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مقاطعات تحت اإلدارة الفلسطينية (محافظات) 

مستوطنات إسرائيلية مدنية \ ريفية خلف الجدار

مستوطنات إسرائيلية متوقع توسعها 

 الخط األخضر ۱۹٤۹

أجزاء من الجدار سيتم االنتهاء من بنائها 
(تموز ۲۰۰۳)

أجزاء متوقعة من الجدار 

مستوطنات إسرائيلية مدنية \ ريفية داخل مسار بديل للجدار

مستوطنات إسرائيلية داخل مناطق فلسطينية مسجية
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Map 1: Israel's Separation Fence:
Completed and Projected Sections  - July 2003

الجدار اإلسرائيلي المتوقع حسب
 التوصيات األولية للجيش اإلسرائيلي

مسارات بديلة للجدار غير مؤكدة في الوقت
 الحالي لضم ُكتل استيطانية إضافية 

"مقاطعة" فلسطينية \ 
"مقاطعة" في حال مسار بديل للجدار 
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 ٢٠٠٢جدار الفصل اإلسرائیلي، 
  

ریطانیة حدیثة العهد ، بل تعود إلى عهد االنتداب البریطاني وتقریر لجنة اللورد بیل الب تالفصل بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین لیسالتقسیم و  إن فكرة
فلسطین وتهجیر السكان من أجل استیعاب المهاجرین الیهود في فلسطین و إنهاء الصراع بین الحركة الصهیونیة " تقسیم"والذي اقترح  ١٩٣٧لعام 

بأن " القناعات الصهیونیة"على مدى العقود الالحقة، لم یكن هنالك أي فصل جغرافي وذلك بسبب ). ٧انظر إلى الخریطة (والشعب الفلسطیني 
یطلق على اسحق . ألنه لن یؤدي إال إلى خسارة أكبر لوطنهم" التقسیم"رفض الفلسطینیون مشاریع ومقترحات . في كل فلسطین" حقًا تاریخیاً "للیهود 

لجدار " األب الفكري'اسم  ١٩٩٥وحتى اغتیاله في عام  ١٩٩٢والحقا من عام  ١٩٧٧وحتى عام  ١٩٧٤رابین، رئیس الوزراء اإلسرائیلي من عام 
عندما فرضت إسرائیل إغالقًا عسكریًا على الضفة الغربیة وقطاع غزة  ١٩٩٣جاءت الخطوة األولى في هذا الفصل المادي عام   ١.الفصل الحالي

ابین حكومة حزب العمل برئاسة اسحق ر  أقامت، ١٩٩٤وفي عام . عن طریق وضع نقاط التفتیش ومنع الفلسطینیین من الدخول إلى إسرائیل والقدس
 ١٩٩٥معبر قطاع غزة، وشكل رابین في السنة التالیة لجنة خاصة لمناقشة خطط أخرى لفصل اإلسرائیلیین والفلسطینیین، إال أن اغتیاله في عام 

 .حال دون تحقیق رؤیته ببناء جدار الفصل في الضفة الغربیة
 

، ارتفعت األصوات اإلسرائیلیة تدعوا إلى اإلسراع في تنفیذ خطة ٢٠٠٠م عا) سبتمبر(في أیلول ) انتفاضة األقصى(ومع اندالع االنتفاضة الثانیة 
وافق ایهود باراك، رئیس الوزراء اإلسرائیلي بعد . ١٩٩٦فصل أحادیة الجانب، والتي كان یجري اإلعداد لها من قبل الحكومات اإلسرائیلیة منذ عام 

وبعد   .من الضفة الغربیة إلى إسرائیل الفلسطینیینیطرة بشكل منهجي على دخول شهر على قرار إنشاء مجموعة من الحواجز والعوائق األخرى للس
، اعتمدت حكومة ارئیل شارون المشروع وحددت مسارًا لجدار الفصل یمتد ٢٠٠١من عام ) ینایر(الهزیمة االنتخابیة الیهود باراك في كانون الثاني 

، وافق مجلس ٢٠٠٢) یونیو(حزیران  ٢٣في و  .٢إلى إسرائیل" یهودا والسامرة"من منطقة " اإلرهابیین"من داخل الضفة الغربیة من أجل منع تسلل 
على المرحلة األولى من بناء الجدار الذي یمتد من شرق الخط األخضر ویعانق مدینة القدس، باإلضافة إلى  ٢٠٧٧الوزراء اإلسرائیلي في قرار رقم 

األردن، كما وافق المجلس على استمرار تواجد القوات العسكریة اإلسرائیلیة في الضفة  كم من المنطقة الفاصلة غرب نهر ٢٠امتداده مسافة 
و أن المسار المفصل والنهائي سیتقرر من قبل رئیس " ال یمثل حدودًا سیاسیة أو غیرها"و " إجراء أمني"ونص القرار على أن الجدار یعد . ٣الغربیة

 ٤.الوزراء ووزیر للدفاع
 

كم من شمال الضفة الغربیة بالقرب من قریة سالم إلى مستوطنة الكانا جنوب شرق قلقیلیة ) ١٧٥(ن الجدار الذي یمتد مسافة وضم المقطع األول م
شمال شرق الضفة  تیاسیر الواقعة أما في المرحلة الثانیة ، فقد امتد الجدار إلى قریة. كم ٢٢ مساحتها قطعة أرض من شمال وجنوب القدس

وتمت الموافقة الحقًا على بناء الجدار حول حدود بلدیة القدس . لمرحلة كذلك بدایة فصل غور األردن عن بقیة الضفة الغربیةالغربیة، وحددت هذه ا
 .وجنوب مستوطنة الكانا

 

بوط أشكاًال متعددة، حیث یتكون من جدار اسمنت صلب بطول ثمانیة أمتار مر " المنطقة العازلة"مترا من  ١٠٠-٣٠ویتخذ الجدار الذي یضم 
بأبراج مراقبة وطرق مخصصة للدوریات في بعض المناطق، وسلسلة من السیاج؛ بعضها كهربائیة، وخنادق وأسالك شائكة وأجهزة استشعار في 

 .مناطق أخرى
  

إسرائیل "وتطالب أصبحت اإلدانة الدولیة لجدار الفصل واسعة النطاق، حیث أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عدة قرارات تدین الجدار العازل 
ة المتفق بوقف وٕالغاء بناء الجدار في األراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقیة وما حولها، حیث أن بناءه یحید عن خط الهدن

مصادرة "ء الجدار یشمل كما حذرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة من أن بنا. ٥"ویتناقض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة ١٩٤٩علیه عام 
، كما حذرت كذلك "وتدمیر األراضي والموارد الفلسطینیة، وتعطیل حیاة اآلالف من المدنیین المحمیین والضم الفعلي لمساحات شاسعة من األراضي 

اإلسرائیلي وتحقیق السالم في  على الفلسطینیین المدنیین وعلى احتماالت حل الصراع الفلسطیني[...] تأثیرًا مدمرًا "من أن المشروع سیكون له 
تفید بان الجدار یخالف القانون الدولي ویعیق حصول الشعب الفلسطیني على  ٢٠٠٤أصدرت محكمة العدل الدولیة فتوى في عام  ٦ ."المنطقة

محكمة بأن على إسرائیل أن قضت ال .حقهم في حكم ذاتي ویتجاوز بصورة كبیرة ما هو مسموح به لسلطة االحتالل بموجب القانون الدولي اإلنساني
، والتي من الممكن أن تصبح بمثابة ضم "ُتوقف على الفور أعمال بناء الجدار في األراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك داخل القدس وحولها"

وبالمثل، فقد  .٧لتي لحقت بهملألراضي الفلسطینیة، ویجب أن تعید الممتلكات التي استولت علیها، فضال عن تعویض الفلسطینیین عن األضرار ا
مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر جدار الفصل غیر شرعي وحثت الحكومة اإلسرائیلیة على إزالته من األراضي الفلسطینیة  أعربت المفوضیة األوروبیة

   .المحتلة
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