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 حقائق وأرقام 

بدأت سلطات االحتالل اإلسرائیلي ببناء الجدار العازل على أراضي  •

، بدعوى منع دخول  23/6/2002 الضفة الغربیة المحتلة، في 

 الفلسطینیین إلى المدن والمستوطنات اإلسرائیلیة. 

في معظم المناطق من سیاج   امكوًن ادودًیح ایشكل عائًقلني الجدار ُب •

لكتروني، شقت طرق في موازاته من الجهتین، ومدت أسالك شائكة  إ

، فیما جرى بني امتًر 60وحفرت قنوات، ویبلغ معدل عرضه نحو 

كالقدس وبیت لحم وقلقیلیة أمتار في المدن،    9- 8جدار إسمنتي بارتفاع  

 .وطولكرم

عام ال% من مقاطع الجدار على األراضي الفلسطینیة المحتلة 15ُبني  •

 كم.  770طول  ب%) على أراضي الضفة الغربیة،  85، والباقي (1948

 733مأهولة، وأخرى زراعیة، ویعزل حوالي    یمر الجدار عبر أراضٍ  •

 % من مساحتها اإلجمالیة. 13من أراضي الضفة، تمثل نحو    2كم

زراعیة، بنسبة  أراٍض 2كم 348: تتوزع المساحة المعزولة إلى  •

مستوطنات وقواعد عسكریة، ونسبتها نحو  2مك 110%، و47.5

% من 34مناطق مفتوحة وغابات، تمثل    2مك  250%، إضافة إلى  15

 المساحة المعزولة. 

 80یمس المسار المتعرج للجدار ثماني محافظات في الضفة، تضم  •

قریة   67یني یقطنون  ألف فلسط  280ا، ویؤثر على حیاة أكثر من  تجمًع

 ومدینة في الضفة، بما فیها القدس.

ا ا سكانًیتجمًع  13م في أراضي الضفة، ویعزل  ك  22یدخل الجدار بعمق   •

ألف فلسطیني، كسجناء في المنطقة بین الخط   12تضم ما یقارب 

 األخضر والجدار العازل. 

یقطنها  ،اسكانًیا تجمًع 19یخلق الجدار منطقة حزام أمني جدیدة، تجعل  •

 محاصرین في بؤر ومناطق معزولة.  ،ألف فلسطیني   129نحو  

 83دونم من أراضي الضفة، واقتلعت  11500جرفت قوات االحتالل  •

 ألف شجرة من أجل إقامة المنطقة األمنیة العازلة.

قریة فلسطینیة،   50ألف فلسطیني یعیشون في    73یفصل الجدار أكثر من   •

الزراعیة وحقولهم ومراعیهم التي تقع إلى الغرب من عن أراضیهم 

 الجدار. 

ألف شجرة    300اقتلعت قوات االحتالل أكثر من ملیون شجرة، من بینها   •

 زیتون، من أجل بناء الجدار في أراضي الضفة.

% من األسر الفلسطینیة التي تقیم 9.1صادرت قوات االحتالل أراضي  •

التي تقیم شرق الجدار، بشكل  % من أراضي األسر  24.9غرب الجدار، و 

% من  20.3% من أراضي األسر غرب الجدار، و 19.9كلي، وصادرت  

 األسر شرقه، بشكل جزئي. 

من أراضي األغوار الفلسطینیة، التي تزود   2كم  200یعزل الجدار حوالي   •

 وات.  ا% من الخضر60الضفة بنحو  

یین الغربي تقع المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي فوق الحوضین الجوف •

ـ الشمال لوا ملیون متر مكعب   507شرقي، وتقدر طاقتهما التصریفیة ب

، وتقع المنطقة المعزولة الشرقیة فوق الحوض الشرقي بطاقة  اسنوًی

 .املیون متر مكعب سنوًی  172تصریفیة بنحو  

في المنطقتین، بطاقة ضخ تقدر  اجوفًی ابئًر 165یسیطر االحتالل على  •

ـ   بطاقة تصریفیة ا  ینبوًع  53لى  إا، باإلضافة  عب سنوًیملیون متر مك  33ب

 .املیون متر مكعب سنوًی  22

% من القرى التي یخترقها الجدار على الزراعة، وأصبح سكانها  37یعتمد   .1
% من األراضي المرویة، وتدمیر 50بدون مصدر للدخل، نتیجة لفقدانها 

% من األراضي الزراعیة 6من شبكات الري، وتجریف حوالي  2مك 12
 المرویة.

% من 86تشیر بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، إلى أن  .2
 كانت تستخدم ألغراض الزراعة.ُصودرت  األراضي الفلسطینیة التي  

% من 80أتاح بناء الجدار لسلطات االحتالل السیطرة على أكثر من  .3
ن حق استخدام مصادر المیاه یالمیاه في الضفة، وحرم الفلسطینیمصادر 

 المسیطر علیها في المنطقة المعزولة.  

، أن المنطقة 2003أعلن جیش االحتالل، في تشرین األول/أكتوبر  .4

الواقعة داخل الجدار منطقة عسكریة مغلقة، ویتوجب على سكانها من 

دائم"، وقیدت دخول  الفلسطینیین الحصول على تصریح "مقیم 

ا بأنها سمحت للیهود بالتنقل  الفلسطینیین بالحصول على تصریح، علًم

 ا. ا سافًرا عنصرًیبحریة، ما یشكل تمییًز

ال أن هذه البوابات ال إبالرغم من إقامة بوابات على امتداد الجدار،  .5

لى أراضیهم خلف الجدار،  إتتیح للفلسطینیین حریة التنقل والوصول 

 صدار التصاریح.إبفعل القیود التي فرضت على  
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 4 /7 /2017 :http://bit.ly/2GuS5tQ، (OCHA)ون اإلنسانیة في األرض الفلسطینیة المحتلة ؤالمتحدة لتنسیق الشأثر الجدار على اإلنتاج الزراعي، مكتب األمم  .1

 http://bit.ly/3jZBig8 : 2017/ 10/ 11تسیلم)، ینسان في األراضي المحتلة (بجدار الفصل، مركز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإل .2

 http://bit.ly/2I7Lc2r ): نباء والمعلومات الفلسطینیة (وفاخرائط المستوطنات اإلسرائیلیة والجدار العازل، وكالة األ .3

 http://bit.ly/3esA1x3 : 2020المشروع االستیطاني الصهیوني في الضفة الغربیة والقدس، مركز رؤیة للتنمیة السیاسیة، إسطنبول،  .4

 http://bit.ly/3k4BB9w: لكتروني لهیئة مقاومة الجدار واالستیطانموقع اإلال .5

  

تسمح اإلدارة المدنیة لالحتالل بإصدار تصاریح لمالكي األراضي  .6
ال إفقط، وتمنع دخول أبناء العائلة الموسعة والعمال الزراعیین، 

ضمن شروط صارمة ال تأخذ بعین االعتبار الظروف المتغیرة، 
 دخال المزارعین للمركبات الزراعیة.إوتعیق  

ارعین، بحجة في معظم الحاالت یتم رفض منح التصاریح للمز .7
المنع األمني، أو عدم تقدیم ما یكفي من المستندات إلثبات ملكیة 

ا لحق الفلسطینیین األرض، أو عالقة القرابة بمالكها، ما یمثل انتهاًك
 لى حقولهم وممتلكاتهم.إفي التنقل والوصول  

لى عدم زراعة إاضطرت هذه القیود الكثیر من المزارعین  .8
ل على تصریح، أو إهمال فروع ا من عدم الحصو أرضهم، خوًف

زراعیة مربحة، ألن فالحتها تتطلب عنایة یومیة ومتواصلة،  
 لى زراعة أشجار ال تتطلب عنایة یومیة. إواالنتقال  

ا بصناعة زیت الزیتون، حیث انخفض ا بالًغألحق الجدار ضرًر .9
طن من ألف  50لى إا، باإلضافة ألف طن سنوًی 22نتاجه بنحو إ

الف من  آ  10وات. كما منع  الف طن من الخضرأ  100الفاكهة، و 
 لى المراعي خلف الجدار. إالماشیة من الوصول  

الف العمال الزراعیین حق العمل، نتیجة مصادرة آحرم الجدار  .10
لى أماكن عملهم إصدار تصاریح للوصول إاألراضي، أو رفض 

 خلف الجدار. 
االلتماسات التي قدمت رفضت المحكمة العلیا اإلسرائیلیة معظم  .11

ا، وتبنت ادعاء حكومة االحتالل  التماسً   150لها، وعددها أكثر من  
بحقوق    بأن الجدار مؤقت واعتبارات بنائه أمنیة، وقررت أن المّس

 ا".الفلسطینیین "لم یكن مفرًط

ى جانب نظام البوابات والتصاریح المرتبط بها، إلأن بناء الجدار في الضفة، ، 9/7/2004قررت محكمة العدل الدولیة في رأیها االستشاري، بتاریخ  .12
تعویض و  ،الضفةب ُبنیت لى وقف البناء، وتفكیك األجزاء التي إینتهك أحكام القانون الدولي، ویمس بحقوق أساسیة للفلسطینیین، ودعت إسرائیل 

 الفلسطینیین المتضررین. 
وعارضته ،  20/7/2004بتاریخ  دولة عضو في الجمعیة العامة لألمم المتحدة لصالح الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، الذي تبنته    150صوتت   .13

 كیة.ردول فقط، من بینها إسرائیل والوالیات المتحدة األمی  6
الدولیة، من خالل االستمرار في بناء الجدار، في إطار مخططها االستعماري التوسعي لضم أجزاء واسعة یها للقرارات تواصل حكومة االحتالل تحدّ  .14

 من أراضي الضفة الغربیة.

 المراجع 

 المصدر: مركز رؤیة للتنمیة السیاسیة
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