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المقدمة توضح مشكلة الدراسة المتمثلة بتأثير . من مقدمة وخمسة فصول ةتتكون الدراس

من خالل تأثيره على مدخل هذه التنمية التي تبدأ , الجدار على التنمية السياسية في الضفة الغربية

التي تـدعم   هذا باإلضافة إلى تأثير الجدار على المقومات. بوجود دولة ومجتمع قوي ومتماسك

  . الخ, ذلك المدخل كاألرض والمياه

وهي الجدار , أتناول خاللها مفاهيم الدراسة. الفصل األول من الدراسة يتكون من خمسة مباحث

. كما أبين مساره وأقسامه وأبعاده وبنيته ومكوناته. حيث أبين التسميات المختلفة للجدار, الفاصل

فكريـة مختلفـة    توقد أوردت اتجاها. م التنمية السياسيةأما المبحث الثاني فقد تناولت به مفهو

ما هي الظروف التـي  . المبحث الثالث أوضحت خالله مفهوم الضفة الغربية. حول هذا المفهوم

وبينت حدود الضفة من خالل تتبع مسـار مـا يسـمى بـالخط     , المصطلح اأدت إلى ظهور هذ

إضـافة  . لضفة وصوال إلى الوضع القائمالمحطات الرئيسية التي مرت بها ا تكما بين. األخضر

المبحـث الرابـع   . هم المؤثرات على األوضاع السكانيةأو, إلى ذالك تناولت العناصر الجغرافية

المبحـث  . ومدارس فكرية مختلفة, تطرقت إلى ذلك في أزمان مختلفة. به مفهوم الدولة تتناول

فهـوم يعتبـر مـن أسـس الدولـة      هـذا الم . به مفهوم المواطنة تناولت لاألخير في هذا الفص

  .الحديثة ةالديمقراطي

الفصل الثاني يتحدث عن خلفيات بناء الجدار الفاصل ويتكون من ثـالث مباحـث األول منهـا    

يتناول عالقة الجدار باالستيطان اإلسرائيلي داخل الضفة، حيث نركز على األجزاء المسـتهدفة  

أما المبحث الثاني فيتناول الخلفية الفكريـة   .ناطقببناء الجدار ونتتبع واقع االستيطان في هذه الم

واالتجاهات الفكرية االسـتيطانية بعـد    لالستيطان اإلسرائيلي الذي أسس لبناء الجدار الفاصل،
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المبحث الثالث فانه يتناول الخطط والمشاريع االستيطانية التي أسسـت  . 67احتالل الضفة سنة 

   .لبناء الجدار الفاصل ومنها مشروع ألون

تـأثيره   .الفصل الثالث يتناول تأثير الجدار على أهم المقومات الداعمة لمدخل التنمية السياسـية 

يأتي هذا في مبحثين، األول يتناول تأثير الجدار على األرض في  .على األرض والمياه والسكان

راسة عن في نفس المبحث تتحدث الد. كما يتناول المساحات التي يقتطعها الجدار. الضفة الغربية

أما المبحث الثاني فانه يتناول تـأثير   .تأثير الجدار على التواصل اإلقليمي والسكاني في الضفة

كما يتناول هذا المبحث األطماع اإلسرائيلية فـي  . الجدار الفاصل على المياه في الضفة الغربية

مياه العربية عبـر  المياه الفلسطينية التي تتضمن مسلسل اإلجراءات اإلسرائيلية للسيطرة على ال

هذا المبحث يبرز أيضا كيفية تأثير الجدار علـى  . تاريخ  وجودها في هذه المنطقة  ولغاية اآلن

  . المياه في الضفة من خالل تتبع وجود المياه في المناطق التي يفصلها الجدار

بط التنميـة  الفصل الرابع يتناول اثر الجدار على األنشطة اإلنسانية في الضفة الغربية نظرا لترا

هذا الفصل يتكون من مبحثين المبحث األول تناولت من .في مختلف المجاالت مع بعضها بعضا

خالله اثر الجدار على حرية الحركة في الضفة الغربية كون حرية الحركة تعتبر عامال مشتركا 

علـى  كذلك تناولت اإلجراءات التي فرضـتها إسـرائيل   . لكافة األنشطة التي يقوم بها اإلنسان

الفلسطينيين ليتمكنوا من ممارسة أنشطة حياتهم في المناطق التي تتأثر مباشـرة ببنـاء الجـدار    

  . خاصة العمل بنظام التصاريح وكيف مارست إسرائيل هذا النظام على الفلسطينيين

المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت من خالله تـأثير الجـدار الفاصـل علـى االحتياجـات      

أبرزت التأثير في البعد االقتصادي من خالل . تعليمية والصحية في الضفة الغربيةاالقتصادية وال

. تناولي لتأثير الجدار على أهم القطاعات االقتصادية الفلسطينية الذي يتمثل في قطاع الزراعـة 

أما فيما يتعلق بالتأثير على التعليم فقد تناولت ذلك من خالل الحديث عن المدارس التي يفصـلها  

ار عن السكان التي تخدمهم إضافة إلى تناولي للمعاناة التـي يالقيهـا الطـالب والهيئـات     الجد

فيما يتعلـق بتـأثير   . التدريسية أثناء توجههم إلى مدارسهم أو جامعاتهم التي يؤثر عليها الجدار
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الجدار على األوضاع الصحية في الضفة  فقد أبرزت تأثير الجدار على مـدى تمكـن السـكان    

  .يين من الحصول على الخدمات الصحية في الوقت الذي يلزمهم ذلكالفلسطين

الفصل الخامس واألخير في الدراسة فقد جاء في ثالث مباحث األول تناولـت خاللـه أهـداف    

الجدار الفاصل حيث بدأت بمناقشة الهدف المعلن من قبل إسرائيل لبنـاء الجـدار ثـم تناولـت     

جلى بقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحيـاة  األهداف اإلستراتيجية للجدار والتي تت

ثم  .إضافة  إلى التأثير على التوزيع السكاني في الضفة الغربية ما بين العرب واليهود. والتطور

تناولت هدف الجدار بحسم قضايا المفاوضات النهائية المتمثلة بالحـدود والميـاه واالسـتيطان    

بعـد   .خالله استنتاجات الدراسة ضعتني في الفصل الخامس ووالالجئين والقدس، المبحث الثا

 .ذلك تناولت توصيات الدراسة




