
 
                www.palestine-studies.org 

 
 
 

 ۲۰۱٥ خريف، ۱۰٤، العدد ۲٦المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

۱ 
 

 

من جدار % ٦٢أقامت  إسرائيلنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد فيه أن ملتقرير 

0Fستكمالهال يف طور التخطيط% ٢٨و ،قيد البناءيف % ١٠ ، وأنالفصل العنصري

∗
 

 .٢٠١٥/  ٧/  ١١رام الله، 

 

على صدور الرأي االستشاري  اًعام ١١نه بعد مرور إقالت منظمة التحرير الفلسطينية 

على أراضي الضفة  إسرائيلالرافض جلدار الفصل العنصري الذي تقيمه  ،حملكمة العدل الدولية

 ،قيد اإلنشاء% ١٠فيما أن  ،من اجلدار% ٦٢أقامت  إسرائيلن إالغربية، بما فيها القدس الشرقية، ف

 .من املزمع إقامته%  ٢٨و

إىل [ منظمة التحرير الفلسطينية يف تقرير وصل وأشارت دائرة شؤون املفاوضات يف

من مسار اجلدار داخل الضفة % ٨٥يمر " أنه إىل ]الفلسطينية الصادرة يف رام الله" [األيام] "جريدة

وهو يمثل  ،كيلومتراً ٧١٢طول اجلدار ا�طط هو : "وأضافت ،"فيها القدس الشرقية الغربية بما

 .")اًكيلومتر ٣٢٣أي ( ١٩٦٧ضعف خط حدود 

 ،"تقع ما بين اجلدار واخلط األخضر ييمتلكون أراض فلسطينياً  جتمعاً ١٥٠"وذكرت أن 

مستوطنة ستقع داخل اخلط األخضر من  ١٥٠ية من أصل إسرائيلمستوطنة  ٦٥"أن  إىلالفتة 

 ."اجلدار

ضفة الغربية من خالل اجلدار من سكان ال فلسطيني ١١٬٠٠٠يتم عزل حوايل : "وقالت

إذا ما اكتمل بناء اجلدار كما : "وأضافت ،"ن اجلدار واخلط األخضريعتبرون معزولين بنهم يُ إحيث 

وتابعت أن  ."فلسطيني آخرين سيقيمون بين اجلدار واخلط األخضر ٢٥٬٠٠٠ن إف ،هو خمطط له

                                                           

∗
 :، يف الرابط التايل٢٠١٥/  ٧/  ١٢، "األيام"املوقع اإللكتروين جلريدة  :املصدر 
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 ١٧ويعيشون يف  ،من سكان الضفة الغربية معزولون اآلن على جانب القدس من اجلدار ١٤٠٠"

، "العمل واخلدمات يف القدس الشرقية إىلوحمرومون من اإلقامة وحرية الوصول  ،معزوالً  جتمعاً

 ."من سكان القدس الشرقية يقيمون اآلن يف جانب الضفة الغربية من اجلدار ١٠٠٠" نهأ إىلمشيرة 

ملزمون باحلصول على  عاماً ١٦معظم السكان الذين تزيد أعمارهم عن "أن  إىلوأشارت 

حتى يف حال احلصول على تصاريح : "وقالت ."لالستمرار بالعيش يف بيوتهمتصريح إقامة دائمة 

ن املرور للمنطقة الواقعة بين اجلدار واخلط األخضر يكون من خالل بوابة يتم إف ،يةإسرائيل

 ."حتديدها على التصريح

قطاف الزيتون  موسمبوابة حمددة كبوابات زراعية حتى  ٨١يوجد "نه أ إىلولفتت الدائرة 

 ،ةولساعات حمدود بوابات مفتوحة يومياً ٩ومل يكن من بين هذه البوابات سوى  ،٢٠١٣العام  منذ

موسم قطاف  إىلباإلضافة  ،فتح ليوم أو بعض األيام خالل األسبوعتُ أُخرىبوابات  ٩بينما يوجد 

لوصول ا يمنع حرية اممّ ،خالل موسم قطاف الزيتون بوابة، إالّ ٦٣فتح الغالبية، وال تُ  ،الزيتون

 ."والزراعة خالل العام

القدس مقيد بأربعة حواجز من  إىلرض فلسطين أدخول الفلسطينيين من بقية "وذكرت أن 

ا زاد من القيود ممّ ،دجمت غالبية هذه احلواجز يف اجلدارحول املدينة، حيث أُ حاجزاً  ١٣بين 

 ."ن باقي الضفة الغربيةس من انفصال القدس الشرقية عوكرّ  ،املدينة إىلاملفروضة على الوصول 


