليده ا      دواعدي البعد االستيطاني: مسار اجلدار الفاصل مل تفرضه  *

االحتال  على ضم أكرب قدر ممكن من املسدتوونات يف إودار اجلددار، لدذا صدار       ة، لذا حرصاالستيطاني

مساره متعرجًا بطريقة حتوي العدد الكبت من املستوونات، وامدا يتديح اجملدا  ملعيدد مدن االسدتيطان يف       

 .املناوق احملصورة بني ثناياه

السياسدية بقيدادة شدارون    وحتى حعب العمل ومن بعده كادميا، مصادرة األراضي: تقوم عقيدة الليكود  *

هدي جدوهر    معلدى االسدتمرار يف احدتال  وابدتالع األرض الفلسدطينية، فداألرض لدديه       واوملرت وغتهدم،  

الصراع، ومن ثم فإن مصادرة أكرب قدر من األرض وضمها فعليًا إىل الكيان الصهيوني، متهيدًا لفدرض أمدر   

اجلدار بصدورته احلاليدة، حيد  صدودرت وحوصدرت عشدرات        واقع مستقباًل، يعد الدل الرئيه ملسار

ا مدن سدكانها   آالل الدومنات، بني اجلدار واخلط األخضر، كمرحلة أوىل حنو املصادرة والضم بعد تفريغه

 الرتانسفت. عرب إجراءات القهر و

 املواقف الدولية:

لى التحدذير مدن عواقدب    وتتثته عن املوقف العربي، ويقتصر ع موقفهال وتلف  االحتاد األو وبي: -

 علدى  معانداة  ،وما يرتكده اجلددار مدن   إحال  السالم الدولية يف املنطقة  فرصيقوض و اجلدار على التسوية

 . الشعب الفلسطي  دون أن يرتتب على ذلك خطوات عملية عقابية موجهة ضد حكومة شارون

بيا إزاء بنداء إسدرائيل للجددار    تصدلبا نسد  ويسوده التقلب على الدوام، فهم أظهدروا   املوقف األمريكي: -

عبدال "بالتفداؤ " و"خبارودة    العاز ، وكانت السياسة األمتكية وقت ذا  ال تعا  ترافق حكومة حممود 

 وصدف الرئيه بوك أثناء لقاء مجعه بعبال يف البيت األبيض يف يوليو/ متوز املاضي  وقد وصف"، الطريق

وعدا لعبدال بإثدارة موضدوع اجلددار مدع شدارون، ولكدن         اجلدار "ثعبانا يتلوى يف الضفة الغربية"، وقطع
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ن إسرائيل مستمرة يف بناء من نفه املكان أشارون  رد من لقاء بوك عبالفبعد أيام تدخل بوك مل ينفع، 

وجلتت الواليات املتحدة يف إوار التعامها خباروة الطريق للضغط علدى إسدرائيل بسدبب سياسدة     ، اجلدار

ساخرًا )إن ترسيم اجلدار أمر عجيب، هنا مدثاًل قريدة فلسدطينية مجيلدة مل      وعلق باو  (41)االستيطان،

يعد لا وريق للوصو  إىل أراضيها(، حمذرًا من أن )املرحلة املقبلة لبناء اجلدار حو  القدل وجنوبها قدد  

ي عدن  (، ولكن أمام اإلصرار اإلسرائيلي، تراجعت أمريكا عن مطالبتهدا إسدرائيل بدالتخل   أكثرتعقِّد الوضع 

اجلدار العاز  وضرورة إزالته، كما تطالبها الشرعية الدولية، وأصبحت اآلن تطالبها فقط بتغديت مسداره،   

  .يتوغل بعمق يف أراضي الضفة الغربية كونه

موضوع اجلدار على جمله األمن الددولي،   مطالبها منالدو  العربية  بعد تكثيف :األمم املتحدة موقف -

طلب فيه من حمكمة العد  الدولية يف الهاي البت يف قانونية ذلدك اجلددار، ولكدن    ووالبوه بإصدار قرار ي

الواليات املتحدة اعرتضت على ذلك واستخدمت حق النقض الفيتو للحيلولة دون تب  القرار، لذلك متت 

 صياغة قرار جديد من قبل األقطار األوروبية كحل وسط، وأحيل للجمعيدة العامدة لتبنيده، ومت إقدراره يف    

م، حي  أعربت فيه اجلمعية العامة عدن قلقهدا مدن خدط سدت اجلددار الدذي تقيمده         0227أكتوبر  05

يف األراضي الفلسطينية احملتلة اما فيها القدل الشرقية وما حولا، وخشيتها مدن   كقوة احتال  إسرائيل

املعيدد  أيضدًا  بب أن ذلك سول يهدد املفاوضات املستقبلية وجيعل من املستحيل تطبيق حل الدولتني ويسد 

  (49)من املعاناة اإلنسانية للفلسطينيني. 

 والبت " إسرائيل " بتفكيك اجلدار وتعويض الفلسطينيني املتضررين منده فهي  :الدوليةحمكمة العدل  -

لدن حتدرتم    وزير العد  اإلسرائيلي تومي لبيد آنذا  أعلن امنتهى الوضو  والوقاحدة:" أن إسدرائيل   ولكن

، بينما أعلن وزيدر اخلارجيدة اإلسدرائيلي آندذا  أيضدًا سديلفان شدالوم " أن الدرد         لدولية"قرار احملكمة ا

، يف حني كان موشيه كتسال ورئيه إسرائيل الساقط ى قرار حمكمة الهاي سيكون حازما"اإلسرائيلي عل

عمليدة   تسدريع «مطالبدا بدد  » قد سبقهما إىل الرفض قائال: " أن إسرائيل ترفض قرار حمكمة العد  الدوليدة 

شارون بلدوزرهم فتعلن يف حينه أيضا: "أن ال فائدة من تدخل حمكمدة العدد  الدوليدة     أماإقامة اجلدار"،
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بشتن شرعية اجلدار" داعيا أيضا إىل " اإلسراع ببناء اجلدار"، وكالعادة فإن " إسرائيل " حظيدت بالددعم   

لدولية كانت تدل أبيدب قدد ولبدت مدن      والغطاء والفيتو األمريكي، فحتى قبل اإلعالن عن رأي احملكمة ا

  (43)واشنطن )استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار حو  اجلدار(.

 :اخلامتة

القضدية الفلسدطينية   جمموعة من احلقائق تدبني املخداور الديت تتهددد     املتواضعة الدراسة  نستشف من هذه

عاليًا لتنبه الضمائر ولتدوقع النفدول،   وتدق األجرال سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا،  دميغرافيًا وجغرافيًا و

رئيه  أعلنهما ال سيما بعد وحدة أراضينا ومقدساتنا، ولتحشد الطاقات ملواجهة التحديات املفروضة على 

ينسدى مدا وراء   أن عليده   أنابلدغ الدرئيه الفلسدطي  حممدود عبدال       الذي ايهود اوملرت االحتال وزراء 

فاوض على املناوق املصنفة، أ وب و  )مناوق الضدفة الغربيدة الديت    ، وان ياألغواراجلدار الفاصل ومنطقة 

علدى مددى   ات االحدتال  املتتاليدة   حكومد  ، وهذا يؤكد على إصدرار لددى  (أوسلومت االتفاق عليها يف اتفاق 

األعوام املاضية على توسيع املستوونات القائمة وإرساء مستوونات جديدة فضاًل عدن بنداء اجلددار العداز      

إسدرائيلية، وتتطدابق   ل القدائم علدى دولدتني فلسدطينية و    قدويض احلد  تالغربية وإسرائيل يهدد ب بني الضفة

اإلجراءات األحادية اليت تتخذها إسرائيل على األراضي مع رغبة اوملرت يف فدرض حدل يتبلدور يف كيدان     

ه سياسي فلسطي  يشمل أكرب عدد من الفلسطينيني على أصدغر رقعدة مدن األرض ويف سدبيل حتقيدق هدذ      

الرؤية تسعى حكومة اوملرت حاليًا اللتهام أكرب مساحة من األراضي الفلسدطينية عدن وريدق بنداء اجلددار      

ولديه احلددود املسدتقبلية     اإلسرائيليةاحلدود املستقبلية ، بهدل جعله العع  وتكثيف النشاط االستيطاني

، وجيعلدها عبدارة عدن    يةطينالفلسد  األراضدي الفلسطينية وذلك الن اجلدار الفاصل يعيل صفة الدولدة عدن   

احلكدم   أشدكا  املوضوع ال  يتجاوز شكل من  أن أيشؤونها ،  إدارةيرت  للفلسطينيني  أنكنتونات ميكن 

هددل  ي، بدل  "سكانيددة ال سياسدةوتعرل بد"ال فحسب رتسيم احلدودباجلدار الفاصل ليه يهدل  الذاتي

كون على األراضي خار  اجلدار وبالتالي ميكدن  مت التفاوض يوما ما ي إذاجما  املفاوضات حتى تقعيم  إىل

، يف ظدل احلددي  عدن    % من مساحة الضفة الغربيدة 41يكون الكيان الفلسطي  املستقبلي يف اقل من  أن



39 | P a g e               ت ا ف ل  م

 

 والتحرير المقاومة تيار -  العاصفة اتقو|  | «فتح» الفلسطيني الوطني التحرير حركة

 

اململكةة األ دنيةة الفلسةطينية     كيانيه فلسطينية متحدة مدع اململكدة األردنيدة الامشيدة حتمدل مسدمى "      

وع الوحدوي مقتصرًا علدى الضدفة الغربيدة يف ظدل حالدة االنقسدام       " واخلشية من أن يكون املشراهلامشية

التشرذم الفلسطي  بدني شدطري الدوون يف الضدفة الغربيدة وقطداع غدعة وسدعي إسدرائيل إىل تعميدق هدذا            

  االنقسام. 

ت بدذهن أصدحاب السدور، لكدن     حظي  ما إذا كانت هذه املعاني قد ال ندري يف كل حاوأختم الدراسة و 

 وهجدرة سدكانية  سكانيددة   سياسدة"بإتباع التوسع السور لتحقيق األمن مع  يراهنون علىأنهم  املؤكد لدينا

؛ جدوهره أن األمدن ال   ًاخمالفد  ًامقاومة الفلسدطينية رأيد  ، بينما سيكون لل"الفلسطي  الكيان اجلغرايفحبق 

، جليتدو العنصدرية  التخلدي عدن عقليدة ا   ينا  بهذا األسلوب االنععالي، وإمنا برد احلقدوق إىل أصدحابها و  

املسدتمرة ضدد الشدعب الفلسدطي  باعتبدار أنهدم أشدخاص مهجدرون داخليدا أو           ألقسريعملية التهجت و

الجئون، كما وتربز استنتاجات هذه الدراسة احلاجة إىل معاجلة األسباب اجلذرية للصراع وبشكل خاص 

النمدو السكانددي   خشدية مدن    نيمدن أصدحابها الشدرعي    األرضتفريغ  إجراءاتسياسة إسرائيل املتمثلة يف 

 )النمو الدميغرافدي(

  دا  الفص :اجلتوليات يطرحها الباحث ملواجهة 

الذكرى الرابعة لقرار حمكمة العد  الدوليدة يف الهداي ، الدذي اعتربتده اجنداز عداد         وحنن على أعتاب

تنتهدك   احدتال  ، وكشف إسرائيل على حقيقتها كدولة اسي ُااذ لصاحل الشعب الفلسطي وأخالقي وسي

 يدعو البح  إىل : كافة القوانني واملواثيق الدولية، وتلتهم حقوق الفلسطينيني وأمالكهم

أسداليب اسدتخدام املرايدا لعكده ضدوء الشدمه يف عيدون اجلندود          مدن سدلمية  ال حتجاجدات * تصعيد اال

ق الصدفارات  واملستوونني اإلسرائيليني، أو إحداث ضجيج صداخب بدالطرق علدى األوعيدة املنعليدة وإودال      

، إىل وتتة أعلى من الصمود واملقاومة الفلسطينية املسلحة ضدد اجلددار   إلزعا  سكان املستوونات اجملاورة

العاز ، وأن تبتكر املقاومة أساليب جديدة حتطم أسطورة اجلدار الذي ميتدحه االحتال ، كمشروع يراهن 

علني وصدمود أهلندا ميكدن أن يكدون بشدكل      عليه يف عقيدته ومنهجه بعد سقوط جدار برلني، فمظاهرات ن
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أمشل وأوسع وسيلة ضغط حلمل االحتال  على وقدف بنداء اجلددار وإزالتده، لدذلك جيدب الرتكيدع علدى         

الصورة اإلنسانية اليت خلفها اجلدار يف املقام األو ، لدحر االدعاءات اإلسرائيلية اليت يرو  لا يف إعالمه 

تطاع أن يوقف العمليات االستشهادية بعرضه صور الضحايا الدذين  التحريضي حو  أهمية اجلدار كونه أس

قتصدادية  السياسدية واال  الديت حلقدت بدالنواحي    ضدرار األ تاركًا خلفده صدورة   سقطوا خال  هذه الجمات

بيئية ويف املياه والطبيعة ويف شتى نواحي احليداة وحمدوال العديدد مدن     التعليمية والنفسية والجتماعية واالو

 . وحدتها املرتابطة جغرافيًاعن  مععولةمناوق  إىلسكانية التجمعات ال

، باعتبارها وسيلة ضغط فعالة مجاهتيًا ميكنهدا االسدتحواذ علدى مشداعر     "اإلعالمية الربامجب* االهتمام "

وقلوب وعقدو  اجلمداهت، السديما االهتمدام باجلواندب اإلنسدانية، عدرب بد  عدروض تلفعيونيدة وثائقيدة            

ية ترسا الوية الوونية يف وسائل اإلعالم املختلفة وعلدى أرض اجلددار أيضدًا بالصدور     ولوحات فنية إبداع

للمتسدابقني حتدى    مهمة وونيدة مقدسدة  واإلحصائيات واللغات املتعددة ومنح وسام شرل وو  باعتبارها 

ني، تكتمل الصورة ولتجسد االنعكاسات واألضرار واملخاور الديت خلفهدا اجلددار علدى األهدالي الفلسدطيني      

بالتالي ينكشف زيف هذا االحتال  احلقيقدي الدذي يتغندى دائمدًا بالدميقراويدة وامحافظتده علدى حقدوق         

 اإلنسان، فيما ممارساته تضحى ذلك. 

* يدعو الباح  السلطة الوونية الفلسطينية والفصائل واملؤسسات احمللية والدولية وحقوق اإلنسان وأيضًا 

إسرتاتيجية وموقف موحد ملواجهة اجلدار، حتى ال يعتمد كحل لفض اجلماهت الفلسطينية إىل رسم خطة 

أي نعاع سياسي يف املستقبل واحلدي  عن جداران حدودية أخرى، وتغليب لغة احلوار والدبلوماسية بني 

 األورال.

يدعو الباح  األشقاء العرب واملسلمني قادة وشعوب إىل االلتعام بالتعبت عن غضبهم يف مستات مؤيدة  *

تندد باجلدار والتحر  املوازي الفعا  من أجل محاية أخوانهم وأشقائهم الفلسطينيني يف األراضي احملتلة 

املقدسة "أرض الرباط" بنصرتهم دينيًا وسياسيًا وعسكريًا وماديًا يف القدل اجلرحية والضفة احملتلة وغدعة  

مي، وامدا ميتلكدون مدن أسدلحة     احملاصرة، مدن خدال  الددور اجلداد اإلقليمدي بنظاميده العربدي واإلسدال        
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اسرتاتيجي جترب إسرائيل والغرب املتمرتل خلفها على االنصياع حلقدوق الشدعب الفلسدطي  يف أرضده،     

والعمل على دعم صمود أهلنا الثابتني يف القدل ويف األراضي املهددة باالستيالء والضم خاصدة دعدم صدمود    

 التارويددة أرضدنا علدى وجودندا السدكاني فدوق     وندا  احلفداظ علدى دميغرافيت  املدعارعني وربطهدم بداألرض و   

مواجهة برامج التهجت والدتطهت العرقدي الديت ميارسدها االحدتال  االحاللدي        أنالفلسطينية العربية أي 

والربامج  األشكا واالستيطاني والعنصري جيب ان تشمل تععيع الصمود والرباط والوجود الفلسطي  بكافة 

للفلسطينيني قدرب اخلدط األخضدر مدع      اإلسكانمشاريع  ودعمإىل االستثمار الباح   ، ويهيبواإلمكانات

األسدرة الدوليدة   تضافر جهود * . تقوم به األختة مستقباًل دولة الكيان ملنع أي زحف استيطاني صهيوني

عن  تحمل مسؤولياتهأن يوواملنتظم الدولي صاحب القرارات الشرعية اليت جيب احرتامها واالنصياع لا، 

التفريغية للصراع( والقانونية )مثل جرائم احلدرب  -ق عال  الوضع السياسي )مثل الطبيعة االستيطانيةوري

د علدى حقده يف   واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية( وآثار الصراع على حقوق الشعب الفلسطي  وبشكل حمد

االسدتيطان وأن  ه، ووقدف الجدرة اليهوديدة إىل أرض فلسدطني ومجيدع أنشدطة       مصتالعودة وحق تقرير 

الذين هجروا من أرضهم، استنادًا إىل قرارات الشدرعية   يتحمل مسئولياته اجتاه عودة السكان الفلسطينيني

وأخدتًا  * .م 5393الدولية اليت كفلت حقوق الشعب الفلسطي  وحقه يف إقامة دولته علدى أراض عدام   

يف املقاومة والنضا  ويف لغة الدبلوماسدية   واخلرو  برؤية موحدة يدعو الباح  إىل توحد املوقف الفلسطي 

واحللو  السياسية مع االحتال ، لددعم القدرار الفلسدطي ، ولدذلك جيدب مندع وإزالدة أي فرصدة تتديح          

لالحتال  بالعبد  داخدل السداحة الفلسدطينية، السديما إنهداء حالدة االنقسدام الفلسدطي  ورأب الصددع           

يف سياسي، تستغله إسرائيل لتواصل العدوان على ما تبقى مدن  الفلسطي  وما أفرزه من معامل انقسام جغرا

 وإقامدة من ورل واحد  األرضوبذلك يهدل االحتال  من اجلدار واالستيطان فرض الوقائع على أراضي، 

دوله للمستوونني يف الضفة الغربية ويكون شعبنا  حماصدر باجلددار واالسدتيطان والقددل قدد مت تهويددها       

 .دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غعه قامةإلبالكامل وال جما   
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علينا أن نعمل على ضرورة استنهاض دور الريدف يف االنتفاضدة ويف مقاومدة االحدتال       وأختم مقوليت بتنه

ونقطة االنطالق يف ذلك هي الدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان واستنهاض اجلهد الوو  بهذا االجتداه  

 االستيطاني، كذلك ضرورة تفعيدل دور احلركدة الوونيدة يف   االستعماري سروان وخاص يف ضوء استشراء ال

القدل وتصعيد زخم التحر  الشعيب يف مواجهدة إجدراءات التهويدد وعمليدات الرتانسدفت      مناوق الضفة و

قيادة وونية موحدة تتوىل إدارة املعركة بكافدة   ، وتشكيلألقسري والطوعي وخمططات التوسع االستيطاني

ا، ويف خمتلف اجملاالت السياسية والكفاحية واالقتصادية واالجتماعية واإلعالميدة والرتبويدة امدا    جوانبه

يكفل التناغم يف السياسات والتكامل يف اجلهدد الدوو  والدقدة يف اختيدار التكتيكدات، ... بلدورة خطدة        

ر يف معركدة اجملابهدة   وونية إلعادة بناء الوضع الداخلي الفلسطي  اما يؤمن مقومدات الصدمود واالسدتمرا   

عتقد أن الغضب الفلسطي  من اجلدار يتتتى من تتثته على مسدار املقاومدة، وال   أال ، وللعدوان واالحتال 

فاملقاومدة لدن تعجدع عدن إبدداع وسدائلها       ، االنفصالية اليت حتض على بنائده.  حتى من العقيدة العنصرية

الفعدل ورد الفعدل، والعقيددة العنصدرية أمدر يعلمده       الخرتاق اجلدار إذا ما قررت ذلك، هذا عائد لقدانون  

 الفلسطينيون جيداا منذ عشرات السنني ويكتوون بنتانه على مدار الساعة.

 مصطلحات أستخدمها الباحث يف د استه:

يعرل املفكر السياسي األمريكي بدو  كنيددي اجلغرافيدا السياسدية بشدكل مبسدط        :اجلغرافيا السياسية 

أي الطريقة اليت تؤثر بها املسداحة، والتضداريه واملندا  علدى      ،غرافيا على السياسةبتنها تع  تتثت اجل

 هي دراسة الوحدات أو األقاليم السياسية كظاهرات على سطح األرض. ، فأحوا  الدو  والنال

وتعد  األرض،   Geoمصطلح جيوبولتيكا تعبت مركب من مقطعني  (Geopolitics) :اجليوبولتيكا

Politic  اها سياسية، وعلى ذلدك تعد  اجليوبولتيكدا "علدم سياسدة األرض". وهدو مثدرة لعلمدي         ومعن

  اجلغرافيا والسياسة ويعتمد عليهما اعتمادًا كبتًا وخباصة اجلغرافيا السياسية.
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وتعدددد   Geoتكددددون مصددددطلحها مددددن مقطعددددني   وي : (Geostrategy)اجليوسةةةةجاتيجية 

قوة العسكرية لكسب أهدال احلرب، غت أن مفهومهدا  فن استخدام ال هيلغويًا  [ و]Strategyأرض،

تطور واكتسب قاعدة علمية مشولية وأصبحت تع  االستخدام األمثدل للمعطيدات السياسدية واالقتصدادية     

 مصطلح أكثر مشواًل من اجليوبولتيكا.ووالعسكرية، 

النسدبة للمواصدالت   يتحدد املوقع االسرتاتيجي لبلد ما مدن خدال  موقعده اجلغدرايف ب     :موقع اسجاتيجي

 .الدولية وأهميته االقتصادية

علم يتناو  دراسة اجملتمعات البشرية من حي  حجمهدا و بناهدا و تطورهدا و خصائصدها      الدميغرافية:

   العامة و ال سيما من النواحي الكمية.

 نيدة معيندة.  هو تعايد عدد السكان بشكل متصاعد خال  فدرتة زم  : النمو السكانةي )النمو الدميغرافةي( 

تة سريعة ويف ظرل وجيع نتيجة تهو تعايد عدد السكان بو :الدميغرافةي )االنفجا  السكاني( االنفجةا 

   الوالدات املرتفعة ونسبة الوفيات املنخفضة. التفاوت احلاصل بني نسبة

جنبيدة".ومن وجهدة   دائرة املعارل الربيطانية "محاية األمة من خطر القهر على يدد قدوة أ   وتعرل األمن"

نظر هنري كسينجر وزير اخلارجية األمريكي األسبق يع  أي تصرفات يسعى اجملتمدع عدن وريقهدا إىل    

 حفع حقه يف البقاء.

انتقا  السكان مدن املكدان األصدلي )مكدان املغدادرة( إىل مكدان اإلقامدة اجلديدد، وهدي          : سكانيةة هجةرة

  تة أو دائمة.قسمني: هجرة داخلية وهجرة خارجية. وتكون مؤق

مرحلة دميغرافية تع  االنتقا  من نظام دميغرايف متوازن يتميدع بوفداة وخصدوبة    : االنتقةال الدميغرافةي 

 معا إىل نظام عصري متوازن بوفاة وخصوبة منخفضتني.  مرتفعتني

املسدتععمعر   يقصد به قيام البلد املستعمر بتهجت أعداد كدبتة مدن سدكانه إىل البلدد     :االستعما  االستيطاني

 قصد االستيطان به.
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قعيدة  ايعّرفه قامول علم االجتماع كمفهوم حمايد باعتباره نسقًا مدن املعتقددات واملفداهيم )و    أيديولوجيا :

وعيارية ( يسعى إىل تفست ظواهر اجتماعية معقدة من خال  منطق يوجده ويبسدط االختيدارات السياسدية     

ظار آخر نظدام األفكدار املتداخلدة كاملعتقددات واألسداوت الديت       االجتماعية لألفراد واجلماعات وهي من من

تؤمن بها مجاعة معينة أو جمتمدع مدا وتعكده مصداحلها واهتماماتهدا االجتماعيدة واألخالقيدة والدينيدة         

     .والسياسية واالقتصادية وتربرها

للشدعب نصديب يف   كلمة يونانية األصل، ويقصد بها النظدام السياسدي الدذي يكدون فيده       :الدميقراطيةة 

   احلكم عن وريق ممثلني عنه ينتخبهم بكامل احلرية

جمموع اإلجراءات واألعما  الادفة إىل مواجهة مشكل سكاني يف احلاضر أو املستقبل : سكانيةة سياسةة

أو البنيدة السدكانية أو توزيدع السدكان أو تنظديم الجدرة والتوسدع         سواء تعلق األمر  بالتعايدد الددميغرايف  

 . احلضري

 الظاهرة املراد دراستها، وتكون إما وبيعية أو بشرية أو اقتصادية. :الكيان اجلغرايف 

هي الربامج املسموعة واملرئية واملكتوبة املكونة للمشهد اإلعالمدي، والادفدة إىل ربدط     :اإلعالمية  الربامج

 االتصا  مع اجلمهور

املطالبة بإقامدة وودن قدومي لليهدود يف      ، عمل زعماؤها على53حركة ظهرت خال  القرن  :الصهيونية 

 فلسطني.

حمكمة تابعة لألمم املتحدة، تنظر يف املنازعات بني الدو ، مقرها امدينة الهاي  :حمكمة العدل الدولية 

 بهولندا.

منظمة عاملية تضم يف عضويتها مجيع دو  العامل املسدتقلة تقريبدا. تتسسدت منظمدة األمدم       : األمم املتحدة

يف مدينة سان فرانسيسكو يف والية كاليفورنيا األمريكيدة، تبعدا ملدؤمتر     5341أكتوبر  01ريا املتحدة بتا

 دومبارتون أوكه الذي عقد يف العاصمة واشنطن
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 01تتسست بتداريا  وهي  مجيع دو  العامل املستقلة تقريباعاملية تضم يف عضويتها  منظمة: األمم املتحدة

 يف والية كاليفورنيا األمريكيدة، تبعدا ملدؤمتر دومبدارتون أوكده      يف مدينة سان فرانسيسكو يف5341أكتوبر

 واشنطن
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