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الضفة الغربية

      
  

البحر االبيض املتوسط

 

 .قسم من طريق ٤٤٣ والذي يغلق منطقة بدو

قطاع غزة

 الضفة
الغربية

انفصال كل من جماعات مستوطنتي
 عمانوئيل واريئيل  إلى "إصبعين"

يحاصر "اإلصبعان" سوياً أكثر من ۰۰۰,۲٥
 فلسطيني من ثالثة جهات مع طريق عبور واحد

 من الجهة الشرقية للجدار 

تقليص حجم مستوطنة الفي مناشيه حيث سيتم
هدم وإعادة بناء أجزاء من الجدار وبذلك وضع
ثالثة قرى فلسطينية وبعض األراضي المجاورة

على الجهة الشرقية من الجدار.

إزاحة المسار بما يقارب الواحد والنصف كيلو 
من شمال طريق ٤٦٥ ودمج مساحات أقل من
 بساتين الزيتون وأراضي من قرية رانتيس. 

إصبع اريئيل يحيط بثالثة
 قرى هي: دير بلوط ورفات

 والزاوية. 

المسار المعدل - ابريل ۲۰۰٦
المسار السابق - فبراير ۲۰۰٥ 

المسار الجديد يزيل قرية بيت إكسا واألراضي
 المحيطة بها من جهة القدس للجدار ويضعها
 ضمن مجموعة بدو \ بيت سوريك من قرى

 الضفة الغربية. هذه المنطقة محاطة بالجدار من
 ثالثة جهات وطريق ٤٤۳ من الشمال.

سوف تحاط قرية الولجة بالجدار من جميع
الجهات وسيدمج الجدار معظم البنية التحتية في

القرية ولكنه سيفصل القرية عن أراضيها 
الزراعية.

تم نقل أجزاء عدة من المسار التي كانت مخطط
 بناؤها على الخط األخضر إلى الشمال لتبنى

 داخل الضفة الغربية. 

تقلص "الفقاعة" التي وضعها
الجدار حول مستوطنة اشكلوت،

وسيبقى المحجر على جهة الضفة
 الغربية من الجدار. 

الجبعة ستدخل ضمن
مجموعة غوش عتسيون. 

۲۰۰٦ تموز  الجدار،  في مسار  التغيرات  نظرة على  الغربية:  الضفة  في  الجدار  بشأن  تحديثات 

تتضمن:  التعديالت 

Map adapted from: United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs
Cartography: OCHA-OPT - July 2006. 
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 ٢٠٠٦ لعام المسار المعدل لجدار الفصل اإلسرائیلي
    

لس الوزراء ، وافق مج١بعد صدور عدة مقترحات من قبل وزراء وأجهزة أمنیة بخصوص إعادة النظر في مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربیة
اتبعت الحكومة اإلسرائیلیة في قرارها المحكمة العلیا اإلسرائیلیة التي في . ٢٠٠٦٢) أبریل(اإلسرائیلي على مسار نهائي بشكل أو بآخر في نیسان 

اب سیاسیة ولیس حین استمرت في رفضها سماع شكوى وٕادانة الفلسطینیین ومنظمات حقوق اإلنسان اإلسرائیلیة بأن الجدار الفاصل قد بني ألسب
المسار  ألسباب أمنیة، كانت قد قضت في عدة مناسبات بأن التوازن بین األمن واالعتبارات اإلنسانیة كانا غیر متناسبین، مطالبین بأن یتم تغییر

المستوطنات اإلسرائیلیة تجاهلت المحكمة العلیا اإلسرائیلیة في أحكامها قضیة عدم شرعیة  ٣.من أجل إلحاق أقل ضرر ممكن بالسكان الفلسطینیین
، فضلت المحكمة العلیا ٤وعلیه، مع إهمالها لإلدانة الدولیة للجدار باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. التي أدت إلى بناء الطرق االلتفافیة في الجدار

ماكن دون منع بناء الجدار داخل الضفة التركیز على اختبارات التناسب، مما أدى إلى المطالبة بإجراء تغیرات في مسار الجدار في عدد من األ
  .الغربیة أو منع األضرار الجسیمة الناجمة عنه، ونزع الملكیة وتقیید الحركة التي لحقت السكان الفلسطینیین نتیجة لذلك

  
كم، أي أكثر من  ٧٠٠ثر من أك -عند االنتهاء من بناءه - اإلسرائیلي سیكون  "السیاج األمني"، فإن طول ٥وفقًا للخریطة الرسمیة للمسار الجدید

٪ على األقل من ٨٠وعلیه، فإن  .٦كم فحسب) ٣١٥(، الذي یبلغ طوله نحو )الخط األخضر( ١٩٤٩ضعفي طول خط الهدنة المتفق علیه عام 
ذلك، فإن بناء  وعالوة على. الجدار العازل لن یقع داخل الخط األخضر، وٕانما سیتم بناءه داخل الضفة الغربیة، أي على األراضي الفلسطینیة

٪ ٤٥.٥الجدار على طول هذا الطریق، جنبا إلى جنب مع التوسع االستیطاني اإلسرائیلي المخطط لها، من شأنه أن یؤدي إلى الضم الفعلي لحوالي 
لمستوطنات داخل ٪ من أراضي الضفة الغربیة التي تقع خارج الجدار الفاصل، وا٩.٠وهذا یشمل ما یقارب . ٧في الضفة الغربیة من قبل إسرائیل

٪ من أراضي الضفة الغربیة، إضافة إلى غور األردن الذي ستسیطر علیه المستوطنات اإلسرائیلیة بشكل حصري، وسیشكل ٨.٠الجدار التي تشكل 
  .٪ من أراضي الضفة الغربیة٢٨.٥

 
لدة في الضفة الغربیة سینتهي بهم المطاف قریة وب ٤٢فلسطیني من ) ٦٠,٥٠٠(، فإن حوالي ٢٠٠٦في حال اكتمل بناء الجدار حسب مسار عام 

یعیشون على الجانب "قریة سوف  ٢٨فلسطیني من  ١٢٤،٣٠٠، في حین أن "في مناطق بین الجدار والخط األخضر أو في مناطق مغلقة"بالعیش 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الجدار  ٨".اديإغالق مالشرقي، ولكن سیحیط بهم الجدار من ثالث جهات وسیتم السیطرة علیهم من الجهة الرابعة بواسطة 

ملیون فلسطیني یعیشون على  ٢سیفصل أكثر من "، وكذلك "فلسطیني مقدسي عن بقیة الضفة الغربیة ٢٣٠،٠٠٠یفصل أو یعزل أكثر من "سوف 
عواقب إنسانیة وخیمة على  عالوة على ذلك، فإن بناء الجدار على طول المسار المخطط له٩."من الجدار عن القدس الشرقیة" الشرقي" الجانب

خصصة الفلسطینیین داخل الضفة الغربیة وخارجها، حیث أنه سیقوم بتقسیم مجتمعاتهم ویحرمهم من شبكات الدعم االجتماعي، والرعایة الطبیة المت
اقتصادیة لكثیر من ویسبب الجدار الفاصل أیضا ضائقة  ١٠.وكذلك من الوصول إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل واألماكن المقدسة

إضافة إلى ذلك،  ١١.الفلسطینیین، مثل المزارعین المقیدین جزئیًا أو كلیا من الوصول إلى أراضیهم من أجل جني محاصیلهم أو رعایة حیواناتهم
لى الجانب اآلخر یواجه المزارعون الفلسطینیون وأصحاب األعمال على جانبي جدار الفصل العدید من الصعوبات في الوصول إلى المستهلكین ع

خاصة فیما یتعلق "، وهو واضح  "یجرد الفلسطینیین من حقوقهم المائیة" ٢٠٠٦وأخیرا، فإن جدار الفصل اإلسرائیلي على طول مسار عام . منه
یة المحتلة فحسب، ٪ من الضفة الغرب٢.٢كم شمال الضفة الغربیة، ورغم أنهما تغطیان  ٢٢بمستوطنتي ارییل وكدومیم قرب قلقیلیة، اللتین تمتدان 

  ١٢".إال أنهما تستولیان على معظم الموارد المائیة القیمة 
 

 رغم أن إسرائیل تدعي باستمرار أن الفصل هو إجراء أمني، تم تقویض هذه الحجة حیث أن المسار لن یساهم بالضرورة في المحافظة على الوضع
وحتى قبل اإلعالن عن المسار الجدید في عام  ١٣.مقارنة بالخط األخضر" فة مراقبته ستكون أكثر صعوبة وتكل"األمني اإلسرائیلي نظرا الن 

سي ، كان مسئولون حكومیون مختلفون قد ربطوا الجدار بالحدود المستقبلیة إلسرائیل، مما یشیر إلى أن المخاوف األمنیة لم تكن السبب الرئی٢٠٠٦
ن أن الهدف الحقیقي للجدار هو إنشاء حدود جدیدة لتحل محل الخط األخضر، بالتالي، زاد ذلك من مخاوف الفلسطینیین م ١٤.في تحدید مساره

 ٢٠٠٦إن المسار المعدل لعام . والتي من شأنها أن تعزز عملیة االستحواذ اإلسرائیلي على أجزاء واسعة من األراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة
لسباق إسرائیل في خلق وقائع على األرض التي ستزید من تعقید ] دعم"[مجرد لم یفعل شیئا یذكر للتخفیف من هذه المخاوف، حیث أنه یبدو 

  ١٥."الجهود نحو إنشاء دولة فلسطینیة قابلة للحیاة
  

بالرغم من مطالبة المجتمع  ١٦.٪ منه داخل الضفة الغربیة٨٥كم، ویمتد  ٧١٢، یبلغ الطول المتوقع لجدار الفصل حوالي ٢٠١٤اعتبارا من عام 
تكف فورا عن بناء الجدار في األراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقیة وما حولها، وأن "یل مرارا وتكرارا بأن الدولي إلسرائ

تعوض عن  تزیل على الفور الهیكل اإلنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جمیع القوانین التشریعیة واللوائح التنظیمیة المتصلة به، وأن
٪ من ٦٢ونتیجة لذلك، فقد تم االنتهاء من بناء  ١٧.، إال أن إسرائیل رفضت االمتثال لذلك حتى اآلن"جمیع األضرار الناجمة عن تشیید الجدار 

 ١٨.٪ منه في المستقبل القریب٢٨٪ منه حالیا قید اإلنشاء في حین أنه یخطط لبناء ١٠الجدار، و 
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