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ملخص: 
لقد داأبت اإ�رصائيل منذ قيامها، وحتى يومنا هذا، با�شتخدام اأب�شع الو�شائل والأ�شاليب 
جت�شد  لكي  اأرا�شيه؛  لرتك  ودفعه  الفل�شطيني،  ال�شعب  لرتهيب  الدويل؛  للقانون  املخالفة 
�شعب،  بال  )اأر�ض  البداية  منذ  ال�شهيونية  احلركة  رفعته  الذي  املبداأ  الواقع  اأر�ض  على 
ل�شعب بال اأر�ض( فارتكبت الكثري من املذابح، و�شادرت الأرا�شي، وزرعتها بامل�شتعمرات 
وامل�شتعمرين، حيث كان من بني الو�شائل امل�شتخدمة لتحقيق الغاية ال�شابقة، ال�رصوع ومنذ 
الذي كان  الفل�شطينية املحتلة،  الأرا�شي  العن�رصي يف  الف�شل  باإقامة جدار   ،2002 عام 
وبخا�شة  كافة،  املجالت  يف  الفل�شطيني،  وال�شعب  املواطن،  على  �شلبية  كارثية  اآثاراً  له 

القت�شادية. 
ولتف�شيل كّل ما �شبق فقد قمت بتق�شيم هذه الدرا�شة اإىل مبحثني، وعده مطالب وذلك 

على �لنحو �لآتي: 
املبحث الأول: الآثار ال�شلبية للجدار القاتل على القت�شاد الفل�شطينّي  ●
املطلب الأول: اأثره على اجلانبني ال�شناعي والتجاري.  �
املطلب الثاين: اأثره على الزراعة، والعمالة الفل�شطينية.  �
املبحث الثاين: اأثره ال�شلبي على املواطنني الفل�شطينيني.  ●
املطلب الأول: اآثاره القت�شادية ال�شلبية على مواطني ال�شفة الغربية.  �
املطلب الثاين: اآثاره القت�شادية ال�شلبية على املواطنني املقد�شيني.  �
خامتة، وتو�شيات.  ●
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The Lethal Wall and Its Negative Economy Impact 
on the Palestinian People 

A Study on Public International Law 

Abstract: 

Since its establishment, Israel has persisted to use hideous violations 
of international law to terrorize the Palestinian people to drive them off 
their land so as to realize the Zionist motto: «A land without people for 
people without land». To realize this, it committed numerous massacres, 
confiscated land to colonize it with settlements and settlers. One of its means 
to achieve this aim was to construct the racial segregation wall in 2002 on 
the Occupied Palestinian Territory. This has had a disastrous impact on the 
Palestinian people. 

This study is divided into two parts, first, the negative impact of the 
lethal wall on Palestinian economy and second, its negative effect on 
Palestinian civilians. At the end of the paper there is a conclusion with 
results and recommendations. 
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خطة الدراسة: 
على الرغم من م�شي اأكرث من عقد من الزمن على �رصوع �شلطات الحتالل الإ�رصائيلي 
على  ال�شلبية  اآثاره  اأن  اإل  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  على  القاتل)1(  اجلدار  بناء  يف 
اإىل  الو�شول  معه  ي�شعب  يوم، مما  بعد  يوما  تتفاقم  لزالت  الفل�شطيني  واملواطن  الوطن، 
باملواطن،  تلحق-  زالت  ول  حلقت-  التي  واملعنوية  املادية  اخل�شائر  حلجم  دقيق  تقدير 

والقت�شاد الوطني الفل�شطيني.
ومع ذلك، ف�شوف نحاول من خالل هذه الدرا�شة اأن ن�شلط ال�شوء على الآثار الكارثية 
لهذا اجلدار من الناحية القت�شادية، مما قد ي�شاعد باإعداد ملف قانوين، واقت�شادي ي�شع 
الفل�شطيني  للمواطن  القاتل  التي ت�شبب بها اجلدار  الإ�رصار  التعوي�ض عن  موؤ�رصات حلجم 
والدولة الفل�شطينية املعرتف بها حديثا باأغلبية �شاحقة من الدول اأع�شاء املجتمع الدويل، 

لكي يكون جاهزاً عند البدء مبفاو�شات احلل النهائي للق�شية الفل�شطينية.
ومبا اأنني قد تناولت بالدرا�شة والبحث يف بحث �شابق يل )وهو قيد التحكيم والن�رص( 
الآثار ال�شلبية للجدار القاتل واجلوانب الجتماعية النف�شية، ال�شحية، التعليمية، احل�شارية 
على  القاتل  للجدار  ال�شلبية  الآثار  الدرا�شة،  هذه  يف  اأتناول  �شوف  لذا  الفل�شطيني،  لل�شعب 
القت�شاد الفل�شطيني يف املجالت ال�شناعية والتجارية والزراعية، وما اأحلقه ويلحقه من 

اأ�رصار اقت�شادية على مواطني ال�شفة الغربية.
بناء على ما �شبق فاإنني �شاأق�شم هذه �لدر��شة �إىل مبحثني رئي�شيني يحتوي كل 

منهما على مطلبني، وذلك على �لنحو �لآتي: 
املبحث الأول: الآثار ال�شلبية للجدار القاتل على القت�شاد الفل�شطيني:  ♦
املطلب الأول: اأثره على اجلانبني ال�شناعي والتجاري. �
املطلب الثاين: اأثره على الزراعة، والعمالة الفل�شطينية. �
املبحث الثاين: اأثره ال�شلبي على املواطنني الفل�شطينيني. ♦
املطلب الأول: اآثاره القت�شادية ال�شلبية على مواطني ال�شفة الغربية. �
املطلب الثاين: اآثاره القت�شادية ال�شلبية على املواطنني املقد�شيني. �
خامتة، وتو�شيات. ♦
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املبحث األول - اآلثار السلبية للجدار القاتل على االقتصاد الفلسطيين:

املطلب األول - أثره على اجملالني الصناعي والتجاري:

لقد ظهر اأثر اجلدار ال�شلبي على القت�شاد الوطني الفل�شطيني الكلي، من خالل تاأثريه 
على املن�شاآت القت�شادية وال�شناعية الفل�شطينية، واملوارد القت�شادية والإنتاجية لل�شعب 
الفل�شطيني.فاجلدار، يعرقل تطّور كثري من املن�شاآت، حيث يقف عائقا اأمام اإمكانية حترك 
امل�شانع واملن�شاآت بحرية، لت�شويق منتجاتها وتوريدها اإىل كامل الأرا�شي الفل�شطينية)2(، 
فقد كانت الأ�شواق املحلية الفل�شطينية قبل بناء اجلدار تعتمد اعتماداً كبرياً على امل�شتهلكني 
النقل  ا�شتخدام  اأ�شلوب  اأن  الغربية)3(، كما  ال�شفة  ال�شمالية من  املناطق  الإ�رصائيليني، يف 
من موؤخرة �شاحنة اإىل اأخرى، جعل من نقل ال�شلع بني املناطق الواقعة خارج اجلدار، وتلك 

الواقعة داخله، مكلفة ومرهقة)4(.
اإ�شافة اإىل ما �شبق، فاإن اجلدار القاتل �شيوؤدي اإىل تعذر الو�شول اإىل الأ�شواق اخلارجية 
الفل�شطينية- كما حدث يف حقبة ما بعد  ال�شوق  التكاليف، وبالتايل �شت�شبح  باأقل  اأي�شا 
الأجنبية،  ال�شلع  ا�شترياد  �شي�شبح  املناف�شة، كما  الإ�رصائيلية  لالأ�شواق  1967 رهينة  عام 
حم�شورا بني الإ�رصائيليني، مما �شيجعل من خيار النف�شال القت�شادي عن اإ�رصائيل امراأ 
�شعبًا)5(، وهو ما يظهر الرغبة الإ�رصائيلية احلقيقية من بناء اجلدار القاتل، وهو �شم اأكرب 

ن�شبة من اأرا�شي ال�شفة الغربية اإىل اإ�رصائيل.)6(
القت�شاد  وزارة  اأجرتها  القاتل،  للجدار  ال�شلبي  القت�شادي  الأثر  عن  درا�شة  ويف 
الوطني الفل�شطيني يف وقت مبكر، تبني منها اأن اجلدار القاتل يهدد منو وتطور القت�شاد 
الفل�شطيني، حيث اأنه يوؤدي اإىل تدمري نحو 200 من�شاأة جتارية و�شناعية، وت�رصيح %46 
من العمال، بالإ�شافة اإىل اأن 49% من املن�شاآت التجارية وال�شناعية القائمة يف مناطق 
جنني وطولكرم وقلقيلية تفكر، ولديها النية بالإغالق، والتوقف عن العمل يف ظل ا�شتمرار 
التجارية  املن�شاآت  جمموع  من   %12.6 ن�شبته  ما  املن�شاآت  هذه  وت�شكل  اجلدار،  بناء 
وال�شناعية يف املنطقة)7(، كما اأدى بناء اجلدار القاتل اإىل عزل كثري من املن�شاآت ال�شناعية 
داخله، اأي ما بني اجلدار، واخلط الأخ�رص، وقد بلغ عددها 750 من�شاأة، منها 430 من�شاأة يف 
حمافظة طولكرم وحدها، واأ�شارت نتائج امل�شح الذي اأجراه اجلهاز املركزي لالإح�شاء يف 
573 من�شاأة،  اأن جمموع املن�شاآت القت�شادية التي هدمت بلغ  مطلع اآب من عام 2004، 
اأُغلقت، منها )952( اأغلقت  اأن )960( من�شاأة  551 من�شاأة، تهدمت ب�شكل كلي، كما  منها 
ب�شكل نهائي،)8( وقد بلغ عدد املن�شاآت التي اأغلقت اأبوابها منذ البدء يف بناء اجلدار القاتل 
املحتلة،  الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  تقع  من�شاأة   )1702(  2006 عام  وحتى   2002 عام 
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)245( منها تقع يف و�شط ال�شفة الغربية، و )127( من�شاأة تقع يف جنوب ال�شفة الغربية 
الفل�شطيني  القت�شاد  على  الإغالق  �شيا�شة  اأثر  باأن  امل�شادر  بع�ض  وخل�شت  املحتلة)9(، 
اإ�رصائيل دخول  ا�شتمرار منع  30%، يف حالة  الإنتاجية بن�شبة  اإىل انخفا�ض يف  �شتوؤدي 

املواد اخلام الالزمة لل�شناعة الفل�شطينية.)10(

املطلب الثاني - أثره على الزراعة، والعمال الفلسطينيني:

مل يقت�رص الأثر ال�شلبي للجدار القاتل على املجالني ال�شناعي والتجاري يف القت�شاد 
الفل�شطيني بل امتد ليطال عماد القت�شاد الفل�شطيني؛ وهي الزراعة، حيث اأدى بنائه اإىل 
تدمري القطاع الزراعي الفل�شطيني؛ وذلك من خالل تدمريه، وم�شادرته ع�رصات الآلف من 
الإ�رصائيلية،  اإ�شدار احلكومة  اإىل  بالإ�شافة  الزراعية اخل�شبة)11(،  الأرا�شي  الدومنات من 
 7 و   2 بتاريخ  ع�شكرية  اأوامر  اأربعة  القاتل،  اجلدار  بناء  يف  ال�رصوع  من  مبكر  وقت  ويف 
الواقعة بني  الفل�شطينية  الأرا�شي  باأن  2003، تعلن فيها  اأكتوبر من عام  الأول/  ت�رصين 
اأجل  من  املرهق  الت�شاريح(  )نظام  وو�شعت  مغلقة،  منطقة  هي  الأخ�رص،  واخلط  اجلدار 
الواقعة خلف  الأرا�شي  اإثباتا مللكية  ت�شكل  ل  الت�شاريح  باأن هذه  واأعلنت  اإليها،  الدخول 
اجلدار)12(، ويقع على عاتق املالك الفل�شطيني اإثبات اإقامته الدائمة يف تلك املنطقة ليتمكن 

من احل�شول على الت�رصيح.
ومبا اأن مالكي الأرا�شي الزراعية الواقعة يف املنطقة املغلقة يعتمدون على العمال 
مل�شاعدتهم يف زراعتها، وجني حم�شولها، والذين هم عادة من ال�شباب الذين تقل اأعمارهم 
عن 35 عاما، الذين ترف�ض طلباتهم يف احل�شول على الت�شاريح، وتعطى فقط اإىل ماّلك تلك 
الأرا�شي)13(، الذين ل يتمّكنون وحدهم من ا�شتغاللها، مما جنم عنه مزيد من ال�شعوبات 
يف  ل�شيما  الفل�شطينيني)14(،  للعمال  البطالة  ن�شبة  بزيادة  وت�شّبب  لهم،  القت�شادية 
املحافظات ال�شمالية من ال�شفة الغربية املحتلة، التي يقع فيها نحو 40% من الأرا�شي 

الزراعية يف ال�شفة الغربية)15(.
وقد اأثر نظام الت�شاريح هذا، ب�شكل حاد اأي�شا على انتقال العمال الفل�شطينيني للعمل 
امل�شموح  الفل�شطينيني  العمال  بعدد  تتحكم  اإ�رصائيل  اأ�شبحت  حيث  الأخ�رص،  اخلط  داخل 
لهم بالدخول، ومبا يحقق م�شلحتها فقط، مما اأدى اإىل ارتفاع ن�شبة البطالة يف املجتمع 
الفل�شطيني)16(، كما اأدى اإىل التهجري البطيء، والق�رصي للمواطن الفل�شطيني اإىل داخل الوطن 
وخارجه، نتيجة لفقده لأر�شه وعمله و�شكنه)17(، وبخا�شة اأن معدل الزيادة ال�شكانية يف 

الأرا�شي الفل�شطيني املحتلة يبلغ 2.5-3% �شنويًا)18(.
القانوين  الدفاع  هيئة  وع�شو  الفل�شطيني،  الدويل  القانون  خبري  ذهب  فقد  لذلك 
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ما  عّد  اإىل  القا�شم  اأني�ض م�شطفى  الدكتور  الأ�شتاذ  الدولية  العدل  اأمام حمكمة  الفل�شطيني 
تقوم به اإ�رصائيل من م�شادرة لالأرا�شي وتدمري ما عليها من مزروعات هو )مبثابة جرمية 
اإبادة للجن�ض الب�رصي( اأو على الأقل ال�رصوع فيها، اإذ ل ي�شرتط يف الإبادة اأن تكون اآنية، 
كما ل ي�شرتط يف ال�شم اأن يقتل يف احلال، واإمنا يكفي اأن يوؤدي اإىل ذلك يف �شيا�شة متعمدة، 
التحرك والتنقل،  ال�شارمة على  اإىل ذلك، وهي الإغالق، والقيود  وخطوات تنفيذية تو�شل 

وتدمري م�شادر الرزق، والتحكم يف املاء«)19(.

املبحث الثاني - “األثر االقتصادي السليب للجدار القاتل على املواطن 
الفلسطيين”:

�شوف اأحتدث يف هذا املبحث اأول عن الأثر ال�شلبي للجدار القاتل على مواطني ال�شفة 
اآثاره على املواطنني املقد�شيني يف  اأحتدث عن  اأول، ثم  الغربية املحتلة، وذلك يف مطلٍب 

مطلٍب ثاٍن.

املطلب األول - األثر السليب للجدار القاتل على مواطين الضفة الغربية:

الوطني  بالقت�شاد  القاتل،  اجلدار  بناء  اأحلقها  التي  املدمرة  الآثار  اإىل  بالإ�شافة 
حياة  جوانب  اآثاره،  طالت  فقد  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  وبخا�شة  برمته،  الفل�شطيني 
الآثار،  اأخطر هذه  اإعاقته حلرية احلركة لهم من  الفل�شطينيني كافة، وقد يكون  املواطنني 
ذلك لأنها قد اأثرت على احلقوق الأخرى كافة)20(. من حقهم يف فالحة اأر�شهم، وحقهم يف 
العمل، وحقهم يف دخول عا�شمتهم )مدينة القد�ض( ، عدا عن الأ�رصار املادية الأخرى التي 

حلقت بهم ومبمتلكاتهم، وذلك على �لنحو �لآتي: 
املجتمع أ.  فئات  اأكرث  من  الفل�شطينيون  املزارعون  يعترب  �ملز�رعني:  على  �آثاره 

الفل�شطيني ت�رصرا من بناء اجلدار؛ ذلك لن الأ�رص الفل�شطينية تعتمد يف دخلها على امل�شادر 
املحلية، وخا�شة الزراعة.وت�شري بع�ض الدرا�شات املتعلقة باجلدار القاتل اأن )47.6%( من 
الأ�رص الفل�شطينية قد فقدت م�شدر دخلها املحلي، ب�شبب بناء اجلدار القاتل، وكان التباين 

يف هذا املجال ملحوظا بني خمتلف حمافظات ال�شفة الغربية املحتلة.)21(
ولعل ال�شبب الرئي�ض لفقدان الدخل، هو اعتماد معظم الأ�رص الفل�شطينية املت�رصرة على 
الأرا�شي الزراعية التي مت اقتالع ما بها من اأ�شجار مثمرة، خالفًا لأحكام القانون الدويل، 
والقانون الدويل الإن�شاين، والتي كانت ت�شكل م�شدر دخلها املحلي)22(، ي�شاف اإىل ذلك، اأن 
اجلزء املتبقي من اأرا�شي املزارعني التي جنت من عمليات امل�شادرة فقد حالت ال�شلطات 
الإ�رصائيلية دون زراعتها وا�شتثمارها، وذلك من خالل منع املزارعني واأ�رصهم، واأدواتهم 
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الزراعية من دخولها بحرية، مما اأثر على دخلهم ب�شورة �شارة، وعمل على حتويل كثريين 
جنني  فمحافظات  وامل�شاعدات)23(؛  الإغاثة  على  تعتمد  اأ�رص  اإىل  منتجة  اأ�رص  من  منهم 
وقلقيلية وطولكرم اأنتجت عام 2000 ما قيمته 200 مليون دولر من املنتجات الزراعية، 
اأي ما يعادل 45% من الإنتاج الزراعي لل�شفة الغربية جميعها، ولكن بعد بناء اجلدار وما 
رافقه من قيود وعراقيل، فاإنها مل تتمكن من اإنتاج ما كانت تنتجه، و�شتن�شم هي وغريها 
اإىل  الغذاء  الغربية يف  ال�شفة  التي كانت تعتمد عليها  الفل�شطينية  من املدن واملحافظات 

قائمة من يحتاجون اإىل امل�شاعدات الغذائية.)24(
الدفاع  وزارة  تعر�ض  ال�شابقة،  اإجراءاتها  على  القانوين  الطابع  اإ�شفاء  اأجل  ومن 
الإ�رصائيلية على مالكي الأرا�شي مبالغ حمدودة على �شبيل التعوي�ض، ل تتنا�شب اإطالقا مع 
القيمة ال�شوقية لهذه الأرا�شي)25(، علما باأن املواطنني الفل�شطينيني، وبت�شجيع من ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية، يرف�شون ب�شدة قبول مبداأ التعوي�ض؛ مل�شا�شه بكرامتهم ووطنيتهم.
�آثاره على �لعمال: ي�شكل العمل داخل اإ�رصائيل م�شدر دخل مهم لكثري من الأ�رص 	. 

انقطعت  الأ�رص  من هذه  ان كثرياً  تبني  احلدودية، حيث  املناطق  الفل�شطينية، وخا�شة يف 
وبدون  املنظم،  غري  العمل  وبخا�شة  القاتل،  اجلدار  بناء  ب�شبب  اإ�رصائيل  يف  العمل  عن 
ت�شاريح عمل)26(. وقد اأظهرت نتائج بع�ض الدرا�شات اأن حمافظة جنني كانت الأكرث تاأثراً 
بالنقطاع عن العمل يف اإ�رصائيل، يليها حمافظات بيت حلم و�شلفيت، وقلقيلية، ورام اهلل، 
واأخريا اأريحا، نظرا لعدم قدرة �شوق العمل الفل�شطيني على توفري فر�ض عمل بديلة وكافية 

ل�شتيعاب العاطلني عن العمل.)27(
الوظائف  �شوق  اإىل  الو�شول  يف  اكرب  �شعوبة  يواجهون  الفل�شطينيون  اأ�شبح  كما 
املوجودة خارج اجلدار، نظرا حلاجتهم اإىل ت�شاريح م�شبقة من �شلطات الحتالل للدخول 
الذين يعي�شون  23.6% من  الأقل  اأو اخلروج منها.لذا فقد قام على  اإىل املناطق املغلقة، 
غربي اجلدار بتغيري عملهم كليا مقارنة بن�شبة 21.7% من الذين يعي�شون �رصقي اجلدار)28(.

اأخرى منها؛ تعر�ض عدد كبري منهم للطرد  اآثار �شلبية  اإقامة اجلدار عدة  لقد جنم عن 
نتيجة طول فرتة غيابهم عن العمل)29(، وبالتايل جلوء اإ�رصائيل اإىل ال�شتعانة بعمال اأجانب 
ليحلو مكانهم، كما احلق اجلدار ال�رصر اأي�شا بال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، نظرا خل�شارتها 
جلزء من مواردها املرتبطة بفرتات ا�شتغال العمال، وما ي�شتحقونه من مدخولت عن اأعمالهم 

يف اإ�رصائيل، وهذا اأدى اإىل تناق�ض ح�شيلة الإيرادات العامة لل�شلطة الفل�شطينية.)30(
حرية ت.  تقّييد  اإىل  القاتل  اجلدار  بناء  اأدى  �لقد�س:  مدينة  دخول  من  �حلرمان 

مواطني ال�شفة الغربية يف دخول املدينة املقد�شة، حيث اأقامت ال�شلطات الإ�رصائيلية 12 
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نقطة عبورية تربط ال�شفة الغربية املحتلة مبدينة القد�ض، وي�شمح حلاملي الت�شاريح من 
)31( وت�شبه هذه  فقط،  منها  نقاط  اأربع  با�شتخدام  اإليها  بالدخول  الغربية  ال�شفة  مواطني 
النقاط الأربع املعابر احلدودية، ويخ�شع مواطني ال�شفة الغربية الداخلني منها اإىل تدقيق 

امني معقد.)32(
عمل اجلدار القاتل على تق�شيم حمافظة القد�ض اإىل ثالثة مقاطع معزولة بع�شها عن 
بع�ض من جهة، وعن باقي مدن ال�شفة الغربية وحمافظاتها من جهة اأخرى، حيث عزلت 
البلدة القدمية، مع جمموعه من الأحياء املحيطة بها عن اأي امتداد وتوا�شل مع الأرا�شي 
املحتلة.كما ف�شل اجلدار القاتل الأحياء وال�شواحي ال�رصقية للمحافظة عن املدينة، واأحيط 
ال�شمال،  بحواجز ونقاط تفتي�ض من كل اجلهات، وانقطع التوا�شل مع القرى والبلدات يف 

وال�شمال الغربي من املحافظة)33(.
لقد ترك اجلدار القاتل تاأثريات �شلبية على العائالت والأ�رص الفل�شطينية على جانبي 
اجلدار، حيث مل يراع م�شاره، الذي اأعدته احلكومة الإ�رصائيلية و�شادقت عليه يف مطلع عام 
2002، الت�شابك اجلغرايف، وعالقات املجتمع الواحد ل�شكان املحافظة)34(، حيث حرم اأكرث 
من 200 األف من �شكان �شواحي املدينة من دخولها، عدا عن باقي مواطني ال�شفة الغربية 

املحتلة)35(.
ال�شلبية 	.  الآثار  اأبرز  من  الفقر  يكون  قد  �لأخرى:  و�ملعنوية  �ملادية  �لأ�رش�ر 

مزارعني،  من  كافة  ب�رصائحهم  الغربية،  ال�شفة  مبواطني  القاتل  اجلدار  بناء  اأحلقها  التي 
وجتار،)36( وموظفني وغريهم، مما ولد لديهم ال�شعور بالإحباط، اإل اأن ذلك اأدى اإىل ابتداع 
الأ�رص الفل�شطينية لعدة و�شائل متكنها من التغلب على ظروفها ال�شعبة، ومنها التوفري يف 
ا�شتخدام الكهرباء واملاء والنفقات.وقد اأدى ذلك اإىل التغيري يف بع�ض العادات الجتماعية، 
من خالل الخت�شار يف النفقات املرتتبة على الزيارات واملنا�شبات الجتماعية، مبا يف 
ذلك نفقات التعليم؛ حيث عمدت بع�ض الأ�رص )وخا�شة يف منطقة اجلنوب( اإىل تاأخري دخول 

اأبنائهم للمدار�ض ملدة �شنة/ للعمل على توفري م�رصوف �شنه درا�شية كاملة)37(.
اأما املراأة فقد �شاهمت يف مواجهة الفقر الناجم عن اجلدار القاتل، من خالل م�شاهمتها 
املواد  وتغليف  والتطريز،  كاحلياكة،  املنزل  داخل  اإنتاجية  باأعمال  بالقيام  الإنتاج  يف 
الغذائية، بل والعمل لدى بع�ض امل�شانع الواقعة يف مناطقهم ال�شكنية، ومن مل تتمكن منهن 

من العمل عملت على بيع حليها وذهبها ملواجهه متطلبات احلياة.)38(
بالإ�شافة اإىل الفقر، احلق اجلدار اإ�رصارا مادية بهم ومبمتلكاتهم، نتيجة لردة الفعل 
الإ�رصائيلية على اأعمال املقاومة والحتجاجات الأ�شبوعية واليومية على بناء اجلدار القاتل، 
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من حتطيم لزجاج املنازل،)39( واإطالق النار على خزانات املياه، وتعمد ا�شتخدام القوات 
الإ�رصائيلية للمواد الكيماوية، واملياه العادمة، وتوجيهها للمتظاهرين وداخل املنازل)40(، 
النبي �شالح، حيث مت توثيق ذلك من قبل موؤ�ش�شة  كما ح�شل وب�شورة متكررة يف قرية 

احلق الفل�شطينية.

املطلب الثاني - األثر السليب للجدار القاتل على املواطنني املقدسني:

بعد اأن انتهت حرب عام 1967، باحتالل اإ�رصائيل ملدينة القد�ض العربية، بداأت اإ�رصائيل 
بخطواتها املتالحقة لتهويد املدينة، وحمو طابعها العربي والإ�شالمي، واتفقت احلكومات 
ل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  فو�شعت  ذلك،  على  واليمني  الي�شار  من  املتعاقبة  الإ�رصائيلية 
القد�ض �شيا�شة وا�شحة لإ�رصائيل؛ وهي احلفاظ على ن�شبة مئوية ل�شكان )املدينة املوحدة( 
احلكومات  اتبعت  ذلك  على  عرب.وبناء   %22 مقابل  يهود   %78 ب  والعرب  اليهود  من 
املواطنني  حمل  اجل  من  والرتهيب  الرتغيب  بني  املزج  على  تقوم  �شيا�شة  الإ�رصائيلية 
�شكانها)41(،  من  الآلف  ونزوح  هجرة  اإىل  ما  مرحلة  يف  اأدى  مما  تركها،  على  املقد�شني 
ال�شطرين  دمج  لتج�شيد  العملية  الإجراءات  من  �شل�شلة  اإ�رصائيل  اتخاذ  مع  ذلك  تزامن  وقد 
الغربي وال�رصقي من املدينة املقد�شة متهيدا ل�شمها، مثل: اإلغائها للق�شاء، والإدارة العربية 

للمدينة، وحل جمل�شها البلدي)42(.
الإ�رصائيلي  الكني�شت  اقر  فقد  ال�شابقة،  اإجراءاتها  على  القانوين  الطابع  ولإ�شفاء 
اإ�رصائيل،)43(  لدولة  عا�شمة  القد�ض،  ب�شان  الأ�شا�ض  القانون   ،1980 عام  يف  )الربملان( 
والذي رف�شه املجتمع الدويل، ممثال بهيئة الأمم املتحدة وذلك باإ�شدار جمل�ض الأمن الدويل 

لقراره رقم 478 )1980م( )44(.
وحول  الغربية،  ال�شفة  اأرا�شي  يف  القاتل  اجلدار  ببناء  الإ�رصائيلي  القرار  جاء  لقد 
مدينه القد�ض لكي يحقق ما مل ت�شتطع حتقيقه الإجراءات ال�شابقة طوال �شتة واأربعني عامًا، 
وذلك من خالل �شل�شلة من القيود على املقد�شني مبا فيها حريتهم يف احلركة)45(، وال�شكن، 
ت�شجيع  على  الإجراءات عملت  مقابل هذه  املدينة)46(، ويف  مغادرة  على  لدفعهم  والعمل؛ 
القاتل حول  بناء اجلدار  اأن  املدينة و�شواحيها، وبذلك جند  الإقامة يف  امل�شتوطنني على 
املدينة جاء ا�شتكمال، وتدعيمًا للهدف احلقيقي له، وهو دفع املواطن املقد�شي اإىل الهجرة 
الق�رصية، وذلك لأن احلكومة الإ�رصائيلية اعرتفت ولأول مرة يف عام 2005 باأن ))العتبار 

يف حتديد م�شار اجلدار لي�ض اأمنيًا فقط، واإمنا يدخل يف ذلك اعتبارات اأخرى(( .)47(
وتف�شياًل لالأثر ال�شلبي للجدار القاتل على املواطنني املقد�شيني، ف�شوف اأحتدث عن 
اأتناول  والثاين  والتعليم،  ال�شكن  يف  وحقهم  الجتماعي،  باجلانب  يتعلق  الأول  جانبني: 
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فيه الأثر القت�شادي ال�شلبي.
)�أ( : �لأثر �ل�شلبي للجد�ر �لقاتل على حق �ملقد�شيني يف �ل�شكن و�لتعليم: 

عمل اجلدار القاتل على تق�شيم حمافظة القد�ض اإىل ثالثة مقاطع معزولة عن بع�شها 
اأخرى، حيث عزلت  من جهة، ومعزولة عن باقي املحافظات واملدن الفل�شطينية من جهة 
البلدة القدمية عن جمموعة من الأحياء املحيطة بها عن اأي امتداد وتوا�شل مع الأرا�شي 
مما  كافة،  اجلهات  من  التفتي�ض  ونقاط  باحلواجز  املدينة  واأحيطت  املحتلة،  الفل�شطينية 
زاد من معاناة املواطنني الفل�شطينيني جمعيًا، حيث تعّد مدينة القد�ض هي �رصيان احلياة 

الرئي�ض للقرى، وال�شواحي املحيطة بها يف املجالت املختلفة.)48(
املدينة، ب  يتم عزلهم عن  �شوف  الذين  املقد�شيني  امل�شادر عدد  قّدرت بع�ض  حيث 
اإىل املدينة حفاظًا على هويتهم  اأعداداً كبرية منهم للعودة  120.000 مقد�شي، مما دفع 
دعم  يوجد  اأن  دون  ال�شعاب مبفردهم،  ذلك جميع  مواجهني يف  فيها،  ال�شكن  وحقهم يف 
حقيقي و/ اأو كاف من ال�شلطة الفل�شطينية)49(، حيث عملوا على تاأهيل ما ميكن تاأهيله من 
البيوت واملخازن داخل البلدة القدمية لي�شكنوا فيها.وبذلك اأ�شبحت مدينة القد�ض من اأكرث 
مدن العامل ازدحامًا، حيث تبلع م�شاحة ال�شقة يف احلي الإ�شالمي 40م2، ويف احلي الأرمني 

54م2، ويف احلي اليهودي 75م2. )50( 
اأدت  كما  واجلرمية،  العنف  وقد جّر معه مظاهر  املدينة،  الفقر من معامل  اأ�شبح  لقد 
يوؤثر  اأ�شبح  والذي  املدينة،  يف  الع�شوائي  البناء  ظاهرة  ظهور  اإىل  كبرية  باأعداد  عودتهم 
من  عودتهم  اأثرت  كما  القدمية)51(،  للبلدة  واحل�شاري  العام  امل�شهد  على  وا�شح  ب�شكل 
اإىل  العودة  هذه  اأدت  حيث  املدينة؛  يف  التعليم  عملية  على  القد�ض  مدينة  اإىل  ال�شواحي 
ال�شغط على الغرف الدرا�شية، يف مدار�شهم التي هي بيوت م�شتاأجرة، نتيجة ل�شتيالء بلدية 
الأردنية، مما �شكل عبئًا على  التي كانت تابعة للحكومة  القد�ض على املدار�ض احلكومية، 
الطلبة واملدر�شني معًا، واأدى اأي�شًا اإىل ت�رصب الطلبة، لعدم قدرة املدار�ض على ا�شتيعابهم، 
حيث تراجعت القدرة ال�شتيعابية ملدار�ض القد�ض يف عام 2007، اإىل اأقل من 15% مما 
دفع معظمهم اإىل اللتحاق باملدار�ض التي ت�رصف عليها وزارة املعارف الإ�رصائيلية وبلدية 

القد�ض.)52(
واإمعانًا يف تفريغ املدينة املقد�شة من �شكانها العرب، فقد اأعلنت احلكومة الإ�رصائيلية 
 15.000 اإخراج  اإىل  تهدف  �شيا�شة  تبني  على  اجلدار  �شتعمل من خالل  اأنها   2004 علم 
فل�شطيني من املدينة القدمية اإىل خارج اجلدار، علمًا باأن هذا العدد ي�شكل نف�ض عدد �شكان 
املدينة القدمية، وقد هاجمت ال�شلطة الفل�شطينية ون�شطاء حقوق الإن�شان هذا القرار، الذين 
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عّدوه مبثابة تطهري عرقي للمدينة)53(.
ومن اأجل تنفيذ هدفها ال�شابق عملت احلكومة الإ�رصائيلية على اإن�شاء مكاتب للربيد، 
والتاأمني الوطني واخلدمات الأ�شا�شية التي تقّدم للمواطنني املقد�شيني على حاجز قلنديا، 
املدينة  دخول  لعدم  املقد�شيني  يدفع  مما  اهلل،  رام  مدينة  عن  القد�ض  مدينة  يف�شل  الذي 
القد�ض  �شت�شبح  وبذلك  �شكانها)54(،  من  اإفراغها  وبالتايل  اخلدمات،  هذه  على  للح�شول 
بعيد اكتمال اجلدار الفا�شل الذي يحيط بها اأ�شبه بالعزل النفرادي، واحل�شاري عن املدن 

والقرى التي ن�شجت معها عرب ال�شنني عالقات جتارية، وثقافية واجتماعية.
)ب( : �لأثر �لقت�شادي للجد�ر على �ملقد�شيني: 

يعّد اجلدار القاتل من اأكرث العوامل التي اأثرت على الو�شع القت�شادي ملدينة القد�ض، 
جيداً،  مدرو�شة  اإ�رصائيلية  بخطوات  يتم  اأنه  يالحظ  اجلدار،  هذا  اإقامة  ملراحل  املراقب  اإّن 
لتحقيق جملة من الأهداف، التي تقود يف النهاية اإىل اإخراج املدينة املقد�شة من ارتباطها 
نحو  اأي  فقط،  الغرب  نحو  مفتوحة  املحتلة، وجعلها  الفل�شطينية  الأرا�شي  ببقية  الطبيعي 

اإ�رصائيل.)55(
اأرا�شي القد�ض، يف مراحله  وت�شكل م�شاحة الأرا�شي التي يلتهمها اجلدار القاتل من 
النهائية حوايل 2% من اأرا�شي ال�شفة الغربية املحتلة، مب�شاحة تقدر باأكرث من 90 األف 
املقد�شة  املدينة  فل�شطيني يف  اآلف مواطن   210 بـ  ال�رصر  اإحلاق  اإىل  �شيوؤدي  دومن، مما 
مب�شادرة  الإ�رصائيلية  ال�شلطات  وتقوم  قامت  حيث  قرية)56(.   23 عددها  البالغ  وقراها، 
املن�شاآت  جميع  وتدمري  املثمرة،  الأ�شجار  وقلع  عليها،  املقامة  البيوت  وهدم  الأرا�شي، 

الفل�شطينية التي تعرت�ض م�شاره )57(.
اجلدار  ت�شّييد  من  �شلبي  ب�شكل  املدن،  يف  القت�شادية  القطاعات  معظم  تاأثرت  وقد 
بالقت�شاد  ارتباطها  ن�شبة  وتقليل  الإ�رصائيلي،  بالقت�شاد  لالرتباط  ودفعها  حولها، 
الفل�شطيني )58(، وهذا ي�شري اإىل تزايد انتهاء دورها )حمور للن�شاط القت�شادي والجتماعي 
الفل�شطيني( )59(، نظراً حلرمان اجلدار ملواطني ال�شفة الغربية ولب�شائع ومنتوجات املدن 
الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية، )وهي ال�شلع الأرخ�ض ثمنًا من ال�شلع الإ�رصائيلية( من دخول 
املدينة، )60( مما اأدى اإىل تقلي�ض ن�شبة مبيعات جتار املدينة ب�شكل حاد، الأمر الذي اأدى اإىل 
اإغالق بع�ض املحال التجارية، مما زاد من ارتفاع ن�شبة الفقر يف املدينة.)61( ولول الدور 
الفعال الذي قام به مواطنو فل�شطني املحتلة عام 1948 يف تكثيف زياراتهم للمدينة ب�شكل 
اأيام اجلمع، والعطالت الر�شمية والدينية، والأعياد لكانت ن�شبة املحال  دائم، وخا�شة يف 
املغلقة اأكرث من ذلك بكثري، كما اأن القطاع ال�شناعي يف املدينة قد اأ�شابه ال�رصر ب�شكل 
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ن�شبة  العاملة يف املدينة، وبلغت  القوى  15% من  ن�شبته  اأنه ي�شكل ما  وا�شح، وبخا�شة 
النخفا�ض يف الإنتاج من 60%-70% )62( مما اأدى اإىل ارتفاع ن�شبة البطالة يف املدينة، 
الهوية  23% من حملة  اإىل  اجلدار(  لبناء  الأوىل  )املرحلة   2002 عام  والتي و�شلت يف 
27% ملحافظة  الغربية، ومبتو�شط  ال�شفة  30% من حملة هوية  و  الزرقاء )املقد�شيني( 
القد�ض باأكملها، مما اأدى اإىل وجود ما يزيد عن ع�رصين األف عاطل عن العمل يف املحافظة، 
ومما زاد ويزيد من ارتفاع هذه الن�شبة يف القد�ض حتديداً هو التعامل ال�شلبي )للموؤ�ش�شات 

وامل�شانع الإ�رصائيلية( مع ال�شجناء الأمنيني املقد�شيني، حيث متتنع عن ت�شغيلهم.)63(
اأن قطاع الإن�شاءات يف املدينة هو الأكرث ا�شتهدافًا من  اإىل  واأخرياً لبد من الإ�شارة 
امل�شتعمرين  ل�شالح  الأبنية  واإقامة  الأر�ض،  على  ال�شيطرة  لأن  املدينة؛  حول  اجلدار  بناء 
اإ�رصائيل �شوطًا بعيداً يف هذا  الرئي�ض لل�شيا�شة الإ�رصائيلية، وقد قطعت  الهدف  اليهود، هو 
املجال، وذلك باإتباعها ل�شيا�شات عدة اأهمها: ال�شتيالء على اأمالك الغائبني، )64( وو�شع 
اإىل  باملعدل  ي�شل  والذي  املدينة  يف  الفل�شطيني  البناء  على  باهظة  ور�شوم  �شديدة  قيود 

حوايل 30 األف دولر اأمريكي كر�شوم بناء للوحدة ال�شكنية مب�شاحة 120م2 . )65(

اخلامتة والتوصيات:
كان الهدف من هذه الدرا�شة اإبراز اأن بناء اإ�رصائيل للجدار القاتل، جاء من اأجل حتقيق 
اأهداف متعددة، قد يكون اأهمها على الإطالق �شمان ال�شيطرة الإ�رصائيلية الدائمة على املوارد 
التي  الدولية  القرارات  من  لكثري  وذلك خالفًا  املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا�شي  الطبيعية يف 
�شدرت باإدانة ا�شتنزاف املوارد الطبيعية وبخا�شة الرثوة املائية يف الأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة منذ عام 1967 وحتى اليوم، اإ�شافة اإىل حتقيق هدف اقت�شادي وا�شح، وهو اإحلاق 
القت�شاد الفل�شطيني وربطه بالقت�شاد الإ�رصائيلي، لتحقيق م�شاحلها القت�شادية الذاتية 

على ح�شاب املواطن الفل�شطيني، وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.
وبناًء على ذلك فاإنني �أو�شي مبا ياأتي: 

كافة،  ♦ الفل�شطينيني  املواطنني  على  اجلدار  لهذا  الكارثية  الآثار  اإىل  بالنظر  �أولً: 
وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية على حد �شواء، لذلك يتعني اأن يتم التعامل معه بحجم الآثار 
الكارثية الناجمة عنه، وعليه يجب على اجلهات القانونية الفل�شطينية يف داخل الأرا�شي 
مواجهته  يف  بدورها  الإطالع  املحامني  نقابة  وبخا�شة  وخارجها،  املحتلة  الفل�شطينية 
قانونيًا وق�شائيًا، واأن تبداأ حاًل باإعداد ملفات قانونية معمقة حول اجلدار، واآثاره ال�شلبية، 
طلب  عند  جاهزة  امللفات  هذه  لتكون  كافة،  اجلوانب  يف  عنه  الناجمة  الأ�رصار  وح�رص 
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املفاو�ض الفل�شطيني، اأو عند احلاجة اإليها.
ثانياً: مبا اأن الق�شاء على الآثار ال�شلبية للجدار القاتل ل يكون اإل باإزالته، تطبيقًا  ♦

للراأي ال�شت�شاري الهام، الذي  واحرتامًا لل�رصعية الدولية وقواعد القانون الدويل، وتنفيذاً 
�شدر ب�شاأنه عن حمكمة العدل الدولية عام 2004، ولكن اإىل اأن يتحقق ذلك ميكن القيام 

بعدة اإجراءات عاجلة ملقاومة هذه الآثار والتغلب عليها.وتتلخ�س مبا ياأتي: 
على ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ومنظمات املجتمع املدين الفل�شطيني، واملوؤ�ش�شات أ. 

الدولية اأن تعمل على اإيجاد فر�ض عمل للمت�رصرين من بناء اجلدارـ، مع اإعطائهم الأولوية 
ومهني،  اأخالقي،  باأ�شلوب  املعي�شية  اأمورهم  ليتدبروا  والتوظيف،  الت�شغيل  �شيا�شات  يف 

يرقى اإىل م�شتوى ت�شحياتهم اجلمة.
اأو 	.  الدخل،  فقدان  لتعوي�ض  والفورية،  العاجلة  الإجراءات  من  �شل�شلة  من  لبد 

املنزيل،  القت�شاد  م�شاريع  ومنها  �شغرية  مب�شاريع  القيام  خالل  من  وذلك  حمدوديته، 
قيام  لت�شهيل  قليلة،  بفائدة  اأو  فائدة،  بدون  ومي�رصة  �شغرية  قرو�ض  اأو  و/  ِمَنح  وتاأمني 

الن�شاء مب�شاريع اقت�شادية منزلية، ت�شاهم يف تغطية احتياجات الأ�رصة.
اإدخال ت.  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  م�شاهمة  وتو�شيع  تكثيف  مع  ذلك  يتزامن  اأن  لبد 

املوؤ�ش�شات  هذه  اأن  وبخا�شة  املحلي،  ال�شتهالك  اأجل  من  لالإنتاج،  ال�رصورية  املواد 
اأ�رصع، واأ�شمن من املواطن العادي،  القدرة على احل�شول الت�شاريح الالزمة بطرق  لديها 

واملوؤ�ش�شات املحلية.
ت�شتمر، 	.  اأن  الأخ�رص  العاملة داخل اخلط  الدولية وبخا�شة  املوؤ�ش�شات  يتعني على 

بل وتو�شع من مطالبتها و�شغطها على ال�شلطات الإ�رصائيلية لإزالة احلواجز، وفتح الطرق 
و البوابات املغلقة، ليتمكن املواطنون من القيام باأعمالهم ب�شهولة وي�رص من اأجل تاأمني 
الفل�شطينيني، بان  اأن هنالك قناعة متزايدة لدى املواطنني  حياة كرمية لأ�رصهم، خا�شة 

اجلهد املبذول من تلك املوؤ�ش�شات يف هذا الجتاه، ل زال دون الدور املاأمول.
اأن  ♦ فعليها  الوليدة،  الفل�شطينية  الدولة  عا�شمة  القد�ض  ملدينة  بالن�شبة  ثالثاً: 

توائم و�شعها مع ما فر�شه عليها اجلدار القاتل من متغريات يف ظل عدم ممار�شة ال�شلطة 
لإدارة  موحدة،  �شيا�شية  قيادة  وجود  وعدم  فاعل،  ب�شكل  املدينة  يف  لدورها  الفل�شطينية 
 ، ورعاية �شوؤون مواطنيها، بعد وفاة فار�ض املدينة املنا�شل املرحوم )في�شل احل�شيني( 
للم�شاعدة يف  اأكرث  التحرك بحرية  القادر على  املدينة، هو  القطاع اخلا�ض يف  فاإن  وهنا 

التغلب على الآثار القاتلة للجدار على املدينة املقد�شة ومواجهتها.
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اهلوامش: 
لقد اآثرت اأن اأطلق على جدار الف�شل العن�رصي يف هذا البحث م�شطلح )اجلدار القاتل( . 1

نظراً ملا ميثله هذا اجلدار من رغبة �شهيونية دفينة لقتل واإبادة كل ما هو فل�شطيني، 
قد  اإعالمها  و�شائل  وكذلك  الإ�رصائيلية،  احلكومة  باأن  علمًا  وب�رص،  وحجر  �شجر  من 
الف�شل،  وجدار  الأمني،  واجلدار  )ال�شياج،  منها  اجلدار  لهذا  م�شميات  عدة  ا�شتخدموا 
وغريها( ، ولكن هذه امل�شميات تعتمد على الت�شليل، لأن الهدف الرئي�ض من بناء اجلدار 
هو �شلب اأكرب قدر من م�شاحة اأرا�شي ال�شفة الغربية، و�شم ما مت ت�شييده ب�شورة غري 
م�رصوعة من م�شتوطنات عليها اإىل اإ�رصائيل، فقد جاء يف درا�شة عن اجلدار �شدرت عام 
2005، ان 56 م�شتوطنة اإ�رصائيلية، وما ن�شبته )65%( من م�شتوطني ال�شفة الغربية، 
ال�رصقي من  ال�رصقية، �شوف يكونون يف اجلزء  القد�ض  بدون امل�شتوطنات املقامة يف 
Hilwig، Elin B.The barrier in the occupied Palesti -  جلجلدار.اأنظر:
ian territory ”protection of private property under interna-
 tional humanitarian and human rights law، published by

،Wolf Legal publishers، 2005.P7
 تقرير فريق تن�شيق امل�شاعدات املحلية، اآيار، 2003، �ض42.. 2
3 . The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West

Bank Communities، A follow- up Report to The Humani-
tarian and Emergency Policy Group ”HEPG“ And the Lo-
 cal Aid Coordination Committee ”LACC“ Update No.3،

.November 30، 2003، p10
وقد جاء يف درا�شة اأجرتها وزارة القت�شاد الفل�شطيني عام 2003 باأن ن�شبة املبيعات 
الفل�شطينيني داخل اخلط الأخ�رص يف القطاع التجاري وال�شناعي قد  املوجهة للمواطنني 
انخف�شت من 50% اإىل 17% فقط، مما اأدى اإىل انخفا�ض يف القوة ال�رصائية للمواطنني 
على  التو�شعي  العن�رصي  اجلدار  اأثر  عبداهلل،  احلوراين،  اأنظر:   .%52 بن�شبة  الفل�شطينيني 

املواطنني الفل�شطينيني، �ض7.
4 . Muller، AndreasTh، A wall on the green line? Israel’s wall

 project under scrutiny، 3rd، updated and prevised edition،
 a publication of the alternatives center، May 2006،p67.The
 Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West

.Bank Communities، op.cit، p11
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الأر�ض . 5 يف  جدار  لبناء  القانونية  الآثار  ب�شاأن  افتاء  اإجراءات  الدولية،  العدل  حمكمة 
الفل�شطينية املحتلة، بيان خطي، )30 كانون الثاين/ يناير 2004( ، ومرافعة �شفوية، 

23 �شباط/ فرباير، 2004، �ض104.
6 . Azarov، Velentina، Al- Haq position paper unmasking the

)Freeze( Israel’s Alleged Moratorium on settlement Con-
struction white washes Egregious violations of internation-

.al law ، 2011، p14
م�شاحة  اأكرب  �شم  هو  القاتل  اجلدار  لبناء  الرئي�ض  الهدف  اأن  من  �شبق  ملا  وتاكيداً 
اأر�ض ممكنة من اأرا�شي ال�شفة الغربية اإىل اإ�رصائيل، ما جاء يف درا�شة حديثة، �شادرة عن 
مركز املعلومات الإ�رصائيلي حلقوق الإن�شان، يف الأرا�شي املحتلة )بت�شليم( باأنه �شيرتتب 
على اكتمال بناء اجلدار القاتل �شم 9.5% من م�شاحة ال�شفة الغربية، ومقام عليها 60 
 The separation Barrier )1( ، Bitselem، :م�شتوطنة اإ�رصائيلية اإىل اإ�رصائيل.اأنظر

May 6، 2010، p2
7 .www.alriyadh.com :املوقع اللكرتوين حمور الريا�ض
عبدربه، ح�شن، اجلدارجرمية الع�رص، مركز علم ت�شوية النزاعات والت�شالح الإجتماعي، . 8

وفاق، ط1، ت�رصين ثاين، 2004 �ض112.
جملة الإن�شاين، ال�شليب الأحمر الدويل، �شيف 2006، �ض21.. 9

والدولةالفل�شطينيةالعتيدة! . 10 ابراهيميو�شف.جدارال�شموالف�شاللعن�رصي،  د.كامل، 
درا�شة  اأ�شارت  وقد  �ض216،   ،2005 ت�رصينالثاين  بريوت،  النا�رصباحثللدرا�شات، 
يف  انخف�ض  قد  كلغم   15 يزن  الذي  البندورة  �شندوق  �شعر  باأن   2006 عام  �شدرت 
عام 2004 من 3.5 دولر اإىل اأقل من ن�شف دولر اأمريكي، كما انخف�ض �شعر الكيلو 
 Dolphin، :غرام الواحد من زيت الزيتون من خم�ض دولرات اإىل دولرين فقط.اأنظر
 Ray.The west bank wall )unmaking Palestine( ، Pluto press،

.London Ann Arbor، M، 2006، p94
جاء يف درا�شة ن�رصت يف �شيف عام 2006 يف جملة الإن�شاين التي ت�شدرها اللجنة . 11

الدولية لل�شليب الأحمر، اأن بناء اجلدار اأدى حتى ذلك التاريخ اإىل م�شادرة )165.000( 
دومن من اأخ�شب الأرا�شي الزراعية، املزروعة باأكرث من )701.000( �شجرة مثمرة من 
الزيتون، واحلم�شيات، وغريها من الأ�شجار املثمرة، كما اأدى اجلدار اإىل اإقتالع حوايل 
)100.000( �شجرة زيتون، وجتريف )230.000( دومن من الأرا�شي الزراعية، اإ�شافة 
اإىل عزل )238.350( دومن، كما اأدى اأي�شًا اإىل ف�شل املزارعني من 71 قرية فل�شطينية 
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الفل�شطينية من  الأ�رص  اآلف  الواقعة خلف اجلدار، مما ت�شبب يف حرمان  اأرا�شيهم  عن 
�شيف  الدويل،  الأحمر  ال�شليب  الإن�شاين،  جملة  الأ�شا�شي.اأنظر  ورزقها  دخلها،  م�شدر 

2006، �ض20.
ومن الو�شائل التي اتبعتها ا�رصائيل للتحايل على القانون واحليلولة دون اإمكانية زراعة . 12

الأر�ض الواقعة خلف اجلدار، متهيداً مل�شادرتها م�شتقباًل، باأن ت�شدر الت�رصيح باإ�شم 
ابن �شاحب الأر�ض اأو باإ�شم املورث امليت )ا�شتغالًل لكون ال�شجل العقاري قد ل يحمل 
ي�شتطيع دخول  الذي  الوارث احلي،  باإ�شم  اأو  الأب،  باإ�شم  الورثة( وعدم �شدوره  اأ�شماء 
الأر�ض وزراعتها، وبذلك تبقى الأر�ض من دون زراعة اأو حم�شول.اأنظر: د.القا�شم، اأني�ض 
م�شطفى، جدار الكارثة، بحث من�شور يف كتاب اجلدار العازل ال�رصائيلي، فتوى حمكمة 
بريوت،  العربية،  الوحدة  درا�شات  مركز  النا�رص  ون�شو�ض،  “درا�شات  الدولية  العدل 

حزيران/ يونيو 2007 �ض92.
الإ�رصائيلية . 13 الأمنية  اإذا كانت اجلهات  الأرا�شي،  ومع ذلك ل تقوم مبنحها ملالك تلك 

تعتقد باأنهم ي�شكلون خطورة على الأمن الإ�رصائيلي، و/ اأو �شبق اأن اأدين اأيًا منهم بتهم 
 Muller، AndreasTh، A wall on the green line? Op.cit، :امنية.انظر

.pp63- 64
الأر�ض . 14 يف  جدار  لبناء  القانونية  الآثار  ب�شاأن  افتاء  اإجراءات  الدولية،  العدل  حمكمة 

الفل�شطينية املحتلة، مرجع �شابق، �ض86.
15 ..Dolphin، Ray.The west bank wall، op.cit، p94
16 ..Muller، Andreas Th، A wall on the green line? Op.cit، p69
وتعترب اأعمال التهجري الق�رصي للمواطنني الفل�شطينيني املرتتبة على م�شادرة اأرا�شيهم . 17

الزراعية، والمتناع عن منحهم الت�شاريح لزراعة املتبقي منها مبثابة جرائم ج�شيمة، 
وانتهاك وا�شح للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واملادة 85/ 4 من 

اللحق الإ�شايف الأول لتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.
انظر يف مدى انطباق عنا�رص اجلرائم اجل�شيمة على اأفعال امل�شادرة الإ�رصائيلية يف 
Hilwig، Elin B.The barrier in the occupied Palestinian te -  تتاب:

.ritory، op.cit،، pp 47- 50
على . 18 القاتل  اجلدار  اأثر  الدويل  البنك  قّدر  وقد  �ض21،  �شابق،  مرجع  الإن�شاين،  جملة 

القت�شاد الفل�شطيني يف املرحلة الأوىل من بنائه باأن ما ل يقل عن 60% من املواطنني 
53% من  الفل�شطينيني، يعي�شون دون م�شتوى خط الفقر، وان ن�شبة البطالة قد بلغت 
اأن الآثار القت�شادية والجتماعية للجدار القاتل، مدمرة، وبلغت  القوى العاملة، كما 
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حد اأزمة اإن�شانية خانقة، وهذا ما جاء يف تقرير بعثة املبعوثة ال�شخ�شية لالمني العام 
لالأمم املتحدة كاترين برتيني.اأنظر: حمكمة العدل الدولية، اإجراءات افتاء ب�شاأن الآثار 

القانونية لبناء جدار يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، مرجع �شابق، �ض-70 71.
د.القا�شم، اأني�شم�شطفى، جدارالكارثة، مرجع �شابق، �ض91.. 19
20 .Hilwig، Elin B.The barrier in the occupied Palestinian terri-

.tory، op.cit، p9
الفل�شطينية . 21 الأرا�شي  يف  ال�شكانية  التجمعات  الفل�شطيني،  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز 

التي مير بها جدار الف�شل العن�رصي، متوز، 2004، لذلك فقد اأ�شار تقرير الأمم املتحدة 
املتعلق بربنامج الغذاء العاملي اأن 55% من منطقة جنني حتديداً �شيت�رصرون من بناء 
اجلدار، كما اأن بع�ض القرى بالقرب من اجلدار مثل قرية زيتا التي كانت تزود القرى 
واملحافظات الفل�شطينية الأخرى باملواد الغذائية الزراعية، اأ�شبح يعتمد ثلثي �شكانها 
 Vitullo، Anita، The long Economic Shadow على امل�شاعدات.اأنظر: 
of the Wall، in، Against The Wall، ed by Sorkin Michael، Pu-

.plished by The New press، New York، 2005، p113
مت . 22 كما  هدم،  اأمر   280 اإ�شدار  مت  القاتل،  اجلدار  اإقامة  من  فقط  الأوىل  املرحلة  ففي 

جتريف 21 األف دومن من الأرا�شي الزراعية، انظر بارات، كلودي، حتليل قانون للراأي 
ال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار الفا�شل يف الأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة، ترجمة املحامي قي�ض جبارين، الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق املواطن، 

�شل�شلة التقارير القانونية )37( ، كانون الأول، 2004، �ض43.
23 .Hilwig، Elin B.The barrier in the occupied Palestinian terri-

.tory، op.cit، p9
على  الفل�شطينية  الأ�رص  من  كثري  عملت  القت�شادية  ال�شائقة  على  التغلب  اجل  ومن 
القيام بعدة اإجراءات للتكيف مع الواقع اجلديد منها، م�شاعفة النتاج من خالل حماولة 

ا�شتغالل اأكرب ما ميكن ا�شتغالله من الأرا�شي املتبقية مبا فيها احلدائق املنزلية.
التكيف  األيات  الفل�شطينية،  العائلة  و  العن�رصي  الف�شل  جدار  اإيلني،  كتاب  اأنظر 

واملواجهة، �ض2.
د. القا�شم، اأني�ض م�شطفى، جدار الكارثة، مرجع �شابق، �ض 93-94.. 24
25 .Hilwig، Elin B.The barrier in the occupied Palestinian terri-

.tory، op.cit، p11
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حيث كان يعمل داخل اإ�رصائيل حوايل 125 الف عامل، منهم 40 األف يعملون بت�شاريح . 26
والباقي بدون ت�شاريح، وب�شبب اجلدار القاتل، وما تبعه من �شيا�شة الإغالق فقد منعوا 
من الو�شول اإىل اأماكن عملهم يف اإ�رصائيل، مما اأ�شهم يف زيادة معدلت البطالة احلالية، 
ترتفع معدلت  و�شوف   ،%35 اأكرث من  اإىل  املحتلة  الغربية  ال�شفة  والتي و�شلت يف 
يو�شف، جدار  د.كامل،  انظر  القاتل،  اجلدار  بناء  اكتمال  ب�شكل كبري يف حالة  البطالة 

ال�شم والف�شل العن�رصي والدولة الفل�شطينية العتيدة، مرجع �شابق، �ض 217-216.
القد�ض . 27 جامعة  جملة  للجدار،  والجتماعية  القت�شادية  الآثار  حممود،  الرب،  اأبو 

املفتوحة، لالأبحاث والدرا�شات، العدد 3، ني�شان، 2004، �ض269.
الأرا�شي . 28 لبناء جدار يف  القانونية  الآثار  ب�شاأن  افتاء  اإجراءات  الدولية،  العدل  حمكمة 

الفل�شطينية املحتلة، مرجع �شابق، �ض105.
التي . 29 اأم ل( يف املناطق  )�شواء كانوا يبحثون عن عمل  الذين ل يعملون  فقد بلغ عدد 

مير بها اجلدار القاتل، 34 األف �شخ�ض خالل الربع الأخري من عام 2003 فقط، اأنظر: 
العتيدة!  الفل�شطينية  والدولة  العن�رصي،  والف�شل  ال�شم  ابراهيميو�شف.جدار  د.كامل، 

مرجع �شابق، �ض218.
املرجع ال�شابق، �ض217.. 30
وميكن ملواطني ال�شفة الغربية اأن يتقدموا بطلب هذه الت�شاريح، اإما باأنف�شهم، اأو عرب . 31

موؤ�ش�شة معينة )م�شت�شفى، مدر�شة...( وغالبًا يقوم �شباط الرتباط الفل�شطيني بالتن�شيق 
مع اجلانب الإ�رصائيلي نيابة عن الأفراد، علمًا باأن عملية تقدمي الطلب �شعبة، ومذلة، 
وم�شتهلكة للوقت، وتواجه غالبًا بالرف�ض، بحجج اأمنية، ول تقوم ال�شلطات الإ�رصائيلية 
ب�رصح اأ�شباب الرف�ض، مع اإعطاء مقدم الطلب فر�شة اللجوء اإىل املحاكم الإ�رصائيلية، 
 The Humanitarian Impact :مما يعترب اأمراً مكلفًا، وي�شتهلك وقتًا طوياًل.اأنظر
 of the West Bank Barrier on Palestinian Communities، East
Jerusalem، U.N office for the coordination of Humanitar-
ian Affairs، )OCHA( ، occupied Palestinian Territory، Janu-

.ary 2008، update No.7، 2nd edition، p12
32 .Ibid، p12
عدا املعاناة الناجمة عن تقييد دخول مواطني ال�شفة الغربية للمدينة املقد�شة للعالج . 33

اأو الدرا�شة اأو العبادة وغريها، فقد ات�شمت اجراءات اجتياز احلواجز ممن ح�شلوا على 
الت�شاريح باملعاناة والتاأخري، حيث يتوجب على حامل الت�رصيح الذي يدخل احلاجز 
اأ�شمنتي حماط ب�شياج معدين، ليمر عرب خم�ض بوابات دوارة،  اأن ي�شري من خالل ممر 
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ومتر ممتلكاته ال�شخ�شية عرب اآلة م�شح األكرتوين، ول ميكن لأكرث من �شخ�ض واحد اأن مير 
عرب البوابات الكهربائية، مما يت�شبب بتاأخري قد ي�شل اإىل �شاعة اأو �شاعتني خالل اأوج 
 The Humanitarian Impact of the West :شاعات ال�شفر والتنقل، اأنظر�

.Bank Barrier on Palestinian Communities، op.cit، p12
34 .www.egyptiaongreans.com ،اأخبار الوطن
35 .www.falasteen.com ،فل�شطني من اأجل احلرية وال�شتقالل
الأوىل . 36 النتفا�شتني  والقطاع اخلا�ض والذي عانى كثرياً خالل فرتة  التجار  اأن  حيث 

يف  وبخا�شة  القاتل،  اجلدار  بناء  يف  ال�رصوع  بعد  اأكرب  معاناته  اأ�شبحت  والثانية، 
املنطقة ال�شمالية من ال�شفة الغربية املحتلة، واأقرب مثال على ذلك ما ح�شل يف قرية 
)نزلة عي�شى( حيث مت هدم 27 حماًل جتاريًا يف �شوق البلدة نتيجة لأعمال بناء اجلدار، 
 Vitullo، Anita، The long Economic Shadow of the Wall، :اأنظر

.in، Against The Wall، op.cit، p118
كّتاب، اإيلني: جدار الف�شل العن�رصي، والعائلة الفل�شطينية، مرجع �شابق، �ض2.. 37
املرجع ال�شابق، نف�ض ال�شفحة. 38
حيث تكرر ذلك مرات عديدة، وبخا�شة يف املنازل القريبة من مكان الجتماع واأعمال . 39

اإىل  جلاأ  الآخر  البع�ض  اأن  اإل  اأ�شحابها،  قبل  من  ت�شليحها  تكرار  ورغم  اجلدار،  بناء 
 Case Study on the Villages :تغطية ال�شبابيك باألواح الكرتون والقما�ض، اأنظر
 of Al- Nabi Saleh، Repression of non- violent protest in the
 occupied Palestinian territory، Al- Haq، Ramallah، 2011،

.p19
40 ..Ibid، p18
التوفكجي، خليل، الدميغرافيا وجدار الف�شل يف تهويد القد�ض، الئتالف الأهلي للدفاع . 41

عن حقوق الفل�شطينيني يف القد�ض، �ض1.
اأنظر يف تف�شيل هذه الإجراءات يف كتاب: حلبي، اأ�شامة، القد�ض، اأثار �شم القد�ض اإىل . 42

لل�شوؤون  الأكادميية  الفل�شطينية  النا�رص اجلمعية  العرب،  �شكانها  اإ�رصائيل، على حقوق 
الدولية، القد�ض ال�رصيف، اأيلول، 1990، �ض 7-12.

والذي ن�شت املادة الأوىل منه على اأن “القد�ض الكاملة واملوحدة عا�شمة اإ�رصائيل”، . 43
اأنظر كتاب القوانني ل�شنة 1980 )5/ 8/ 1980( �ض186.

44 . Monaghan ، lisa and Careccia ، grazia ، the annexation wall
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 ، and it’s accociated Regiem ، second edition، Al – Haq –
.June 2012، p 17

حول . 45 القاتل  اجلدار  ف�شلها  والتي  املقد�شية،   ، القدمية(  حنينا  )بيت  بلدة  ذلك  مثال 
القد�ض، عن )بيت حنيا اجلديدة( ، بالطريق ال�رصيع املحاط بال�شياج، الذي يربط القد�ض 
الغربية بامل�شتوطنات الإ�رصائيلية يف �شمال غرب القد�ض، حيث اأ�شبح على �شكان بيت 
حنينا القدمية اأن ي�شلكوا طريقًا التفافيًا طوياًل، اأو اأن يعربوا من خالل نفق حتت الطريق 
ال�رصيع للو�شول اإىل بيت حنينا اجلديدة، للتوا�شل مع اأ�رصهم واأقاربهم، اأنظر: حمكمة 
العدل الدولية، اإجراءات افتاء ب�شاأن الآثار القانونية لبناء جدار يف الأر�ض الفل�شطينية 

املحتلة، مرجع �شابق، هام�ض، 238، �ض98.
ولكن ما ح�شل على اأر�ض الواقع مغاير متامًا للرغبة الإ�رصائيلية، يف تفريغ املدينة من . 46

�شكانها، حيث �شهدت املدينة املقد�شة هجرة معاك�شة اإىل املدينة، بلغت رجوع حوايل 
300 عائلة اإىل القد�ض، اأ�شبوعيًا.اأنظر: مقال بعنوان )اجلدار يفعل فعله( �شحيفة يدعوت 

اأحرونوت الإ�رصائيلية، بتاريخ 8/ 7/ 2009.
الذي . 47 اجلدار  باأن  لإ�رصائيل،  ال�شابق  الق�شائي  امل�شت�شار  �شمغار(  )مائري  اعرتف  فقد 

يقام مبدينة القد�ض، �شوف ي�شمح للقّيم على اأمالك الغائبني، باأن ي�شتويل على اأمالك 
يف  �شنعت  ف�شيحة  دان،  مرغليت،  اأنظر:  اجلدار،  خارج  ي�شكنون  الذين  الفل�شطينيني 

القد�ض، �شحيفة معاريف الإ�رصائيلية بتاريخ 25/ 1/ 2005.
48 . Vitullo، Anita، The long Economic Shadow of the Wall، in،

Against The Wall، op.cit، p114
49 ..Ibid، p114
التوفكجي، خليل، الدميغرافيا وجدار الف�شل يف تهويد القد�ض، الئتالف الأهلي للدفاع . 50

عن حقوق الفل�شطينيني يف القد�ض، مرجع �شابق، ، �ض10.
املرجع ال�شابق، نف�ض ال�شفحة.. 51
اأبو ال�شعود، عزام، الو�شع الإداري والقت�شادي ملدينة القد�ض،، ورقة مقدمة اإىل موؤمتر . 52

وامللخ�ض  املداخالت،   ، العربية(  القد�ض  يف  والتجارية  القت�شادية  الو�شاع  )حول 
التنفيذي، حترير ه�شام عورتاين، ني�شان، 2007، �ض18.

53 . Vitullo، Anita، The long Economic Shadow of the Wall، in،
.Against The Wall، op.cit، p115

54 .www.minfo.gov ،جدار الف�شل العن�رصي، حقائق واأرقام
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القطاعات . 55 على  العن�رصي  الف�شل  جدار  اأثر  عزام،  ال�شعود،  واأبو  نائلة،  جويل�ض، 
القت�شادية يف القد�ض، الغرفة التجارية ال�شناعية العربية، القد�ض، 2008، �ض6.

56 .www.amin.org.اأمني نت
اأثر اجلدار على الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية يف التجمعات التي تقع خلف اجلدار، . 57

مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني، 2004، �ض5.
58 . Vitullo، Anita، The long Economic Shadow of the Wall، in،

Against The Wall، op.cit، p114
فعلى �شبيل املثال فقد اأدى اجلدار اإىل اإغالق 730 من�شاأة جتارية يف بلدة الرام وحدها . 59

من اأ�شل 1650 من�شاة جتارية م�شجلة، كما اأدى اإىل اأن يرتك امل�شتثمرين هذه البلدة.

العقاري. البنك  ومنها  فيها،  لفروعها  الفل�شطينية  البنوك  بع�ض  اإغالق  اإىل  بالإ�شافة 
اأنظر: خم�شة اأعوام على اإبداء الراأي ال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية )ملخ�ض اأثر اجلدار 
على النواحي الإن�شانية( الأمم املتحدة، مكتب ال�شوؤون الإن�شانية، الأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة، متوز 2009، �ض14.
انظر البنك الدويل: عامان بعد لندن، اإعادة البدء باإنعا�ض القت�شاد الفل�شطيني، تقرير . 60
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