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  تنفيذي: موجز

، انتهاكاته المعهودة تجاه القدس 2021أول صَعد االحتالل اإلسرائیلي، خالل الشهر موضع التقر�ر، تشر�ن 
المحتلة، �سكانها ومقدساتها وممتلكاتها، في تحٍد صارخ لجملة من المواثیق والمعاهدات والقرارات الدول�ة 

  أبرزها: ذات الصلة، والتي �ان

) في قطاع غزة، 5) منها في الضفة و(456) حالة اعتقال؛ (461) مقدس�ا من أصل (145اعتقاله ( •
�الترافق مع جملة من االنتهاكات المعتادة لحقوقهم األساس�ة، سواء أثناء عمل�ات االعتقال أو التحقیق 

 أو قضاء المحكوم�ة.
ه في س�اق قمعتنفیذ سلسلة من االقتحامات لعدید من التجمعات السكن�ة المقدس�ة، العدید منها  •

) اقتحاما: (�محافظات الضفة وفي غزة) �ان نصیب القدس منها 371( بلغت والتيالوحشي والعن�ف، 
 ) عمل�ة اقتحام.13(

تكث�ف االنتهاكات ضد المقدسات، و�خاصة ضد المسجد االقصى الم�ارك / الحرم القدسي الشر�ف،  •
حیث اقتحم المسجد األقصى �ما ف�ه تسهیل اقتحامه والق�ام �جوالت استفزاز�ة �قودها یهود متطرفون، 

امات مستوطنا من المستوطنین والطل�ة الیهود، خالل فترتي االقتح) 2707(خالل تشر�ن األول 
الص�اح�ة و�عد الظهر، ومعظم المقتحمین أدوا الصلوات الجماع�ة والفرد�ة في األقصى، �حراسة من 

الصلوات الصامتة" ما �سمى " الشرطة، خاصة مع قرار محكمة االحتالل التي سمحت للمستوطنین �أداء
د األقصى "عمًال في األقصى خالل االقتحام وجاء في قرار المحكمة �اعت�ار صالة الیهود في المسج

أجزاء من المقبرة بتجر�ف  آل�ات تا�عة لالحتالل ، هذا الى جانب مواصلة "مشروعًا ال �مكن تجر�مه
 .الیوسف�ة المالصقة للمسجد األقصى الم�ارك من الجهة الشرق�ة

مصادرته، تدمیره، واالعتداء على عدید من ممتلكات المدینة المحتلة، العامة والخاصة على السواء،  •
�التعارض مع ما یوفره القانون والمعاهدات الدول�ة من حما�ة السكان االصلیین والمدنیین تحت نیر 

) حادثة اعتداء على 53) حادثة مصادرة ممتلكات و(39االحتالل، حیث شهد الشهر موضع التقر�ر (
 ممتلكات عامة وخاصة في الضفة الغر��ة وقطاع غزة، وفق معط�ات" دائرة شؤون المفاوضات

 الفلسطین�ة" إلى جانب مصادرة أراض فلسطین�ة.
ما تسمى "لجنة التخط�ط المحل�ة" التا�عة  مصادقةمواصلته ألنشطته االست�طان�ة والتهو�د�ة، ومنها  •

لبلد�ة االحتالل في القدس، على قرار �االستیالء على مساحات من أراضي المواطنین جنوب القدس، 
"، هذا الى تنفیذ أعمال بناء في مستوطنة "غفعات همتوسلصالح إقامة م�ان عامة، وشق طرق و 
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إغالق المنطقة، منها محل للخضار ومحطة  قلند�ا �عدمنشأة قرب حاجز  30بهدم نحو  جانب الشروع
 .وقود ومغسلة س�ارات، األمر الذي تسبب �أزمة مرور�ة خانقة

�ما ف�ه �مزاعم عدم الترخ�ص؛ مواصلته هدم / توج�ه إخطارات بهدم منازل ومنشآت سكن�ة مقدس�ة؛  •
في وقت �فرض ف�ه و�ما هو معروف شروطًا أقل ما �قال �أنها تعجیز�ة للحصول على هكذا رخصة، 

 سكن�ة.) منشأة 14إذ شهدت مدینة القدس هدم وتدمیر (
مواصلته التضییق على التحرك الحر واآلمن للمواطنین المقدسیین داخل ومن و�لى مدینتهم المحتلة،  •

اجز، إلى جانب و حمن ال) 2) حاجزًا عسكر�ًا مفاجئًا، �ان نصیب القدس منها (261ا نص�ه (ومنه
 إغالقه العدید من شوارعها وطرقاتها. 

المواطنین المقدسیین وممتلكاتهم، مستفیدین  ضد وانتهاكاتهم المستوطنین الیهود، اعتداءاتهم مواصلة •
 لهم مختلف مؤسسات االحتالل.ومستغلین الحما�ة الكاملة والقو�ة التي توفرها 
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 ،2021 أول تشرين يف االسرائيلي االحتالل انتهاكات ألبرز موسع عرض بادناه
 التقرير موضع الفرتة خالل وغريها، وممتلكاتها ومقدساتها بسكانها احملتلة، القدس حبق 

 -أسرى ومعتقلون:  -أ

لمنظمة التحر�ر  ةشؤون المفاوضات الفلسطین�ة" التا�عواصلت سلطات االحتالل اإلسرائیلي، وفق تقر�ر "دائرة 
الفلسطین�ة، حمالت االعتقال الشرسة وغیر المبررة في �ثیر من األح�ان ضد الفلسطینیین عامة، والمقدسیین 

) حالة 456من أصل ( ) حالة اعتقال145بواقع ( لھذا الشھر خاصة، إذ تصدرت القدس قائمة االعتقاالت
  ) في قطاع غزة.5في الضفة و( ا) منه461اعتقال؛ (

 األول الماضيحالة اعتقال من المدینة خالل تشر�ن  )232( القدس-رصد مر�ز معلومات وادي حلوةف�ما  
 إناث بینهن قاصرتان. 7فتى، و 102عاما"،  12أقل من  -أطفال/ أقل من جیل المسؤول�ة 7بینها: 

اعتقال میدان�ة من شوارع القدس "�اب العمود،  حالة) 100(وأوضح مر�ز المعلومات أن هناك أكثر من 
�اب الساهرة"، والمناطق المحاذ�ة لهما، ومن مقبرة الیوسف�ة"، حیث تعمدت قوات االحتالل مالحقة الش�ان 
والفت�ة خالل تواجدهم وجلوسهم في منطقة �اب العمود، واعتدت علیهم �الضرب والقنابل والم�اه العادمة، 

 م المعتقلین أفرج عنهم �شرط اإل�عاد عن مكان االعتقال "شوارع القدس".وأوضح المر�ز أن معظ

وتعمدت القوات ضرب المعتقلین خالل االعتقال واالحتجاز داخل غرف المراق�ة في منطقة �اب العمود، 
أوامر اعتقال  3�ما أصدرت سلطات االحتالل ، و�عضهم حول للعالج في المستشف�ات وهو قید االعتقال

 ق األسرى المقدسیین.اداري �ح

 -إلغاء حق اإلقامة:  -

وضمن س�اسة مالحقة األسرى المحرر�ن، صادق "وز�ر العدل" في حكومة االحتالل والمستشار القضائي، 
على قرار سحب الهو�ة من األسیر المحرر صالح الحموري �حجة "تشكیله خطورة على أمن دولة 

 الجبهة الشعب�ة".االحتالل وعدم الوالء لها وعضو نشاطه في 

كما قطعت سلطات االحتالل التأمین الصحي لألسیر المحرر محمد فرحان الذي قضى في سجون االحتالل 
 سنوات. 7أكثر من 
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 ر�ة-الماض�ة: لقدس تشهد �ثافة عال�ة في االعتقاالت الممنهجة خالل ألشهر الثالثة ا -

األسیر الفلسطیني، ومؤسسة  أصدرت مؤسسات األسرى (هیئة شؤون األسرى والمحرر�ن، ونادي
القدس)، تقر�ًرا عن الثالثة  –الضمیر لرعا�ة األسیر وحقوق اإلنسان، ومر�ز معلومات وادي حلوة 

، �ستعرض قراءة عن نس�ة االعتقاالت التي 2021شهور الماض�ة (تموز، وآب، وأیلول) للعام 
نفسها، على مستوى عمل�ات نّفذتها قوات االحتالل، إضافة إلى جملة من القضا�ا التي فرضت 

خالل عمل�ات االعتقال وما �عدها، و�ذلك عن واقع األسرى في سجون  التنّكیل �حق المعتقلین
 االحتالل اإلسرائیلي.

رصدت إذ تشهد �ثافة عال�ة في االعتقاالت الممنهجة، وف�ما یتعلق �القدس أشار التقر�ر إلى أنها 
حالة اعتقال في  201ل یسجتم ت) حالة اعتقال، حیث 525( الثالثة شهورالالمؤسسات على مدار 

ل خالل أیلول، حیث ُتشكل نس�ة االعتقاالت احالة اعتق 187حالة اعتقال في آب، و 137تموز، و
 في القدس األعلى بین محافظات الوطن، و�ذلك نس�ة اعتقاالت األطفال.

یین، حیث واصلت سلطات واستمر االحتالل في فرض جملة من الس�اسات وتكث�فها �حّق المقدس
االحتالل، مالحقة محافظ القدس عدنان غیث، من خالل القرارات الرام�ة إلى تقیید حر�ته وتنقله 
وعمله؛ فجددت شهر آب الماضي القرار القاضي �منعه من دخول الضفة الغر��ة والمشار�ة في 

 فعال�ات أو تقد�م أي مساعدة في القدس.

سنوات، حیث صدر قرار المنع األول منذ  3و�منع محافظ القدس من دخول الضفة الغر��ة منذ 
و�فرض على محافظ القدس اإلقامة الجبر�ة في مكان ، 2018عام  محافظ القدستول�ه منصب 

سكنه في بلدة سلوان، �ما �منع التواصل مع عدد من الشخص�ات الفلسطین�ة والناشطین المیدانین، 
 لى مدار السنوات الماض�ة لعشرات االعتقاالت واالستدعاءات.وتعرض ع

 -محرر�ن: إقامة جبر�ة ألر�عة أسرى  -

سّلمت سلطات االحتالل أر�عة أسرى محرر�ن، قرارات تقضي �فرض اإلقامة علیهم في مكان سكنهم في 
محدد له للخروج القدس، تمنعهم من التنقل والحر�ة في المدینة، وسّلمت لكل منهم خارطة لتحدید مسار 

 من القدس، �ما منعتهم من التواصل مع عدد من األشخاص.
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في حي  عل�ه اإلقامةواستهدفت القرارات التال�ة أسماؤهم: األسیر المحرر ناصر الجع�ة، حیث فرضت 
أشهر، �عقوب أبو عصب في حي  6أشهر، ماجد الجع�ة في القدس القد�مة لمدة  6الصوانة لمدة 
 أشهر. 3أشهر، سل�م الجع�ة في حي الثوري/ سلوان لمدة  3الصوانة لمدة 

اعتقلت قوات االحتالل األسیر المحرر ماجد الجع�ة وحولته �عد أ�ام الحالي شهر تشر�ن األول في و 
 أشهر، �ما اعتقلت المحرر سل�م الجع�ة وتحقق معه في الزناز�ن. 3اإلداري، لمدة لالعتقال 

 -:"الح�س المنزلي الذي حّول منازل المقدسیین إلى "سجون" ألطفالهم -

في أواخر آب، سّلم الفت�ة عمر أبو السعود، وت�سیر النتشة، وعلي ناصر من حي رأس العامود في بلدة 
وعانى الفت�ة على مدار ، المسكو��ة، لقضاء حكمهم المفروض علیهمسلوان، أنفسهم لمر�ز توق�ف 

األشهر الماض�ة، من االعتقال والضرب المبرح والح�س الفعلي، ثم اإل�عاد عن مكان السكن مع الح�س 
 المنزلي، ثم الح�س المنزلي في مكان سكنهم.

المتخف�ة �الزي المدني"،  الشرطة -، من قبل "وحدة المستعر�ین2020واعتقل الفت�ة في شهر ن�سان/
سلوان، و�عد حوالي شهر أفرج -�حجة إلقاء الزجاجات الحارقة �اتجاه مستوطنة في حي رأس العامود

عنهم �شرط الح�س المنزلي واإل�عاد عن مكان السكن، و�عد عدة أشهر عادوا إلى منازلهم مع �قاء 
 – 10بین  �السجنا، ومؤخرا حكموا الح�س المنزلي المفروض علیهم، ثم خففت القیود عنهم تدر�ج�

" من ح�س إلى ح�س، تحولت منازلنا إلى الشرطة:وقال الفت�ة خالل تسل�مهم أنفسهم إلى ، شهراً  11
سجون، الح�س المنزلي لم �كن معاناة لنا فقط، بل وألفراد عائلتنا، اخترنا تسل�م أنفسنا وقضاء الحكم 

 ح�اتنا �شكل اعت�ادي." لنتحرر ونعود إلى مدارسنا وجامعتنا ونمارس

وتمكن الفتى ت�سر النتشة من النجاح في امتحانات الثانو�ة العامة، رغم االعتقال والح�س المنزلي 
وظروف الدراسة في ظل الكورونا، ف�ما �ان یتجهز علي وت�سیر هذا العام لتقد�م امتحانات الثانو�ة 

 دنا من ذلك في ظل الح�س الفعلي"هل من الممكن أن یتمكن أوال العائالت:العامة، وتساءلت 

 -اإل�عاد: أوامر -

، سلطات االحتالل س�اسة إ�عاد الفلسطینیین عن األقصى أو البلدة القد�مة أو القدس �أكملهاواصلت 
الى  ةهذا �اإلضاف "،أومر إ�عاد �حق المقدسیین وفق تقر�ر " دائرة شؤون المفاوضات )9( إصدارإذ تم 
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خطیب المسجد االقصى أبرز أوامر اإل�عاد �ان الذي صدر �حق  ومنال�اهظة، دفع الغرامات المال�ة 
 .الش�خ عكرمة صبري لمدة اسبوع قابلة للتجدید

سلطات االحتالل من خالل رصده ق�ام  اتعدد هذه القرار  "القدس –مر�ز وادي حلوان "ف�ما رفع تقر�ر 
عن المسجد األقصى �اإل�عاد �حق الش�خ عكرمة صبري القرار الصادر  امبرز قرار إ�عاد،  13 دارص�إ

 4و األقصى،إ�عاد عن المسجد  حاالت 7اقتحام منزله واستدعاءه للتحقیق، إضافة الى عقبلمدة أسبوع، 
 .عن البلدة القد�مة، وحالة واحدة عن القدس

 -سكنية: لتجمعات اقتحامات .ب

واصلت قوات االحتالل اإلسرائیلي خالل الفترة موضع التقر�ر، اقتحاماتها لتجمعات سكن�ة فلسطین�ة، ناهزت 
اقتحاما: (�محافظات الضفة وفي غزة) أما  )371(�حسب تقر�ر "دائرة شؤون المفاوضات الفلسطین�ة" 

نتهاك لحرماتهم، وتعٍد وتخر�ب ) عمل�ة؛ مع ما یرافقها و�العادة من جرح لمواطنین، وا13القدس فقد شهدت (
  .لممتلكاتهم، الخاصة والعامة على السواء

 - املقدسات: ضد انتهاكات .ت

 انتهاكاته الممنهجة ضد ،2021التقر�ر، تشر�ن أول  موضع الفترة اإلسرائیلي خالل االحتالل واصل
 الحرم / الم�ارك األقصى مقدمتها في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، وفياإلسالم�ة والمس�ح�ة  المقدسات

 أكدت على إسالم�ة وعرو�ة التي الصلة، الدول�ة ذات القرارات من لجملة صارخ تحدٍ  في الشر�ف؛ القدسي
 .�ه عالقة یهود�ة مزعومة أي الشر�ف ونفت الموقع

األولى شهد شهر تشر�ن األول وفي سا�قة قضائ�ة للمرة  ،وزارة االوقاف الفلسطین�ة الشهري  تقر�روحسب  
 ."منذ احتالل المسجد األقصى الم�ارك، السماح للمستوطنین المقتحمین بتأد�ة "صلوات صامتة

و�انت ما �سمى محكمة الصلح اإلسرائیل�ة في القدس، حكمت في وقت سابق �حق الیهود في أداء صالة 
 ."مي"صامتة" داخل األقصى، معتبرة أن هذه "الصالة ال �مكن تفسیرها على أنها عمل إجرا

إن خطورة السماح للیهود بـ "الصالة الصامتة" في �احات األقصى تكمن في شرعنة صالة وقالت الوزارة 
الیهود �قرار محمي قانونا، وهي خطوة متقدمة لفرض ه�منة االحتالل على المسجد االقصى، تنفیًذا للتقس�م 

 .ولكل المسلمین في العالم الزماني والمكاني في �احاته، مؤ�دة أن القرار عدواني تجاه األقصى
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مرة خالل تشر�ن األول الماضي، وعشرات الدعوات المتطرفة  22ورصد التقر�ر، تدن�س المسجد االقصى 
مما �سمى جماعات اله�كل لتنفیذ القرار، واالقتحام �أعداد �بیرة، ودعوة "مدرسة جبل المعبد الدین�ة" لتكث�ف 

 .وات والطقوس بدًال من االقتحام المجرداالقتحامات، وتعدیل برامجها لیتضمن الصل

تواصل اقتحامات المستوطنین للمسجد األقصى  "الى  القدس –مر�ز معلومات وادي حلوة "تقر�ر أشار ف�ما 
الم�ارك عبر �اب المغار�ة، والذي تس�طر سلطات االحتالل على مفات�حه منذ احتالل مدینة القدس، حیث 

مستوطنا من المستوطنین والطل�ة الیهود، خالل فترتي ) 2707(اقتحم المسجد األقصى خالل تشر�ن األول 
، ومعظم المقتحمین أدوا الصلوات الجماع�ة والفرد�ة في األقصى، �حراسة االقتحامات الص�اح�ة و�عد الظهر

من الشرطة، خاصة مع قرار محكمة االحتالل التي سمحت للمستوطنین �أداء الصلوات الصامتة" في األقصى 
خالل االقتحام وجاء في قرار المحكمة �اعت�ار صالة الیهود في المسجد األقصى "عمًال مشروعًا ال �مكن 

 جر�مه".ت

وواصلت سلطات االحتالل منع دخول أهالي الضفة الغر��ة إلى المسجد األقصى، خاصة أ�ام الجمع، وعملت 
على نصب الحواجز على أبواب البلدة القد�مة واألقصى، وقامت بترحیل أهالي الضفة على الحواجز المقامة 

 على مداخل القدس.

 -القدس:في " المقبرة الیوسف�ة " استمرار االعتداء على  -

المالصقة للمسجد األقصى، » المقبرة الیوسف�ة«قبور في العمال ن�ش السرائیل�ة و اإل اتجرافالواصلت 
�عد استئناف أعمال التجر�ف خالفا لقرار قضائي صدر سا�قا بوقف مثل هذه األعمال لحین البت �أمرها 

 .من المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة

إن طواقم بلد�ة االحتالل وما  ،إلسالم�ة في القدس مصطفى أبو زهرةوقال رئ�س لجنة رعا�ة المقابر ا
شرعت �طمس أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، وذلك �عد تدمیر عدد منها » حما�ة الطب�عة«تسمى 

وأضاف إن آل�ات االحتالل شرعت في تفر�غ شاحنات تضم �م�ات �بیرة من التراب بداخل ، ون�شها 
 ."حد�قة تورات�ة"المقبرة، تمهیدا لطمسها، وتحو�لها إلى 
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وأوضح أن طواقم بلد�ة االحتالل في القدس أحضروا قطعا من سور حدیدي مجهز مس�قا، وشرعوا 
عن �ق�ة المقبرة، �ما تم  -بر امتدادا للمقبرة الیوسف�ةالتي تعت –بتثبیته �شكل �فصل مقبرة الشهداء 

 .إحضار أنابیب لتثبیتها في األرض، وتجهیزات أخرى إلنشاء الحد�قة

وأضاف أن عمل�ة طمس المقبرة تجري �حما�ة قوات �بیرة من شرطة االحتالل وجهاز المخابرات، وقبل 
 .الحد�قة على أنقاض المقبرةإصدار المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة قرارها �خصوص إقامة 

 .یذ�ر أنه صدر قرار قضائي قبل نحو أسبوع �قضي �منع دخول الجرافات إلى المقبرة الیوسف�ة
ومنعت شرطة االحتالل، �القوة، عائالت فلسطین�ة حضرت إلى المقبرة من الدخول وز�ارة مقابر ذو�ها 

في تخطي عناصر الشرطة والوصول لقبر  بداخلها. �ما تم االعتداء على سیدة عند قبرها �عدما نجحت
 .ابنها

وتن�ع أهم�ة الموقع الجغرافي للمقبرة من قر�ها من سور القدس و�اب األس�اط الذي �عد أهم مداخل 
 .البلدة القد�مة، إضافة ألنها تضم قبورا لجنود أردنیین وضر�ح الجندي المجهول

منع  2014لمقبرة منذ عدة سنوات، وفي عام �ذ�ر أن بلد�ة االحتالل تنفذ أعمال حفر وتجر�ف في او 
االحتالل الدفن في جزئها الشمالي، وأقدم على إزالة عشر�ن قبرا تعود إلى جنود أردنیین استشهدوا عام 

ف�ما �عرف �مقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول. وتسعى سلطات االحتالل إلى تحو�ل هذه  1967
وع للمستوطنین حول أسوار البلدة القد�مة، ولتنظ�م مسار القطعة إلى حد�قة تورات�ة �جزء من مشر 

للمستوطنین والس�اح على رفات المسلمین الموجودین فیها. وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، 
وأثناء عمل�ات حفر قامت بها طواقم بلد�ة االحتالل ظهرت رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى 

 .رفض هذه األعمال، أغلقت شرطة االحتالل المكانالمسلمین، و�عد أن هب المقدسیون ل

والمشروع، الذي تحاول بلد�ة االحتالل إنشاءه على أرض المقبرة، �قوم على مصادرة أرضها وأراٍض 
مجاورة لها، وتصن�فها �أراض خضراء مفتوحة �منع الدفن فیها أو البناء علیها، من أجل إنشاء مرافق 

 .عامة ومسار ودورات م�اه

مترا مر�عا، وهي مالصقة للمسجد  450دونمات و 4اإلشارة إلى أن مساحة المقبرة الیوسف�ة تبلغ وتجدر 
 .األقصى من الجهة الشرق�ة، و�عود تار�خها إلى مئات السنین
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وز�ر شؤون القدس، فادي الهدمي، من التصعید اإلسرائیلي الخطیر ضد األح�اء واألموات في حذر و 
ذلك خالل لقاء جمع الوز�ر في وزارة شؤون القدس في بلدة الرام، مع سفیر مدینة القدس المحتلة جاء 

المملكة األردن�ة الهاشم�ة لدى دولة فلسطین محمد أبو وندي، حیث �حثا تطورات األوضاع الخطیرة في 
 .مدینة القدس المحتلة

ست�طان�ة الكبرى في وأشار الى أن الحكومة اإلسرائیل�ة تتقدم في اتجاه تنفیذ سلسلة من المشار�ع اال
شمال وجنوب وشرق المدینة �التزامن مع إعطاء الضوء األخضر للمحاكم إلخالء عشرات العائالت من 
منازلها لصالح مستوطنین في سلوان والش�خ جراح، وتصاعد عمل�ات هدم المنازل الفلسطین�ة ون�ش 

 القبور في المقبرة الیوسف�ة. 

 -:أفق األقصى وتهّود فضاءه.. قّ�ة تحجب "فخر إسرائیل"كن�س  -

عن محاولة جسر الهّوة بین مزاعمها  1967م تتوقف إسرائیل منذ احتاللها الشطر الشرقي للقدس عام ل
والواقع الذي ال �خالف هذه المزاعم وحسب، بل یدحضها و�ثبت عدم صّحتها. ومع استمرار ال�حث عن 

ا، برزت حاجة االحتالل إلى زرع األدّلة ونسبها تار�خ �خدم هذه المزاعم وعدم العثور على أدّلة تثبته
 .إلى التار�خ، وتزو�ر هوّ�ة المكان والزمان لخدمة روا�ة االحتالل ورؤ�ته

ومح�طه و�حاول عبرها  األقصى الحفر�ات واإلنشاءات والم�اني التهو�د�ة التي �ق�مها االحتالل فيف 
هي دلیل واضح على  اإل�حاء أّن المكان إرث یهودي، وطمس هو�ة القدس واألقصى اإلسالم�ة والعر��ة

. و�أتي في هذا الس�اق �ن�س "فخر إسرائیل" الذي أعلن االحتالل مؤخًرا عن بدء ترم�مه �عد ما تقّدم
، وهو 1967وقف إسالم�ة في حارة الشرف التي هدمها االحتالل عام عقود من إقامته على أرض 

مخّطط ل�كون له أعلى م�اني القدس القد�مة خارج األقصى وأكثرها بروزًا للناظر إلى البلدة من الغرب 
 .أو الجنوب

و�قع الكن�س إلى الغرب من األقصى، وهي الجهة التي تحتوي على أبرز المشار�ع التهو�د�ة الضخمة،  
 ."مثل "بیت شتراوس"، و�ن�س "خ�مة إسحاق"، و"كن�س الخراب"، ومخطط "بیت هلی�ا

 

 

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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 -:الكشف عن المخّطط ووضع حجر األساس لمشروع الترم�م -

مقطع فیدیو لترم�م �ن�س "فخر إسرائیل"، الذي یتوّقع متا�عون أن �فتتحه مؤخرا تداولت مواقع التواصل 
 .االحتالل في عید الفصح الیهودي القادم

، عندما �شف المحامي ق�س ناصر عن 2010و�عود الكشف عن مخطط ترم�م الكن�س إلى ن�سان  
مخططات تحر�ها سلطة اآلثار اإلسرائیل�ة و"شر�ة تطو�ر الحي الیهودي" التا�عة لحكومة االحتالل لبناء 

فلسطین�ة  كن�س "فخر إسرائیل"، بهدف إعادة بناء �ن�س یهودي ُبني في الحق�ة العثمان�ة على أرض
 .في حارة الشرف �القدس القد�مة

وأوضح ناصر حینها أّن المخطط یندرج في إطار الحفر�ات اإلسرائیل�ة في البلدة القد�مة، ذلك أن سلطة 
منذ آالف السنین وأن حفر هذه  الیهود اآلثار تدعي أن الكن�س بني سا�ًقا على منطقة استوطن بها

 .المنطقة، التي لم تحفر سا�ًقا، سیوصل اإلسرائیلیین إلى دالئل تار�خ�ة مهّمة لوجود الیهود في فلسطین

جاء الكشف عن هذا الكن�س المتاخم لألقصى �عد أقّل من شهر من تدشین "كن�س الخراب" في آذار  
ذي شّكل نقطة تحّول في المشار�ع التهو�د�ة التي �ستهدف االحتالل بها القدس القد�مة ال 2010

 .ومح�ط األقصى

متر عن "كن�س الخراب"،  100، وحوالي المسجد األقصى متر غرب 200�قع الكن�س على �عد حوالي  
وهو یتكّون من ط�قات للصالة وتعل�م التوراة والتعال�م الدین�ة، وتدر�ب الكهنة، ومتحف لعرض آثار من 

 .متر مر�ع 1400متًرا، �مساحة  27"المعبد" المزعوم إضافة إلى سطح المبنى وق�ة الكن�س، و�رتفع 

"فخر إسرائیل" إلى أواخر القرن التاسع عشر إذ بني على أرض إسالم�ة �ان فیها قبر  و�عود �ن�س
 .لولّي مسلم اسمه الش�خ أبو شوش

، تحصنت عصا�ات "الهاجاناه" الصهیون�ة في المبنى، وأطلقت منه النار على القوات 1948وفي عام  
 .قي منه �ضع آثاراألردن�ة، التي رّدت �قصفه �المدافع، ما أّدى إلى انه�اره و�

، أعلنت بلد�ة االحتالل في القدس عن مخططات إلعادة بناء الكن�س، �كلفة 2012في تشر�ن الثاني  
 .ملیون دوالر 13حوالي 

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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، وضع وز�ر اإلسكان في حكومة االحتالل أوري أرئیل حجر األساس للكن�س، وقال 2014وفي أ�ار  
في تطو�ر القدس"، ف�ما قال بر�ات: "نضع الیوم حجر  أرئیل حینها: "لقد انتصرنا في وضع لبنة أخرى 

األساس ألحد الرموز المهّمة للمجتمع الیهودي في القدس. تولي البلد�ة أهم�ة �بیرة للحفاظ على المواقع 
 ."إسرائیل في هذه المدینة تراث التراث�ة في القدس وترم�مها، وسنواصل الحفاظ على

، جرت مراسم أخرى لوضع حجر األساس �مشار�ة �ّل من وز�ر شؤون القدس 2018في �انون األول  
زئ�ف إلكین، ووز�ر اإلسكان یوآف غاالنت، ورئ�س بلد�ة االحتالل موش�ه لیون، وفي االحتفال قال 

 ."إسرائیل رمز لس�طرتنا على البلدة القد�مةالوز�ر إلكین إّن "كن�س فخر 

 -:تزو�ر الهو�ة وتهو�د األفق -

یهدف �ن�س "فخر إسرائیل"، �ارتفاعه وقبته الّضخمة، إلى حجب األقصى وتشكیل حاجز �صري تصطدم 
�ه عین الناظر من الجهتین الغر��ة والجنو��ة، وهو یتكامل مع مساعي االحتالل للس�طرة على المشهد 

الكنس التي زرعها االحتالل في البلدة القد�مة  رمع �ن�س "الخراب" المحاذي، و�شّكل مع سائال�صري 
 .معالم لتهو�د البلدة وتغییر هوّ�تها

ال �قتصر دور هذه الكنس على تزو�ر هو�ة القدس القد�مة ومنافسة الوجه اإلسالمي ال�ارز فیها، بل 
است�طان�ة ومصدًرا لالعتداء على المقدسیین والتنغ�ص علیهم، یتعّدى ذلك إلى أّن الكنس تشّكل بؤًرا 

 .ال سّ�ما في األع�اد الیهود�ة عندما یتوّجه مئات من المستوطنین إلى الكنس و�ق�مون فیها االحتفاالت

عالوة على ذلك، فإّن هذه الكنس تقام على أراضي المقدسیین، فـ "كن�س الخراب" المطّل على حائط 
األقصى مقام على أرض لعائلة ال�شیتي والعائلة تملك األوراق التي تؤ�د أن الش�خ  البراق والمسجد

في زلزال بنها�ة القرن الماضي  هدم حسین والش�خ سعید ال�شیتي قاما �شراء أرض هذا الكن�س �عدما
إمكان�ة إصالحه، لكن االحتالل أعاد بناء الكن�س قبل عشر سنوات وافتتحه رغم أنه �علم �سبب عدم 

 .أنه مقام على أراٍض فلسطین�ة مقدس�ة وقف�ة

  وخاصة: عامة ممتلكات على واالعتداء تدمري مصادرة، ث.

أنحاء متفرقة من واصل االحتالل االسرائیلي مصادرته، تدمیره، واعتدائه على ممتلكات عامة وخاصة في 
) 39األراضي الفلسطین�ة المحتلة، �ما ف�ه القدس الشرق�ة المحتلة، حیث شهد الشهر موضوع التقر�ر، (

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
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) حادثة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في الضفة الغر��ة وقطاع غزة، 53حادثة مصادرة ممتلكات و(
 .فلسطین�ةال يراضاأل  العدید من ادرةوفق معط�ات" دائرة شؤون المفاوضات الفلسطین�ة" إلى جانب مص

 وتهويدية: استيطانية أنشطة ج.

واصل االحتالل االسرائیلي خالل الفترة موضع التقر�ر، وفي الحق�قة صَعد، �ما �النس�ة ل�ق�ة انتهاكاته، من 
           المحتلة،   أنشطته االست�طان�ة والتهو�د�ة في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، و�خاصة في القدس 

 -وكان أبرزها:

 -:دونم لصالح البلد�ة في الش�خ جراح 4700العل�ا اإلسرائیل�ة تصادر  -

في حي الش�خ جراح �القدس، تعود الى  متر 4700ائیل�ة، قرارًا �مصادرة أصدرت المحكمة العل�ا اإلسر 
أر�ع عائالت وهي؛ عبیدات، وعودة، وجار هللا، ومنصور، وذلك لصالح بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة �حد�قة 

 .أصحاب األراضي ضدق الرشید بتكال�ف الحد�قة وتعو�عامة، على أن تتكفل شر�ة فن

مصادر األرض المجاورة بهدف رفع نس�ة ل –شر�ة فندق الرشید  –�أتي القرار بناء على طلب أصحاب و 
ألف متر مر�ع، لصالح البلد�ة اإلسرائیل�ة، شرط أن یتم تحو�لها الى  36ألف إلى  18البناء للفندق من 

 .حد�قة على نفقت أصحاب الفندق ودفع التعو�ض ألصحاب األرض في صندوق المحكمة

ر�ع ستالحق م، مؤ�دًا أن العائالت اال إن العائالت األر�عة ترفض هذا التعو�ض �شكل تاو�شار إلى 
الشر�ة وعبد الحك�م طوطح وشر�ائه عشائر�ًا وشرع�ًا ووطن�ًا. مؤ�دًا انه سیتم عرض �افة المستندات 
والوثائق التي تثبت هذه الصفقة غیر األخالق�ة والتي تمس �حقوق العائالت وتقضي على مشروع �ان 

 .قید االعداد لخدمة القدس والمقدسیین

عامًا،  20القض�ة تنظر في المحاكم اإلسرائیل�ة منذ أكثر من إن هذه  العائالت:" هذهقول أحد أفراد و�
ألف ش�كل  15ألف ش�كل في صندوق المحكمة ومبلغ  35ن المحكم فرضت علینا دفع مبلغ أحیث 
 .اخیراً 
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ك تمهیدًا متر، و�انت مستغلة �موقف لل�اصات والس�ارات، وذل4700أن مساحة األرض تز�د عن و 
لتنفیذ مشروع ضخم لصالح المقدسیین في هذه المنطقة الحساسة والمستهدفة من قبل االست�طان 

 .والمستوطنین

 -نهائ�ا: هآرتس: خطة است�طان�ة في القدس تدفن حل الدولتین  -

أن حكومة االحتالل اإلسرائیلي قدمت، �خطط است�طان�ة واسعة في مدینة القدس �عبر�ة، ال هآرتسشفت ك
 المحتلة، والتي من شأنها أن تمنع أي حل مستقبلي و�قامة دولة فلسطین�ة.

أن مستوطنات "جفعات ھمتوس"، وأوضحت "ھآرتس" في تقریر من إعداد نیر حسون ویونتان لیس، 
" و"عطروت" و"بسغات زئیف"، "جمیعھا تقع في مدینة القدس أو في محیطھا وتوجد 1"منطقة إي

 ".م إسرائیل فیھا في ھذه األیام، بالدفع قدما بخطط واسعة للبناء الیھوديخلف الخط األخضر، حیث تقو

وذ�رت أن إدارة الرئ�س األمر�كي جو �ایدن، "امتنعت في هذه األثناء عن استخدام الضغوط على تل 
أبیب لتجمید البناء"، منوهة إلى أن مثل هذه الضغوط "�مكن أن تتحول ألزمة س�اس�ة �سبب تشكیلة 

 الحال�ة" التي �قودها نفتالي بینیت.الحكومة 

و�حسب الصح�فة، فقد "صادقت اللجنة المحل�ة في القدس، على مصادرة مناطق في جفعات همتوس، 
مناقشة االعتراضات على  الحقا ستبدأو وصادقت أ�ضا على إیداع خطة لتوس�ع حي �سغات زئ�ف، 

"، و�عد شهر سیتم عرض خطة للنقاش لبناء حي یهودي ضخم 1إقامة مستوطنة جدیدة في منطقة "إي
 في منطقة عطروت".

كانت دائما تعتبر خطا أحمر بالنسبة لواشنطن والمجتمع "، 1ونبھت إلى أن "جفعات ھمتوس" و"إي
جفعات ھمتوس ستفصل كلیا قریة بیت صفافا عن الدولي، فھذه الخطط تعتبر إشكالیة بشكل خاص ألن 

" ستقسم الضفة الغربیة ولن 1الفضاء الفلسطیني لشرق القدس، وتحیطھا بأحیاء یھودیة، ومنطقة "إي
تسمح باالنتقال بین شمال الضفة وجنوبھا، وفي نظر المجتمع الدولي ھذه مسامیر زائدة جدا في نعش 

 حل الدولتین".
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وحدة سكنیة، سیكون األول ) 1257(ي الجدید الذي یخطط أن تقام فیھ الحوكشفت "ھآرتس"، أن "
الذي سیقام في القدس منذ ثالثین سنة، والمستوطنة السابقة كانت جبل أبو غنیم المجاور، الذي اعتبر 

 ."من قبل الفلسطینیین والمجتمع الدولي، مؤامرة إسرائیلیة استھدفت التشویش على اتفاقات أوسلو

ه "طوال وجود �اراك أو�اما في البیت األب�ض، منع مكتب رئ�س الحكومة، �سبب الضغط ونوهت إلى أن
األمر�كي، الدفع قدما بهذه المخططات، وعند تسلم دونالد ترامب منص�ه لم تسارع إسرائیل إلى الدفع 

، �عد ستة أ�ام على جولة االنتخا�ات الثالثة، أمر رئ�س 2020قدما �البناء، فقط في شهر ش�اط 
 الحكومة في حینه، بن�امین نتن�اهو، بتسر�ع إقامة هذه األح�اء االست�طان�ة".

ولفتت إلى أن "األمر الذي اعتبر خدعة انتخاب�ة تحول إلى واقع، فقبل �ضعة أ�ام على أداء �ایدن للقسم 
 تم إغالق العطاءات في "جفعات همتوس" والجرافات بدأت �األعمال األول�ة على األرض"، موضحة أن

وحدة سكن�ة، ما زالت �حاجة للمرور �إجراءات  3500" التي فیها �خطط إلقامة 1"المستوطنة في "إي
 التخط�ط، لكن حكومة بینیت تقترب من اللغم الذي زرعه نتن�اهو في أواخر والیته".

 وأكدت أن زخم البناء االستیطاني في القدس یواصل في أماكن أخرى أیضا، وأمس أوصت اللجنة المحلیة
وحدة سكنیة في "بسغات زئیف"، وفي وثائق الخطة تعلن  )470(إقامة في القدس بالمصادقة على 

وزارة اإلسكان، أن األمر یتعلق بـ"استخدام مناطق مفتوحة داخل المجال البلدي"، في إطار "تحدیث"، 
ه جدار الفصل ولكن نظرة سریعة إلى الخارطة تظھر أن األمر یتعلق فعلیا بتوسیع الحي الیھودي باتجا

 الذي یفصل بینھا وبین قریة حزما".

وحدة  )9000(إقامة حي استیطاني ضخم فیھ ، ستناقش "اللجنة اللوائیة" 2021كانون األول  6وفي 
سكنیة في منطقة "مطار عطروت"، وھي منطقة حساسة جدا لكل الذین ما زالوا سیصممون على إقامة 

لصناعیة "عطروت" والمطار المتروك إلى جانبھا، یوجدان بین الدولة الفلسطینیة، علما بأن المنطقة ا
أحیاء "بیت حنینا" و"كفر عقب"، التي ھي فضاءات التطور األخیرة التي بقیت للفلسطینیین في 

 القدس".

و�ینت الصح�فة أن الرئ�س �ایدن، "له تجر�ة في تحط�م األدوات أمام حكومة إسرائیل في �ل ما یتعلق 
�نائب ألو�اما، نشرت وزارة الداخل�ة  2010األخضر، وخالل ز�ارته إلسرائیل في  �البناء خلف الخط

خطة لتوس�ع حي "رمات شلومو"، وهو األمر الذي أثار غضب إدارة أو�اما �شكل غیر مسبوق، وشعر 
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�ایدن �اإلهانة من قبل تل أبیب، وفي هذا المساء طلب من البیت األب�ض العودة فورا، لكن �عد جهود 
 وتناول وج�ة العشاء".�قي 

ورأت "هآرتس"، أن "مهمة تقس�م القدس تحولت منذ زمن إلى مهمة مستحیلة، فالواقع المقدسي 
للمستوطنات والبنى التحت�ة واالقتصاد وحتى "الخرائط الذهن�ة" للمقدسیین من شطري المدینة، �له 

نه في المجتمع الدولي، هناك �قتضي رمي الخطط القد�مة من "جن�ف" أو "كامب د�فید"، ومع ذلك، فإ
 اتفاق على أن هذا هو السینار�و المعقول الوحید لمستقبل فلسطین و"إسرائیل".

مستوطنات جدیدة، سیحول سیناریو حل الدولتین إلى شيء منفصل كلیا  3وتابعت: "الدفع قدما بإقامة 
القومیة" أو "كونفدرالیة" عن الواقع، والمجتمع الدولي سیكون ملزما بتقدیم حل آخر، "دولة ثنائیة 

من نوع معین یعیش فیھا مالیین اإلسرائیلیین والفلسطینیین مع مساواة في الحقوق، ستكون ھي الخیار 
 الوحید المعقول".

 -الدولي: مستوطنة فوق مطار القدس  -

آالف وحدة است�طان�ة تعتزم إقامتها فوق  الترو�ج لب�ع تسعة إسرائیل حتى قبل أن ت�اشر �البناء، بدأت
مطار القدس الدولي (قلند�ا) في شمال المدینة. و�تزامن ذلك مع شروعها بتأس�س البن�ة التحت�ة الالزمة 

ة �للمستوطنة، في مشروع �فصل المدینة جغراف�ًا ود�موغراف�ًا، و�قضي على إمكان�ة ق�ام دولة فلسطین
 .القدس وعاصمتها

دونم. وهي المساحة  1200ألف متر مر�ع) من أصل  90دونم ( 900على  المستوطنة وستق�م إسرائیل
، �عد أن خصصته للرحالت الداخل�ة منذ احتاللها له 2000لقته عام الكّل�ة ألراضي المطار الذي أغ

 .1967عام 

خالل مرحلة االنتداب، �أول مطار دولي في فلسطین.  1920وأسست بر�طان�ا مطار القدس عام 
 .1967واستمر في رحالته الخارج�ة حتى احتالل إسرائیل للقدس الشرق�ة عام 

نوعه داخل القدس الشرق�ة منذ بناء تل أبیب مستوطنة هار حوماه وُ�عتبر إنشاء المستوطنة األول من  
 .1997فوق جبل أبو غن�م جنوب المدینة عام 

https://www.independentarabia.com/node/262946/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/264316/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.independentarabia.com/node/264086/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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فكرة إنشاء مستوطنة فوق أراضي المطار،  2004و�انت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة طرحت منذ عام 
 واالتحاد األورو�ي.لكنها أّجلت تنفیذها تحت ضغوط من الوال�ات المتحدة األمیر��ة 

 40وفي حال مضت األمور �ما تخطط لها تل أبیب، فإنها ستبدأ بناء المستوطنة التي تتسع ألكثر من 
 نحو ثالثة أعوام. ق ستستغرألف مستوطن العام المقبل في عمل�ة 

 -:مطال�ة إسرائیل�ة �إلغاء المستوطنة -

النس�ج االجتماعي  وستمزق وستقع المستوطنة الجدیدة وسط مجموعة من القرى الفلسطین�ة، 
واالقتصادي لبلدة قلند�ا ومخ�مها، و�فر عقب والجدیرة والرام و�یت حنینا"، �حسب رئ�س هیئة مقاومة 

لقدس "المشروع االست�طاني الجدید �ستهدف استكمال حصار مدینة ا، الجدار واالست�طان ولید عساف
 وعزلها عن محطیها �الكامل".

" اإلسرائیل�ة أن "تل أبیب تخطط لبناء مستوطنة على أراٍض ُتصّنفها أراضي السالم اآلنوأعلنت حر�ة "
دولة"، مشیرة إلى أن ذلك "�مّكنها من البناء من دون الحاجة إلى االستیالء على أراٍض فلسطین�ة أو 

 تلّقي اعتراضات �شأن ملك�ة األراضي".

العشرات من منازل الفلسطینیین، وتهدف إلى دّق إسفین �منع وأضافت الحر�ة أن الخطة تتضمن "هدم 
التطور العمراني الفلسطیني في المنطقة المر�ز�ة األكثر أهم�ة في الدولة الفلسطین�ة المستقبل�ة، وهي 

 منطقة القدس ورام هللا".

لى خطر جدید وطالبت الحر�ة الحكومة اإلسرائیل�ة �إلغاء فوري لمخطط بناء المستوطنة، �ونه "ینطوي ع
 یهدد حل الدولتین، و�شكل ضر�ة أخرى إلمكان�ة ق�ام دولة فلسطین�ة عاصمتها القدس الشرق�ة".

 ورفضت بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة التعلیق على بدئها الترو�ج لب�ع وحدات سكن�ة في المستوطنة.

 أس�اب استرات�ج�ة -

خطة بناء المستوطنة إلى اللجنة اللوائ�ة ، قدمت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائیل�ة 2020وفي ش�اط 
 من أجل المصادقة علیها.

https://www.independentarabia.com/node/47006/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-2300-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
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وأشار مدیر دائرة الخرائط في "جمع�ة الدراسات العر��ة" خلیل التفكجي إلى وجود أس�اب استرات�ج�ة تدفع 
تل أبیب إلى بناء المستوطنة، وأهمها "القضاء نهائ�ًا على مطار عاصمة دولة فلسطین، و�ناء �تلة 

�ة ضخمة تفصل بین التجمعات الفلسطین�ة داخل الجدار وخارجه"، إضافة إلى "قلب المیزان است�طان
 في المئة من الضفة الغر��ة". 10الد�موغرافي لمصلحة إسرائیل �عد توس�ع مساحة بلد�ة القدس إلى 

سكري و�التوازي مع بناء المستوطنة فوق مطار قلند�ا، بدأت إسرائیل حفر نفق تحت حاجز قلند�ا الع
الواصل بین رام هللا والقدس، �ي یر�ط بین المستوطنات داخل القدس وخارجها، �عیدًا من الطرق التي 

 �سلكها الفلسطینیون.

وتوّعد عضو اللجنة التنفیذ�ة لمنظمة التحر�ر الفلسطین�ة أحمد مجدالني �القول "سنواجه المشروع 
كومة نفتالي بینیت المشروع من األدراج �شیر إلى اإلسرائیلي �كل السبل الممكنة"، مض�فًا أن "إخراج ح

 أنها حكومة است�طان على الرغم من وجود �قا�ا معسكر السالم فیها".

وأشار إلى أن تل أبیب "ماض�ة في س�اسة القضم التدر�جي للضفة الغر��ة وتطبیق س�اسة الضم الفعلي 
 لها".

 وحصار: إغالقات، مفاجئة، عسكرية حواجز ح.

االحتالل تضی�قاتها المعهودة على التنقل الحر واآلمن للمواطنین الفلسطینیین، �ما فیهم  واصلت قوات
المقدسیین، داخل ومن و�لى وطنهم المحتل، ما �ضطرهم الى سلوك طرق التفاف�ة و�دیلة، والتي عادًة ما 

�ان أبرزها  تكون طو�لة أو غیر آمنة، وذلك في سعیهم للوصول الى أماكن عملهم أو قضاء حاج�اتهم،
) منها 2) حاجزا عسكر�ا مفاجئا في أنحاء مختلفة من األراضي الفلسطین�ة المحتلة، (261إقامتها نحو (

اتصلت �القدس الشرق�ة المحتلة؛ مع ما یرافقها و�العادة من انتهاكات لحقوق االنسان الفلسطیني، لدى 
ض في هو�ته وتفت�ش مر�بته، و�التالي التسبب اضطراره لعبور واحد منها، �ما فیها است�قافه والتدقیق المم

�اختناقات مرور�ة خانقة، دعك من انتهازها فرصة العتقال مواطنین، وفي �عض الحاالت �صل التزُمت غیر 
في �عض  المبرر في هذه الحواجز واإلغالقات إلى حد االستخفاف �شؤون الفلسطینیین  ور�ما ح�اتهم

 .األح�ان
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 سكنية: ومنشآت منازل بهدم تإخطارا / هدم خ.

كثف االحتالل اإلسرائیلي من أنشطته الخاصة بهدم منازل ومنشآت سكن�ة فلسطین�ة، و�خاصة في القدس 
الشرق�ة المحتلة؛ �ما ف�ه �حجة البناء دون ترخ�ص، رغم ما هو معروف عنه من تشدده ف�ما یتصل �طل�ات 

دائرة  تقر�ر رصدحیث  أن �كون المنع هو الرد السائد،المواطنین منحهم تراخ�ص بناء في مدینتهم، درجة 
 هدم.) عمل�ة 14شؤون المفاوضات (

بلد�ة االحتالل عمل�ات الهدم في مدینة القدس،  ةواصلالقدس م -ف�ما أشار تقر�ر مر�ز وادي حلوة
وتصاعدت عمل�ة الهدم الذاتي، حیث �جبر المقدسي على هدم منزله بنفسه تفاد�ا لدفع غرامات �اهظة "أجرة 

 الهدم لطواقم البلد�ة والقوات المرافقة لها".

منها هدمت ذات�ا  8منشأة في شهر تشر�ن األول  11هدم عدد عمل�ات مر�ز المعلومات ورفعت معط�ات 
 منازل، منشأة تجار�ة، سور". 9�أیدي أصحابها، ومن بین المنشآت "

األشهر التسعة األولى من خالل % 20ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطینیین  بنس�ة  -أوتشا: -
 -:2020هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 

نازل الفلسطینیین في أرضهم المحتلة منذ عام كشف تقرر أممي، عن "ارتفاع معدل هدم ومصادرة م
 ."2020�المئة في األشهر التسعة األولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام  21بنس�ة  1967

في المائة خالل نفس الفترة، �حسب تقر�ر أصدره  28ف�ما تزاید عدد المشّردین الفلسطینیین بنس�ة 
 .اإلنسان�ة (أوتشا)مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون 

، إال أن 2017وذ�ر التقر�ر أنه "رغم أن شهر أیلول سّجل أقل مستو�ات من الهدم والتشر�د منذ عام 
�المئة في األشهر التسعة األولى من هذا العام مقارنة  21هدم المنشآت أو مصادرتها ارتفع بنس�ة 

 .المئة"، دون ذ�ر أرقام تفصیل�ة� 28، وتزاید عدد المشّردین بنس�ة 2020بنفس الفترة من عام 

وقال التقر�ر إن "إسرائیل هدمت أو صادرت أو أجبرت السكان علي هدم منازلهم، في أیلول الماضي، 
بواقع ثماني منشآت �ملكها فلسطینیون في الضفة الغر��ة �ما فیها القدس الشرق�ة مما أدي إلي تشر�د 

 ."صا أو وصولهم إلى الخدماتشخ 50شخصین، و�لحاق الضرر �سبل الع�ش لحوالي 
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وقدر التقر�ر األممي عدد المنشآت الفلسطین�ة التي صادرتها سلطات االحتالل اإلسرائیلي منذ بدا�ة هذا 
منشأة، إما بدون سابق إنذار، أو �إعطاء المالكین مهلة قصیرة المدى،  311العام وحتى اآلن �حوالي 

التي تحول دون قدرة األشخاص على االعتراض المسبق وذلك �استخدام العدید من األوامر العسكر�ة 
 .على القرار

أن عدد األصول (لم �حدد ما هیتها �الض�ط) التي تم هدمها أو مصادرتها ارتفع بنس�ة  إلىولفت التقر�ر 
 )184إلى  94(من  2020مقارنة بنفس الفترة من عام  2021�المئة تقر��ا حتى اآلن في عام  96

 توطنني:املس انتهاكات د. 

واصل المستوطنون الیهود انتهاكاتهم ضد المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم ومقدساتهم، �ما ف�ه 
تنوعت إذ المقدسیین؛ مستفیدین في هذا الس�اق من دعم وحما�ة �املتین من مختلف مؤسسات االحتالل؛ 

الحاق أضرار �س�ارات المواطنین، اعتداءات المستوطنین الوحش�ة والمتغطرسة ما بین تدمیر أثاث منازل، 
ط�قا لتقدیرات دائرة ، اقتالع أشجار ز�تون، هدم بر�سات، وخط ع�ارات عنصر�ة حیث شهد شهر تشر�ن أول

 ا.) اعتداء91شؤون المفاوضات (

 ومستقبلها القدس مدينة واقع على اإلسرائيلي التسوية مشروع ةخطور مدار: مركز :-  

 أراضي تسویة مشروع استعرضت موقف ورقة اإلسرائیلیة للدراسات الفلسطیني مدار" " زمرك نشر
 ھذا خطورة مدى من محذرا )3790 اإلسرائیلیة الحكومة قرارو )2025-2018( الفترة في  القدس

 -:  فیھا جاء ما أدناه نستعرض ومستقبلھا، القدس مدینة واقع  على المشروع

وعنوانھ "تقلیص الفجوات  3790، القرار رقم 2018أیار  13بتاریخ  اتخذت الحكومة اإلسرائیلیة،
ھو "تخطیط أحد أھم بنود القرار ."  االجتماعیة واالقتصادیة وتطویر االقتصاد في القدس الشرقیة

األراضي وتسجیلھا"، والذي ستقوم إسرائیل بموجبھ، من خالل لجنة تشرف علیھا وزارة العدل 
. كان 2025أراضي القدس الشرقیة المحتلة، وستنتھي أعمالھا مع نھایة العام اإلسرائیلیة، بتسویة كل 

% من أراضي القدس الشرقیة خالل الربع األخیر من العام 50من المفترض أن تنجز إسرائیل تسویة 
كن العملیة تبدو معقدة، وتتوقع إسرائیل أال تمر بھدوء في كل كانون األول)، ل -(تشرین األول 2021
أن تبدأ بتسویة أحواض لقدس الشرقیة، وعلیھ فضلت "لجنة التسویة" المسؤولة عن العملیة أحیاء ا
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أدى إلى أن  2021-2020، إال أن انتشار وباء الكورونا في العام في مناطق متفرقة  (pilot)تجربة
 .تسیر العملیة ببطء، لكن أیضاً بثبات

الشرق�ة من شأنه: أن یز�د دخل بلد�ة القدس في ظاهر القرار، تدعي إسرائیل أن تسو�ة أراضي القدس 
�مئات مالیین الشواكل، وأن یز�د دخل المقدسیین الذي سیتمكنون من االستفادة من التسو�ة، وتخص�ص 

متر مر�ع من البناء لصالح مناطق صناع�ة ستستوعب قوة عمل فلسطین�ة. لكن في  ألف 550نحو 
جوهر القرار، �مكن أن ُتستخدم التسو�ة، و�شكل فعال وغیر قابل للعودة عنه، للمضي قدمًا في المشروع 

ة من القدس الشرق�ة و�سجلها رسم�ًا أمالك دولة، االستعماري االست�طاني الذي س�صادر أراضي شاسع
 .أو أمالكًا یهود�ة

، �عد أكثر من نصف 2025-2018�أتي قانون تسو�ة أراضي القدس الشرق�ة، الذي �طبق ما بین 
قرن على احتالل القدس الشرق�ة وضمها إلى الس�ادة اإلسرائیل�ة. صادرت إسرائیل خالل هذه السنوات 

دس الشرق�ة لصالح �تل است�طان�ة �برى، حاصرت التمدد الطب�عي للمقدسیین، مناطق شاسعة من الق
وخلقت حقائق جدیدة داخل الفضاء المكاني. هذا �عني أن تسو�ة أراضي القدس الشرق�ة بناء على 

) سوف لن 1967)، ول�س بناء على ما �ان عل�ه األمر عش�ة االحتالل (2025-2018وقائع الیوم (
الستعمار�ة في القدس الشرق�ة وحسب، إنما أ�ضًا س�مضي قدمًا في سرقة المز�د من یثبت التغییرات ا

 ."األراضي �شكل فجائي وتحت مسوغات "قانون�ة

تعرض ورقة تقدیر الموقف هذه في القسم األول الس�اق التار�خي لتسو�ة األراضي في فلسطین. وفي 
رات الجوهر�ة التي طرأت على أوضاع مساحات القسم الثاني، تر�ز الورقة على القدس الشرق�ة والتغیی

شاسعة من القدس نت�جة المصادرات والتوسع االست�طاني. وفي القسم الثالث، تقدم الورقة قراءة معمقة 
، وترصد تطور العمل خالل العامین 3790في البند المتعلق بتسو�ة األراضي، والمشمول ضمن قرار 

خیر أن تقرأ ت�عات عمل�ة التسو�ة على مدینة القدس . وتحاول الورقة في القسم األ2019-2020
الشرق�ة. وتستند الورقة إلى قراءة معمقة في وثائق صادرة عن الحكومة اإلسرائیل�ة، بلد�ة القدس ومراكز 

  .�حث�ة إسرائیل�ة

 

 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/819-%D8%A3%D9%84%D9%81
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-  
ً
 -:السياق التارخيي لتسوية أراضي فلسطني :أوال

وتهدف إلى ترس�م حدود �ل قطع األراضي وتحدید عمل�ة تسو�ة األراضي هي إحدى وظائف الدولة، 
بدأت عمل�ة تسو�ة أراضي ، لطعن من خالل إصدار شهادات طابوملك�اتها �شكل نهائي غیر قابل ل

، والحقًا استندت إسرائیل (داخل دولة إسرائیل) 1928فلسطین في عهد االنتداب البر�طاني في العام 
) إلى أسلوب التسو�ة الذي بدأته بر�طان�ا والمسمى 1967قبل  والحكومة األردن�ة (في األراضي المحتلة

 تقوم "طر�قة تور�نز" على ثالثة م�ادئ: (Torrens title) "بـ "طر�قة تور�نز

،  (Cadastre map)دقة متناه�ة في ترس�م حدود قطع األراضي بهدف إصدار خرائط ح�ازة أوًال،
 . وتحدید صاحب ملك�ة �ل قطعة من خالل شهادة طابو

 خرائط الح�ازة تكون نهائ�ة وال �مكن الطعن بها عند نها�ة عمل�ة التسو�ة.  ثان�ًا،

المبدأ الثالث �عتبر مهمًا جدًا، ل�س فقط ألنه   .ثالثًا، الدولة الحاكمة تكون مسؤولة عن صحة التسو�ة
و�نما ألن "صحة تعبیر عن س�ادة الدولة التي تدعي أحقیتها في تسو�ة األراضي التي تس�طر علیها، 

التسو�ة" التي ستكون الدولة مسؤولة عنها تستند �األساس إلى قوانین وتشر�عات الدولة نفسها، و�لى 
تفسیرات الدولة الحصر�ة لتلك التشر�عات والتي تستخدمها لخدمة أهدافها العامة، �ما سیتضح أدناه 

الح العام، وقانون أمالك الغائبین) من ق�ام إسرائیل بتجییر قوانین مختلفة (مثل مصادرة أراٍض للص
 .للوصول إلى تسو�ة تدعم االست�طان الیهودي في القدس الشرق�ة

�خص إسرائیل، استمرت عمل�ة التسو�ة فیها  اف�م ،فلسطینلكن بر�طان�ا لم تستكمل تسو�ة �ل أراضي 
حوض، ونحو ملیون قطعة  17700% من األراضي (أكثر من 96�عد ق�امها �حیث تم تسو�ة نحو 

(�ما �شمل �طب�عة الحال القدس الشرق�ة) قامت األردن  1967أرض). ف�ما �خص األرض المحتلة عام 
) في محاولة الستكمال تسو�ة األراضي، 1967-1948�استخدام س�ادتها خالل فترة الحكم األردني (

 .أراضي شاسعة بدون تسو�ةو�قیت لكنها أ�ضًا لم تنته، 

قرار�ن �انت لهما أ�عاد استرات�ج�ة على مستقبل األرض  1967اتخذت اسرائیل �عد االحتالل عام 
 .المحتلة
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حز�ران  27تم بتار�خ ،  علیها�ان في ضم مدینة القدس وفرض الس�ادة اإلسرائیل�ة  -: القرار األول -1
�م مر�ع لتص�ح "القدس الشرق�ة" منطقة تمتد من أم  70توس�ع حدود مدینة القدس بنحو  1967

ثم فرضت  ،�م مر�ع 100ة إجمال�ة تقدر بنحو طو�ا جنو�ًا وحتى �فر عقب شماًال على مساح
ع للقانون اإلداري لدولة إسرائیل الس�ادة اإلسرائیل�ة على المدینة، �حیث أص�حت القدس الشرق�ة تت�

 .إسرائیل، بینما ظلت �اقي أراضي الضفة الغر��ة تحت الحكم العسكري 
فقد أصدرت اإلدارة العسكر�ة  ،الضفة الغر��ة (�استثناء القدس) �أراضي يتعلق القرار الثاني  -2

الحكومة  �موجب القرار، لم یتم إلغاء األراضي التي قامت ،1968لعام  291ائیل�ة القرار رقم االسر 
األردن�ة بتسو�تها، و�نما جمد العمل�ة عند اللحظة التي وصلت إلیها، وألغى �ل إجراءات التسو�ة 

 .التي �انت قائمة ولم تنته �عد

ظلت فكرة تسویة األراضي (في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة) مطروحة على أجندة إسرائیل منذ 
األراضي أكثر من نصف قرن بھدف تثبیت حقائق تلك الفترة، لكن إسرائیل أجلت عملیة تسویة 

الیوم، یمكن  غیر المسواة بعد إلى أراضي دولة، جدیدة على األرض قد تحول العدید من األراضي
 :على أنھا مقسمة إلى ثالثة أقسام 1967النظر إلى األرض المحتلة عام 

% من مساحة 39اتفاق أوسلو فإن هذه األراضي (تشكل نحو  �موجب  :Bو A أراضي منطقة -1
الضفة الغر��ة) تقع تحت المسؤول�ة اإلدار�ة للسلطة الوطن�ة الفلسطین�ة، و�التالي هي خارج 

 .مشروع تسو�ة األراضي اإلسرائیلي
بینما  من تسو�ة نحو ثلث األراضي فقط،  1967تمكنت األردن حتى العام  C : أراضي منطقة -2

اإلدارة  هي C في إسرائیل، المسؤول عن تسو�ة أراضي منطقة ،ثلثین بدون تسو�ة�قیت 
 ،من قبل وزارة العدل اإلسرائیل�ة جیل األراضي التا�ع لها والمنتدبمن خالل مكتب تس المدن�ة

والتي  C في السنوات القلیلة السا�قة، قررت إسرائیل، مبدئ�ًا، استحداث تسو�ة لكامل أراضي
وقد حذر تقر�ر لمراقب الدولة  .ستشرع بها حالما تنتهي من البت في �عض األمور اإلجرائ�ة

على عاتقها  C طة الوطن�ة الفلسطین�ة �عمل�ات تسو�ة ألراضي منطقةاإلسرائیل�ة من ق�ام السل
الخاص، و�دون استشارة إسرائیل �حیث أنها خصصت طاقم عمل مكون من مئات الموظفین 

 .لهذا الغا�ة

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1369-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1369-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بید أنھ بخالف  % فقط من أراضي القدس الشرقیة،10 ، تمت تسویة1967القدس: حتى العام  -3
تقع ضمن المسؤولیة المباشرة لوزارة ، فإن تسویة األراضي في القدس  Cأراضي المنطقة

 .العدل اإلسرائیلیة

�ین االجتماعي في بلد غیر خاضع لالستعمار، فإن تسو�ة األراضي لها أهم�ة �الغة على المستو 
بید أن الحدیث عن تسو�ة األراضي دون اإلشارة إلى أن األراضي المستهدفة  ،واالقتصادي للسكان

مشروع التسو�ة تخضع الحتالل �ستهدف اقتالع المقدسیین من أراضیهم، و�منح أولو�ة، �شكل  في
معلن وغیر معلن، لالست�طان الیهودي، قد �حرف التحلیالت المتعلقة �اآلثار االقتصاد�ة "اإل�جاب�ة" 

ام لتسو�ة األراضي عن س�اقها التار�خي. في تقر�ر نشره مر�ز القدس ل�حث الس�اسات في الع
، وهو مر�ز إسرائیلي �عمل في القدس، فإنه یرى أن "أحد أس�اب الضائقة االجتماع�ة في 2018

القدس" قد تكون عدم تسو�ة األراضي، ألن المقدسیین غیر قادر�ن على إث�ات ملكیتهم لألراضي 
عني و� ،نهائ�ةبدون إدراجها �شكل رسمي في سجل األمالك، وهو أمر ال یتم إال �عد عمل�ة تسو�ة 

عقاراتهم (للحصول على رهن عدم القدرة على إث�ات الملك�ة أن المقدسیین ال �ستط�عون رهن 
ة لكنهم أ�ضًا، وهذا األهم، ال �ستط�عون الحصول على رخص بناء في أراٍض غیر مسوا ،عقاري)

ل وقد قدر المر�ز أن خسارة المقدسي من عدم قدرته على الحصو ،وغیر منظمة من قبل بلد�ة القدس
على رهن عقاري إسرائیلي، و�سبب الفوائد العال�ة التي تضعها البنوك (�ما في ذلك البنوك 

ألف ش�كل، أو "خسارة  80الفلسطین�ة) على قروض بناء في القدس (قبل التسو�ة) تصل إلى نحو 
 ."مل�ار ش�كل 2سنو�ة تقدر بنحو 

ن الس�اق الس�اسي مطلقة �صرف النظر علكن هذا ال �عني أن تسو�ة األراضي �حّد ذاتها تعتبر ق�مة 
فتسو�ة األراضي في القدس الشرق�ة قد تحول قطع األراضي إلى قطع مسجلة  الذي تتم خالله

وواضحة الملك�ة، و�التالي تسهل عمل�ة تدو�رها (ب�ع، شراء، رهن). لكن حصر الت�عات في مستواها 
ضي ضمن خطة تقل�ص الفجوات االقتصادي ال�حت (وهذا هو سبب إدراج قرار تسو�ة األرا

) من شأنه أن �حرف النقاش 3790االقتصاد�ة في القدس الشرق�ة، قرار حكومي  -االجتماع�ة
عن مصیر مساحات شاسعة من أراضي القدس الشرق�ة، والتي ستتحول، �شكل "قانوني" إلى ملك�ات 

 .إسرائیل�ة یهود�ة
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: االستيطان يف القدس قبل البدء مبشروع الت -
ً
 -:سوية احلايلثانيا

األراضي (نسخة بناء على قانون تسو�ة الحقوق المتعلقة � 2018تتم عمل�ة التسو�ة التي بدأت عام 
حسب هذا القانون، على �ل جهة (فرد أو جمع�ة) أن تثبت أنها تعمل في األرض  ،1969معدلة) للعام 

وات بدون أن �عمل و�سقط حق المدعي إذا مرت فترة عشر سن ،تمسك بها لمدة معینة و�شكل مستمرأو 
 .عاماً  15اإلسرائیلي عاد ومدد الفترة لتص�ح  الكن�ست لكن ،أو �مسك �األرض

قد �شیر إلى خطورة  2021-1967نظرة سر�عة على المصیر الذي لحق �أراضي القدس الشرق�ة بین 
إسرائیل ال تعتبر القدس أرضًا محتلة، و�التالي ال تكترث لنصوص  ،د دولة إسرائیل في عمل�ة التسو�ةتفر 

تغییرات بوضع�ة   اتفاق�ة جن�ف الرا�عة والتي نصت على عدم إحداثالمعاهدات الدول�ة، خصوصاً 
فعلى مدار أكثر من نصف قرن على احتالل القدس الشرق�ة، انتقلت العدید من أراضي  ،األراضي المحتلة

المقدسیین إلى ملك�ة إسرائیل�ة �طرق استعمار�ة مختلفة، �حیث أن تسو�ة أراضي القدس في هذا 
)، من شأنها أن 3790(عند صدور القرار الحكومي  2018و�ناء على معط�ات العام التوقیت �الذات، 

تثّبت التوسع االست�طاني في القدس الشرق�ة وتضفي عل�ه ص�غة قانون�ة. أهم هذه الطرق االستعمار�ة 
 :أراضي القدس الشرق�ة هي (status) التي غیرت وضع�ة

 -:"مصادرة األراضي لـ "الصالح العام -1

% من مساحة القدس الشرق�ة بدعوى 23.4، نحو 1991و 1967إسرائیل بین عاَمي صادرت 
حسب قانون  ،)1انظر الجدول ( - (Acquisition for public purpose) المصلحة العامة

، تستط�ع الدولة أن تستخدم األراضي المصادرة لـ "المصلحة العامة" ألي هدف 1943األراضي لعام 
و�منع  ،رار المصادرةالف الهدف المعلن عنه �ـ "مصلحة عامة" عند إصدار قتراه مناس�ًا، حتى لو خ

التعدیل القانوني أصحاب األرض من المطال�ة �حق استرجاع األراضي في حال تم تأجیرها من الدولة 
هذا �عني أن قانون تسو�ة  ،عامًا على مصادرتها 25إلى طرف ثالث، أو في حال مّر أكثر من 

المفترض أن �قوم على إجراءات "شفافة" تشمل ق�ام أصحاب األراضي بتقد�م  األراضي، الذي من
دالئل الدعاء الملك�ة، قد �حرم أصحاب األراضي المصادرة من حقهم في استرجاعها، خصوصًا الیوم 

كما أن ق�مة األراضي المصادرة ،1991عاماً على مصادرة األراضي في العام  30�عد أن مّر أكثر من 
مل�ار دوالر أمیر�ي، األمر الذي یدل على  1ل�ة تقدر، بناء على �عض المصادر، بنحو وفق هذه اآل

  .أن المصادرة أ�ضًا "تساهم في إفقار المقدسیین" ول�س فقط است�عادهم عن أرضهم

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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 اسم المستعمرة التي أقیمت المساحة بالدونم التاریخ

المشارف، التلة الفرنسیة، جبل  3،830 1968كانون الثاني  8
 رمات اشكول

نبیھ یعقوب، حارة الیھود في البلدة  1،342 1968نیسان  14
 القدیمة

 1970آب  30

 رمات آلون 4،840
 شعفاط وتلبیوت 2،240
 جیلو 2،700
 عتاروت ومطار قلندیا 1،337

 واد بیت ھینوم وباب الخلیل 230
 منطقة رمات راشیل 600

 زئیفبسغات  4،400 1980آذار  20
 جبل أبو غنیم (ھار حوماه) 1،850 1991أیار  16

 23،369 المجموع

 )بتسیلم: (المصدر 1991-1967: احصائیات مصادرة األراضي في القدس الشرقیة 1جدول 

طرفین: تم من خالل تجدر اإلشارة إلى أن مصادرة األراضي في إسرائیل (وأ�ضاً في القدس الشرق�ة) ت
)، 2( 22في المادة  1943تستند وزارة المال�ة إلى قانون األراضي لعام  ،وزارة المال�ة أو البلد�ة

والتي تستط�ع وزارة المال�ة �موجبها مصادرة أراٍض، أو تمل�كها للدولة، �عد أن تفي �الشروط 
في الصحف، وفتح المجال  ، والتي تتطلب إعالنًا عاماً 19و 7و 5المنصوص علیها في المواد 

 1965القانوني لالعتراض، ودفع تعو�ضات. أما البلد�ة فإنها تستند إلى قانون التخط�ط والبناء لعام 
والتي تخول البلد�ة مصادرة أراٍض للصالح العام �شق شوارع، و�ناء حدائق،  188في مادته رقم 

  .ومدارس، وغیرها

 -:أمالك الغائبینحارس  -2

�اإلضافة إلى األراضي التي تمت مصادرتها، فإن حارس أمالك الغائبین أ�ضًا یلعب دورًا محور�ًا في 
حسب قانون أمالك الغائبین  ،3790األراضي �موجب قرار الحكومة تحدید مصیر عمل�ة تسو�ة 

نظر�ًا، إذا ثبت أن صاحب  ،ستهدف العقارات ول�س فقط األراضيفإن القانون � 1950،12لعام 
الغائبین أن �ضع یده على  العقار �سكن في "أراٍض معاد�ة" فإنه �عتبر "غائ�ًا" و�حق لحارس أمالك

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/252-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/9129-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-2018-2025-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-3790#footnotes_9129
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وجدیر �الذ�ر أن القانون في ص�غته �ستخدم مفهوم "أیرتس �سرائیل" (أي أرض إسرائیل  ،العقار
"دولة إسرائیل" (التي تأسست عام  �المفهوم التوراتي والتي تشمل �ل فلسطین التار�خ�ة) ول�س

و�ت�ح القانون لحارس أمالك الغائبین تأجیر العقار  ،)1967وتستثني األرض المحتلة عام  1948
لكن من خالل نظرة سر�عة على قدرة الدولة  ،امه لطرف ثالث �ما في ذلك الدولةأو منح حق استخد

"حسن نوا�ا" نون في القدس متعلق بـ على توظ�ف قانون أمالك الغائبین، یتبین أن تطبیق القا
، قامت 2021-1996ثم  1992-1977في فترة حكم ال�مین الصهیوني  ،الحكومة اإلسرائیل�ة

الحكومات المتعاق�ة بتوظ�ف قانون أمالك الغائبین �طرق ملتو�ة عدة، تخللها التحایل، لنقل أمالك 
(في ظل حكومة رابین)، �شفت  1992لعام مثًال، في ا ،إلى ملك�ة إسرائیل�ةالفلسطینیین في القدس 

) أر�ئیل شارون �ان قد أقام 1992-1990لجنة تحقیق إسرائیل�ة أن وز�ر اإلسكان اإلسرائیلي (
جهازًا (�شكل سري) �قوم على التنسیق ما بین: سلطة أراضي إسرائیل، حارس أمالك الغائبین، وزارة 

طین�ة إلى حارس أمالك الغائبین. وفق اآلل�ة اإلسكان وشر�ة عمیدار، ل�قوم بتحو�ل عقارات فلس
التي ات�عوها، قام الصندوق القومي اإلسرائیلي ِ�َحّث مرتزقة فلسطینیین أو عمالء على اإلعالن عن 

ثم �قوم الحارس  عقارات معینة (ل�ست �الضرورة تحت ملكیتهم) وتحو�لها إلى حارس أمالك الغائبین،
الصندوق القومي اإلسرائیلي الذین �ضعونها بدورهم تحت تصرف بتأجیرها إلى شر�ة عمیدار أو إلى 

  .المستوطنین (في أغلب األح�ان عن طر�ق جمع�ة العاد)

ل�س هناك معط�ات دق�قة حول حجم األمالك التي تت�ع حال�ًا إلى حارس أمالك الغائبین. لكن في 
ها ستكون قادرة على استمالك حال قررت الحكومة اإلسرائیل�ة االستفادة من تطب�قات القانون، فإن

العدید من العقارات، والتي قد �كون أح�انًا من السهل إث�ات أن أحد أصحابها الورثة، على األقل، 
 .""غائب

-  
ً
 -:بند تسوية أراضي القدس -3790قرار حكومي رقم  -ثالثا

% من 30% من أراضي القدس الشرق�ة غیر مسواة، وهي تشكل نحو 90، �انت 2018حتى عام 
وألجل الشروع بتسو�ة �ل هذه األراضي، تم تشكیل  ،"الكاملة" حسب سجالت بلد�ة القدسمساحة القدس 

ور لجنة فرع�ة (الحقًا: لجنة التسو�ة) ترأسها وزارة القضاء اإلسرائیل�ة، وتضم: وحدة إشراك الجمه
التا�عة لمكتب رئ�س الوزراء، وزارة القدس واآلثار، سلطة أراضي إسرائیل، مر�ز خرائط إسرائیل، بلد�ة 
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القدس، حارس أمالك الغائبین، قسم الموازنة في وزارة المال�ة، ومدیر التخط�ط في وزارة المال�ة. وتجتمع 
 .سو�ة في القدس الشرق�ةاللجنة مرة واحد �ل ثالثة شهور، وتضع تقر�رها عن سیر عمل�ة الت

% منها حتى نها�ة 50ستعمل اللجنة الفرع�ة على تسو�ة أراضي القدس الشرق�ة �حیث تتم تسو�ة 
خصصت ولهذا الغرض،  ،2025قي األراضي حتى نها�ة العام ، على أن تستكمل تسو�ة �ا2021العام 

ة خاصة للق�ام بتسو�ة وقامت اللجنة �طرح مناقصة لتو�یل شر� ،ملیون ش�كل 50الحكومة مبلغ 
 :وتشمل عملية تسوية األراضي اخلطوات التالية .(Geoda)األراضي، حظیت بها شر�ة جیودا

بدا�ة، �علن مأمور التسو�ة من خالل تعم�م ینشره على المواقع الحكوم�ة الرسم�ة وأماكن أخرى،  -1
�التسو�ة)، وذلك  یومًا قبل البدء 30عن نّیته إلجراء تسو�ة لقطعة أرض معینة (على األقل 

 .بهدف إعالم الجمهور، �ون "إعالم الجمهور" مر�ب أساسي في التسو�ة
یتوجب على �ل من یدعي  ،قبل �ل من یدعي الملك�ة �العقار �عدها یتم تقد�م مذ�رات ادعاء من -2

 ملك�ة �عقار أن یرفق مع مذ�رة االدعاء أوراقًا تثبت ملكیته وأوراقًا ضر�ب�ة تثبت أن العقار حرّ 
 .من �ل دین ضر�بي

�عد تجم�ع مذ�رات االدعاء، ینشر مأمور التسو�ة جدول ادعاءات �عكس مضامین مذ�رات  -3
 .االدعاء المقدمة من قبل �ل من یدعي ملك�ة �العقار

في حال وجود ادعاءات متناقضة للملك�ة، ینتقل األمر إلى المحكمة المر�ز�ة للبت �الحقوق  -4
 .العقار�ة

جدول حقوق، والذي �عرض �شكل نهائي وقاطع حق الملك�ة لكل قطعة  في النها�ة، یتم نشر -5
 .أرض

أرقام قطع وال بد من التنو�ه، إلى أن العدید من أراضي القدس الشرق�ة مقسمة حال�ًا إلى أحواض و 
وهذه التصن�فات معتمدة حال�ًا من قبل مر�ز خرائط إسرائیل ومن قبل  ،(حسب التصن�ف األردني)

سلطة أراضي إسرائیل. لكن ألنها لم تمر في عمل�ة تسو�ة رسم�ة قامت بها دولة إسرائیل، فإن هذه 
وملك�ات  ، تقدیر�ة" (�العبر�ة حوشي شوما)التصن�فات (أرقام األحواض والقطع) تسمى "أحواضاً 

التقدیر�ة مسجلة ف�ما �سمى "سجل الحجج" (�العر��ة بینكس هاشطروت)، وهو القطع في األحواض 
 .مشا�ه لوث�قة إخراج القید
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تهدف عمل�ة التسو�ة الحال�ة إلى استبدال سجالت "األحواض التقدیر�ة" �سجالت تسو�ة نهائ�ة 
 ،و�وت)مالك (�العبر�ة بینكس الزخ�حیث یتم تسجیلها ل�س في "سجل الحجج" و�نما في سجل األ

في �عض األح�ان، تكون األحواض النهائ�ة مطا�قة لـ "األحواض التقدیر�ة"، وفي أح�ان أخرى تختلف 
عنها بدرجات مت�اینة. في �ل األحوال، ال تعتبر األراضي مسّواة �شكل رسمي إّال في نها�ة عمل�ة 

 .التسو�ة التي تشرف علیها إسرائیل

شروعها ضمن الجدول ال تستط�ع "لجنة التسو�ة" إتمام مقد تستمر هذه الخطوات �ضع سنوات، وقد 
-2019وعل�ه، نستعرض الخطوات التي اتّمتها "لجنة التسو�ة" خالل األعوام  ، الزمني المحدد

 .. أما �النس�ة للعام الحالي، فلم یتم إصدار تقر�ر �شأنه �عد2020

 -:2019عمل اللجنة خالل العام -1

فاعل المقدسیین مع تسو�ة ، على ما یبدو لدراسة ت2019خالل العام سار عمل اللجنة �شكل �طيء 
ائط ووحدات وخالل الفترة، تم تشكیل لجان عمل میدان�ة مكونة من مساحین، وطواقم خر  ،أراضیهم

وخالل العام، بدأت اللجنة بتسو�ة �عض األحواض في منطقة صور �اهر،  ،للتواصل مع المقدسیین
 .)2ین صفافا وعتاروت (انظر أرقام األحواض في الجدول الش�خ جراح، بیت حنینا و�

 رقم األحواض المنطقة
 31469، 31468، 31467، 31466 صور باھر
 30606، 30605 بیت حنینا
 30275، 31443 بیت صفافا

 30821 الشیخ جراح (شمعون الصدیق)
 30996، 30995المطار،  عتاروت ومطار قلندیا

 30653، 30652 التلة الفرنسیة
 مناطق كنسیة (الالتینیة، الفرنشیسكانیة) الشیاح

مستوطنة غفعات ھماطوس (على أراضي 
 30996، 30995 بیت صفافا

 2019.15): أرقام األحواض التي شرعت "لجنة التسو�ة" في العمل بها خالل العام 2جدول (

لـ "حسن سیر" التسو�ة في القدس الشرق�ة.  (pilot) حواض (والقطع المندرجة ضمنها) تجر�ةوتشكل هذه األ
، فإن هذه األحواض لم یتم اخت�ارها �شكل عشوائي، و�نما ضمن 2020وحسب تقر�ر "لجنة التسو�ة" للعام 

https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/9129-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-2018-2025-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-3790#footnotes_9129
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ق من شأنه تخط�ط مسبق یهدف إلى إحداث "أثر الدومینو". هذا �عني، أن نجاح التسو�ة في هذه المناط
أن �خلق شعورًا إ�جاب�ًا لدى المقدسیین الذین سـ "تقل لدیهم مشاعر التشك�ك والتخوف" من إح�اء مشروع 
التسو�ة، و�التالي س�ُجرون وراءهم أصحاب قطع األراضي في األحواض المح�طة بهم لتقبل تمدد مشروع 

 .تسو�ة األراضي

 -:2020عمل اللجنة خالل العام  -2

) مع إضافة أحواض 2استكمال التسو�ة في األحواض المشار إلیها في جدول ( 2020تم في العام 
أخرى. في هذا العام، تر�ز عمل "لجنة التسو�ة" على إصدار خرائط تسو�ة لألحواض المختارة، ألن 

إضافة إلى ذلك، نشرت  ،حواض غیر محددة من حیث المساحاتهناك قطع أراض ضمن هذه األ
 ،لكل القدس الشرق�ة (Photogrammetry) "لجنة التسو�ة" عروض أسعار للق�ام �ق�اسات

وتكون هذه الق�اسات من خالل تصو�ر جوي، �حیث یتم تصو�ر �ل قطعة من الجو مرتین من 
 .زاو�تین مختلفتین للوصول إلى دقة عال�ة في تحدید المساحات مستقبالً 

التسو�ة" بتشكیل طواقم عمل میدان�ة تعمل على مستو�ین: األول في إدخال الب�انات  كما قامت "لجنة
وتبو�بها إلكترون�ًا ومراق�ة دقتها، والثاني على المستوى المیداني من خالل نشر مساحین في 
األحواض للبدء �أخذ ق�اسات. واستكملت اللجنة عمل�ة تلقي ادعاءات الملك�ة من أصحاب األراضي 

وقامت "لجنة التسو�ة" لكي تمضي قدماً في عمل�ة ، لتجر�ة" وضمت إلیها أحواضاً أخرى واض افي "أح
حواض التقدیر�ة) إلى أحواض التسو�ة، في �عض األح�ان، �إعادة تقس�م األحواض األردن�ة (األ

) إلى أكثر 2في بیت حنینا (انظر الجدول  30606و 30605مثًال، تم تقس�م الحوضین  ،جدیدة
 30653و 30652أحواض جدیدة من الحوضین  10حوضًا جدیدًا. وتم استخراج نحو  80من 

  .في التلة الفرنس�ة/ شعفاط (ال تغطي األحواض العشرة الجدیدة �امل مساحات الحوضین المذ�ور�ن)

�اإلضافة إلى ذلك، توجهت "لجنة التسو�ة" إلى أطراف معینین ترى أنهم مستعدون لتقد�م ادعاءاتهم 
ات وتوفیر خرائطهم لالنضمام إلى مشروع التسو�ة، �حیث أن شمل هذه األطراف في المشروع، �الملك�

وتسو�ة أراضیهم، قد �ساهم في إنجاح عمل�ة التسو�ة في القدس الشرق�ة قبل البدء �األحواض 
"اإلشكال�ة". والهدف ر�ما هو إشعار �اقي سكان القدس �أن مشروع التسو�ة قد قطع شوطًا ناجحًا 

یث أن عدم االنخراط �ه س�عود �الضرر علیهم. تشمل هذه األطراف التي توجهت لها "لجنة �ح
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التسو�ة" أطرافًا تا�عة للدولة (مثل حارس أمالك الغائبین، جمع�ات است�طان�ة، �نائس، أراٍض 
 .وقف�ة... الخ) �اإلضافة إلى مقدسیین أفراد �عتبرون أقرب إلى القبول �مشروع التسو�ة الحالي

. لكن انتشار و�اء الكورونا �ان 2021تى اآلن، لم یتم نشر تقر�ر اللجنة عن عملها في العام ح
 .له تأثیر على سرعة سیر العمل�ة، والتي تعثرت في �عض األح�ان

: تبعات تسوية أراضي القدس الشرقية -
ً
 -:رابعا

المحدد ضمن القرار من المتوقع أال تسیر خطة تسو�ة أراضي القدس الشرق�ة وفق الجدول الزمني 
ومع  ،2021دس الشرق�ة حتى نها�ة العام % من أراضي الق50والذي ینص على إتمام تسو�ة  3790

من الصعب حال�ًا استشراف نها�ة عمل�ة  ،دو ماض�ة إلى األمام حتى إتمامهاذلك، فإن عمل�ة التسو�ة تب
(الموعد المحدد لنها�ة  2025ام التسو�ة من خالل معلومات �م�ة تعكس عدد األحواض والقطع �عد الع

لي تحولت إلى ملك�ة دولة عمل�ة التسو�ة)، أو عدد القطع التي فشل المقدسیون �إث�ات ملكیتها و�التا
 :لكن �مكن استخالص الخطوط العامة لت�عات عمل�ة التسو�ة من خالل النقاط التال�ة ،إسرائیل

 -:دس الشرقیة إلى ملكیة الدولة اإلسرائیلیةعلى المستوى اإلجرائي: انتقال مساحات واسعة من الق -1

تنقسم أراضي فلسطین (غیر المسّواة) �شكل عام إلى أراضي ملك�ة خاصة، وأراضي میري (تا�عة 
للدولة لكن تم تأجیرها/ أو لم یتم تأجیرها ألشخاص)، وأراضي وقف (إسالمي أو مس�حي)، وأراٍض 

(�عیدة عن السكن أو غیر صالحة للفالحة). مترو�ة (مخصصة للمصلحة العامة)، وأراٍض موات 
عند إجراء التسو�ة، فإن ادعاءات الملك�ة التي قد �قدمها المقدسیون تتعلق فقط �األراضي المصنفة 
ملك�ة خاصة، أو األراضي المیري التي �مكن إث�ات استخدامها خالل السنوات الثالث الماض�ة، أو 

 أراضي الوقف.

ة س�حول إلى ملك�ة دولة إسرائیل �اقي األراضي والتي تشمل األراضي هذا �عني، أن قانون التسو�
المترو�ة، واألراضي الموات، واألراضي المیري المحلول (أي التي تستط�ع الدولة أن تثبت أنها لم 

في هذا الس�اق، فإن األراضي التي �انت  ،تفلح أو تزرع أو تستخدم خالل السنوات الثالث السا�قة)
قد ُ�عطي  ،ة إسرائیل، ستنتقل "�شكل طب�عي" إلى دول1967لدولة األردن�ة قبل العام تعتبر ملك�ة ل

تت�ع دقیق لمآل عمل�ة التسو�ة خالل السنة القادمة، وتت�ع قانوني لس�اق االدعاءات والمنازعات 
 .التي ستنجم عن ذلك، مؤشرًا واضحًا إلى األوضاع في نها�ة عمل�ة التسو�ة
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ل األراضي التي �عتقد المقدسیون أنهم قادرون على إث�ات ملكیتها ستتم لكن هذا ال �عني أن �
مثًال، قانون أمالك الغائبین الذي �سري على القدس من المتوقع أن �سلب ،تسو�تها �اسمهم �الفعل
�ذلك، سیتمكن الیهود الذین �انوا �ملكون حقوقًا عقار�ة في القدس الشرق�ة  ،جزءًا من هذه األراضي

قض�ة حي أم  من منازعة المقدسیین القاطنین فیها حال�ًا، �ما هو الحال في 1948 قبل العام
وقد تتمكن أ�ضًا جمع�ات است�طان�ة (مثل عاتیرت �وهان�م وجمع�ة إلعاد)  ،هارون في الش�خ جراح

من دفع إغراءات مال�ة عال�ة ل�عض المقدسیین للتالعب �عمل�ات إث�ات/ عدم إث�ات الملك�ات، �ما 
 (أنظر أعاله). 1992في قض�ة الفساد الشهیرة والتي انكشفت عام حصل 

هو حي أم هارون في الش�خ  2021-2020أحد أهم األح�اء التي تم انتقاؤها �تجر�ة خالل العام  
، و�التالي �ان 1948جراح والذي تقوم جمع�ات یهود�ة �االدعاء �أنه �ان ملك�ة یهود�ة قبل العام 

لمحكمة العل�ا على تسو�ته لصالح المدعین الیهود، األمر الذي �ان سینجم من المتوقع أن تصادق ا
عائلة من منازلها لوال أن اله�ة الشعب�ة التي انطلقت في الش�خ جراح في أ�ار  45عنه طرد نحو 

 .، وما تالها من ضغط محلي ودولي دفعت إلى إرجاء النظر في القض�ة، دون أن تسقطها2021

السیاسي: االنتقال من "ضم القدس" إلى الحصول على اعتراف أممي بسیادة إسرائیل على المستوى   -2
 على القدس

ال �عترف المجتمع الدولي �القدس الشرق�ة �جزء من عاصمة دولة إسرائیل، وما زال �عتبر أن ضم 
القدس  تهو�د ومع ذلك، تمضي إسرائیل في س�اسة ،هو أمر غیر شرعي 1967س في العام القد

الشرق�ة وخلق حقائق جدیدة على األرض قد تحول انسحاب إسرائیل من القدس الشرق�ة إلى أمر غیر 
قال السفارة مع انت 2018في العام  3790بل للتطبیق العملي. في هذا الس�اق، تزامن إطالق قرار قا

، إشارة إسرائیل إلى أن خطة 3790وال بد من اإلشارة إلى أنه في دی�اجة القرار  ،األمیر��ة إلى القدس
" تعز�ز قدرة سكان  الحكومة تجاه القدس الشرق�ة (والتي تشمل مشروع تسو�ة األراضي) إنما تهدف إلى

القدس الشرق�ة على االندماج في المجتمع واالقتصاد اإلسرائیلي، و�ذلك ... تعز�ز الحصانة االقتصاد�ة 
 ."واالجتماع�ة للعاصمة �أكملها

وال بد من التوقف عند مفهوم "تعز�ز الحصانة ... للعاصمة �أكملها" �ونه �حمل إشارات واضحة إلى 
إحدى المقدمات  ،دس الموحدة" �عاصمة لدول إسرائیلمجتمع الدولي لقبول "القمساعي إسرائیل تهیئة ال

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1717-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF
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لذلك هي الكف عن اعت�ار المقدسیین مجتمعًا محتًال من خالل ق�ام إسرائیل �معاملتهم على قدم وساق 
 مع �اقي المواطنین اإلسرائیلیین. 

واالجتماع�ة بین المقدسیین والیهود  تسو�ة األراضي قد تأتي في هذا الس�اق لتقلیل الفجوات االقتصاد�ة
في المدینة، وتأتي إلى جانب خطة التدخل في حقل التعل�م، العمل، البن�ة التحت�ة وغیرها من المجاالت. 
و�عتقد زئ�ف الكین، وز�ر القدس ال�میني، �أن ضم القدس �ان خالل الخمسین سنة الماض�ة ضمًا 

دس الموحدة" ظلت قدسًا من شطر�ن �حیث أن �ل شطر على الورق فقط. على أرض الواقع، فإن "الق
�ختلف عن الثاني من حیث مستوى المع�شة والرفاه، والظروف االجتماع�ة، واالقتصاد�ة، والثقاف�ة. 

 .وعل�ه، �مقدمة لضم القدس الشرق�ة "عمل�ًا"، فإن مشروع تسو�ة األراضي �عتبر خطوة ضرور�ة


	المملكة الأردنية الهاشمية
	دائرة الشؤون الفلسطينية
	مديرية الدراسات والإعلام
	"الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة"
	خلال شهر تشرين أول، 2021

