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 مـقـــدمــة

 
الذي كان يفصل  ،"جدار برلين"، سقط 0191في التاسع من تشرين الثاني من العام 

رياحها تهب على كتلة  التي كانت" الحرية"و" الديمقراطية"لى شطرين، بمطارق إلمانيا أ
، ليس كبرى سقوط نقطة تحول استراتيجيةال هذا لشكَّقد و . شتراكي السابقالمعسكر اإل

ية خريطة العالملنما لوإ ،فحسب نقسام،التي استعادت وحدتها بعد عقود من اإل ،لمانيابالنسبة أل
وكتلته  تحاد السوفياتي،قوط وانهيار اإلسعيد رسمها مع أالتي  والتوازنات الدولية، برمتها،
ها على مقاليد توإحكام قبض ،، وتصدر الواليات المتحدة األميركية واجهة األحداثالشرقية

 !..القرار في المؤسسات الدولية
عالم ومراكز البحوث والدراسات الغربية على اختالف مستوياتها وقد هللت وسائل اإل

، نهاية منطقية لفشل من الوجود "جدار برلين" زوالعتبرت بهذا الحدث الكبير، وا ،ولغاتها
عن الوقوف في وجه رياح " سمنتيةالجدران اإل"وعجز أسلوب  ،"العزل"سياسات 

وال " جدران"لعالم ال  بداية (لشكَّ)وبالتالي  الوافدة؛" التغيير"و" الحرية"و" الديمقراطية"
قرية كونية "لى إرضية برمتها ة األالكر تلحوَّ تيال ،"العولمة" تسوده فيه،" حواجز"

أحد أشهر مثقفي النصف الثاني من القرن العشرين، أستاذ اللغة ) "مارشال ماكلوهان" ريةوفق نظ ،"صغيرة

و أسمنتية ومعها لجدران العزل والفصل، اإل فيها وال مكان ال فائدة ،(اإلنكليزية في جامعة تورنتو
 !..ديةشكال الرقابة التقليأ حتى و، أالسلكية

 ،"جدار برلين"، المعولم، الذي انتشى بسقوط "الديمقراطي"و" الحر"إال أن هذا العالم 
تجمدت ألسنته، ووقف صامتًا،  ،0191، في العام السابقة وبانهيار المنظومة اإلشتراكية

األسبق إسحق رابين، الذي " اإلسرائيلي"إرهاصات رئيس حكومة العدو  صمت القبور، أمام
لتوفير األمن  حول الضفة الغربية المحتلة،" جدار أمني"خطة إلنشاء  0111ام في الع دعم

إلى  هموقف تسللواإلستقرار لسكان الكيان وحمايتهم من عمليات المجاهدين اإلستشهاديين، و
في  البريطانية" اإلندبندنت"وهو ما كشفته صحيفة ... 0199المحتلة عام الفلسطينية  األراضي

وم أنه في ذلك العام ومعل . يناير من ذلك العام/ كانون الثاني  21يخ عددها الصادر بتار
 . "إسرائيليًا" 20 مقتلالى ردن أدت ستشهادية في منطقة بيت ليد في غور األاحصلت عملية 

الدكتور فتحي  ،مينها العامأاغتيل مؤسسها والتي  ،"الجهاد اإلسالمي" حركةوقد تبنتها 
، إسرائيل 29/6/2112، الحياة البيروتية). ، في جزيرة مالطا"اإلسرائيلي" على أيدي الموساد، الشقاقي

 (سيريل تاوسند/ وجدارها الواقي 

 ، فسيناء، وصواًلإلى جدار غزة بشطريه الشرقي والغربي، ،ومن جدار الضفة الغربية
رونية، والسلكية واإللكت" الجدران اإلسمنتية"، سلسلة مترابطة من والجوالن إلى لبنان واألردن

كيلو متر، يسعى  لفيأمتد على مسافة ال تقل عن  ي "حديدي أمني"سور  . والخنادق واألنفاق
، بهدف حفظ أمنه، من هجمات المجاهدين، على حد حول كيانه لتشييده" اإلسرائيلي"العدو 

 زعم قادة العدو على اختالف انتماءاتهم وتالوينهم السياسية، ومواقع مسؤولياتهم العسكرية أو
 !..األمنية أو المدنية

   ؟"السور الواقي"هذا قامة مبررات وأسباب إ فما هي
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  واألمنية؟ السياسية والعسكرية فلسفتهوما هي 
وقطعان  "سرائيلياإل"للكيان  توفر األمن واإلستقرار والحماية" قبة حديدية"وهل يشكل 

تي تمتلكها قوى المقاومة يخ ال، من الصوارالمستوطنين الذين يدنسون أرض فلسطين التاريخية
  ..؟، إضافة إلى سورية وإيرانفلسطينية واللبنانيةال

 .. الموجبة؟ سبابهوأ... ما هي خلفياته
" تحاد السوفياتياإل"لذي كانت حدوده تصل إلى تخوم وهل يشكل ضمانة ألمن الكيان ا

 ..كما كان يقول رئيس حكومة العدو األسبق أرئيل شارون؟ ،السابق
  ..وعلى الوضع الفلسطيني؟" اإلسرائيلي"، على الكيان ائجهنتما هي و

 وما هي معانيه القريبة والبعيدة؟
لماذا يعود : هو الخطير ستراتيجيالذي يطرح نفسه أمام هذا التحول اال األهموالسؤال 

وبعد  ن عامًا من إقامة كيانهم العنصري،بعد سبعة وأربعي" الغيتو" عقلية الصهاينة إلى
 األكثر تطورًاوالسالح األميركي والغربي  ما في تكنولوجياأسلحة نووية، وأحدث امتالكهم 

، بشكل وبعدد من دول المنطقة "الناتو"عالقات استراتجية بحلف ب يرتبطوفتكًا، وجيشًا مدربًا 
ي ساهمت ، الت"الجيش الذي ال يقهر"بعد سنوات من اإلختباء خلف أوهام  ،مباشر وغير مباشر

 نظمة العربية، وسياسة العدوان واإلحتالل التيكريسها هزائم الجيوش واأليوعها وتفي ش
في الخامس والعشرين من  "االسرائيلي"، وهزيمة الكيان تراجعت بانتصار المقاومة اللبنانية

، يعتدي ويحتل ويطلق "طويلة"فهذا الكيان الذي كانت ذراعه  !..2111مايو العام / أيار 
داخل األسوار وعلى اإلنكفاء واإلختباء خلف  وجد نفسه مرغمًاالتهديدات في كل اتجاه، 

 ..فما هي خلفيات وجذور هذه الفكرة؟!.. اإلسمنتية
 

 !.سياسة الكيان الدائمة... "يالسور الحديد"

 
واشتهر من  . بحد ذاتها ليست جديدة، بل سبق وطبقت في دول عديدة" الجدار"فكرة 

في بريطانيا )وجدار اإلمبراطور الروماني هادريان  ،بين تلك التجارب  سور الصين العظيم
باإلضافة إلى السور الواقي الذي أقامه الفرنسيون في الجزائر ، (مياًل 37م بطول  122عام 

أغسطس من العام / قيم في منتصف شهر آب أيضًا الذي أوجدار برلين ، أثناء حقبة اإلستعمار
الخط "كما يمكننا اإلشارة إلى   .دينةطاعين الشرقي والغربي من المليفصل الق 0160

 بالسياجات والعوائق التي ،إلى قسمين، تركي ويونانيقبرص  الذي يقسم جزيرة "األخضر
وإلى الجدار الذي أقامته .. .السياسية والديبلوماسية بين تركيا واليونان الحلول ثر فشلإ تأقيم

ون تواصل أبناء الصحراء الذين يعيش المملكة المغربية في منطقة الصحراء الغربية للحيلولة د
كما سبق لكيان العدو  . جزء منهم في مخيمات التهجير داخل األراضي الجزائرية

على قناة السويس، لمنع " خط بارليف"بإقامة " األسوار الواقية"ن مارس سياسة أ" اإلسرائيلي"
أثناء حرب تشرين  بالشكل الذي تم فيه تقدم الجيش المصري على هذه الجبهة، وكان تدميره
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صدمة لكبار قادة العدو العسكريين واألمنيين، الذين فاجأهم  0137أكتوبر من العام / األول 
 .   ، فكانت بداية الهزيمةهذا االنهيار المدوي لهذا الجدار الستراتيجي

جدار "أو " السور الواقي"فكرة  تشير المعلومات والوثائق، إلى أناق يفي هذا السو
بإقامته ابتداء من الضفة الغربية " االسرائيلي"بدأ العدو  الذي "السور الحديدي"أو  "الفصل
ليست جديدة، وهي ليست من بنات أفكار إسحق مع إطاللة القرن الحادي والعشرين  المحتلة

فقد أشار   .0173تعود في جذورها إلى العام إنما رابين أو إيهودا باراك أو أرئيل شارون، و
طلقت لمواجهة إنتفاضات أقديمة  ى أن فكرة بناء جدار فاصل هي فكرةتقرير صهيوني إل

 حيث ...ضد قوات اإلحتالل البريطاني والعصابات الصهيونية وثورات الشعب الفلسطيني
 ، بوضع خّطة إلقامة جدار على طول("اإلرهاب"الخبير البريطاني لشؤون )تشارلز بتهارت،  لب منُط

 وقام الخبير . بنانية في الشمال وحتى بئر السبعود اللمحاور الطرق الرئيسية من الحد
ستراتيجية اإل البريطاني بتهارت برسم المرحلة األولى من عملية إقامة الجدار حسب الحاجات

كلم من طبريا  91العاجلة، وهو جدار من أربع طبقات وبارتفاع مترين يتم بناؤه على طول 
الطرق  لشمال الغربي بالقرب من محاورفي الشمال الشرقي وحتى رأس الناقورة في ا

شركة  مليون دوالر، وأوكلت بريطانيا إلى 61وكانت تكلفة المشروع آنذاك  . المركزية
الكيان )العالمي اليهودي قبل قيام  "لهستدروتا"ـ، وهي شركة تابعة ل"سوليل بونيه"

بعد توفير السالح  ،"االهاجان"وتم تكليف مجموعات  . الجدار هذا مسؤولية إقامة ،(يسرائيلاإل
القرى العرب  هدمه من جانب سكان والحقًا تم... باإلشراف على حماية عملية البناء ،والعتاد

وفيما بعد ارتفعت الجدران العازلة حول المستعمرات التي كانت ُتشاد  ...على جانبي الجدار
بناء البلد ن أاليهود الوافدين إلى فلسطين ع في القدس والنقب والجليل والوسط، لتفصل

 !.. األصليين، ترجمة لثقافة الفصل واإلنعزال التي تشكل أهم ركائز الفكر الصهيوني
القومي  -إلى مرجعه السياسي  ،، حرفيًا ومصطلحيًا"السور الحديدي"تعبير  وينتمي

 الذي تصور ثالثة حلوٍل( 0191-0991)  جابوتنسكي،( زئيف)الصهيوني الممّثل بفالديمير 
" الترانسفير"هي حل و ،قبل قيامه" يسرائيلاإل" الكيان في" المشكلة العربية"حصريٍة لـ

للسكان األصليين أن  سور حديدي ال يمكن"، أو إقامة "مبادلة السكان"، وحل (اإلبعاد) القسري
يعّد نفاقًا، فكّلنا نصّفق ليل  هذه سياستنا تجاه العرب، إن صوغها بأي طريقٍة أخرى . يخترقوه

 .جابوتنسكي بحسب قول ،"ر الحديدينهار للسو
هو األمن،  ،العازل أو الفاصل" الجدار"لبناء هذا  "اإلسرائيلي"تبرير الفبالرغم من أن 

التي يمثل الليكود الحاكم  ،الجابوتنسكية" الحديدي السور"أنه يبدو عودًة محدثًة إلى نظرية إال 
" البانتوستان"نشاء نظام إخالله تعيد من  الصهيونية، استمراريتها التاريخية في الحركة

" البنتوستان"اإلنسانية نهاية  ، بعد أن تصورتفي هذه المنطقة من العالم (المعزل العنصري)
 . نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا انهيارمع 

على مسافة تمتد لنحو " اإلسرائيلي"فإن تشييد الجدار حول الكيان  ،إضافة لما تقدم
التي الزمت الوجود اليهودي ( اإلنعزال عن المحيط" )الغيتو"اكي عقدة كيلومتر، تح 0311

أينما حّل، حتى بعد إقامة  عقدة ال تزال تسيطر على اليهوديفي معظم الدول األوروبية، وهي 
أكثر ما يميز  هي عن اآلخر وألن هاجس العزلة والبعد . كيانه المغتصب فوق أرض فلسطين
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الذي أو جدار الفصل  الجدار الواقي أو حديديءت فكرة السور الاليهودي على مر التاريخ، جا
لى سيناء من لبنان شمااًل إلى الجوالن واألردن شرقا إينتصب اليوم في المناطق الحدودية 

لتعيد اليهود إلى  .راضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربيةلى عمق األإ وغزة جنوبًا
 ...مجددًا" الغيتو"

 لعدو على اختالف انتماءاتهم ومستوياتهم أن ترسانات األسلحة الحديثة،ليكتشف قادة او
وكل الرؤوس النووية التي يمتلكونها، واألحالف الستراتيجية  والقبب الفوالذية، والقنابل الذكية،

إن كل هذه العوامل ... يقيمونها مع الواليات المتحدة األميركية والحلف األطلسي وغيرهاالتي 
الجيش الذي "عامًا خلف أوهام  12ن واإلستقرار لكيانهم العدواني الذي عاش نحو لم توفر األم

، وانسحاب قواتها 2111، في أيار العام في لبنان" سرائيلإ"، التي تهاوت مع هزيمة "ال يقهر
 –بدون قيد أو شرط، ألول مرة في تاريخ الصراع العربي ( 0199)إلى خطوط الهدنة 

العدوان على ) 2119و( العدوان على لبنان) 2116العامين  وتعزز ذلك بينالصهيوني، 
، 0199، وتصاعد وتيرة العمليات اإلستشهادية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام (غزة

مؤكدة بذلك المقولة  ...، وسياسة القبضة الحديدة، الخ"األمن الصهيونية"التي أسقطت نظريات 
 "!..هن من بيت العنكبوتأوهذه إسرائيل "التي باتت شهيرة بأن 

ة، عبر الهزائم المتالحقة على الصهيوني يةاألمنعجز المؤسسات العسكرية و إن انكشاف
أيدي قوى المقاومة والحركات الجهادية الفلسطينية واللبنانية، وما خلفته من انعكاسات سلبية 

ومستقبله على وضعت واقع الكيان  ،على البنى السياسية والعسكرية واألمنية واالجتماعية
طاولة التشريح والبحث عن أسباب هذه الهزائم، وسبل الخروج من هذا الواقع الذي يدفع 

، رئيس  قسم علوم السلوك في دان بار اون) ". غربًا نحو البحر... في اتجاه واحد فقط"للسير  بالكيان 

 (عبداهلل احمد صبري –موقع واتا / جامعة بن غوريون 
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 لكبيرالسجن ا: غزةجدار 

 
عرف قطاع غزة سياسة العزل الصهيونية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث وضع 

 ... ألكثر من مليون فلسطيني سياج على حدوده الخارجية ليصبح عبارة عن سجن موسع
إنشاء ما يسمى بالجدار ( رئيس حكومة العدو األسبق)وبعد ذلك اقترح إسحق رابين 

الحقيقية إقامة سياج أمني حول قطاع غزة من الناحيتين  األمني العازل؛ وكانت البدايات
م، أو ما يعرف بالخط األخضر 0163األراضي المحتلة عام   امتداد الشمالية والشرقية على

.  كم، وحول محيط المستوطنات في قطاع غزة، وخاصة المنعزلة منها 61فيما يزيد عن 
شائكة بارتفاع مترين، وله عدة بوابات عبارة عن أسالك مكهربة  وكان الجدار سياًجا بسيًطا

 .الستخدامها في مالحقة رجال المقاومة ترتبط مع قطاع غزة
هذا الجدار نموذجًا للفصل األمني،  ، أصبح0117وبعد البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو 
وأعلنت .  0116وتم اإلنتهاء من بنائه في العام .  وكأنه تجسيد للحدود النهائية لقطاع غزة

مة العدو أن الهدف من وراء حكو
هو " الحاجز األمني"إقامة هذا 

السيطرة على حركة الناس بين 
 ... قطاع غزة والكيان

ويمتد هذا الجدار على 
طول الحدود مع قطاع غزة، 

كيلو  61ويصل إلى حوالي 
مترًا، بين معبر كرم أبو سالم في 
الركن الجنوبي الشرقي لقطاع 

حتى " اإلسرائيلية"غزة والحدود 
بلدة نيتسانا جنوب الكيان 

وقامت وحدات ". اإلسرائيلي"
هندسية عسكرية بتعزيز مواقع 

" اإلسرائيلية"قوات العدو 
  .الموجودة في المنطقة

ويتكون الجدار من سياج األسالك المكهربة مع أجهزة اإلستشعار في األراضي 
 .الفوالذيةإضافة للجدران اإلسمنتية و" ... اإلسرائيلي"المتاخمة للكيان 
األمور على هذا الحال حتى هبَّة األقصى التي تحولت إلى انتفاضة منظمة،  واستقرت

الختراقات عدة من قبل المجاهدين والمقاومين الفلسطينيين، الذين " األمني"وتعرض الحاجز 
 نجحوا في اختراق الداخل الصهيوني، ونفذوا الكثير من العمليات الجهادية واإلستشهادية التي

 .هزت الكيان، وأوقعت في صفوف العدو خسائر فادحة مادية ومعنوية
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وأضيف إلى هذا .  ونتيجة لهذه اإلختراقات، أعاد العدو الصهيوني  ترميم هذا الجدار
وقد أعطيت . ، منطقة عازلة بعرض كيلو متر واحد، وأبراج مراقبة مرتفعة"األمني"الحاجز 

 ".الجدار العازل"على أي شخص يحاول اإلقتراب من تعليمات للجنود الصهاينة بإطالق النار 
" إرتز: "هذا، ويرتبط قطاع غزة المحاصر بالعالم الخارجي عبر بوابات ومعابر هي

في  (المنطار" )كارني"شمااًل مع الكيان الصهيوني، ومعبر رفح جنوبًا مع مصر، ومعبر 
شرق القطاع إضافة لنقاط عبور لنقل 

  .الم وصوفاكرم أبو س:  البضائع وهي
ونتيجة لحالة الحصار الحديدي 
التي عاشها القطاع، وما عكسته من نتائج 
مأساوية على مختلف الصعد والمستويات 
اإلقتصادية والحياتية والمعيشية، قام 

/ كانون الثاني  27آالف الغزيين في 
بكسر حالة  2119يناير من العام 

الحصار واقتحام الحدود على الجانب 
مكنوا  من تدمير الحاجز المصري، وت

ألف  311الفوالذي، مما سمح لحوالي 
مواطن فلسطيني من الدخول إلى رفح 

 !..المصرية للتزود بالمواد الغذائية
دون عمليات الجهاديين " األمنية"ومن ناحية أحرى، لم تحل سياسة الجدران 

متر وعمق  911 الفلسطينيين، الذين حفروا في أرض غزة وعلى مدى عشرة أشهر نفقًا بطول
في الوصول  21/6/2116أمتار، في منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم، ونجحوا في  1

، التي انتهت بتدمير دبابة وتفجير "الوهم المتبدد"ونفذوا عملية " إسرائيلي"إلى موقع عسكري 
فتح ثغرة ناقلة جند وقتل عدد من الجنود الصهاينة، والعودة سيرًا على األقدام فوق األرض بعد 

 .كبيرة في الجدار العازل، بصيد ثمين هو الجندي الصهيوني جلعاد شاليط
وبهذه العملية النوعية، أكد المجاهدون أن كل األسوار الفوالذية واإلسمنتية والسلكية، 

 .وكل العوائق لن تقف حائاًل دون الوصول إلى أهدافهم وتنفيذ عملياتهم الجهادية
 

 المنطقة العازلة

االعتداءات في قطاع غزة : "ة أخرى حذر تقرير حقوقي، حمل عنوانمن ناحي
، من مخاطر وأبعاد إقامة اإلحتالل (2102/ 03/3)صدر يوم الثالثاء " ونتائجها

 .لمنطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة" اإلسرائيلي"
في  انتشارها خارج قطاع غزة" اإلسرائيلي"وبيَّن التقرير، أنه منذ إعادة قوات العدو 

، وهي منطقة 'منطقة عازلة' -من جانب واحد وبصورة غير قانونية  -، أقامت 2111العام 
 .يحظر على المواطنين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية
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مناطق 'كــ" إسرائيل"إنه ال تعرف على وجه الدقة المناطق التي تصنفها : وقال التقرير
 . عدو تفرض سياستها هذه من خالل إطالق النارولكن سلطات ال' عازلة،

من خالل إطالق النار ينجم عنه غالبًا ' المنطقة العازلة'وأكد التقرير أن فرض 
استهداف مباشر للمدنيين، وهو ما يعتبر جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه 

 ... الظروف جريمة قتل متعمد
ألف دونم من األراضي  23وصول إلى نحو وأشار إلى أنه يمكن للفلسطينيين ال

فقط تحت مخاطر كبيرة، حيث من ( من مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة% 71)
% 11الممكن أن تسفر اعتداءات قوات العدو عن قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين، وأن 
طنات من األراضي التي يحظر الوصول إليها هي أراض زراعية، وأنه بعد إخالء المستو

، تركت العديد من العائالت (2111-2119)' الرصاص المصبوب'، وعملية (2111عام )
   .الفلسطينية أراضيها ومنازلها

وجاء في التقرير أنه يحظر على الفلسطينيين 
من المناطق البحرية التي أقرتها % 91الوصول إلى 
، وانخفض عدد 0119أريحا في العام  -اتفاقية غزة 

إلى ( 2116قبل عام )آالف  01الصيادين من 
حسب إحصائيات نقابة الصيادين في العام ) 7.311
صياد إلى مخاطر  9.911، ويتعرض (2100

ألف  61يومية في عرض البحر، ويتأثر نحو 
شخص من عائالت الصيادين والعاملين في 

المنطقة 'المجاالت المتصلة بالصيد وعائالتهم بقيود 
تبر المنطقة في عرض البحر، حيث تع' العازلة

القريبة من الشاطىء مستنزفة بشكل واضح لناحية 
 .الصيد
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 !..البداية استكمالالضفة الغربية، 

 
وزير المالية  من قبل ترحالعازل جديدة، فقد ُط" اإلسرائيلي"لم تكن فكرة بناء الجدار 

رييل كما طرحها أ . 0163عام في العند احتالل الضفة الغربية " بنحاس سافير"الصهيوني 
للفصل  0137عام في ال شارون

مناطق الضفة وتحويلها إلى  بين
 0139ومنذ العام  . معازل

أصبحت هنالك خريطة تفصيلية 
ثر اندالع إو  .لمخطط الجدار

إنتفاضة الحجارة في العام 
، وما تركته من تداعيات 0193

وآثار خطيرة على الواقع 
السياسي واإلجتماعي 
واإلقتصادي واألمني 

حزب أعاد  ، "ائيلياإلسر"
خطة  طرح الحاكم" العمل"

لفصل الضفة الغربية عن 
 0199األراضي المحتلة عام 

وذلك  ،"خطة هالوفيم"تحت إسم 
عن  العربية بهدف عزل الضفة

، 0199عام  المحتلة مناطقال
، أي (بالخط األخضر)والحيلولة دون قيام الفلسطينيين بعمليات عسكرية داخل مناطق ما سمي 

ومجيء حزب الليكود  "إسرائيل"لكن خروج حزب العمل من السلطة في  . اإلسرائيلي العمق
من أن يصبح هذا الجدار حدودًا  ه، بسبب تحفظاتهذا الجدار أّجل البّت عمليًا في موضع إنشاء

وبعد عودة حزب العمل ثانية إلى . "..الموعودة"ة الفلسطينيدولة وال "إسرائيل"سياسية بين 
 ،"موشيه شاحال" ،، طلب إسحاق رابين من وزير األمن الداخلي آنذاك0111السلطة عام 

وضع خطة مفصلة للفصل عن الفلسطينيين بالتعاون مع رئاسة األركان في الجيش 
وجد  وضع الخطة، وبعد أن انتهى شاحال من . وبقية األجهزة األمنية "اإلسرائيلي"

  .، فجرى التغاضي عنهاتكاليفها باهظة جدًا أن" اإلسرائيليون"المسؤولون 
خطة "بخطة فصل جديدة هي " الخطة شاح"، تّم استبدال 0116عام الفي مطلع و

على بناء سياج أمني فاصل، وحواجز على امتداد الخط  ، التي تقوم"خطة القالع"أي " يممتسار
 مق الكيانع منع عبور السيارات واألفراد والسلع الفلسطينية إلى غايتهااألخضر، 
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تنفيذ هذه الخطة خشية أن يتحول هذا  "الليكود"للمرة الثانية عارض و ،لكن . "يائيلسراإل"
    .السياج إلى حدود سياسية ورسمية

 "الليكود"، واتجاهات مؤثرة داخل "العمل"ومع اندالع انتفاضة األقصى أدرك حزب 
فر منه؛ ال م ، أن موضوع الفصل، وتحديدًا بناء الجدار الفاصل، أصبح موضوعًا ملحًاأيضًا

 دان شفتانلتطبيق هذه الخطة عندما شرع بتكليف مستشاره األمني  وكان باراك األكثر حماسة
، بوضع وثيقة نظرية لموضوع الفصل وبناء الجدار (األستاذ المستشرق في جامعة حيفا)

بين  الفصل اإلجباري"ويمكن اعتبار كتابه  . العازل
نشر مركز / ار جامعة حيفا إصد) ،"والكيان الفلسطيني "إسرائيل"

لجميع جوانب الفصل  وثيقة نظرية مفّصلة (باحث في بيروت
قتصادية والديموغرافية السياسية واإلجتماعية واإل

والواقع أن نظرة متفحصة على  . والجيوسياسية واألمنية
ن أبعد أن تم إنشاء مقاطع طويلة منه، تبين  ،جدار الفصل

وتداعيات لسياسات ما يحصل على األرض من تجليات 
وتبناها  "العمل"الفصل وبناء الجدار التي دعا إليها حزب 

ورئيس الحكومة  "الليكود"وأشرف على تنفيذها 
شارون، هو تطبيق حرفي لما ورد  ارئيل ،"اإلسرائيلية"

    ".دان شفتان"في وثيقة 
جدران "إلى " الليكود"على أيدي " العمل"هكذا تحولت أفكار جابوتنسكي وخطط حزب 

 من حيث انطلقواتلتف حول الكيان من شماله إلى جنوبه مرورًا بعمقه، لتعيد اليهود  "إسمنتية
 . واسط القرن الماضيأالذي خرجوا منه في " الغيتو"إلى  ..مجددًا

فما هي األهداف التي سعى قادة الكيان لتحقيقها من وراء تشييد آالف الكيلومترات من 
 ..الجدران اإلسمنتية؟

 

 

 :هداف خط الفصلأ
، محاولة لتأمين "أألسوار األمنية اإلسمنتية"على اعتبار تشييد " اإلسرائيلي"يجمع قادة العدو 

، وفي الوقت نفسه يرفضون اعتبار "مناطق التوتر"وفصله عما يسمونه " اإلسرائيلي"العمق 
غزة وسيناء مرورًا تلك الجدران الممتدة من الحدود اللبنانية إلى السورية واألردنية إلى قطاع 

يرفضون  مثلما  ".اإلسرائيلي"، رسمًا لحدود الكيان وصواًل الى الجوالن بجداري الضفة
اللجوء إلى هذا الخيار هو دليل ضعف هذا الكيان وعجزه عن مواجهة قوى  اإلعتراف بأن

و ي لبنان وغزة بدون قيد أالمقاومة التي أجبرته على اإلنسحاب من أراضي عربية احتلها ف
في  2116يوليو / تموز: كد فشله وهزيمته أمام هذه القوى المجاهدة في عدوانيشرط، وأ

في قطاع غزة، وبالتالي تراجع دور المؤسسة  2119ديسمبر / لبنان، وكانون األول 
الجيش "في حروبها التقليدية، وسقوط وهم " طويلة"العسكرية، وكف يدها العدوانية التي كانت 

 "!.. الذي ال يقهر
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، تختفي اللبنانية والفلسطينية المجاهدة المقاومة القوىالتي أكدتها تجربة  ،وخلف هذه الحقائق
سلة من األهداف الصهيونية التي تنضوي تحت عنوان فرض وقائع جديدة في األراضي 

، كالسيطرة على المزيد من أراضي الضفة الغربية، بما فيها من 0163الفلسطينية المحتلة عام 
تراتيجية، وأراٍض زراعية وخزانات مياه جوفية، وشرعنة الوجود اإلستيطاني الذي مواقع اس

 ...يستحوذ على مساحات شاسعة من أراضي الضفة
الهدف من مخطط الفصل وبناء الجدران العازلة هو الحفاظ على إيهود باراك بأن  ضيفوي

وتقع في بؤرة  . فلسطينيينمن خالل اإلنفصال الديموغرافي عن ال" إسرائيل"ـالهوية اليهودية ل
كتل محيط  :الكيان، ومن بينها وأهمهاهذا المخطط الكتل اإلستيطانية التي سيتم ضمها إلى 

كرني شومرون، وكتلة وكتلة أرئيل ، وجفعات زئيف، معاليه أدوميم وغوش عتسيون)القدس 
مناشيه الفيه : والمستوطنات المجاورة للخط األخضر مثل، (كريات سيفر قرب موديعين

يضاف إلى كل ذلك تقطيع أوصال الضفة الغربية  . وسلعيت وهار آدار وبيت حورون وسواها
حقيقية ال رابط بينها، تجعل حياة الفلسطينيين في " معازل"وتحويل مدنها وقراها المتبقية الى 

 غاية الصعوبة، وتعطل الدورة اإلقتصادية، وتقذف بآالف المزارعين والعمال والمهنيين إلى
 "!.. الموهومة"البطالة، وتعطل أية إمكانية إلقامة الدولة الفلسطينية 

الذي يتيح ، أما أهداف أرئيل شارون فيلخصها سعيه لتحقيق هدف اإلستقرار اإلستراتيجي
والمحافظة على تفوقه العسكري واإلقتصادي والسياسي في ، لكيانه العنصري العيش في أمان

التي ، اني هو استعادة كرامة وكبرياء ومصلحة إسرائيل القوميةفي حين أن هدفه الث . المنطقة
يرى أنها ُأهينت وديست تحت أقدام المجاهدين في لبنان وفلسطين خالل السنوات األخيرة منذ 

 .  2111قصى في نهاية العام وحتى تدنيسه باحة المسجد األ 0192اجتياحه للبنان في العام 
فين هو القضاء على الشعب الفلسطيني من خالل قتل أكبر ويبقى الرابط الجامع ما بين الهد

وتسهيل ربط األراضي ، وسلب أراضيه بإقامة المستعمرات عليها، عدد ممكن من أبنائه
وفرض مبدأ الخضوع واإلذعان بالقوة بعد تحطيم مصادر ، "اإلسرائيلي"المحتلة بالكيان 

 ... كانيات التطوير والتنمية فيهوتقليص إم، الرزق لشرائح كثيرة من المجتمع الفلسطيني
خالء هل ما تقوله للعرب ولليهود هو أن إ: وهو ،وردًا على سؤال بهذا الخصوص
هي الخارطة  ،ن الخارطة التي رسمتها قبل سنواتوإ ،المستوطنات غير وارد في الحسبان

ة على هل يمكن اليوم التنازل عن السيطر" :شارون ن يخضع لها كل اتفاق؟ أجابأالتي يجب 
قمة الجبل الذي يزودنا بثلث ما نستهلكه من مياه؟ هل يمكن التنازل عن المنطقة العازلة في 

 . ماكن التي تقوم عليهاقيمت في األنه ليس صدفة أن المستوطنات قد ُأأواضح  ردن؟ غور األ
ستراتيجي الحيوي العمق اإل، يضًاأ، وتمنحنا، نها تحافظ على مسقط رأس الشعب اليهوديإ
السيطرة على ، حوالفي كل األ، ن علينانيت المستوطنات بناء على مفهوم ألقد ُب . وجودنال

منية الشرقية على طول وعلى المنطقة األ، المحاذية للخط األخضر، المنطقة األمنية الغربية
في  . طبعًا وقمة الجبل ،وعلى القدس، وعلى الطرق التي تربط في ما بينها جميعًا، ردننهر األ

أنا  ،لذلك . منية لم تقّل بل ربما ازدادتأهمية المناطق األ . هذه األمور لم يطرأ أي تغييركل 
السالم سنبقى نقيم طالما لم يتحقق  ،ساسوفي األ . ال أرى سببًا إلخالء أي من المستوطنات

يكون ثمة ما يمنع  بالتأكيد لن، وبمساعدة القدير، ياممع مرور األ، وإذا حل السالم . هناك
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ك في بئر السبع والّلد وكذل ،مئات العائالت العربية، ال تقيم في الناصرة العلياأ . بقاءها هناك
: ئلوعندما ُس "...جوا؟ن ينزعن المستوطنات اليهودية في الضفة أذًا لماذا على سكاإ والرملة؟ 

فرد مع وهي المستوطنة التي ُأزيلت من سيناء إثر اتفاق الصلح المن)قصة ياميت؟ ألن تتكرر 
بالتاكيد ال، ال: جابأ( مصر

"
..!
 

 (وري شافيط، شارون هو ذاته، أ07/9/2110آرتس ه)

  :قيق جملة من األهداف أهمهاالى تحجدار الخطة بناء كما تهدف 
التحكم بالدخول إلى على  سلطات اإلحتاللتحديد ممرات عبور خاضعة للرقابة تساعد  

 .ع واألشخاص من هذه المعابر فقطالبضائ، وبإدخال 99المناطق المحتلة عام 
وضع دوريات مجهزة بوسائط كشف متطورة، لتراقب حركة المرور على هذه  

 .الممرات، وإقامة سياج مالئم في جزء صغير من هذه المناطق
، وتحديد أعداد 0199تحديد نقاط دخول الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة عام  

 .ء على األوضاع والتقارير األمنية اليوميةبنا ،ونوعيات الذين سيسمح لهم بالدخول
أنها ال ترتبط بأي شكل من األشكال بعمليات ترسيم الحدود، وإنما "وأكد واضعو الخطة 

بترتيبات أمنية مؤقتة ومرنة ال تؤّلف استباقًا للمفاوضات بشأن التسوية الدائمة بأي شكل من 
 ".األشكال

 :وقد انطوت الخطة على أبعاد أمنية أهمها
 .إقامة منطقة معظمها في الضفة الغربية يعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة 
إقامة معابر منظمة تحت مسؤولية الشرطة بحيث تستوعب وتفتش وتصادق على دخول  

 .األشخاص والسيارات والبضائع، مع الحفاظ على المستوى األمني المطلوب
غيل أجهزة ووسائط كشف مسؤولية األمن بين المعابر وذلك بتش جيش اإلحتالليتولى  

 ."القانونية"ووضع عوائق وسد المعابر غير 
ستخبارية التي تخدم أغراض الخطة، مع التأكيد على مكافحة ما تطوير القدرات اال 

ستخبارات، والتحقيق عند ل تعزيز عناصر اإلمن خال" العمليات اإلرهابية"سمي 
 .المعابر وفي المنطقة

، على اعتبار أنها عاصمة ضمنهاينة القدس العربية ولم ينَس واضعو الخطة إخراج مد
 :وذلك حسب البنود التالية "يإلسرائيلا" للكيان "موحدة"

عدم وجود أي فصل ضمن الحدود البلدية للقدس، لكي تبقى مدينة موَحدة ضمن حدودها  
 ."اإلسرائيلي"التي حددها القانون 

 .لضفة الغربيةإغالق معظم الطرق الفرعية المؤَدية إلى القدس من ا 
 .شراف الشرطةتحت إ تحديد ستة مداخل إلى القدس حول الحدود البلدية للمدينة، 
والتشّدد في ( من جانب العرب طبعًا)تشديد القيود على دخول القدس والهجرة إليها  

 .تنفيذ ذلك
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 مسار الجدار

 
ه سلطات هو عبارة عن جدار طويل تبني ،أو الحاجز األمني ،"الفصل العنصري"جدار 

ذا الجدار من ويتشكل ه . الخط األخضرقرب  الضفة الغربيةفي " اإلسرائيلي"اإلحتالل 
 ،القدسأو منطقة  المثلثمثل منطقة  ،وفي المناطق المأهولة بكثافة . سياجات وطرق دوريات

وفي  ،انتفاضة األقصىفي ظل  2112بدأ بناء الجدار في  . تم نصب أسوار بداًل من السياجات
اضي الضفة كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أر 912بلغ طوله  2116نهاية عام 

، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من قلقيليةالغربية، وفي أماكن معينة، مثل 
والمنظمات الفلسطينية بناء  السلطة الوطنية الفلسطينيةتعارض  . كل أطرافها تقريبا بالجدار

 ".جدار الضم والتوسع العنصري"
، ومخططاته قيد التعديل قيد التنفيذ حتى اآلن عًاوما زال مشروع بناء الجدار مشرو

إبريل  /نيسان  71في  "اإلسرائيلية"وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة   .المستمر
كم عند نهاية البناء، وهذه الخطة تعتبر التعديل من  317فإن طول الجدار سيبلغ  ،2116

 ،كم 631السابقة كان طول مساره  ضمن سلسلة من التعديالت، حيث أنه ومقارنة بالخارطة
على مسار سابق  تعدياًل والتي كانت أساسًا ،2111فبراير  21/ شباط  والمعلنة بتاريخ 

 631بحيث أصبح طول الجدار المخطط  ،كم 99مقترح للجدار، زاد الطول المقترح بمقدار 
  ... 2119يونيو  /حزيران  71 كم بحسب المقترح في  622كم بعد أن كان 

توقف المشروع حتى نشر  ،وفي الوقت الراهن
قرارات المحكمة اإلسرائيلية العليا بشأن عدد من 

سكان فلسطينيون وأعضاء  بهاقدم تااللتماسات التي 
مطالبين بتغيير مسار  ،مختلفة "إسرائيلية"جمعيات 

الجدار في بعض األماكن كي ال يشوش طبيعة حياة 
 .من زراعة أراضيهم همالسكان أو يمنع

في بناء  "يسرائيلاإل"العدو  شرعت حكومةوقد 
، كل مرحلة لها مراحل ثالثة جدار الفصل على
  :مواصفاتها الخاصة

تمتد بطول  ،"أ"المرحلة األولى أو  
، فة الغربية حتى بلدة كفر قاسم جنوبًاكلم، من قرية سالم أقصى شمال الض 761حوالي 

معظمها   "إسرائيل"وقد نفذت  . أمتار تقريبًا 9:  3ويبلغ ارتفاع الجدار المبني فيها من 
لمقطع األول من الجدار ويذكر هنا أنه عقب بناء ا . بكلفة بلغت أكثر من مليار دوالر

 ،نذاكآ "اإلسرائيلية" الحربحتجاجات الدولية، صرح المدير العام بوزارة وتصاعد اإل
العالم لن "المناسبة  في مؤتمر صحفي عقد بهذه قائاًل ،اللواء احتياط عاموس يارون

 ".الجدار سيبنى.. يقرر إذا كنا سنبني الجدار أم ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1#.D8.A5.D8.B3.D8.B1.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ،كيلو متر تقريبًا 91والتي تمتد على طول  ،"ب"أما المرحلة الثانية أو  
 "إسرائيل"من قرية سالم وحتى بلدة التياسير على حدود غور األردن، فقد نفذتها 

    .بالكامل
حتى منطقة البحر الميت، " إلكنا"ة تمتد المرحلة الثالثة من مستوطنو 

وسيقام الجدار بصورة أعمق من المرحلتين السابقتين داخل أراضي الضفة بحيث تبقى 
 . معظم المستوطنات غرب الجدار

المسؤولين   ووفق تصريحات
، فإن هذه المرحلة "سرائيلييناإل"

ستفصل بين غور األردن وتجمعات 
السكان الفلسطينية في قرى ظهر 

، األمر الذي يعزز االعتقاد الجبل
بأن هناك نية حقيقية لزيادة طول 
الجدار باتجاه الجنوب، وبحيث يتم 
فصل غور األردن عن باقي أراضي 

 .الضفة الغربية
 

 
 :مواصفات المرحلة الثالثة

 
تنفذ إسرائيل الجدار على األراضي 
الفلسطينية داخل الضفة الغربية وليس على 

 91عرضه من طول الخط األخضر، ويبلغ 
 :مكونة كالتالي ،متر 011إلى 

أسالك شائكة لولبية، وهي أول  *
 .عائق في الجدار

خندق بعرض أربعة أمتار وعمق * 
 .خمسة أمتار يأتي مباشرة عقب األسالك

 .م، بغرض عمليات المراقبة واالستطالع 02شارع مسفلت بعرض  *
 .كشف آثار المتسللينم ل 9يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض  *

ثم الجدار، وهو جدار أسمنتي يعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثالثة * 
        ·.أمتار، مركبة عليه أجهزة إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة

 .وتوجد هذه المنشآت نفسها من الجانب اآلخر للجدار *
عبارة عن كاميرات  ،اشات ذات مناظيركما عمدت سلطات االحتالل إلى تثبيت رش* 

 .تلفزيونية صغيرة يمكن التحكم فيها من مواقع للمراقبة عن بعد
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  البوابات في الجدار الفاصل

 
معبرا للحركة بين اجزاء الضفة  37 -2111يوجد في جدار الفصل لغاية شهر تموز 

  .الغربية التي تم فصلها
يوميا بين  ان في الضفة الغربية للعبورمعبرا عبارة عن حواجز تخدم مجموع السك 11

ساعة متواصلة يوميا  02بعض هذه الحواجز مفتوح على مدار . أجزاء الضفة التي تم فصلها
  .ساعة يوميا 29وبعضها مفتوح على مدار 

يمتلكون  معبرا عبارة عن بوابات زراعية يستعملها المزارعون الفلسطينيون الذين 83
بوابة  00البوابات هناك  ومن بين هذه. خر من الجدار الفاصلاراض معزولة في الجانب اآل

وهذه البوابات تخدم . ساعة واحدة فقط تفتح مرتين أو ثالث باألسبوع في كل يوم، وعادة لمدة
. العناية اليومية، مثل الخضروات والدفيئات وغيرها مزارعين يزرعون مزروعات تستوجب

. اإلدارة المدنية والحصول على تصريح منهابالتنسيق مع  إن مرور المزارعين مشروط
بوابة تفتح بين األشهر تشرين األول  03هناك . عبر بوابة معينة فقط التصريح يتيح المرور

مرتين  في هذه المواسم تفتح البوابات غالبا. كانون األول، في موسم الزيتون والقطاف ولغاية
وبالحصول على  شروط بتنسيقإن المرور عبرها ايضا م. او ثالث ضمن ساعات محددة

من بين  01. بوابة معينة فقط تصريح من اإلدارة المدنية علما ان التصريح يتيح المرور عبر
البوابة الزراعية المستعملة لقرية بلعين تفتح في  .البوابات األخرى تفتح في موسم الزيتون فقط

  .ألمر محكمة العدل العليا جميع ساعات اليوم وفقا
وهي تفتح فقط في حالة التنسيق المسبق مع . خرى مغلقة بصورة عامةبوابة أ 38

 .مكاتب االرتباط اإلسرائيلية
 
 

 الوضع القانوني وعدم شرعية الجدار

  ي بعدم يقض ستشاريًارأيًا إ 2119 يوليو/ تموز  1في  محكمة العدل الدوليةأصدرت
 .شرعية الجدار

 011 في الجمعية العامة لألمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول االتحاد  عضوًا بلدًا
األوروبي الخمسة والعشرين حينها، صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت 

دول تتقدمها  6بينما عارضته ، 2119 يوليو/ تموز  21متأخر من مساء الثالثاء 
 .دول 01، وامتنعت عن التصويت "إسرائيل"و وأستراليا الواليات المتحدة

غير أن أهمية  . "إسرائيل"ـ، غير ملزم لوقرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية
القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين واألطراف المعارضة لبناء الجدار 

 .لتفكيك الجدار "إسرائيل"على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 :جدار الحدود المصرية

 
الذي شرعت حكومات العدو إقامته، في إطار استكمال الطوق اإلسمنتي واإللكتروني 

على بناء جدار على طول الحدود مع مصر بحجة منع " اإلسرائيلي"صادقت حكومة االحتالل 
ليها، وذلك بالتزامن مع الجدار الفوالذي الذي كانت تبنيه إتسلل المهاجرين غير الشرعيين 
 . مصر على حدودها مع قطاع غزة

بناء جدار إلكتروني حديث التقنية "يامين نتنياهو بن" اإلسرائيلي"وأقر رئيس الوزراء 
مليون دوالر على الحدود مع مصر، بذريعة منع أعمال  231وكلفة  كيلو مترًا 211بطول 

 ".من التهديدات التي تستهدفها" اإلسرائيلي"التسلل والتهريب وحماية أمن الكيان 
مسؤولين في  نقلت تقارير إخبارية عن وفيما  

أن لجنة حكومية صادقت على بناء   "سرائيليةاإل"الحكومة 
ثالثة حواجز على طول الحدود الصحراوية الممتدة مع 

أن تبلغ كلفة المشروع الذي تقدم به  رجحت  هامصر، لكن
 .مليار دوالر 0.1ما بين مليار و" اإلسرائيلي"الجيش 

عن " بي بي سي"ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 
 أن "اإلسرائيلي"الوزراء  بيان صادر عن مكتب رئيس

عن  الجدار الجديد سيبدأ من جنوبي مدينة رفح، بعيدًا
الحدود المصرية مع قطاع غزة، وسيحتوي على رادارات 
حديثة وبعض التقنيات المتطورة بهدف كشف المتسللين 

 ".عبر الحدود
ن أمام المتسللي" إلسرائيل"اتخذت قرار إغالق الحدود الجنوبية " :وأضاف البيان

، " ، هذا قرار استراتيجي بهدف تأمين الطابع اليهودي والديمقراطي إلسرائيل"اإلرهابيين"و
   .على حد زعم البيان

لن نسمح " بالقول ، مستدركًا" إسرائيل ستواصل السماح لالجئين بالدخول إليها: "وتابع
دودها الجنوبية عبر ح "إسرائيل"لعشرات اآلالف من المهاجرين غير القانونيين بالتسلل إلى 

 ".وإغراق بلدنا بأجانب غير شرعيين
 

 

  :الجدار هدف
 

تحقيق غايتين "ن بناء الجدار الجديد يرمي إلى إ "سرائيليةاإل" تقول مصادر الحكومة
مكافحة حوادث اإلجرام والتهريب وتسلل الالجئين، والثانية أمنية وتتمثل  األولى هي: إثنتين
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يناء المصرية ضد كافة المخاطر والتهديدات، سواء أكانت من بتأمين الحدود مع شبه جزيرة س
 ".أو غيرها من المنظمات والجهات التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل "القاعدة"قبل 

، بل ، وال عاليًالن يكون إسمنتيًا"أن الجدار الجديد  "اإلسرائيليون"ولون ؤوكشف المس
 ".حديث التقنية

لف شخص غير شرعي من بينهم أ 711ن نحو أ" ليةاإلسرائي"وتقول وزارة الداخلية 
الكيان قامتهم المسموح بها في مال مهاجرين وسياح تجاوزوا فترة إلف من عأ 011

  ... "يسرائيلاإل"
الحدود  بأن السياج الفاصل على "عيران أوفير"قال العميد  ،وبصدد الجدار مع سيناء

حتى اآلن  ، حيث تم2107العام المقبل مع مصر وحول مدينة إيالت سينتهي العمل فيه مطلع 
 .كيلو مترا 223كيلو مترا من بين  090بناء مقطع بطول 

كيلومترا حتى يتم االنتهاء منه،  07السياج المحيط بمدينة ايالت بقي  نأوفير أكد أو
 عامل يقومون ببناء السياجين على الحدود مع مصر وحول إيالت، مضيفًا وأن حوالي ألف

 (07/6/2102. )'عشر كيلومترا آخر من السياج حول مدينة ايالت ثةيجب بناء ثال'
 

 

  :سياج مكهرب
 

أن السلطات المصرية  ذكرت مؤخرًاقد المصرية  االلكترونية" الشعب"وكانت صحيفة 
شرعت في إقامة سياٍج إلكتروني حول مدينة رفح بهدف التحكم بدخول المواد إلى تلك المدينة 

 .ا إلى قطاع غزة المحاصرلنقله الحدودية تمهيدًا
وقالت الصحيفة في موقعها على اإلنترنت 
إن السياج األمني الموصول بالكهرباء سيجعل 
مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة 
سيناء، مشيرة إلى أن القوات المصرية عازمة على 
إقامة ثالث بوابات داخل هذا السياج األمني الذي 

مصرية وقرية المسورة ُيشيَّد بين مدينة رفح ال
كلم من مدينة العريش في شبة  71الواقعة على بعد 

 .جزيرة سيناء
وأضافت الصحيفة أن سلسلة حواجز أمنية 
ستقام بين مدينتي العريش ورفح المصرية على 
غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات 

حتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية عقب عملية اإل
 .العسكرية" يالسور الواق"

وكان مواطنون من سكان رفح المصرية ومصدر أمني فلسطيني قد أبلغوا الصحفيين 
على الحدود في وقت سابق أن قوات األمن المصرية زادت من نشر العشرات من عناصرها 
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على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في ظل زيادة عدد الرافعات والقطع 
 .لجانب المصري من الحدودالهندسية المنتشرة في ا

ثار بناء مصر للجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع غزة ردود فعل عربية أو
وعالمية غاضبة، واعتبره البعض مشاركة للقاهرة في حصار القطاع، بينما أصدر مجمع 

 .البحوث اإلسالمية التابع لألزهر فتوى تعتبر الجدار حالاًل
نشرت قبل شهر عن بدء مصر في إنشاء جدار  "اإلسرائيلية" وكانت صحيفة هآرتس

فوالذى على طول الحدود مع القطاع بطول عشرة كيلومترات خاصة بالمنطقة المحاذية لممر 
 .فيالدلفيا
كية خالل الشهور يرستجابة لضغوط أمايأتى  قالت الصحيفة إن المشروع المصريو

لقضاء على األنفاق الحدودية لم تفلح فى ا عقب تسليم مصر معدات رصد إلكترونيالماضية، 
 ...مع قطاع غزة 

إلى  1مترًا تحت األرض على امتداد  71وأضافت أن الجدار الفوالذي سيقام بعمق 
، مشيرًة إلى أن السلطات المصرية قد بدأت باألعمال التمهيدية لوضع هذا "كيلومترات 01

 .الجدار
يصعب اختراقه أو صهره وأشارت الصحيفة إلى أن الجدار سيكون من الفوالذ بحيث 

البضائع واألسلحة  عب حفر األنفاق التي تستخدم لنقلبوسائل مختلفة، وبالتالي سيكون من الص
 .                           إلى قطاع غزة في ظل الحصار المحكم المفروض عليها منذ سنوات
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 جدار الجوالن

 
بناء جدار في الجوالن   2100يونيو / ، في حزيران "اإلسرائيلية"قررت الحكومة 

السورية المحتلة، شرقي بلدة مجدل شمس، بذريعة منع الفلسطينيين والسوريين من اختراق 
  .خط وقف إطالق النار والوصول إلى بلدة مجدل شمس المحتلة

يوليو الماضي، / بالفعل في بناء الجدار أوائل تموز " اإلسرائيلي"وقد بدأ سالح الهندسة 
كيلو  9أمتار وعلى طول  9متعهدين صهاينة على بناء الجدار الذي سيرتفع  وتم اإلتفاق مع

وسوريا في الجوالن " إسرائيل"هذا مع العلم أن طول خط وقف إطالق النار بين .  مترات
، "بيني غانتس"، الجنرال "اإلسرائيلي"وقد أمر رئيس األركان .  كلم011المحتل يبلغ حوالي 

، أي قبل التصويت في األمم 2100سبتمبر / دار بحلول أيلول بضرورة إنهاء العمل في الج
  .المتحدة على اإلعتراف بالدولة الفلسطينية

وفق التصريحات المعلنة، كردة فعل على اقتحام المئات من " اإلسرائيلي"ويأتي الجدار 
الفلسطينيين والسوريين لخط وقف إطالق النار ودخولهم بلدة مجدل شمس، ووصول أفراد 

تأهيل وصيانه " إسرائيل"حيث أعادت ... للنكبة 67م إلى الداخل الفلسطيني في الذكرى الـ منه
الخندق القديم ووضع أسالك شائكة داخله تحسبًا ألي عملية زحف بشرية جديدة إلى داخل 

ولم تكتف بذلك، بل إنها، ... لنكسة حزيران 99األراضي المحتلة، كما حدث في الذكرى الـ
ية الخوف والرعب من عمليات الزحف الجماهيري، قررت المضي قدمًا في وتعزيزًا لذهن

تحصينات عسكرية وبناء الجدار اإلسمنتي وترميم الطريق العسكري القائم حاليًا، ثم يليه 
وسيجهز الجدار بسياج معدني .  طريق مغطى بالتراب والرمل الناعم لكشف آثار أي تسلل

رونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من عناصر البنية لولبي ُتركب عليه معدات إنذار الكت
   .التحتية األمنية
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سيفصل الجدار العازل األجزاء المحتلة من الجوالن السوري عن عمقها وتواصلها 
إضافة إلى اإلستيالء على مساحات شاسعة من ... الجغرافي مع الوطن األم في سوريا

ملكيتها إلى المزارعين العرب السوريين الذين األراضي تقدر بمئات الدونمات التي تعود 
ُحرموا من أراضيهم التي صودرت بغير وجه حق منذ منتصف السبعينيات، وأحكم الجيش 

ويقول أصحابها .  0139قبضته عليها بعد اتفاقيات فصل القوات في العام " اإلسرائيلي"
ت مزروعة بكروم وكبار السن في مجدل شمس أن هذه األراضي تابعة لمجدل شمس، وكان

وكانت أرضًا معطاءة لوفرة ... العنب، والقمح والحمص والشعير والتفاحيات واللوزيات والتين
التي تثبت ملكيتهم لتلك األراضي التي " الطابو"السيول والمياه فيها، ويحتفظ أصحابها بأوراق 

السورية، كجزء مناطق عسكرية، وحفرت بداخلها خنادق لمواجهة الدبابات " إسرائيل"جعلتها 
العسكري الذي يماثل خط بارليف على الجبهة المصرية، الذي يمتد على طول " خط آلون"من 
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وقد استطاعت القوات السورية اختراقه واقتحامه في الساعات .  كلم 31الجبهة السورية بنحو 
نادق على تلك الخ" إسرائيل"وقد أبقت .  0137أكتوبر العام / األولى من حرب تشرين األول 

طيلة الفترة الماضية كخط عائق أمام زحف الدبابات السورية، وأهملته لبعض الوقت بعد إقامة 
 ..الشريط الشائك على خط وقف إطالق النار

إن فكرة إقامة جدران أمنية في الجوالن السوري المحتل، هي وليدة عقلية أمنية 
 2111حابها من لبنان في العام فمنذ انس".  إسرائيل"تعكس الرعب الذي تعيشه " إسرائيلية"

فكرة إقامة جدار فاصل في قرية الغجر السورية المحتلة، بعد " اإلسرائيلية"ناقشت الحكومة 
، وتقسيم قرية الغجر المحتلة إلى قسم "اإلسرائيلية"تحديد الخط األزرق للحدود اللبنانية ـ 

رضة أهالي الغجر، ولكن معا.  شمالي لبناني وقسم جنوبي سوري ضمن األرض المحتلة
ورفضهم القاطع للفكرة، جعل الحكومة اإلسرائيلية تعدل عنها في حينه بعد أن عم الغضب 

لن نسمح ببناء هذا الجدار، والخط : "الشديد قرية الغجر السورية المحتلة حيث أعلن أهلها
ض األزرق مجرد بدعة نحن ال نعترف بها، وجميع األراضي الواقعة شماله وجنوبه هي أرا

   ".سورية ولن نقبل بأية سيادة أخرى عليها
لكن األحداث األمنية التي تخشى منها 

في محيط قرية الغجر ومزارع شبعا تعيد " إسرائيل"
الفكرة بين حين وآخر إلى التداول من جديد بين 

وقد .  العسكريين والسياسيين الصهاينة على السواء
ر فتحت مسيرة العودة األولى والثانية في أيا

وحزيران الماضي، وما تركته من نتائج وعبر 
ودروس، الباب أمام العدو الصهيوني لنقل تجربته 
األمنية في فلسطين المحتلة والنتائج التي حققها من 
بناء جدار الفصل العنصري في األراضي 

 .الفلسطينية، إلى الجوالن السوري المحتل
، برتبة عميد في "إسرائيليًا"لكن ضابطًا 

أن " معاريف"ط، اعتبر في حديث لصحيفة اإلحتيا
عمل مهووس ويفتقر الى "، "اإلسرائيلي"هذه األعمال والتحصينات التي يقوم بها الجيش 

فخطط دفاعية في هضبة الجوالن وفي أوضاع ذات إشكالية أكبر لم تكن . المنطق العسكري
هذه "ي االحتياط أن ورأى العميد ف".  فيها حاجة لحفر خندق ضد الدبابات في عمق الجوالن
في حين قال مصدر رفيع في قيادة ".  األعمال ناجمة عن ذعر زائد وغباء وتبذير لألموال

 (2100آب ." )إنه ال يولي أهمية كبيرة لهذه األعمال"الجبهة الشمالية 
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 :مع لبنان"  المطلة"جدار 

 
مايو / في مطلع أيار  شيد العدو ،"اإلسرائيلي"ان مااًل للجدران اإلسمنتية حول الكياستك

، وفق ما أعلنت "اإلسرائيلية"على طول حدودها مع لبنان عند بلدة المطلة  ًاجدار الماضي
 ."القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون اإلسرائيلي

إلى "امتار،  01يد على طول كيلومترين ويبلغ ارتفاعه ُشالذي  ،ويرمي هذا الجدار
والجيش اللبناني التي تفصل بين مواقعهما بضعة  "سرائيليةاإل"حتكاكات بين القوات تجنب اإل

 .أمتار فقط، بحسب التلفزيون
عن هذا المشروع  (2102)كانون الثاني / وكان الجيش اإلسرائيلي قد كشف في يناير

في األراضي  في بلدة المطلة أن ذلك الجدار سيحمي المباني التي شيدت مؤخرًا موضحًا
من بلدة كفركال اللبنانية الواقعة في  من نيران القناصة انطالقًا ،99 الفلسطينية المحتلة عام

الجهة المقابلة على مسافة كيلومتر واحد والمطلة على الحاجز األمني الحالي على طول 
   .الحدود

 "يةسرائيلاإل"سلطات اإلحتالل  ونسقت
عملية بناء هذا الحاجز مع لبنان بواسطة القوة 

بحسب  ،(اليونيفيل)ن الدولية في جنوب لبنا
 .القناة نفسها

ويشكو المزارعون في المطلة من أنهم 
ومن  ،استهدفوا في الماضي من قبل قناصة

أنهم رشقوا بالحجارة من الجانب اللبناني من 
 .الحدود

المتحدث باسم الجيش وبهذا الصدد قال 
/ أيار 7، أفيحاي أدرعي، في "اإلسرائيلي"

ي دفعنا إلى بناء السبب المركزي الذ"مايو، إن 
هذا الجدار هي اإلحتكاكات الكثيرة في هذه 

 ".المنطقة من الحدود بالذات
الدولية العاملة )بناء الجدار يتم من خالل تنسيق كامل بين قوات يونيفيل "وأضاف أن 

 11كل " اليونيفيل"، مشيرًا إلى وجود مدرعات تابعة لـ"والجيش اإلسرائيلي( في جنوب لبنان
 .طول المنطقة التي يجري بناء الجدار فيه مترًا على

أبريل، في بناء الجدار بطول كيلومتر واحد / نيسان 71، في "اإلسرائيلي"وبدأ الجيش 
وُيتوقع أن يستمر العمل فيه نحو شهر، وُيتوقع أن تصل  . أمتار 3و 1وارتفاع يتراوح ما بين 

 .(مليون دوالر 7.1حوالي )تكلفة بناء الجدار 
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على أن أعمال بناء الجدار تجري داخل األراضي " اإلسرائيلي"يش ويشدد الج
الذي رسمته األمم المتحدة بين لبنان  "وال يوجد أي إختراق للخط األزرق"، "اإلسرائيلية"

 .2111مايو العام / نسحاب األخيرة من جنوب لبنان في أيارافي أعقاب " اإلسرائيلي"والكيان 
وقرية كفركال اللبنانية، في الموقع الذي " سرائيليةاإل"وتفصل بين الحقول الزراعية 

 .يجري بناء الجدار فيه، بضعة أمتار
" إسرائيل"وتقع بلدة المطلة في أقصى شمال منطقة إصبع الجليل، وهي بمثابة لسان 

 .محاط باألراضي اللبنانية
تقع بين حين وآخر مشادات كالمية وتبادل شتائم بين الجنود "وقال أدرعي إنه 

واللبنانيين، وحدث أن وجه الجنود أسلحتهم نحو بعضهم البعض، كذلك يلقي " اإلسرائيليين"
 ".مواطنون لبنانيون الحجارة باتجاه مواطنين وجنود في الجانب اإلسرائيلي من الحدود

يكفي أن يتواجد في المكان جندي واحد في أحد الجانبين ال ينصاع إلى "وأضاف أنه 
 ".، وبعدها سنجد أنفسنا في وضع ال يريد أحد حدوثهًاعل شيئًا ما متهوراألوامر العسكرية، ويف

نطالق عيار ناري من سالح جندي افإن هذا الجدار يحمي من احتمال  ،لذلك: "وأردف
 ".بشكل غير متعمد وغير موجه، بشكل مباشر نحو الجانب اآلخر

ولذلك "الوضع األمني، وتابع أدرعي أن المنطقة قابلة لإلشتعال ويمكن أن يتدهور فيها 
أمنيًا صحيحًا على الوضع الحساس في هذه  فإن هذا الجدار، في تقديرنا، بإمكانه أن يوفر ردًا

 ".المنطقة عينيًا
، "اإلسرائيلي"خالصة القول هي أن مصلحة كال الجانبين، اللبناني و"وقال أدرعي إن 

كانه أن يساعد على الحفاظ على أن يسود الهدوء في المكان، ونحن نعتقد أن هذا الجدار بإم
 ".بين الجانبينوالمشاغبات حتكاكات الهدوء، ويتم بناء الجدار في موقع محدد تكثر فيه اإل

، وقعت اشتباكات مسلحة عدة 2116في صيف العام " حرب لبنان الثانية"ومنذ انتهاء 
أغسطس   /آب 7 بين عند الشريط الحدودي بين الدولتين، كان أخطرها تبادل إطالق النار في

 .صحافي لبنانيالى  ،إضافة لى مقتل عدد من الجنود من الطرفين، ما أدى إ2101من العام 
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 :األردن مع الجدار

 إضافة ولبنان، مصر مع الحدود على جدار إقامة" اإلسرائيلي" العدو كيان يواصل فيما
 تدرس نتنياهو بنيامين ةحكوم أن" إسرائيلية" مصادر أكدت الغربية، الضفة في الفاصل للجدار
 .األطول تعتبر التي األردن، مع الحدود على فاصل جدار إقامة

 أوفير، عيران العميد ،"اإلسرائيلية" الحرب وزارة في الجدران بناء إدارة رئيس وقال
 على فاصل سياج بناء مناقشة في للبدء" تعليماته أعطى نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس بأن

 ".السرائيل التسلل تحاول عناصر أي أمام كعقبة األردن مع الحدود طول

 اإلحتالل قوات تواصل وقت في األردن مع الحدود طول على جدار إقامة بحث ويأتي
 الغربية الضفة جدار الى إضافة. مصر ومع لبنان مع الحدود على فاصل جدار بناء في عملها

   (.07/6/2102) المحتلة

 مع الحدود وامتداد الغور) أن، األردن غور منطقة في جولة خالل، نتنياهو وأكد
 (.إليه التوصل يتم اتفاق أي في" اإلسرائيلية السيطرة تحت سيبقى األردن

 الجيش سيطرة) إن نتنياهو وقال
 يمنع األردن مع الحدود على" اإلسرائيلي"

 في يساهم كذلك، والسالح الصواريخ تهريب
 الهزة بعد خاصة، "إسرائيل" أمن على الحفاظ

 زالت وال، بالمنطقة عصفت التي السياسية
 (.معروفة غير نتائجها

 صحيفة أشارت أخرى جهة ومن
 على موقعها في العبرية" أحرونوت يديعوت"

 الجيش أن إلى ،(09/1) الجمعة اإلنترنت
 المضادة األلغام آالف أزال" اإلسرائيلي"

 األردنية، الحدود امتداد على المزروعة للدبابات
 اتفاقيات من جزءًا كان وتفجيرها زالتهاإ وأن

 لغاية تم" وأنه الصهيونية، -األردنية" السالم"
 في".  الحدودية المناطق في لغم ألف 09 نحو بقي فيما لغم ألف 61 نحو وتفجير إزالة اآلن
 تزال ال التي العادية األرضية األلغام بإزالة أيضًا ذلك بموازاة اإلحتالل جيش بدأ حين

 .المكان في مزروعة
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 سياج بمد قريًبا سيبدأ الكيان أن للصحيفة، الصهيوني الجيش في مصادر وذكرت
 فاصل جدار بناء سيتم كما األردن، مع الحدود امتداد على الكترونية رصد شبكات مع حديدي

 .متطورة إنذار منظومات مع شيكل، ماليين 01 إلى تصل بكلفة كيلومترات عشرة امتداد على

 في المعلومات لجمع متطورة إلكترونية منظومات بنشر اإلحتالل يشج سيقوم كما
 .الحدود من األردني الجانب مراقبة في الكاملة السيطرة للكيان وتتيح الميت، البحر منطقة

 الجدران خلف كيان

 إليها دعا التي ،"اإلسرائيلي" الكيان حول" الحديدية األسوار" تشييد يكتمل حين وبعد،
 رافقت التي والمقوالت المفاهيم من الكثير تتهاوى الصهيونية، للحركة وحيينالر اآلباء أحد

 .عامًا 69 قبل الفلسطينية األرض فوق الصهيوني الكيان إقامة

 له يضع لم البشرية، والمجازر واإلرهاب العدوان قواعد على تأسس الذي الكيان فهذا
 العربية بالثروات واألطماع اإلتجاهات، لوبك سياسته التوسع فكان.  حدودًا   وال دستورًا قادته

 وقد... الحربي طيرانه وطلعات الدبابات فتحدده أمنه أما وطريقه، أسلوبه والعدوان هدفه،
 في الرسمي، العربي النظام على فيها انتصر التي والمحدودة الخاطفة الحروب ساهمت
 عربية أراٍض فاحتل ات،االتجاه كل في عربد الذي ،"يقهر ال الذي الجيش" أسطورة صناعة

 فكانت ولمصلحته، مقاسه على" تسويات"و اتفاقيات وفرض المجازر ونفذ اتجاه، كل في
 ".عربة وادي"و" أوسلو"و ،"ديفيد كامب"

 ونجاح وفلسطين، لبنان في الجهادية الحركات وظهور المقاومة، فجر انبالج أن إال
 بالجيش الهزيمة وإلحاق حتلة،الم األرض تحرير في لبنان في اإلسالمية المقاومة

 العام مايو/  أيار 21 في المحتلة فلسطين داخل إلى الفرار على وإجباره ،"اإلسرائيلي"
 في اهلل حزب عام أمين) نصراهلل حسن السيد سماحة حدد جديدة مرحلة معالم رسم قد ،2111

 "...العنكبوت بيت من أوهن الكيان هذا إن: "بشعار ومضمونها عنوانها( لبنان

 لبنان في الصهيوني، الجيش على والفلسطينية اللبنانية المقاومة انتصارات عززت وقد
 قناعة ،2119 ديسمبر/  األول وكانون 2116 يوليو/  تموز في المحاصر، والقطاع

 ما بقدر الجهادية، وحركاتهم بقواهم الشعب ثقة وعمقت بخيارهم، والمجاهدين المقاومين
 إلى الجيش من ،"اإلسرائيلي" الكيان في الحياة مفاصل كلب الهزيمة عالمات حفرت

 – األميركي التحالف وقوف رغم والحكام، السياسيين القادة إلى واألمنية العسكرية المؤسسات
 والمعنوي، المادي الدعم أشكال بكل ومده" األداة" الكيان جانب إلى العربي وبعض – الغربي

 ...السالح من واألحدث
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 على" اإلسرائيلي" الكيان غلفت التي األوهام سلة إسقاط في الجهادية ىالقو نجحت لقد
 على وُأرغم الجيش، فُقهر... اتجاه كل في العدوانية يده إطالق في وساهمت عدة، عقود مدى

 وانتهى طليقة، العدوانية يده تعد ولم شرط، أو قيد بدون احتلها عربية أراٍض من اإلنسحاب
 وتالشى.  يخوضها كان التي السريعة واإلنتصارات الخاطفة الحروب زمن رجعة غير إلى

 مدننا وُتدمر شعبنا فُيقتل العربية، أرضنا فوق ُتخاض الحروب فيه كانت الذي الزمن
 صواريخ أدخلت لقد... شظية ولو المستوطنين وقطعان الكيان يصيب أن دون ومؤسساتنا،

 المستوطنين بماليين ودفعت المعركة، قلب في الكيان ومستعمرات وقرى مدن الجهادية القوى
 السياسيين الكيان قادة على لزامًا وصار نزهة، العدوان يعد فلم... واألنفاق المالجيء إلى

 شن أو قذيفة أو رصاصة بإطالق األوامر إعطاء قبل مليًا التفكير واألمنيين والعسكريين
 !.. عدوان

 وكمية نوعية لجهة ،"اإلسرائيلي" نالكيا لصالح يميل العسكري القوى ميزان أن شك ال
 الجهادية القوى إرادة لكن... الصراع لحظات في تصله قد والتي يمتلكها، التي السالح

 وبالتفاف انتصارها، وبحتمية قضيتها، بعدالة العميق وإيمانها المواجهة، على وإصرارها
 قادة وضع ذلك لك إسالمي، – عربي حقيقي استراتيجي عمق الى واستنادها حولها، الشعب
 خلف اإلختباء فكان عليها، القفز أو تجاوزها، السهل من يعد لم جديدة حقائق أمام الكيان

 اإلستراتيجية عنوان هو" الحديدية القبة"بـ واإلحتماء" اإلسمنتية الجدران"و" الحديدية أألسوار"
 ... الكيان لقادة الجديدة

 والفلسطينيين اللبنانيين المجاهدين ةثق يعزز ال الهام الستراتيجي التغيير هذا إن
 بهذا الهزيمة بإلحاق األمل أبواب والعربي الفلسطيني الشعب أمام يفتح وإنما فحسب، بخيارهم،

 !.. اإلسمنتية الجدران خلف يختبيء الذي العدواني الكيان

 قسم رئيس ـ أون بار دان البروفيسور دفعت" الحديدية السور" سياسة إلى اللجوء إن
 :القول إلى ـ جوريون بن جامعة في السلوك علم

 دون سيحول الجدار هذا حولنا، عما يفصلنا..  جدار لدينا سيكون قريب، عما"
 من اآلالف مئات حياة وسينغص جًدا إليها نتعطش التي األمان أجواء وينشر العمليات،

  فعاًل؟ نحن من: ينمتسائل أنفسنا إلى النظر لنا يتسنى قد كله، ذلك حدوث بعد.  الفلسطينيين
 توجد ال أنه يبدو ألنفسنا، للوجود قابلة حدود وضع في ننجح لم ألننا نكون؟ أن نريد ماذا

 ...".حولنا سور دون من األسئلة هذه عن ملموسة إجابات على للحصول احتمالية

 كان هل  باألسوار؟ المحاطة الجيتوات عقلية إلى العودة فجأة قررنا لماذا: "ويتساءل
 التي الطريقة من تضرر قد وأنه هنا، يعيش آخر شعًبا أن نلحظ لم أننا هو الوحيد ناخطؤ

 ! األسوار؟ خلف ننغلق أن منا تتطلب مجابهة في معنا وتصادم وجوده فيها تجاهلنا
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 وأخشى والفلسطينيين، العرب عاتق على ملقى كله اللوم بأن اإلدعاء في أشك: "ويجيب
 في ننجح لم األخيرة عام المائة خالل.  نحن فينا كامنة ألساسا المشكلة تكون أن أخشاه ما

 مليء وأنه هنا ولد قد جديًدا وطنًيا جياًل أن بدا لو حتى الشتات، عقلية من والخالص اإلنعتاق
 الطبقة هذه تحت من دائًما برأسه أطل الشتات يهودي أن إال بالنفس، والثقة والعنفوان بالقوة

 !"مالحقون دائًما نحن: وجوانحنا نفوسنا في تجذر لذيا اليهودي هذا الرقيقة،

 المطلوب دوره أداء في يفشل قد( سورنا: ")إن: بالقول أون بار البروفسور ويختتم
 الخروج يمكن ال غيتو.. هنا ينشأ كبير لغيتو الزاوية حجر السور هذا يكون قد( األمن توفير)

 (صبري احمد عبداهلل/  واتا موقع. )..البحر نحو غرًبا ـ فقط واحد اتجاه في إال منه
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 ملحق

 (الجدار) تطّور وتقّدم عملية اإلنشاء

 "بتسليم( "مركز المعلومات االسرائيلي لخقوق االنسان في الضفة الغربية): المصدر 

 1.1.12تاريخ النشر 

النسبة من 

 طول المسار

الطول 

   بالكيلومترات

  اكملت اقامته 413 58.3

في اوجه البناء 73 10.2   

  لم يتم اقامته بعد 223 31.5

  المجموع 907 100

ة لغاية وهي صحيح (OCHA)تم نقل المعلومات من مكتب األمم المتحدة للشؤون االنسانية 
  .2111شهر تموز 

 تطّور وتقّدم عملية انشاء الجدار في القدس
 

النسبة من 

 طول المسار

يشمل جيوب 

معاليه 

  ادوميم

الطول 

رات بالكيلومت

يشمل جيوب 

معاليه 

  ادوميم

النسبة 

من 

طول 

 المسار

الطول 

   بالكيلومترات

  اكملت اقامته 78.5 64.3 78.5 47

  البناء في اوجه 15.6 12.7 30.6 18.3

  لم يتم اقامته بعد 28.2 23 58.2 34.7

  المجموع 122 100 167.3 100
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وهي صحيحة لشهر كانون الثاني ( OCHA)نسانية تم نقل المعلومات من مكتب األمم المتحدة للشؤون اال
2113.  

المعلومات التالية تتطرق الى مدى تأثير الجدار الفاصل بعد استكماله حسب المسار الذي صادقت : توضيح
  .71.9.16عليه الحكومة في يوم 

 المناطق المحاطة بالجدار

 

النسبة من 

مساحة الضفة 

  الغربية

مساحة 

االرض 

  (نموبالد)

8.5 479,881 

يشمل )المساحة الواقعة غربي الجدار 

 (شرقي القدس

3.4 191,040 

الواقعة شرقي الجدار  المساحة

والمحاطة بجدار جزئي او بجدار 

 كامل

 المجموع 670,921 11.9

 السكان الفلسطينيين المتأثرين جراء مسار الجدار

  عدد البلدات  عدد السكان
 

35,000 35 
قعة غربي القرى والبلدات الوا

 *الجدار

151,000 25 

القرى والبلدات الواقعة شرقي الجدار 

والمحاطة بجدار من ثالثة اتجاهات 

 **على االقل

 شرقي القدس 21 225,000

 المجموع 81 411,000

وهي صحيصة لغاية ( OCHA)تم نقل المعلومات من مكتب األمم المتحدة للشؤون االنسانية 
 .2111شهر تموز 
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. تصاريح من اجل العيش داخل بيوتهم هذه القرى والبلدات ملزمون بالحصول علىان سكان * 
ان المعطى اعاله . وبلداتهم فقط عن طريق بوابة الجدار كما ويتمكنوا من الخروج من قراهم

 الفاصل اذ انه حسب المسار وبلدات فلسطينية الواقعة اليوم غربي الجدار ال يشمل ثالثة قرى
  .رقي الجدارالنهائي سيصبحوا ش

ان سكان هذه القرى والبلدات غير ملزمين بالحصول على تصاريح وغير ملزمين بالمرور ** 
  .عبر البوابة

 المستوطنات
 

  عدد السكان
عدد 

   المستوطنات

 المستوطنات الواقعة غربي الجدار 48 187,840

 المستوطنات الواقعة شرقي الجدار 69 57,330

الواقعة في شرقي القدسالمستوطنات  12 192,918  

 المجموع 129 438,088

 
 :مالحظات

  :مصدر المعطيات. 2111المعطيات عن السكان صحيحة لنهاية عام 
  دائرة اإلحصاء المركزية،

مكتب هيئة االمم المتحدة للشؤون (: OCHA)دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، منظمة 
  .األنسانية
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  اصل حسب المناطقالبوابات في الجدار الف

 

 المجموع
البوابات 

  الموسمية

البوابات 

 المنطقة  المفتوحة

 قلقيلية 7 2 9

 سلفيت 0 6 6

 طولكرم 4 5 9

 القدس 0 9 9

  رام اهلل 1 6 7

 الخليل 0 6 6

 بيت لحم 0 3 3

 جنين 0 9 9

 المجموع 12 46 58

للشؤون األنسانية، وهي صحيصة لغاية  مكتب هيئة االمم المتحدة(: OCHA)منظمة : مصدر المعطيات
 .2111شهر تموز 


