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الجدار الحالي والموافق عليه  تشرين ثاني ۲۰۰۳ 

توقعات الجدار حسب توصيات جيش الدفاع اإلسرائيلي 
ومطالب المؤسسات االستيطانية. 

اجلدار اإلسرائيلي املستكمل (أيلول ٢٠٠٣)

اجلدار حتت اإلنشاء

سياج إضافي 

مسار اجلدار موافق عليه من قبل مجلس وزراء 
إسرائيل (تشرين أول ٢٠٠٣)

مناطق فلسطينية مسيجة بشكل مزدوج 

"القدس الكبرى" اإلسرائيلية
مسار اجلدار حول مستوطنات اودميم 

ضواحي القدس الفلسطينية خلف اجلدار 

توقعات اجلدار حسب توصيات اجليش 
اإلسرائيلي

مسارات اجلدار التي طالبت بها املؤسسات 
االستيطانية 

مناطق القدس الشرقية التي يسكنها 
فلسطينيون  

مستوطنات مدنية وريفية يهودية 

اخلط األخضر ١٩٤٩

 نسبة السكان الفلسطينيون املتأثرون
 باجلدار في الضفة الغربية

السكان املبعدون عن األراضي
 الزراعية بسبب اجلدار 

السكان املبعدون خارج اجلدار 
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اجلدار املبني حالياً 

امتداد اجلدار
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 مع اضافة متديدات جدار وادي
األردن السابقة واملتوقعة

مع اضافة متديدات اجلدار
 السابقة واملتوقعة 
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 ٢٠٠٣خریطة الطریق لعام 
  

مبادرة السالم العربیة والتي اقترحت االعتراف  ٢٠٠٢في بیروت في آذار عام  التي عقدتیة طرحت المملكة العربیة السعودیة في قمة الجامعة العرب
، ١٩٦٧انسحاب إسرائیل إلى حدود عام و إسرائیل وتطبیع العالقات مع كافة الدول العربیة الثانیة والعشرین في مقابل إنهاء االحتالل، بالكامل 

متفق "و " عادل"على األراضي الفلسطینیة المحتلة مع القدس الشرقیة عاصمة لها، فضال عن حل  والموافقة على قیام دولة فلسطینیة ذات سیادة
 .وقد اختارت حكومة شارون عدم الرد رسمیًا على عرض مبادرة السالم العربیة وتجاهلته على مدى سنوات ١ .لمشكلة الالجئین الفلسطینیین" علیه

 

دولة فلسطینیة قادرة على "مریكي جورج بوش رؤیته للسالم في الشرق األوسط، داعیا إلى إنشاء ، حدد الرئیس األ٢٠٠٢حزیران من عام  ٢٤في 
ومع ذلك، فإن تحدید الحدود والسیادة الفلسطینیة كانت لیظل مؤقتا "٢. مع إسرائیل" في أمن وسالم جنبا إلى جنب" للعیش " البقاء وتتمتع بالمصداقیة

غیر "وة على ذلك، تعهد بوش بعدم دعم أي دولة فلسطینیة حتى ینتخب الشعب الفلسطیني قادة جدد عال. لحین التوصل إلى تسویة نهائیة
ویقدموا ترتیبات أمنیة " مؤسسات سیاسیة واقتصادیة جدیدة تقوم على أساس الدیمقراطیة واقتصادیات السوق والعمل ضد اإلرهاب"، وینشؤوا "إرهابیین

ذه الشروط قد واجهت العدید من االنتقادات على أنه تدخال ال مبرر له في الشؤون الفلسطینیة، وصف أحمد بالرغم من أن ه٣ . جدیدة مع جیرانهم
، ألنها المرة األولى التي تقوم فیها اإلدارة "تغییر تاریخي في الموقف األمریكي"عبد الرحمن ، أمین عام مجلس الوزراء الفلسطیني خطاب بوش بأنه 

  ٤".الحل الوحید لهذا الصراع هو إنهاء االحتالل والحصول على دولة من أجل العیش في سالم إلى جانب إسرائیل "األمریكیة باالعتراف بأن 
 

االتحاد (في األشهر التي تلت خطاب الرئیس بوش، عملت الحكومة األمریكیة جنبًا إلى جنب مع شركائها في اللجنة الرباعیة للشرق األوسط 
كان ینظر لهذا النهج الدولي الجدید الذي طرحته الوالیات . على مقترح لتسویة الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي ٥)یااألوروبي واألمم المتحدة وروس

و  ٢٠٠٠ام المتحدة لعملیة السالم على أنه ردًا على أعمال العنف وٕاراقة الدماء بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین منذ اندالع االنتفاضة الثانیة ع
، أصدرت اللجنة الرباعیة أخیرا خریطة ٧ بعد عدة تأخیرات أولیة ٦".لى الدعم الدولي في الفترة السابقة للحرب على العراقمحاولة للحصول ع"

، ")الفلسطیني على أساس وجود دولتین -خریطة الطریق إلیجاد حل دائم للصراع اإلسرائیلي :" في الكامل( ٢٠٠٣الطریق من أجل السالم عام 
وللمرة األولى منذ قرار التقسیم الصادر عن األمم  ٨.توجیهیة من شأنها أن تصل إلى حل الدولتین في غضون ثالث سنوات واضعًة بذلك خطوطاً 

نجح المجتمع الدولي في التعبیر عن رؤیة واحدة موحدة وشاملة لتسویة الصراع العربي اإلسرائیلي، والتي تضمنت إقامة دولة "، ١٩٤٧المتحدة عام 
، والتي تأثرت ٢٠٠٢تتكون خریطة الطریق التي طرحها بوش في خطابه في یونیو  ٩ .٪ من أرض فلسطین التاریخیة٢٢على " فلسطینیة مستقلة

حیث سیتم العمل في المرحلة األولى على إنهاء العنف بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین، وتجمید النشاط . بمبادرة السالم العربیة من ثالث مراحل
، وتفكیك البؤر االستیطانیة وتعزیز وٕاصالح الحكومة الفلسطینیة، واتخاذ خطوات )بما في ذلك النمو الطبیعي للمستوطنات(ئیلي االستیطاني اإلسرا

أما . ٢٠٠١ملیون فلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة نتیجة الحملة األمنیة اإلسرائیلیة منذ عام  ٣.٥تسهل الظروف القاسیة التي یعاني منها 
 لة الثانیة فسیتم استحداث دولة فلسطینیة مستقلة بحدود مؤقتة، في حین أن المفاوضات النهائیة بشأن الحدود الدائمة للدولة الفلسطینیةفي المرح

 .٢٠٠٥وقضیة الالجئین ووضع القدس ستعقد في المرحلة الثالثة واألخیرة، وتنتهي باالعتراف الدولي بكل من فلسطین وٕاسرائیل بحلول عام 
  

خریطة  ن خریطة الطریق نتیجة المفاوضات بین أطراف النزاع، ولم تكن الحكومة اإلسرائیلیة أو الفلسطینیین مقتنعین في الواقع بأنه سیتم تنفیذلم تك
خریطة  وأعرب عوزي النداو، وزیر حزب اللیكود المسؤول عن جهاز المخابرات والعالقات اإلستراتیجیة مع الوالیات المتحدة بأن. الطریق بالكامل
طالبت إسرائیل بأن تكون االلتزامات اإلسرائیلیة مرهونة بتلبیة الفلسطینیین بكافة  ١٠".خریطة لكارثة وطنیة"و " جائزة ضخمة لإلرهاب"الطریق كانت 

وعالوة على  .اسيمطالبهم وأولها اتخاذ خطوات حاسمة ضد العنف الفلسطیني، فضال عن تغییر القیادة الفلسطینیة كشرط مسبق إلحراز أي تقدم سی
. ، وأنها ال تقدم ضمانات أمنیة كافیة"یهودیة"ذلك، فقد اعترضت إسرائیل من أن خریطة الطریق ال تطالب الفلسطینیین باالعتراف بإسرائیل كدولة 

دال من اللجنة الرباعیة للشرق األوسط، أخیرا، أصرت الحكومة اإلسرائیلیة بأن تقوم الوالیات المتحدة بمراقبة التزام األطراف بالواجبات المترتبة علیها ب
یعتبر معظم الفلسطینیین خریطة الطریق نسخة محسنة عن ١١. كما طالبت باستخدام حق الفیتو للتصویت على أي قرار للتقدم إلى المرحلة المقبلة

بالنهج التدریجي المتسلسل التفاقات أوسلو  كما ذكرتهم خریطة الطریق. اتفاق أوسلو التي لم تذكر قیام دولة فلسطینیة مستقلة كهدف من أهدافها
  ١٢ .التي لم تطبق على أرض الواقع، األمر الذي أدى إلى شكهم في أن تتطور إلى ما بعد المرحلة األولى

  

طریق، وادعى ، كان األمر الوحید الذي یمكن أن یوافق علیه المسؤولون اإلسرائیلیون والفلسطینیون هو خارطة ال٢٠٠٣من عام ) یولیو(بحلول تموز 
ألقت الحكومة اإلسرائیلیة باللوم على الفلسطینیین لفشلهم في كبح جماح . البعض بأن اللجنة الرباعیة للشرق األوسط لم یكن لها أي دور فعال

ستیطاني واستمرت في خلق والمسلحین من حركة المقاومة الفلسطینیة، ووفقا للفلسطینیین فإن إسرائیل لم تكن ملتزمة بإنهاء التوسع اال" االنتحاریین"
وعالوة على ذلك، . وقائع على األرض من خالل بناء الجدار العازل على األراضي الفلسطینیة، وبالتالي فإنها تعمل على تقویض فكرة حل الدولتین

م دولي، إال أن الفلسطینیین سرعان بالرغم من أن الفلسطینیین قد وافقوا على خریطة الطریق بسبب تحدیدها اللتزامات كال الطرفین بسبب تمتعها بدع
سوف تستخدم كأداة ضغط ضد الفلسطینیین فحسب ولن  -١٣مع التحفظات األربعة عشر اإلسرائیلیة الملحقة بها  -ما اعتقدوا بأن خریطة الطریق 
لمفاوضات، على الرغم من أنها بمثابة محطة سیاسیة مرجعیة في ا ٢٠١٤ال تزال خارطة الطریق حتى العام . تقود إلى أیة نتیجة في النهایة

  !في ملف الصراع" تاریخیة"أصبحت وثیقة 
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