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شكر وعرفان
يقول اهلل سبحانه وتعاىل  :لَئِن شَكَرِ ُتمِ ألَزِيدَنََّكم

صدق اهلل العظيم

لذا فإنني أشكر اهلل العظيـ سبحانو كتعالى عمى فضمو ككرمو الذم مكنني مف انجاز ىذه
الدراسة.
كالشكر مقصكد أقدمو لدكتكرم الكريـ مشرؼ الرسالة ،الدكتكر زىير إبراىيـ المصرم،
عمى ما بذلو مف جيد كما قدمو مف نصح ،كارشاد ميد لي صعب الطريؽ ،كقبكلو اإلشراؼ
عمى دراستي ىذه.
كالشكر مكصكؿ بآيات العرفاف ،أغمفو بأسمى صكر الفخار أقدمو إلى الدكتكر خالد
رجب شعباف ،كاألستاذ الدكتكر أسامة محمد أبك نحؿ ،عمى قبكليما مناقشة دراستي ،كلما
بذلكه مف جيد عاؿ ،كامدادم بفكر ثاقب غرس في مبدأ المثابرة ،كأضاؼ لي العديد مف
الخبرات البحثية ،جزاىـ اهلل كؿ خير.
ككؿ الشكر كالتقدير أقدمو لمقائميف عمى جامعة األزىر ،كعمادة الدراسات العميا ،ككمية
اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،كالقائميف عمى برنامج ماجستير دراسات الشرؽ األكسط ،أداميـ اهلل
دائمان منارة لمعمـ كالعمماء.

كعميؽ شكرم لمقائميف عمى مركز التخطيط الفمسطيني ،كمؤسسة القدس الدكلية ،كدائرة

شؤكف القدس،كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ،كمركز اإلحصاء الفمسطيني ،كمؤسسة
االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس ،لما قدمكه لي مف دعـ
طيمة فترة البحث ،كالشكر العميؽ لؤلستاذ /تامر خمؼ اهلل عمى ما بذلو مف و
جيد مف أجؿ
إخراج كتنسيؽ الدراسة ،كخالص الشكر لؤلستاذ أدىـ الكحمكت عمى تكفيره العديد مف
المصادر كالمراجع التي أثرت الدراسة.
كخالص الشكر إلدارة منطقة رفح التعميمية ،كإلدارة مدرسة بنات رفح اإلعدادية " د "
كمعمماتيا عمى تشجيعيف ،كحثي عمى المثابرة.
كما ال يسعني ىنا إال أف أقدـ كؿ االمتناف العظيـ لكالدم كزكجي كأسرتي ،الذيف منحكني
كؿ االىتماـ كالرعاية .أسأل اهلل هلم مجيعاً اخلري والعافية والسالم....
ج
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الممارسات اإلسرائيمية تجاه حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس ))2013 - 2000

تناكلت ىذه الدراسة مكضػكع الممارسػات التػي تتبعيػا سػمطات االحػتبلؿ اإلسػرائيمي فػي مدينػة القػدس

المحتمة ،تجاه حقكؽ الفمسطينييف المقدسييف خبلؿ الفترة ما بيف األعكاـ .2013–2000

كلقد جاءت الدراسة في أربعة فصكؿ رئيسة ،باإلضافة إلى الفصػؿ التمييػدم ،كالخاتمػة التػي تتضػمف

السيناريكىات المستقبمية كالنتائج كالتكصيات.

كقػػد تنػػاكؿ الفصػػؿ األكؿ ،اإلطػػار التػػاريخي لمسػػيطرة اإلس ػرائيمية عمػػى مدينػػة القػػدس ،كتنػػاكؿ الفصػػؿ

الثػػاني ،الكضػػع القػػانكني لمدينػػة القػػدس فػػي ضػػكء القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني كق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة ،بينمػػا

تنػػاكؿ الفصػػؿ الثالػػث ،الممارسػػات اإلسػرائيمية تجػػاه الحقػػكؽ السياسػػية كالمدنيػػة لممقدسػػييف بػػيف األعػكاـ مػػف
 ،2013-2000أم ػ ػػا الفص ػ ػػؿ ال ارب ػ ػػع ،فقػ ػ ػد تض ػ ػػمف الممارس ػ ػػات اإلسػ ػ ػرائيمية تج ػ ػػاه الحق ػ ػػكؽ االقتص ػ ػػادية

كاالجتماعي ػػة لممقدس ػػييف ب ػػيف األعػ ػكاـ م ػػف  ،2013-2000كأخيػ ػ انر تناكل ػػت خاتم ػػة الد ارس ػػة إطبلل ػػة عم ػػى

الممارسػػات اإلس ػرائيمية تجػػاه حقػػكؽ المقدسػػييف فػػي العػػاميف  2014ك ،2015كتناكلػػت استش ػراؼ لمسػػتقبؿ
حقكؽ المقدسييف في ظؿ الممارسات اإلسرائيمية بعد عاـ .2015

ى ػػذا كق ػػد اس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػنيج الت ػػاريخي ال ػػذم يق ػػكـ باس ػػتعراض ت ػػاري مدين ػػة الق ػػدس كالتط ػػكر

السياسي لمشكمة البحث منذ عاـ  1948حتى عاـ  ،2013كأيضان اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصػفي
كالتحميمي في رصد كتتبع ممارسات سمطات االحػتبلؿ تجػاه حقػكؽ الفمسػطينييف فػي مدينػة القػدس ،كتحميػؿ

تمػػؾ الممارسػػات تجػػاه حػػؽ الحيػػاة كالحريػػة كاإلقامػػة كالتممػػؾ كالتعمػػيـ كالصػػحة كالعمػػؿ ،كمػػا تػػـ االسػػتعانة

بمػػنيج صػػنع القػرار السياسػػي الػػذم ييػػتـ بتحميػػؿ العكامػػؿ كالمػػؤثرات التػػي تػػدفع بصػػانعي القػ اررات السياسػػية

في سمطة االحتبلؿ إلى اتباع سياسة التضييؽ كالتشديد عمى حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس.

كخمصت الدراسة إلى أف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تقكـ بممارسات تنتيؾ فييػا حقػكؽ الفمسػطينييف

فػػي مدينػػة القػػدس مػػف خػػبلؿ سياسػػة التضػػييؽ كالتشػػديد عمػػى حقػػكقيـ فػػي الحيػػاة كالحريػػة كاإلقامػػة كالتممػػؾ

كالتعميـ كالصحة كالعمؿ ،كذلؾ بيدؼ تيجير المقدسييف مف القدس كافراغ المدينة مػف سػكانيا األصػمييف،
بغي ػػة تيكي ػػدىا بالكام ػػؿ .كتب ػػيف الد ارس ػػة أف جمي ػػع تم ػػؾ الممارس ػػات منافيػ ػةن لم ػػا ج ػػاء ب ػػو الق ػػانكف ال ػػدكلي

اإلنسػاني كال سػػيما اتفاقيػة جنيػػؼ الرابعػػة ،كقػ اررات األمػػـ المتحػدة .كتكصػػي الد ارسػػة كافػة الجيػػات المعنيػػة،
بضركرة دعـ الفمسطينييف في القدس ،كالعمؿ عمى إيجاد حؿ لمحصكؿ عمى حقكقيـ المشركعة ،كالحد مف

ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاىيـ.
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Abstract
The study discusses the practices that Israeli Authorities are using at the occupied
Jerusalem, and the effects of such practices on the Palestinian rights at Jerusalem during the
period (2000-2013).
The study includes four chapters, moreover, the introduction and the conclusion that
include the future of scenarios, results and the recommendations.
The first chapter discuss the historical status of controlling the Israelis on Jerusalem, the
second chapter discuss the legal position for the Jerusalem city under the articles of the
international humanitarian law, and the United Nations decisions, while, the third chapter
discuss the Israeli practices towards the civil and political rights for the people of Jerusalem
during the period 2000-2013,and the fourth chapter includes the Israeli practices towards the
economic and social rights for the people of Jerusalem during the period 2000-2013. At the
end, the conclusion discuss the Israeli practices towards the Jerusalem people during the last
two years 2014 and 2015, and the study supervises for the future of the Jerusalem people
rights during the circumstances of Israeli practices after 2015.
The study uses the historical method that shows the history of Jerusalem city, and the
political development for the problem of the research since 1948 until 2013. The study also
depends on the analyzing-descriptive method in observing the practices of Israeli Authorities
towards the rights of the Palestinians in Jerusalem, and analyzing the practices of Israelis
towards the right of life, freedom, settlement ,education, health and work. The study use
method of the political decision-making that concern on analyzing the effects that let the
political decision makers in the Israeli Authorities to put some restrictions on the Palestinians
in Jerusalem
The study concludes that the Israeli Authorities practices some practices that violate the
Palestinian rights at Jerusalem, and putting some restrictions on the freedom, life, education,
health and work. They try to emigrate the Palestinians from their homes, and evacuating
Jerusalem from its families in order to able to control it completely. The study shows that all
the practices neglect the International Humanitarian Laws especially the fourth Geneva
agreement, and the United Nations decisions.
The study recommends that all stakeholders, the need to support the Palestinians in
Jerusalem and work to find a solution for their legitimate rights, and the reduction of the
practices of the occupation authorities towards them.

ه

فيرس المحتويات
اإلىداء

ب

شكر كعرفاف

ج

ممخص الرسالة بالمغة العربية

د

Abstract

ق

فيرس المحتكيات

ك

فيرس الجداكؿ

ط

الفصل التمهيدي :اإلطار العام للدراسة

1

الفصل األول :تطىر السياسة اإلسرائيلية جتاه مدينة القدس (خلفية تارخيية)

15

المبحث األكؿ :القدس في الفكر الصييكني

16

المبحث الثاني :السياسية اإلسرائيمية في القدس ()1993–1967

25

المبحث الثالث :السياسة اإلسرائيمية في القدس ()2000-1993

41

الفصل الثاني :الىضع القانىني للقدس يف ضىء القانىن الدويل اإلنساني
وقرارات الشرعية الدولية

51

المبحث األكؿ :القدس في اتفاقية جنيؼ الرابعة

52

المبحث الثاني :القدس في ق اررات األمـ المتحدة

62

المبحث الثالث :القدس في سياسة الدكؿ الكبرل

73

الفصل الثالث :املمارسات اإلسرائيلية جتاه احلقىق السياسية واملدنية
للفلسطينيني يف القدس ما بني عامي ()2013 – 2000

المبحث األكؿ :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ الحياة

82
83

المبحث الثاني :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ الحرية

100

المبحث الثالث :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ اإلقامة

111

و

الفصل الرابع :املمارسات اإلسرائيلية جتاه احلقىق االجتماعية واالقتصادية

للفلسطينيني يف القدس ما بني عامي()2013-2000

124

المبحث األكؿ :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ التممؾ

125

المبحث الثاني :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ التعميـ

140

المبحث الثالث :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ العبلج

151

المبحث الرابع :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حػؽ العمؿ

162

الخاتمة

172

أكالن -سيناريكىات حكؿ مستقبؿ المقدسييف في القدس

173

ثانيان -النتائج كالتكصيات

174

المالحق

187

الخرائط

197

المصادر والمراجع

203

ز

فيرس الجداول
العنوان

رقم الجدول

الصفحة

1

المستكطنات الصييكنية التي أيقيمت في القدس بيف عاـ 1967-1948

26

2

أىـ القكانيف كالتشريعات اإلسرائيمية الخاصة بالقدس

32

3

مراحؿ مصادرة األراضي في القدس في الفترة ما بيف عامي1993-1967

40

4

عدد المنازؿ التي ىدمتيا سمطات االحتبلؿ في القدس ما بيف عامي

49

5

االعتداءات اإلسرائيمية عمى السبلمة الجسدية لممقدسييف

85

6

عدد الشيداء في محافظة القدس مف عاـ  2000حتى عاـ 2013

89

7

بعضا مف انتياكات حؽ الحياة بما تشمؿ مف حاالت عانت مف الحصار

93

8

التكزيع النسبي لؤلسر الفمسطينية في محافظة القدس حسب اإلعتقاد بكجكد

96

9

الحكاجز الثابتة التي تطكؽ مدينة القدس

102

10

تصنيؼ معتقمي القدس عاـ 2013

104

11

عدد الحفريات حكؿ المسجد األقصى كتحتو مكزعة عمى الجدكؿ التالي

108

12

عدد بطاقات اليكية المقدسية المصادرة 2012-1967

118

13

المنازؿ الميدمة كعدد األفراد المتضرريف مف اليدـ في محافظة القدس

133

14

عدد المدارس في محافظة القدس حسب الجية المشرفة

140

15

عدد طمبة المدارس في محافظة القدس حسب الجية المشرفة

141

16

مشاريع استيطانية مستقبمية

177

()2000–1994

كاإلغبلؽ كاالحتجاز كالتطيير خبلؿ األعكاـ مف 2009-2005

أشخاص يتعاطكف المخدرات في البيئة المحيطة حسب مؤشرات مختارة

2013 -1997

ح

الفصل التمييدي :اإلطار العام لمدراسة

أولً -مقدمة
ثانياً

 -مشكمة الدراسة

ثالثاً -تساؤلت الدراسة
رابعاً أىمية الدراسة
خامساً  -أىداف الدراسة
سادساً  -منيج الدراسة
سابعاً -حدود الدراسة
ثامناً -الدراسات السابقة
تاسعاً -التعقيب عمى الدراسات السابقة

1

الفصل التمييدي :اإلطار العام لمدراسة
أولً -المقدمة:
منذ اتخاذ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي خطكاتيا األكلى في إنشاء كطف ليـ عمى أرض فمسطيف عاـ
1948ـ ،أكلكا مدينة القدس أىمية خاصة ،حيث كانت في طميعة الفكر الصييكني كعمى سمـ أكلكياتيـ،
فقد بدأ احتبلليا عاـ  ،1948كاستكمؿ االحتبلؿ سيطرتو عمى أرضيا عاـ  ،1967كفي عاـ  1980أقر

المكحدة كاألبدية لػ "دكلة إسرائيؿ".
كنيست دكلة االحتبلؿ ق ار انر يعمف فيو أف القدس ىي العاصمة
ٌ
كمنذ المحظة التي استكلى فييا االحتبلؿ اإلسرائيمي مدينة القدس ،اتبعت الحككمات اإلسرائيمية

المتعاقبة سياسات متعمدة ىدفت فييا إلى إفراغ المدينة مف سكانيا الفمسطينييف األصمييف ،لمكصكؿ إلى
اليدؼ المنشكد كىك " قدس ييكدية " ،فقد عممت سمطات االحتبلؿ بداية بتغيير مساحة المدينة كتطبيؽ

القكانيف اإلسرائيمية عمييا ،كأحاطت المدينة بحزاـ مف المستكطنات.

كلـ يقؼ االحتبلؿ عند ىذا الحد بؿ ركز بعد ذلؾ عمى استيداؼ اإلنساف الفمسطيني في القدس

بسياسات كممارسات اتسمت بالتضييؽ كالتشديد عمى الفمسطينييف في مدينة القدس ،فبدأت بانتياؾ حؽ

المقدسييف في الحرية كالتممؾ كاإلقامة كالعمؿ كالصحة كالتعميـ ،مما ترؾ أث انر بالغان عمى حياة المقدسييف

األرضي المقدسة ،كالمخططات
مف النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالنفسية ،ناىيؾ عف سمب ا

كبير مف أراضي الضفة بيدؼ تكسيع المدينة تحت مسمى القدس الكبرل.
اإلسرائيمية التي نيبت جزءان ان

كالمبلحظ زيادة كتيرة تمؾ الممارسات بعد اتفاقية أكسمك لمسبلـ عاـ  ،1993حيث تـ تأجيؿ النظر

في قضية القدس إلى مفاكضات الحؿ النيائي ،كىكذا تركت المدينة بالكامؿ تحت سيطرة االحتبلؿ

اإلسرائيمي كسياساتو .ككانت الفترة ما بيف األعكاـ مف  2000إلى  2013فترة مميزة جدان بالنسبة لحقكؽ
الفمسطينييف في القدس ،حيث اشتدت كتيرة االنتياكات تجاه حقكقيـ كبشكؿ يكمي كمكثؼ ،مما يضطر
العديد مف المقدسييف باالنتقاؿ مف مكاف إقامتيـ في القدس ،إلى خارجيا حيث يحصؿ المقدسي عمى

و
بعض مف حريتو ككرامتو.

مع العمـ بأف القانكف الدكلي اإلنساني ،كبخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة قد أيدت كأكدت انطباقيا عمى

أراضي مدينة القدس بأنيا أر و
اض محتمة ،كبكجكب تطبيؽ قكاعد كقكانيف حماية المدنييف فييا كتأميف
حقكقيـ ،كضماف عدـ المساس بيا.
كقد كفمت ق اررات األمـ المتحدة السيما مجمس األمف كالجمعية العامة ،حقكؽ الفمسطينييف في مدينة
القدس ،كتعاممت عمى أف القدس الشرقية ىي أرض محتمة ،أما القدس الغربية فاعتبرتيا جزء مف دكلة

إسرائيؿ.
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ثانياً -مشكمة الدراسة:
تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ "الممارسات اإلسرائيمية تجاه حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس" ،حيث

شيدت السنكات ما بيف عامي  2013-2000ممارسات كسياسات إسرائيمية تتسـ بالتشديد كالتضييؽ عمى
حقكؽ المقدسييف كبشكؿ كاضح كصارخ.

كعميو سكؼ يتـ رصد كتحميؿ ممارسات سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تجاه حقكؽ الفمسطينييف في

مدينة القدس ،كتكضيح األىداؼ اإلسرائيمية مف تمؾ السياسة ،كبياف مدل انتياكيا لحقكؽ اإلنساف التي
يكفميا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني كال سيما اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كتكفميا

ق اررات األمـ المتحدة.

ثالثاً -تساؤلت الدراسة:
تدكر الدراسة حكؿ تساؤؿ رئيسي مفاده:
 ما الممارسات كالسياسات اإلسرائيمية تجاه حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس خبلؿ الفترة ما بيف
 2013–2000؟
 كينبثؽ عف ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية ىي:
 -1ما اإلطار التاريخي لمسيطرة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس ؟
 -2ما الكضع القانكني لمدينة القدس في ضكء اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كق اررات األمـ المتحدة ؟
 -3ما أكجو الممارسات اإلسرائيمية تجاه الحقكؽ السياسية كالمدنية (حؽ الحياة ،حؽ الحرية ،حؽ اإلقامة)
لمفمسطينييف في مدينة القدس ما بيف الفترة  2013 – 2000؟
 -4ما أكجو الممارسات تجاه الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية (حؽ التممؾ ،حؽ التعميـ ،حؽ الصحة،
حؽ العمؿ) لمفمسطينييف في مدينة القدس ما بيف الفترة  2013 – 2000؟
 -5كيؼ يككف مستقبؿ حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس بعد عاـ  2013؟

رابعاً -أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في اتجاىيف:
 أىمية عممية.
 أىمية عممية.
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كبالنسبة ألىمية الدراسة العممية فيي:
 تعتبر مدخبلن لمدارسيف كالباحثيف ،لتحميؿ الممارسات اإلسرائيمية تجاه المقدسييف في ضكء القانكفالدكلي كق اررات األمـ المتحدة.

 تفيد الباحثيف في الكشؼ عف أىداؼ سمطات االحتبلؿ مف تمؾ الممارسات. تسمط الضكء عمى الكضع القانكني لمدينة القدس ،كتبيف مدل انتياؾ سمطات االحتبلؿ لتمؾ القكاعدكال سيما القانكف الدكلي اإلنساني.
كبالنسبة ألىمية الدراسة العممية فيي:
 تزكد صانعي القرار بالمعمكمات كالبيانات التي تؤكد انتياؾ إسرائيؿ حقكؽ الفمسطينييف كافة فيمدينة القدس في الفترة ما بيف عاـ . 2013–2000

 تضع قضية القدس في مكانيا المركزم عربيان كاسبلميان كدكليان ،بيدؼ التحرؾ مف أجؿ اإلنسافالفمسطيني في القدس كالذم تنتيؾ حقكقو كؿ يكـ.

 -يأتي ىذا البحث خطكة في طريؽ مكاجية ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاه حقكؽ المقدسييف.

خامساً -أىداف الدراسة:
تتبمكر أىداؼ الدراسة عمى النحك التالي:
 -1استعراض اإلطار التاريخي لمسيطرة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس.
 -2تكضيح الكضع القانكني لمدينة القدس في ضكء اتفاقية جنيؼ الرابعة كق اررات األـ المتحدة.
 -3تسميط الضكء عمى الممارسات اإلسرائيمية تجاه الحقكؽ السياسية كالمدنية لمفمسطينييف في مدنية
القدس في الفترة ما بيف .2013–2000

 -4تسميط الضكء عمى الممارسات اإلسرائيمية تجاه الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لمفمسطينييف في
مدينة القدس في الفترة ما بيف.2013–2000
 -5تحميؿ الممارسات اإلسرائيمية في مدينة القدس في ضكء اتفاقية جنيؼ الرابعة كق اررات األمـ المتحدة
لبياف مدل انتياكيا لمقانكف الدكلي اإلنساني.
 -6تكقعات السيناريكىات المستقبمية ألكضاع حقكؽ الفمسطينييف في مدينة القدس بعد عاـ .2013
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سادساً -منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج ىي:
 -1المنيج الوصفي التحميمي:
كيسيـ ىذا المنيج في كصؼ كتكضيح خصائص مشكمة الممارسات اإلسرائيمية تجاه حقكؽ

الفمسطينييف في مدينة القدس ما بيف األعكاـ  ،2013–2000ككصؼ طبيعتيا كنكعية العبلقة بيف
متغيرات ىذه المشكمة ،كأسبابيا كاتجاىاتيا ،كالتعرؼ عمى حقيقتيا عمى أرض الكاقع ،مف خبلؿ تحميؿ
لمكقائع كاألحداث الدائرة في القدس ،كاالعتماد في ىذا التحميؿ عمى مضمكف المصادر األكلية كالثانكية

لمبيانات كخاصة اإلحصائيات كالتقارير الصادرة عف مؤسسات حقكقية ككسائؿ اإلعبلـ التي تعمؿ عمى
رصد االنتياكات اليكمية لسمطات االحتبلؿ تجاه المقدسييف ،ككذلؾ تحميؿ المؤلفات كالدراسات التي
اىتمت بيذا المجاؿ ،كبعد عممية التحميؿ تتـ عممية ربط كتفسير البيانات بما ىك كارد في الفكر

الصييكني كالتكراتي ،كسياسات أصحاب القرار السياسي اإلسرائيمي تجاه مدينة القدس خاصة ،ثـ
استخبلص النتائج التي تتضمف التأكيد عمى أف جميع ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاه المقدسييف ىي

انتياكات صارخة لحقكؽ اإلنساف ،كلما جاء بو القانكف الدكلي اإلنساني كق اررات الدكلية ،مف حماية
أرض محتمة.
لممدنييف كممتمكاتيـ ،كمف تأكيد عمى أف القدس ه
أما عف سبب اختيار الباحثة ليذا المنيج فيك ،زيادة التبصير ،كاالستيضاح حكؿ ممارسات
كسياسات سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تجاه حقكؽ المقدسييف ،كخاصة بعد عاـ 2000ـ ،حيث ازدادت
كتيرة التشديد كالتضييؽ عمييـ بشكؿ غير مسبكؽ.

 -2المنيج التاريخي:
ييتـ ىذا المنيج برصد األحداث ،كيركز في تناكليا معتمدان عمى دراسة الحقائؽ التاريخية مف

مصادرىا الكثائقية ،كالسجبلت كيرتبط ىذا المنيج بدراسة الماضي كأحداثو حيث تـ دراسة ممارسات

سمطات االحتبلؿ تجاه حقكؽ المقدسييف مف خبلؿ كصؼ تمؾ الممارسات كالسياسات ثـ تحميميا،

كتفسيرىا ،فيذا المنيج ال ييتـ بالماضي مف أجؿ الماضي ،كلكنو يحمؿ ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاه

المقدسييف ،في ضكء قكاعد أساسية كىي القانكف الدكلي اإلنساني كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.

كقد استخدمت الباحثة المنيج التاريخي ،لدكره في حؿ مشكبلت معاصرة في ضكء خبرات الماضي،
كيساعد عمى إلقاء الضكء عمى اتجاىات حاضرة كمستقبمية.
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 -3منيج صنع القرار السياسي:
كقد استخدمت الدراسة ىذا المنيج ألنو يتعمؽ بتخطيط األىداؼ ،كتشكيميا كأف القرار السياسي يؤدم

دك انر رئيسان في تكجيو التفاعبلت الثقافية كاالجتماعية كالسياسية ،كعمى ذلؾ تـ رسـ معالـ السياسة

اإلس ارئيمية مف خبلؿ ق اررات سياسية تغير الكاقع كتشكه الحقائؽ كتسعى لمكصكؿ إلى اليدؼ األساسي،
كىك قدس ييكدية بامتياز.

سابعاً -حدود الدراسة:
 -1الحدود الزمانية :تبدأ الدراسة مف عاـ  ،2000كىك العاـ الذم فشمت فيو مفاكضات كامب ديفيد
الثانية لمسبلـ ،كفشمت فيو جميع األطراؼ في إيجاد حؿ نيائي لمقضية الفمسطينية ،ككذلؾ كاف عاـ

 2000ـ بداية قياـ انتفاضة األقصى كالتي انطمقت ش اررتيا األكلى منذ أف قاـ أرئيؿ شاركف رئيس
المعارضة كزعيـ حزب الميككد آنذاؾ ،باقتحاـ ساحات المسجد األقصى مع جمة مف الجيش كالمستكطنيف،

حيث استفز مشاعر الفمسطينييف ،كمنذ عاـ  2000يتبيف مف الكقائع كاألحداث اليكمية التي تشيدىا
مدينة القدس زيادة األطماع اإلسرائيمية بالسيطرة الكاممة عمى المدينة ،مف خبلؿ زيادة حدة التضييؽ

عمى حقكؽ المقدسييف كحرمانيـ منيا ،كتنتيي حدكد الدراسة عاـ  ،2013حيث تمكف حزب الميككد مف
تكلي السمطة ،كتمكف نتنياىك رئيس الحككمة مف الحصكؿ عمى ثقة الكنيست اإلسرائيمي في المصادقة

عمى حككمتو  ،كالتي جاءت بعد االنتخابات المبكرة لمكنيست التاسعة عشر ،كقد شارؾ في الحككمة

أحزابان تعد األكثر تطرفان كىي :تحالؼ الميككد/بيتنا ،كحزب يش عتيد ،كالحركة ،البيت الييكدم ،كانعدمت

في ىذه الحككمة أم تشكيؿ عربي ،كفعبلن كانت تمؾ الحككمة األكثر تطرفان ك تشديدان تجاه حقكؽ

المقدسييف في القدس.

 -2الحدود المكانية لمدراسة :حدكد الدراسة المكانية ىي "مدينة القدس العربية" ضمف إطار األراضي
الفمسطينية المحتمة.

ثامناً -دراسات سابقة:

 -0دراسة نزار أيوب (:)2012
كىي بعنكاف التطيير العرقي في القدس ،كىي دراسة منشكرة في مجمة حكليات القدس العممية ،كقد

تناكؿ فييا الباحث عممية التطيير العرقي لمدينة القدس منذ المحظة األكلى الحتبلؿ المدينة ،باإلضافة

إلى ىدـ حي المغاربة ،كعدد مف األحياء داخؿ البمدة القديمة ،كما بيف الباحث ىدؼ سمطات االحتبلؿ
مف تمؾ الممارسات حيث ىدفت إلى الحد مف عدد الفمسطينييف مقابؿ زيادة أعداد المستكطنيف ،كبانتياج

سياسات كاجراءات تحكؿ دكف تمكف أم فمسطيني مف ممارسة حقو الطبيعي في اإلقامة كالعيش داخؿ

القدس ،كقد بيف الباحث الكسائؿ التي تتبعيا سمطات االحتبلؿ لتنفيذ ذلؾ مف خبلؿ التشريعات كالقكانيف
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التي أقرتيا سمطات االحتبلؿ لمنيؿ مف النسيج االجتماعي لممدينة ،كتقكيض بنيتيا االقتصادية ،كتشتيت

األسر المقدسية ،كما بينت الدراسة بإسياب قانكف المكاطنة ،كالدخكؿ إلسرائيؿ لسنة  ،2003كقد نص
ىذا القانكف عمى منع الفمسطينييف كذكم األصكؿ الفمسطينية الذيف تزكجكا مف مكاطنيف إسرائيمييف أك

مقيميف دائميف في إسرائيؿ ،مف السكف معيـ داخؿ إسرائيؿ ،كبحكـ الضـ غير المشركع لمقدس ،كاعتبارىا

جزءان مف إسرائيؿ ،فإف القانكف يمس بصكرة أساسية بالمكاطنيف المقدسييف ،كأطفاليـ المكلكديف خارج

المدينة ،كما تبيف الدراسة أف المحكمة العميا بررت سرياف ذلؾ القانكف.

كما بيف البحث أف منظمات حقكؽ اإلنساف الدكلية ،كالمحمية قد بينت مخاطر السياسات التي

تنتيجيا السمطات اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بتشتيت العائبلت ،كاعتبرتيا غير مشركعة ،كقد خمصت الدراسة

إلى أف تمؾ السياسات تجاه حؽ الفمسطينييف في اإلقامة في مدينة القدس ،ىدفيا الرئيسي تطيير القدس
مف مكاطنييا الفمسطينييف.

 -2دراسة مروان أبو شمالة (:)2012
كىي دراسة بعنكاف "اإلستراتيجية الصييكنية تجاه مدينة القدس ( ")1948-1897كىي رسالة

ماجستير في قسـ التاري الجامعة اإلسبلمية بغزة .كقد بينت ىذه الدراسة المكانة الجغرافية كالتاريخية
كالدينية لمدينة القدس ،ثـ تطرقت إلى المفكريف الصياينة ،كدكرىـ في تحكيؿ أنظار الييكد إلى القدس ما

بيف عامي ،1917-1840حيث أفكار ييكدا الكمعي كالحاخاـ تسفي ىيرش كالشر ،كمكسى ىس كييكدا

ليكف بنسكر ،كمكشيو ليمينيبمكـ كتيكدكر ىرتسؿ ،كما كضح البحث كيؼ تغمغؿ األكركبيكف كاألمريكيكف
في القدس كدكرىـ في دعـ المشركع الصييكني كالمكقؼ العثماني منيـ ،كما تعمؽ البحث في الكشؼ

حيث بناء األحياء الصييكنية
عف االستيطاف الصييكني في القدس ما بيف عامي ( ،)1948-1840مف ي
االستيطاني ة في مدينة القدس عبر مراحؿ غير منظمة في البداية ،ثـ عبر مراحؿ منظمة ،كبينت الدراسة
لمتقييد حرية الجمعيات
مكقؼ الدكلة العثمانية مف بناء األحياء االستيطانية الصييكنية مف محاكالت
ٌ
االستيطانية في القدس إلى مكقؼ االتحادييف حيث تزايد االستيطاف في عيدىـ ،ثـ بيف البحث المكقؼ
الفمسطيني مف النشاط الصييكني االستيطاني في القدس حيث انتفاضة عاـ  1920كىبة البراؽ كمظاىرة

القدس ،كمؤتمر فمسطيف عاـ  ،1935كاضراب عاـ  ،1936ثـ بيف البحث المنظمات العسكرية كاألمنية
الصييكنية في القدس كبيف المكاقؼ الصييكنية تجاه التطكرات السياسية بمدينة القدس ما بيف عامي

(.)1948-1936

كخمص البحث إلى عدة نتائج مف أىميا أف أىمية القدس في الفكر الييكدم نسجو المفكركف ،كىـ
أيضان مدكنك التكراة  ،كقد حاكؿ المفكريف الصياينة ترجمة األفكار المسيحية كاستغبلليا في تكظيؼ
أفكارىـ ككسب التأييد المسحي لممشركع الصييكني.
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كقد أكصت الدراسة بكضع مناىج فمسطينية تجسد الكقائع كالحقائؽ التي مرت بيا القضية

الفمسطينية ،كالتركيز عمى أف مدينة القدس عاصمة مكحدة لمدكلة الفمسطينية ،كاستخبلص العبر مف

التجربة الصييكنية ،كعدـ تكرار أخطاء الماضي كتكضيح أىمية المقاكمة في استرجاع المقدسات

كاستحداث برامج ماجستير تتعمؽ بالدراسات الصييكنية.
 -3دراسة صبيح بشير عذاب (:)2011

كىي بعنكاف "عركبة القدس كالتيكيد اإلسرائيمي" ،كقد نشرت ىذه الدراسة في مجمة المستنصرية
لمدراسات العربية كالدكلية ،كناقشت الدراسة عركبة القدس منذ التاري كحكاميا ،كما تطرقت إلى أساليب
إسرائيؿ في تيكيد القدس مف حيث إقامة المستكطنات كتحصينيا بالجدار العازؿ كتطكيقيا ،كبينت

المنظكر القانكني إلسرائيؿ ،كاجراءاتيا في القدس المحتمة إلحكاـ سيطرتيا عمى ىذه المدينة ،كيبيف طرؽ
التيجير التي اتبعتيا إسرائيؿ ،ككيفية إزالة المعالـ العربية كاإلسبلمية في القدس بيدؼ إفقادىا الطابع
الحضارم ،كتكصؿ الباحث إلى الخاتمة أف الحؿ ليذا الصراع يقكـ عمى التأكيد عمى حؽ الفمسطينييف

في تقرير مصيرىـ كتمكيف الشعب الفمسطيني العربي مف ممارسة ىذا الحؽ كاقامة دكلتيـ المستقمة ،كما

أكصى الباحث بأف مدينة القدس ليست لمفمسطينييف كحدىـ بؿ لمعرب جميعان مسمميف كمسيحييف فبل

يجكز أف تخضع لسيادة غربية ،كتبدؿ ىكيتيا سمطة جائرة ىي إسرائيؿ ،مما يتحتـ عمى العرب جميعان

مكاجية ىذه السمطة الجائرة حيث إف الحؽ يظؿ حقان ،كالباط يؿ باطبلن ما داـ أصحاب الحؽ يتمسككف بو
كيدافعكف عنو.
 -4دراسة حاكم سالمة المحاميد (:)2011

كىي بعنكاف "الحياة االقتصادية في القدس في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي بيف عامي(-1949

 ،")1990كىي دراسة نشرتيا مجمة الثقافة كالتنمية ،كقد تناكلت ىذه الدراسة مكضكعيف أساسييف:

المكضكع األكؿ يتحدث حكؿ السياسات اإلسرائيمية كأثارىا االقتصادية ،حيث بدأ بسياسة االستيطاف في

القدس مبينان أىـ المستكطنات كأىـ المعكقات عنيا كأىـ األطكاؽ االستيطانية حكؿ مدينة القدس ،ككذلؾ

سياسة اإلغبلؽ التي شممت إغبلؽ المؤسسات الفمسطينية في القدس ،كاغبلؽ فركع البنكؾ العربية،
كاغبلؽ خاص باالستثمارات الخاصة كالتجارة الخارجية كحصر التجارة فقط مع إسرائيؿ ،كالمكضكع الثاني
يتحدث حكؿ مبدأ التيديد االقتصادم كأساليبو في مدينة القدس بشكؿ يجعؿ ىناؾ صعكبة كبيرة في فصؿ
اقتصاد القدس عف اقتصاد إسرائيؿ ،عمى أساس أف إسرائيؿ تعتبر أف القدس مدينة إسرائيمية ،تندمج

ضمف السياسات االقتصادية العامة إلسرائيؿ .كتطرؽ الباحث إلى سياسة الضرائب اإلسرائيمية التي

تيفرض عمى االستيراد كالتصدير كالمحاؿ التجارية في القدس ،كانتيى البحث ببياف الجيكد العربية كالدكلية
لمتخفيؼ مف كطأة الحصار االقتصادم الذم يعاني منو الفمسطينيكف كيشمؿ :مساعدات مالية كعربية
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كتحكيبلت مالية مقدمة مف صناديؽ التمكيؿ العربية ،باإلضافة إلى الجمعيات الخيرية كالمساعدات المالية

األجنبية ،كال سيما ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف كبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية كالصميب األحمر الدكلي.

كقد أكصى الباحث في نياية بحثو باالىتماـ بمدينة القدس ،كربط اقتصادىا باقتصادىـ كالضفة

الغربية بقطاع غزة ،ككضع الخطط كالبرامج لتطكير العبلقات االقتصادية الخارجية بمشاركة فاعمة لمقطاع

الخاص.

 -5دراسة فوزي الجدبة (:)2011

كىي دراسة بعنكاف "االستيطاف اإلسرائيمي في شرقي القدس 1967ـ2009-ـ" في الجغرافية

السياسية منشكرة في مجمة جامعة األقصى سمسمة العمكـ اإلنسانية ،كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز

المخططات الييكدية لبلستيطاف في شرقي القدس ،كتكضيح العبلقة غيرالحقيقية بيف االستيطاف اإلسرائيمي
في شرقي القدس كالديانة الييكدية ،حيث تحدث الباحث عف التطكر التاريخي لبلستيطاف اإلسرائيمي في

القدس منذ  ،1967يمبينان األنشطة االستعمارية لتيكيد شرقي القدس :مف أطكاؽ استيطانية ،كطرؽ التفافية
شمت مركز الحياة في المدينة ،كجدار الفصؿ العنصرم كسياسة التخطيط كالبناء في األحياء الفمسطينية
كسياسة سحب اليكيات كسياسة منع البناء.
تـ تطرؽ الباحث إلى األبعاد االستراتيجية لممستكطنات في شرقي القدس ،كتتنكع ىذه األبعاد مف
بعد تاريخي لبلستيطاف في القدس إلى البعد الديني لبلستيطاف فييا ،حيث يرتبط بمجمكعة مف
األيديكلكجيات الدينية التي تعكد إلى مفيكـ أرض إسرائيؿ ،ثـ إلى البعد السياسي ،حيث تسعى إسرائيؿ

إلى سيطرتيا عمى القدس ،حتى تحكؿ دكف قياـ دكلة فمسطينية في األراضي المحتمة عاـ  ،1967ثـ
خاض الباحث في أىداؼ االستيطاف اإلسرائيمي شرقي القدس مف أىداؼ أيدلكجية ،كأمنية كعسكرية
كسياسية ،ثـ تطرؽ الباحث إلى اآلثار الجيبكلكتيكية لبلستيطاف اإلسرائيمي في شرقي القدس مف آثار

اقتصادية كاجتماعية إلى اآلثار السكانية ليذا االستيطاف ،ثـ عرج إلى المستكطنات اإلسرائيمية في شرقي

القدس.

كخمصت الدراسة إلى أف الكياف الصييكني استخدـ العديد مف السياسات لمسيطرة عمى األراضي في
شرقي القدس ،كأف ىذه السياسات ال تختمؼ كثي انر مف حككمة ليككدية أك عمالية ،كىذه المستكطنات
عنصرية ألف كؿ سكانيا مف المتطرفيف الييكد ،كأنيا جاءت لمسيطرة عمى األراضي الفمسطينية كطرد

السكاف األ صمييف منيا ،كقد أكصت الدراسة بدعـ صمكد المقدسييف في التمسؾ باألرض كالحفاظ عمييا،
ككذلؾ التصدم لمنيج االستيطاني بكافة السبؿ الشعبية كالرسمية ،كتكحيد الجيكد الفمسطينية كالعربية

كاإلسبلمية مف أجؿ نصرة القدس كالمقدسييف.
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 -6دراسة كامل محمد عمران (:)2009
كىي بعنكاف "تيكيد مدينة القدس جكىر المشركع الصييكني" ،صدرت عف مجمة جامعة دمشؽ ،حيث

تناكلت ىذه الدراسة نشأة االستيطاف كتطكره في مدينة القدس خبلؿ المراحؿ التاريخية حتى  ،2009كما

ٌبيف األطكاؽ التي شكمتيا المستكطنات اإلسرائيمية حكؿ مدينة القدس ،كالمخاطر التي تنشأ عنيا،
كيستعرض البؤر االستيطانية داخؿ المدينة ،كبيف السياسات اإلسرائيمية اليادفة إلى محك المعالـ
الشخصية العربية في مدينة القدس؛ بيدؼ تيكيدىا كتحكيميا إلى القدس الكبرل ،كعرض أىـ المستكطنات
المتغمغمة في مدينة القدس ،كبيف البحث كيؼ أف الخطة اإلسرائيمية الحالية تركز جيدىا عمى االستيطاف

في القدس الشرقية ،ال سيما مشركع  E1شرؽ مدينة القدس ،كما كضح الباحث اليدؼ الرئيس مف
االستيطاف في البمدة القديمة كمحيطيا ،حيث ييدؼ إلى إخبلء األحياء الفمسطينية منيا نيائيان ،كاسكاف
أكثر أنكاع المستكطنيف شراسةن ،كيتطرؽ البحث إلى عمميات التيجير المتعمد كالممنيج بيدؼ تفريغ
القدس مف سكانيا األصمييف ،كقد أسفرت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج أىميا :أف النشاط االستيطاني
لـ يتكقؼ كلك لمحظة في القدس ،كالحجة الظاىرة ىي تمؾ االدعاءات بالحؽ التاريخي كالديني لمييكد في

القدس ،كىك ما دحضتو الكثائؽ األركيكلكجية التي يعثر عمييا في فمسطيف ،كجاء االستيطاف كتطبيؽ
عممي لمفكر االستراتيجي الصييكني الذم انتيج فمسفة أساسيا االستيبلء عمى األراضي الفمسطينية ،بعد
طرد سكانيا بشتى الكسائؿ كالحجج.

 -7دراسة وليد حسن المدلل (:)2008
بعنكاف "إسرائيؿ كمستقبؿ التسكية في القدس" ،بحث منشكر في مجمة الجامعة اإلسبلمية سمسمة

الدراسات اإلن سانية ،حيث بيف الباحث في مقدمة بحثو مقدمة تاريخية حكؿ كيفية احتبلؿ القدس عاـ

 1948كضميا بالكامؿ عاـ  ،1967كبيف الباحث انعكاس ذلؾ عمى سمسمة مف اإلجراءات القانكنية،
كالتشريعية التي ىدفت إلى امتبلؾ أكبر قدر ممكف مف أراضي القدس؛ لتحقيؽ اليدؼ األساسي لدييـ

كىك "القدس عاصمة أبدية إلسرائيؿ".

كبيف الباحث كيفية تأثير ذلؾ عمى مشركع قياـ دكلة فمسطينية مستقمة ،كػحؿ معقكؿ لممشكمة

الفمسطينية ،كيبف الباحث السياسات اإلسرائيمية األخرل المصاحبة لسياسة االستيطاف مف سياسات

ديمكغرافية ،كاقتصادية ،كاجتماعية ،كأمنية ،كال سيما اإلغبلؽ كالعزؿ خاصة ببناء جدار الفصؿ
العنصرم.

كقد بيف الباحث انعكاس ذلؾ عمى السكاف الفمسطينييف ،مما اضطرىـ لمنزكح مف القدس بحثان عف

األمف كالكرامة .كبيف الباحث مكانة القدس عمى الصعيد الحزبي اإلسرائيمي،حيث إنيا احتمت مكاف
الصدارة بتحكليا لمادة لممنافسة االنتخابية كالسياسة بيف األحزاب ،في نفس الكقت كضح الباحث مكقؼ

المجتمع الدكلي الرافض مف تمؾ السياسات ،مطالبان إسرائيؿ بالكػؼ عف ممارساتيا في مدينة القدس معتب انر
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ذلؾ غير شرعي كغير قانكني كباطؿ ،في الكقت الذم اعتبرت فيو إسرائيؿ القدس مسألة إسرائيمية خالصة

ال يجكز أل حد التدخؿ فييا ،كفي نياية المبحث بيف الباحث بإسياب المشاىد المستقبمية المحتممة لمتسكية
السياسية في القدس ،كال سيما المشيد الديني كىك المشيد المفضؿ لدل اإلسرائيمييف حيث يتضمف كجكد

القدس عاصمة مكحدة إلسرائيؿ ،مع ضماف حؽ العبادة لممسمميف كالمسيحييف.

كالمشيد الكظيفي الذم يتضمف إعطاء الفمسطينييف في القدس الشرقية حكمان إداريان بمديان ككظيفيان يدير

شؤكف الفمسطينييف في ظؿ الحفاظ عمى السيادة اإلسرائيمية ،كالمشيد الجغرافي الذم يتضمف عدة محاكر:

"القدس المقسمة"" ،القدس عاصمة مكحدة لدكلتيف"" ،القدس البديمة" ،عاصمة فمسطينية عمى جزء مف
القدس الشرقية ،كتخمص الدراسة إلى أف المشيد الجغرافي ىك المشيد األىـ حيث ييعتبر مدخبلن لمتسكية
كادارة الصراع ،كأف أم مؤشر مستقبمي خاص بالقدس إنما ىك مجرد إدارة لمصراع كليس حمو.
 -8دراسة كمال األسطل (:)2007

كىي دراسة بعنكاف "مستقبؿ مدينة القدس في ظؿ السياسات كاإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة لتغيير

الكاقع الجغرافي ،كالديمغرافي في المدينة بعد عاـ  ،"1967مقدمة إلى مؤتمر القدس الدكلي األكؿ ،كقد
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس مف خبلؿ التطرؽ إلى

السياسات كالممارسات اإلسرائيمية تجاه القدس ،مف إجراءات ضـ كتيكيد لمقدس ،كمف رصد لمحركة
االستيطانية اإلسرائيمية منذ حرب حزيراف-يكنيك ،1967/كما بيف المبحث المضايقات اإلسرائيمية في
محاكلة إلبعاد المكاطنيف العرب عف ديارىـ في القدس بعد عاـ  1967كىي السياسة القائمة عمى سحب

الجكازات كبطاقات اليكية مف قبؿ ك ازرة الداخمية اإلسرائيمية ،كقد خمص البحث إلى أف مدينة القدس ىي
جكىر الصراع العربي اإلسرائيمي ،كما استنتج عدـ شرعية ضـ إسرائيؿ لمقدس ،كاف الممارسات اإلسرائيمية
تأتي مف خبلؿ إستراتيجية سياسية مدعكمة بإطار عقائدم ديني،كما أف المقدسييف يعانكف مف تمؾ

الممارسات بشكؿ كبير ،كقد أكصت الدراسة السمطة الكطنية الفمسطينية بعدة تكصيات عمى الصعيد

الديمغرافي كالتعميمي كك ازرة األكقاؼ كالصعيد اإلعبلمي ،كدعا المبحث إلى التحرؾ بأسرع كقت.
 -9دراسة إيمان مصاروة (:)2003

كىي بعنكاف "االستيطاف في مدينة القدس العتيقة" ،كقد صدرت ىذه الدراسة عف كحدة األبحاث
كالدراسات في مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،حيث تناكلت ثبلثة أبكاب كممحؽ كتحت

عنكاف القدس كما ىي اآلف ،أكردت الباحثة النشأة التاريخية لمقدس ،ككيفية انتحاؿ القبائؿ الييكدية

لمحضارة الكنعانية ،كاحتبلليـ لمقدس زمف الممؾ داكد ،كقد ركزت الدراسة عمى أحياء القدس القديمة،
كتحديد مكاقعيا مع تكضيح الصكرة المتعمقة بالحي الييكدم كنشأتو ،كأشارت الباحثة إلى أعداد الييكد

عمى أرض القدس منذ الفتح العربي اإلسبلمي ،حتى كقتنا الحاضر ،كقد سجمت الباحثة قائمةنمف العقارات
كالمنازؿ التي استكلى عمييا الييكد منتيكيف حؽ التممؾ لمفمسطينييف في القدس ،كقد أشارت الباحثة إلى
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سياسة التيجير ،كسياسة تطكيع كتدجيف النفسية لمجانب العربي الفمسطيني لمشاركة اإلسرائيمييف في
تكاجدىـ بمنطقة المسجد األقصى عمى غرار ما حصؿ في المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ ،كما تناكلت

الباحثة الق اررات الصادرة عف المجمس الدكلي ،كالجمعية العمكمية المتعمقة بجميع الممارسات كاإلجراءات

التي قامت بيا إسرائيؿ في القدس.

كتحت عنكاف رؤية مستقبمية لكجكد المستكطنات أشارت الباحثة إلى أف إسرائيؿ تعتبر المناطؽ

المحتمة مناطؽ مدارة مختمؼ عمييا ،كاف المستكطنات في نظر إسرائيؿ لف تفكؾ .كخمصت الدراسة إلى
دؽ ناقكس الخطر لتقكؿ ألصحاب القرار في العالميف العربي كاإلسبلمي ،إف األرض كالمقدسات في

مدينة القدس مستيدفة كبشكؿ كبير كيزداد يكمان بعد يكـ مما يحتاج إلى تحرؾ عاجؿ.
 -10دراسة د .موسى القدسي الدويك (:)2002

كىي بعنكاف "القدس كالقانكف الدكلي كدراسة لممركز القانكني لممدينة ،كلبلنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ

اإلنساف الفمسطيني فييا " كقد صدرت ىذه الدراسة عف مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،كقد

قسـ الباحث دراستو إلى ثبلثة فصكؿ كخاتمو ،فقد تحدث الباحث حكؿ التطكر التاريخي لمدينة القدس منذ
ٌ
 3000عاـ قبؿ الميبلد عمى يد اليبكسييف ،كما أشار إلى كجكد الييكد فييا فيما بعد ،كقد تحدث كيؼ
خضعت مدينة القدس لمحكـ اإلسبلمي عاـ  ،636كمف بعده الحكـ التركي عاـ  ،1517كقد ترتب عمى
ىذا تغير إدارم دكف أف يترتب عميو تغير سكاني كبير ،كقد كضح الباحث المركز القانكني لمدينة القدس

ما قبؿ  ،1967كخاصة القرار رقـ ( )181كما تبعو مف ق اررات ،ثـ بيف الباحث المركز القانكني لمدينة
القدس بعد عاـ  ،1967مشي انر إلى السياسات اإلسرائيمية في ضـ المدينة إلييا ،كردة فعؿ مجمس األمف
الدكلي كال سيما قرار ( )242لسنة  ،1967القاضي بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي التي أحتميا عاـ

.1967
كقد تحدثت الدراسة حكؿ كضع القدس في القانكف االحتبلؿ الحربي ،كال سيما اتفاقية جنيؼ الرابعة،

كالممحؽ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ كالمتعمقة بحماية ضحايا الصراعات الدكلية المسمحة ،كالمبادئ
األساسية في حقكؽ اإلنساف ممثمةن في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كقد بيف الباحث التعريؼ
با الحتبلؿ الحربي كعناصره كبيف السمطات التقميدية لمقائـ باالحتبلؿ الحربي مف حيث كيفية إدارة اإلقميـ

المحتؿ ،كاالختصاص التشريعي في اإلقميـ المحتؿ ،كاالختصاص القضائي أيضان ،كقد تطرؽ الباحث
إلى االدعاءات اإلسرائيمية في مدينة القدس كاألراضي المحتمة مف حيث حؽ الغزك الدفاعي كنظرية فراغ

السيادة ،كما أكرد الباحث الرد عمى االدعاءات اإلسرائيمية حيث أنيا تخالؼ اتفاقيات جنيؼ كاتفاقية
الىام ،ثـ تطرؽ إلى اإلجراءات اإلسرائيمية تجاه المكاطنيف الفمسطينييف في مدينة القدس حيث بيف

االنتياكات اإلسرائيمية الخاصة بحؽ حرية التنقؿ كالقيكد عمى السفر ،كحرية السكف ،كبيف سياسة إسرائيؿ

في حرماف الخدمات األساسية كانتياؾ حؽ اإلقامة لمفمسطينييف في القدس.
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 -11دراسة خمدون أبو السعود (:)2001
كىي بعنكاف "أثر االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كاقامة المستكطنات عمى كضع القدس كفقان ألحكاـ القانكف

الدكلي" ،كىي رسالة ماجستير منشكرة ضمف إصدارات منشكرات دار الثقافة العربية ،حيث تناكؿ الباحث
فييا تاري

مدينة القدس كنشأتيا عمى أيدم اليبكسييف مبينان محدكدية الفترة التاريخية لكجكد الييكد فييا

كانتياء تمؾ الفترة عمى أيدم اآلشكرييف ،كالركماف ،كبيف كيفية الفتح اإلسبلمي لمقدس ،ثـ تطرؽ إلى

تاري القدس منذ عيد االنتداب البريطاني ،كحتى اآلف.

كقد حمؿ الباحث مكضكع السيادة عمى القدس منذ عيد الدكلة العثمانية ،كبيف مكقؼ القانكف الدكلي

مف إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف ،مبينان االدعاءات اإلسرائيمية الدينية كالتاريخية ،كمكقؼ إسرائيؿ
مف السيادة عمى القدس ،كمكقؼ األمـ المتحدة مف السيادة عمى األراضي المحتمة ،كما بيف الباحث

اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس المخالفة لقرار التقسيـ كأثرىا عمى استحالة تنفيذه في الكقت الحاضر.

كقد بيف الباحث كيفية ضـ إسرائيؿ لمقدس كتكثيؼ االستيطاف فييا بعد عاـ  ،1967مبينان رأم

القانكف الدكلي ،كال سيما اتفاقية جنيؼ الرابعة حيث أكد الباحث انطباقيا عمى مدينة القدس كاألراضي

المحتمة ،ثـ تطرؽ الباحث إلى المكقؼ الفمسطيني كالعربي ،كالدكلي مف قضية القدس ،كما بيف الحمكؿ
المستقبمية مف كجية نظره بالنسبة لقضية القدس.
كخمصت الدراسة إلى أف القدس أرض محتمة كأف سياسات سمطات االحتبلؿ فييا منافية التفاقية

جنيؼ الرابعة ،كأكصت بضركرة التحرؾ السريع إلنقاذ المكقؼ.

تاسعا -التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة فإف الباحث تكصؿ إلى عدة مبلحظات حكؿ تمؾ الدراسات كىي:
 إف الدراسات السابقة ميمة كػنقطة انطبلؽ يمكف أف يعتمد الباحثكف عمييا في دراساتيـ ،كالمحممكف فيتحميبلتيـ لما يحدث مف كقائع في مدينة القدس.

 بعض تمؾ الدراسات تطرقت إلى االنتياكات اإلسرائيمية في القدس ،كلكف بشكؿ عاـ دكف تفصيؿعميؽ.

 الكثير مف الدراسات ركزت عمى االستيطاف في القدس أم انتياؾ حؽ التممؾ ،كالبعض سمط الضكءعمى حؽ اإلقامة لممقدسييف ،دكف باقي حقكؽ اإلنساف المقدسي ،كالتي ال تقؿ أىميةن عف حؽ التممؾ

كاإلقامة.

 -الكثير مف الدراسات ركزت عمى سياسات االحتبلؿ ،كممارسة التيكيد في القدس قبؿ عاـ .2000
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 معظـ الدراسات السابقة ركزت في رؤيتيا المستقبمية لمقدس عمى مشاىد متشابية ،مثؿ الكظيفيكالديني كالجغرافي ،كقد ركزت في سيناريكىات عمى األرض ،دكف اإلنساف.

كنظ انر ألىمية دراسة الممارسات اإلسرائيمية في مدينة القدس بسبب زيادة كتيرة التضييؽ عمى اإلنساف

المقدسي في مدينة القدس ،كشراسة الممارسات اإلسرائيمية عمى جميع حقكؽ اإلنساف المقدسي في القدس،
كدكف كجكد قكة تكاجو الظالـ كتنصر المظمكـ ،فقد رأل الباحث أف يتناكؿ دراسة الممارسات اإلسرائيمية

تجاه حقكؽ الفمسطينييف في القدس ما بيف عامي2013–2000ـ ،لتغطية فترة معاصرة كصعبة جدان يمر

فييا المقدسيكف ال سيما كأف خطة سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تقتضي تيكيد المدينة بأكمميا ،كتيجير
سكانيا األصمييف منيا كبشتى الطرؽ ،في الكقت الذم تختفي فيو مدينة القدس عف أم مفاكضات أك

تفاىمات ،ىذا كاف كجدت.
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الفصل األول

تطور السياسة اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس (خمفية تاريخية)
المبحث األول :القدس في الفكر الصييوني
المبحث الثاني :السياسة اإلسرائيمية في القدس ()1993-1967
المبحث الثالث :السياسة اإلسرائيمية في القدس ()2000-1993
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المبحث األول :القدس في الفكر الصييوني
أولً -الفكر الصييوني حول مدينة القدس
ظيرت الحركة الصييكنية إلى الكجكد في أكاخر القرف التاسع عشر ،ككانت أكؿ مرة استخدمت فييا
كممة الصييكنية عندما استخدميا الكاتب األلماني الييكدم (ناتانبرنباكـ) ،عاـ  ،1890ليصؼ بيا االتجاه

السياسي الجديد آنذاؾ بيف ييكد أكركبا ،كاستثار بمفظة الصييكنية الحمية الدينية لمييكد ،كمنذ عاـ 1896

أصبح ىذا المفيكـ لمصييكنية مرتبطان بالحركة الصييكنية التي كاف يقكدىا ثيكدكركىرتزؿ كالتي أسست
بغية كطف قكمي لمييكد في فمسطيف ،كالتي تبمكرت عنيا المنظمة الصييكنية العالمية عاـ  ،1897في

المؤتمر الصييكني األكؿ في بازؿ بسكيسرا( .األغا)20 :2013 ،

كما ىك معركؼ أف الييكد كاف ليـ تكاجد في القدس في الحقب اإلسبلمية المختمفة ،لكف السؤاؿ

الذم يطرح نفسو ىك كيؼ استطاع القائمكف عمى الييكدية أف يزرعكا في نفكس ييكد العالـ ىذا االرتباط

األ يديكلكجي العقائدم عمى الرغـ مف طكؿ الفترة التي عاشيا الييكد بيف تشتت كترحاؿ كتقكقع عمى أفكار
قائمة عمى األسطكرة ،كالخياؿ ،كاإلجابة ىي :ما قاـ بو الرحالة الييكد الذيف حمكا عمى الببلد المقدسة في

العصكر الكسطى ،كزيارتيـ لؤلماكف كالمكاقع التي ترتبط بالتاري الييكدم بؿ حتى استعماؿ التسمية ذاتيا
القديمة ،كعدـ التنكيو السميا المستعمؿ في ذلؾ العصر ،باإلضافة إلى تركيجيـ لبعض القصص

األسطكرية التي قد تككف مف نسج الخياؿ عف القدس ،كمدينة داككد كىيكؿ سميماف( .عكض)273:1992 ،

أما مكاف إقامة الييكد ،فكاف السكاد األعظـ منيـ في مكاف كاحد عرؼ باسميـ ،كىك محمة الييكد
الذم يقع غرب الحرـ بيف مجمة المغاربة ،كالريشة كالحيادرة ،كاف تعدد طكائفيـ أدل إلى أف يكجد في

القدس أكثر مف كنيس ،فكاف كنيس لمييكد القرائييف ،كآخر لبلشكنازيـ( .ربايعة)8:2008 ،

كتطمع الصييكنية أف تشيد فييا ىيكؿ سميماف ،ك في االصطبلح فإف الصييكنية ىي الدعكة إلى

استرداد الييكد لما يعتبركنو كطف آبائيـ كأجدادىـ ،كبناء مجتمع كثقافة كدكلة ،كالصييكنية بيذا المعنى

ىي المرادؼ العممي لمقكمية الييكدية ،كىي تعتمد عمى قراءة انتقائية خاصة لتاري الييكد كلتاري الكطف
الذم تدعكىـ إلى التجمع فيو كىك فمسطيف كالذم تطمؽ عميو أرض إسرائيؿ ،ك بيذه االنتقائية تقدـ قراءتيا

الخاصة لآلخر غير الييكدم( .األغا ،مرجع سابؽ) 20-19 ،

كقد سعت الحركة الصييكنية منذ أف تبمكرت بنيتيا التنظيمية بشكؿ كاضح بعد مؤتمر بازؿ في

سكيس ار سنة  ،1897إلى تطكير مفاىيـ سياسية تعبكية في صفكؼ ييكد العالـ ،كض جممة مف األفكار
إلى أذىانيـ كعقكليـ ،كذلؾ في سعي لتحكيؿ مفيكـ الفكرة الدينية لمييكد مف المستكل الديني كالعقائدم
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إلى المستكل القكمي كالسياسي ،ليس ىذا فحسب بؿ عمد آباء كمفكرم الحركة الصييكنية إلى تكظيؼ،
كاستغبلؿ بعض المفاىيـ الدينية حكؿ " شعب اهلل المختار" ك"أرض الميعاد" لتكجيو العكاطؼ كالمشاعر

الييكدية نحك فمسطيف كالقدس ،تحقيقان لؤلىداؼ الصييكنية كاقامة كطف قكمي لمييكد عمى أرض فمسطيف،

كقد اىتـ يمنظرم الفكر الصييكني بفكرة استيطاف فمسطيف كالقدس في مؤلفاتيـ ككتاباتيـ ،كعمى الرغـ مف
ميكليـ البلدينية المعركفة فقد كاف قادة الحركة الصييكنية مقتنعيف بأىمية تأثير التكراة ،كاألسطكرة في

جماىير ييكد العالـ ،كىك األمر الذم تـ تكظيفو لخدمة أىداؼ الحركة الصييكنية ،كالدكلة الييكدية

عمكمان ،كسرعاف ما اكتشؼ ىؤالء القادة الصياينة أف تكجيو األنظار إلى فمسطيف ،أرض الميعاد ،كبيت

المقدس كمدينة صييكف ،سيأتييـ بكؿ ما يحممكف بو كلـ يعد أماميـ أسيؿ مف استدراج كبعث األسطكرة
الدينية لدل الييكد( .ىمسة)54-53 :2006 ،

كىكذا أكصؿ الكعي الصييكني إلى برنامج بازؿ ،كأىـ بنكده ىي :الغاية ،كىي خمؽ كطف لمشعب
الييكدم في فمسطيف كيضمنو القانكف الدكلي ،كالكسائؿ الكفيمة لتحقيؽ الغاية ،حيث حددىا المؤتمر
باستعمار فمسطيف ،كتنظيـ الييكدية العالمية ،كتقكية الكعي القكمي الييكدم كالعمؿ لمحصكؿ عمى

المكافقة الضركرية لتحقيؽ ىدؼ الصييكنية( .الكيبلني)24 :1999 ،

كتيصر الصييكنية عمى أنيا ليست قاصرة عمى مكاطنييا فحسب ،كانما ىي دكلة لمشعب الييكدم
بأسره ،داخؿ حدكدىا كخارجيا ،كىذا لو داللتو في إعبلف قياـ الدكلة الصييكنية عاـ  ،1948حيث إنو تـ
عف طريؽ مجمس قكمي يتحدث باسـ كؿ الييكد سكاء في فمسطيف أك خارجيا( .المسيرم)6 :1983 ،

كقد ذكر "جكزيؼ كايتز" مسؤكؿ االستيطاف في الككالة الييكدية ،في عدد  29أيمكؿ/سبتمبر ،1967
مفادىا أنو" :اليكجد مكاف
مف جريدة دافار،أنو ىك كغيره مف الزعماء الصياينة ،قد تكصمكا إلى نتيجة ي
لكبل الشعبيف (العربي كالييكدم) في ىذا البمد" كأنو ينبغي لذلؾ نقؿ العرب إلى الدكؿ المجاكرة ،كبعد
إتماـ عممية نقؿ السكاف ىذه ستتمكف فمسطيف مف استيعاب المبلييف مف الييكد( .المرجع السابؽ )68:فقد

غنى عف القدس في األدبيات
شكمت القدس بؤرة جذب الييكد في التعبئة الفكرية ،كاأليديكلكجية ،حيث ال ن
غطاء تاريخيان كدينيان تعزز مف إمكانية طكؿ بقاء ىذه الدكلة
العقائدية ،كالتاري الييكدم ،فيي تمنح الدكلة
ن
بفعؿ كقكؼ أكبر عدد ممكف مف ييكد العالـ كراء ىذا المشركع القائـ عمى إذكاء الشعكر الديني ،كتمجيد

التاري الييكدم لتحقيؽ الذات الجماعية( .ربايعة)4 :2008 ،

حيث كضع ىؤالء المتطرفكف نصب أعينيـ ،إقامة ىيكميـ المزعكـ عمى أنقاض المسجد األقصى
المبارؾ ،كأنشأت ليذا اليدؼ جمعيات كمنظمات عديدة ،تعمؿ بتكامؿ كتناسؽ فيما بينيا ،بؿ كقد صرح

ديفيد بف غكريكف أحد زعماء الصييكنية( :أف ال كجكد إلسرائيؿ بدكف الييكؿ الييكدم المقدس ،كاذا لـ
تعد أرض المسجد األقصى لسيادتنا فبل كجكد لمقدس أيضان) ،كفسر تصريحو ىذا بقكلو ( :أقصد ىدـ

المسجد حج انر حج انر كجمعيا كارساليا إلى مكة ىدية منا لممسمميف ،فيناؾ مكانيا كليس ىنا ،فينا ال مكاف
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إال لييكمنا المقدس) ،كحظيت تمؾ األفكار بدعـ كبير مف مؤسسات كأفراد ،كخطكرة تمؾ الجماعات ال
تنحصر في استجماع جيكد أنصارىا كاستقطاب مؤيدييا فحسب ،بؿ ىناؾ خطر مف نكع آخر مصدره

انخراط كثير مف أعضاء الجيش ،ككصكليـ لمناصب عميا فيو ( .التميمي)242 :2007 ،

ثانياً -أىم المفكرين الصياينة ورؤيتيم حول القدس:

كتستعرض الدراسة ىنا بعض المفكريف الصياينة كرؤيتيـ حكؿ المدينة:

الحاخاـ "مكشي بف ناحماف" ( :)1270-1194أعتبر أف ىذه األرض -أم القدس -المكاف الكحيد

لتأدية الكصايا الدينية المنصكص عمييا في التكراة ،كفييا يصؿ اإلنساف ككذلؾ الحيكاف ،إلى قمة كماليما

" كلذلؾ يؤكد بف ناحماف أف االستيطاف في فمسطيف فريضة دينية ،تكازم كتعادؿ كؿ الفرائض الدينية
كتيمزـ أبناءىا القياـ بيا( .عناب)38 :2001 ،

ييكدا الكمعي ( :)1878 -1798يعتبر الكمعي مف المفكريف الصياينة البارزيف ،ك قد ساىمت أفكاره

ف ي ظيكر الحركة الصييكنية بزعامة ىرتزؿ ،قد سافر إلى القدس كىك في سف مبكرة ،كعمـ العبرية

لمييكد ،كحث الييكد لميجرة إلى فمسطيف كاالستيطاف فييا ،ككاف غارقان في الغيبيات الدينية ثـ غير رأيو

داعيان إلى العمؿ بجد في سبيؿ الخبلص لمييكد ،كفي عاـ  ،1834أطمؽ الكمعي ،كألكؿ مرة ،دعكة إلقامة
مستكطنات ييكدية في فمسطيف ،ككاف أكؿ مف دعا إلى الحركة الصييكنية بمعناىا السياسي الحديث،

حيث أصدر كتيبان بعنكاف (اسمعي يا إسرائيؿ) قاؿ فيو( :إف التمييد الضركرم لمخبلص كالعكدة أنما ىك

إقامة مستكطنات ييكدية عمى أرض فمسطيف ،كاحياء المغة العبرية) ،كتنكعت أساليب الكمعي ،مف أجؿ
جمب الييكد لمقدس فكاف في البداية يرل أف خبلص الييكد في عاـ  ،1840كعندما تبيف كذب تمؾ
النبكءة ،أعمف :أف الخبلص ال يتـ فجأة كلكف عمى مراحؿ ،كأف الخبلص لف يككف إال بالشعكر بالندـ،

كمف أجؿ ما أسماه العكدة إلى صييكف ،كبحث عف محفزات تشجع الييكد عمى القدكـ لمقدس كاالستيطاف
فييا ،كقد فسر الكمعي الخبلص عمى أساس تشجيع االستيطاف في فمسطيف كاعتبر عكدة الييكد الجماعية

بداية الخبلص الذم كعد بو جميع األنبياء( .أبك شمالة)15 ،2012 ،

فبلديمير جابكتنسكي ( :)1940-1880كىك زعيـ صييكني ،شارؾ في المؤتمرات الصييكنية في

مطمع القرف العشريف ،كأصبح عضكان في المجنة التنفيذية لممنظمة الصييكنية العالمية عاـ  ،1921كأسس
في الثبلثينيات منظمة عمالية صييكنية تنافس اليستدركت ،كقد تبنى جابكتنسكي الكثير مف أفكار

الفبلسفة أمثاؿ تكماس ككىكبز كنتشة ،كما تأثر بالفكر الداركيني كالفاشي ،كلقد اعتبر الديانة الييكدية

بديبلن لمكطف في الشتات ،كأنيا نجحت في الحفاظ عمى شخصية الييكد ،كتاريخيـ كجكىرىـ القكمي في
المنفى كالشتات ،كأف ال حاجة ليا بعد قياـ الدكلة ،ألف الدكلة ستحافظ عمى الكجكد القكمي كالشخصية

التاريخية لمييكد ،كقد لخص جابكتنسكي برنامجو في أف ىدؼ الصييكنية ىك الدكلة الييكدية ك امتدادىا
اإلقميمي عمى جانب نير األردف كنظاميا ىك االستيطاف الشامؿ( .األغا)36-30 :2013،
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الحاخاـ الييكدم " تسفي كاليشر" ( :)1874-1795كىك مف أكثر المفكريف الييكد كالذيف تركت

آراؤىـ آثا انر عميقة ككاضحة في الفكر الصييكني ،كأف خبلص الييكد ال يمكف أف يتـ إال بعكدة الييكد أكالن
إلى فمسطيف ،كىذه العكدة البد أف تسبؽ مجيء المسيح المنتظر ،ككمما تأخرت العكدة ،كمما تأخر مجيئو

كبالتالي تأخر الخبلص الييكدم ،كفي عاـ  1862نشر كاليشر كتابو "البحث عف صييكف" حيث أفرد

الجزء األكبر منو لمحديث عف قدسية العمؿ ،اليدكم كأىمية االستيطاف الزراعي في فمسطيف( .محمكد،

 ،)135:1997كقد كاف ىذا الكتاب بمثابة البرنامج الصييكني لمعمؿ باتجاه ما أسماه( :عكدة الييكد

لمقدس) ،كقد دعا فيو إلى كضع برنامج صييكني ،مف أجؿ شراء أراضي في فمسطيف ،كاقامة مستكطنات،
كتشكيؿ قكات لمدفاع الذاتي كانشاء اقتصاد صييكني مستقؿ في فمسطيف .لذلؾ طمب كاليشر مف ماير

ركتشيمد عاـ  ،1836أف يشترم مف محمد عمي باشا أرض فمسطيف كميا ،أك عمى األقؿ القدس ،إلقامة

مستكطنات ييكدية في فمسطيف ،ككاف أكؿ مف دعا إلى الحركة الصييكنية بمعناىا السياسي الحديث( .أبك

شمالة)21-17:2012 ،

مكشيو ىس ( :)1875-1812كقد تأثر ىس بالقكمية اإليطالية ،كنجاحيا في تكحد إيطاليا ،تأث انر

كبي انر مما دعاه إلى تأليؼ كتابو (ركما كالقدس) عاـ  ،1862دعا فيو عمى إيجاد قكمية ييكدية تحرر
القدس حسب زعمو ،كتككف بداية عيد الميثاؽ الجديد،عمى غرار المدينة الخالدة ركما ،كطالب فرنسا

بإقامة م ستكطنات ييكدية تمتد مف السكيس إلى القدس ،كمف نير األردف إلى البحر المتكسط ،مع احتبلؿ
شبو جزيرة سيناء .كذكر ىس أف استعادة الدكلة الييكدية يكمف في بناء المستكطنات في القدس كفمسطيف،
كالذم سيناؿ الدعـ مف الدكؿ الصديقة ،كيعتبر ىس أف استعادة الرماف لعاصمتيـ ركما قد شكؿ مصدر

قكة لئلمبراطكرية الركمانية ،كذلؾ فإف استعادة الييكد لمقدس ،سيشكؿ مصدر قكة لمدكلة الييكدية المزمع

إنشاؤىا .كقد أكىـ ىس الييكد بعكدة المسيح المنتظر إلى القدس ،ليخمصيـ كيجمعيـ إلى أرض فمسطيف.

(أبك شمالة) 23-21 :2012 ،

كقد كتب ىس في كتابو "بعث إسرائيؿ" :كانت غربة طكيمة استمرت ما يزيد عمى العشريف عامان....

كعدت بعدىا إلى شعبي كأىمي ألشارؾ مف جديد في أفراحيـ ،كأحزانيـ ،كآماليـ كذكرياتيـ ...تمؾ

المشاعر التي خمت نفسي قد نجحت في كبتيا عبر السنيف الطكيمة ،بعثت إلى الحياة مف جديد ...إنيا

المشاعر المستمدة مف قكميتي التي ترتبط بتراث أجدادم كباألرض المقدسة الخالدة القدس( .محمكد،

)154 :1997

ييكدا ليك بنسكر ( :)1891-1821كقد شارؾ بنسكر مع قادة صياينة آخريف بتشكيؿ (اليسكبلة)

حيث تزعـ فرع اليسكبلة في مدينة األكديسا ككاف ىذا الفرع ييدؼ بنشر الثقافة العممانية بيف الييكد
الركس ،كقد استغؿ بنسكر ذلؾ في نشر أفكاره بيف الييكد الركس ،حيث اعتبر الييكد يتميز بقكميتو

كديانتو ،كدعا إلى ىجرة ييكدية كاسعة إلى فمسطيف كقد كتب في عاـ  ،1881يجب عمينا العمؿ إليجاد
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التمكيؿ البلزـ مف أجؿ االستيطاف الييكد فيما أسماه بػ (أرض إسرائيؿ) كمف أجؿ إعادة االستيطاف في

صييكف)14 :1981 ،Howard( .

ثيكدكر ىرتزؿ ( :)1904-1860كىك مؤسس الصييكنية السياسية المعاصرة ،تمقى تعميمان يطابؽ

ركح التنكير األلماني الييكدم السائد في تمؾ الفترة،كقد كتب كتابان سماع الدكلة الييكدية ،حيث اعتبر فيو
أف انتقاؿ الييكد إلى دكلة ليس حؿ مشكمتيـ بؿ ىذا يفاقـ المشكمة ككاف يطالب بقطعة أرض ليـ لتككف

قدر لنا يكمان أف نمتمؾ القدس ،كأنا عمى قيد الحياة
دكلتيـ ،كعبر عف كجية نظره تجاه القدس بقكلو" :إذا ٌ
ر عمى أف أفعؿ أم شيء ،فسكؼ أدمر كؿ ما ىك غير مقدس عند الييكد فييا "( .ىمسو،
ككنت قاد ان

)55:2006

حاييـ كايزماف ( :)1952 -1874قاـ كايزماف بدكر الزعيـ في مدينة لندف لمحركة الصييكنية ،في

الكقت الذم كجد في الحككمة البريطانية خير حميؼ لمطامع الحركة الصييكنية .كقد ازداد نفكذ الصياينة
كتغمغمكا في أعماؽ دكائر القرار البريطاني ،كتكثقت عبلقة كايزماف بكؿ مف رئيس الكزراء البريطاني لكيد

ج كرج ،ككزير الخارجية آرثر بمفكر .كتركزت جيكد كايزماف في لندف في إقناع المسئكليف البريطانييف
بالمشركع الصييكني ،كبعدـ جدكل المشاريع االستيطانية البريطانية األخرل ،كفي أىمية القدس كنقطة
استراتيجية ىامة في إنجاز المشركع الصييكني ،كتكظيفو كاستغبللو كفؽ الرؤية الصييكنية المنسجمة مع
مصالح بريطانيا في المنطقة ،كقد استغؿ كجكده في لندف لحشد الدعـ ألفكار الصييكنية ،كلقد شارؾ

ىناؾ منذ عاـ  ،1906في مفاكضات جادة مع األطراؼ السياسية البريطانية ،تركزت حكؿ مستقبؿ
فمسطيف ،كأثمرت بصدكر كعد بمفكر عاـ ( .1917أبك شمالة)60 :2012 ،

ديفيد بف غكريكف ( :)1973-1886أحد قادة الحركة الصييكنية كأكؿ رئيس حككمة إسرائيمي أماـ

الكنيست ،كبالنسبة ألفكاره تجاه مدينة القدس ،فقد صرح بمناسبة الرد عمى طمب األمـ المتحدة بشأف
تدكيؿ القدس "إف القدس الصييكنية ىي جزء عضكم ،كغير منفصؿ عف تاري كديانة كركح شعبنا ،كاف

القدس ىي القمب الذاتي لدكلة إسرائيؿ ،كأف عبلقتنا مع القدس ال تقؿ أبدان عف عمؽ تمؾ العبلقة التي

نصر ،كتيتكسفبلنيكس ........إننا نعمف أف إسرائيؿ لف تتخمى إداريان عف
كانت مكجكدة أياـ نبكخذ ٌ
القدس ،تمامان كما لـ تتخؿ خبلؿ آالؼ السنيف عف إيمانيا كىكيتيا الكطنية كأمميا بالعكدة لمقدس
كصييكف" ،كفي أعقاب سقكط القدس الشرقية عاـ  1967جدد بف غكريكف القكؿ "ال معنى إلسرائيؿ مف

دكف القدس كال معنى لمقدس مف دكف الييكؿ"( .ىمسو ،)55 :2006 ،كقد بيف بف غكريكف سياسة الصياينة

عندما صرح باآلتي" :سيظؿ كعد بمفكر قيصاصات مف الكرؽ ما لـ نعمؿ نحف عمى استحضار الييكد إلى
فمسطيف كتييئة األرض لبلستيطاف عمى مدل كاسع"( .عناب)36 :2001،
كتبيف لمدراسة أف معظـ المفكريف الصياينة قد ربطكا أفكارىـ الصييكنية بالتكارة ،إلقناع ييكد العالـ

بتمؾ األفكار ،كمعظميـ قد ركز عمى االستيطاف في مدينة القدس كبؤرة لتجميع ييكد العالـ كانشاء كطف
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ليـ كلـ يقتصر ذلؾ إلى حد األفكار بؿ تبع ذلؾ خطكات عممية مف أجؿ السيطرة عمى مدينة القدس كىذا

ما ستكضحو الدراسة في البند التالي.

ثالثاً -الخطوات العممية لمصييونية األولى لمسيطرة عمى مدينة القدس:
قد بدأت العبلقة ما بيف الصييكنية ،كالييكدية في القرف التاسع عشر ،كقبؿ ىذا الكقت لـ يكف يربط

الييكدية بالصييكنية كفكرة عبلقة كبيرة ،كىذا ىك الرأم السائد في األكساط الصييكنية ،الذم كتبو ناحكـ

سكككلكؼ الذم تكلى رئاسة الحركة لبعض الكقت( .المسيرم)15:1999 ،

كقد استغمت الصييكنية كركد مصطمحات ،ككممات ذات طابع مقدس في التكراة كالتممكد ،كمكاقؼ

رجاالت الديف كالمفكريف التي تعظـ قدسية األرض في تجنيد ييكد العالـ مف أجؿ اليجرة إلييا ،كقد كردت
كممة أرض الميعاد في التكراة لتدؿ عمى األرض المقدسة الكاقعة ما بيف البحر األبيض المتكسط كنير

األردف حسب الركايات( .عمرك)20 :2008 ،

إضافة إلى التنظير الفكرم لدل النخبة السياسية ،كالمثقفة عند الييكد حكؿ مدينة القدس ،استخدـ
الكياف اإلسرائيمي الديف الييكدم أيضان مف أجؿ السيطرة عمى المدينة ،كاألماكف المقدسة ،كقد كظفت
الديف لصالح أىدافيا كمشاريعيا التكسعية كالتسمطية ،فاستغمت التعاليـ التكراتية المحرفة التي تشير إلى

صييكف ،كاألرض المقدسة ،كىيكؿ الرب ،كغيرىا مف أجؿ السيطرة عمى المدينة ،كمف أجؿ إقناع الييكد
أنفسيـ لمقدكـ إلى األرض المقدسة( .عياش)101 :2014 ،

لـ يقؼ الحد ٌلدل الصياينة ،كمفكرييـ عمى نشر الفكر الصييكني الخاص بأىمية القدس ،بؿ بدؤكا
بخطكات عممية مخيفة كاف الغرض منيا بناء القاعدة األكلى التي تسيطرعمى مدينة القدس ،كيممس ذلؾ

في إصرار الصياينة عمى تجميع مؤسساتيـ في مدينة القدس ،فأقاـ الصياينة فييا مقر المجنة التنفيذية
لممنظمة الصييكنية العالمية ،كمقر الككالة الييكدية ،كالصندكؽ التأسيسي ،كالصندكؽ القكمي ،إضافة
لممجمس الكطني لبلستيطاف ،كمركز المجنة القكمية الييكدية ،ككذلؾ اتخذت القدس مق انر لمجامعة العبرية

سنة  ،1925كمستشفى ىداسا الذم أسس سنة ( .1935ىمسة ،)55 :2006،كقد أقيـ عدد مف ىذه
المؤسسات عمى جبؿ سككبس في الجية الشمالية الشرقية مف المدينة القديمة ،كىك االتجاه الكحيد المتبقي

ألم تكسيع عربي مما شكؿ شبو حصار كمي عمى المدينة( .كفافي)300 :2008 ،

كىكذا بدأت االستراتيجية الصييكنية منذ نياية عاـ  ،1948كبدايات عاـ  ،1949تعمؿ عمى إقرار

الكضع القائـ في غربي مدينة القدس في كؿ المجاالت ،كمف ناحية أخرل ،بدأ الزعماء الصياينة يركزكف

الضغط عمى ىيئة األمـ المتحدة لبلعتراؼ بيذا الكضع ،كبدؤكا بالضغط في سبيؿ إقرار سمطة دكلية عمى
األماكف المقدسة شرقي المدينة ،كالتي كانت خاضعة لمسمطة األردنية ،ككاف ذلؾ بمثابة صيغة مستحدثة
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لمشركع الككالة الييكدية الذم كضع في عاـ  ،1938إذ حاكؿ زعماء الحركة الصييكنية تجنيد العديد مف

الدكؿ كعمى رأسيـ الفاتيكاف ،في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ( .عدكاف)30:2007 ،

كىكذا تمثمت خطكات الصياينة العممية لمسيطرة عمى مدينة القدس باستخداـ جميع األساليب :مف

تجميع لمؤسساتيـ في مدينة القدس ،كاتخاذىا مق انر لمعظـ مؤسساتيـ الحيكية ،كمف العمؿ عمى مستكل

دكلي عالمي كذلؾ بالضغط عمى األمـ المتحدة لئلعتراؼ بالقدس الغربية جزء مف دكلتيـ.
رابعاً -الرد عمى المزاعم الصييونية حول أحقيتيم في مدينة القدس:

كىكذا كانت أفكار قادة الحركة الصييكنية ،كعقيدتيا سببان أساسيان في ىجرة الييكد إلى فمسطيف،

كتمسكيـ بمدينة القدس كاإلقامة فييا ،كالتكسع يكمان بعد يكـ ،البتبلع كؿ شيء عمى األرض المقدسة.

إف المتمعف في أيديكلكجية الصييكنية يجد الفرؽ بيف ظاىرىا الذم يبدك أنيا مجرد دراسة لعممية

خمؽ (دكلة لمييكد) بالكسائؿ السياسية ،كالعاطفية ،كباطنيا الذم يستخدـ النظاـ الديني الذم يؤثر عاطفيان

في النفس ،كقكاعده مصاغة بصكرة أقرب ما تككف إلى الشعب ،كيسترشدكف بذلؾ بالقكؿ (ما دامت التكراة
أـ الكتب مكجكدة كما داـ لمتكراة شعب أفبل ينبغي أف تككف لمتكراة ببلد أيضان)( .عمرك)6:2008 ،

كىنا تبيف الدراسة الرد عمى تمؾ المزاعـ ،عمى لساف العمماء كالمؤرخيف حيث :ذكرت المؤرخة
كالراىبة النصرانية العارفة بالتكراة (كاريف أرمستركنج)( :لـ يضطمع أكرشميـ بأم دكر في أحداث التككيف

التي ساعدت إسرائيؿ الجديدة في إدراؾ ركحيا ،لقد سبؽ أف رأينا أف بعض اإلسرائيمييف كاف ينظركف إلى

المدينة باعتبارىا مدينة أجنبية ،كأنيا مدينة تنتمي إلى اليبكسييف ،ككاف اآلباء األكائؿ قد ارتبطت ببيت
إيؿ كشكيـ كبئر السبع كالخميؿ ،لكنيـ لـ يذكركا أكرشميـ في أسفارىـ كترحاليـ( .كاريف)66 : 996 ،

كلقد أكد العمماء كالباحثكف اإلسرائيميكف المعاصركف ما ذكره العمماء القدامى فمقد أكدت األبحاث
كاألعماؿ كالتنقيبات األثرية التي قاـ فييا الييكد في فمسطيف المحتمة أنو لغاية اآلف لـ يعثركا عمى األدلة

كالشكاىد األثرية التي تثبت صحة ركايات كقصص التكراة ،كمف ىؤالء العمماء الييكد الباحث زئيؼ

ىرتسكغ أستاذ في قسـ اآلثار كحضارة الشرؽ األكسط بجامعة تؿ أبيب ،كقد عمؿ في أعماؿ الحفريات،
كقد أصدر ىرتسكغ بحثان بعنكاف( :الحقائؽ األثرية تدحض اإلدعاءات التكراتية حكؿ تاري شعب إسرائيؿ)،

كمما جاء في بحثو ىذا :إف ىناؾ صعكبة تكاجو اإلسرائيمييف في ىضـ الحقائؽ التي دلت عمييا

المكتشفات األثرية التي تثبت أف كتاب التكراة بكؿ حكاياتو كأساطيره لككنيا تتناقض تناقضان عمميان مع
الحقائؽ التي اكتشفيا عمماء اآلثار اإلسرائيميكف ،كأنو مف المعتقد أف سكاف العالـ كمو ،كاإلسرائيميكف

خاصة سيذىمكف بسماع الحقائؽ التي باتت معركضة لعمماء اآلثار في الحفريات داخؿ إسرائيؿ منذ
عقديف مف الزماف( .الرقب)55 :2002 ،
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ما مف أحد مف المؤرخيف بمف فييـ المؤرخ الييكدم الشيير (يكسفكس) الذيف كتبكا تاري القدس بأدؽ

التفاصيؿ ،ذكر أك ادعى أف المسمميف لما دخمكا القدس كجدكا فييا معبدان ييكديان فيدمكه ،أك أث انر ييكديان

كاحدان فطمسكه أك استكلكا عمى كنيس ييكدم فحكلكه إلى مسجد ،كىذا مف الداللة التاريخية التي تثبت أف

القدس لما دخميا المسممكف بقيادة عمر بف الخطاب لـ يكف فييا معابد أك ىياكؿ ييكدية قديمة( .الكاتب،

)160 :1994

كىكذا يتبيف بأنو عمى الرغـ مف اإلدعاءات الصييكنية الدينية بأف القدس ليـ عمى مر الدىر ،ال
نرل لمييكد في القدس مقدسات كثيرة ليـ ،كحتى عددىـ لـ يتجاكز  115نف انر حسب إحصاء مجمس الشرع

الشريؼ في القدس عاـ  ،1752كقد كانكا يعيشكف عيشة الفقر ،كقد ظؿ الييكد قمة في القدس ،كليذا

دأبت العقمية الصييكنية قبؿ القدكـ إلى فمسطيف عمى تشجيع اليجرة كالعمؿ عمى زرع االستيطاف

كالمستكطنيف في القدس ،كانشاء كنس ييكدية كأماكف دينية أخرل في المدينة ،خاصة في منطقة حائط

البراؽ( .عياش ،مرجع سابؽ)101:

مبني عمى أساس فكرة "الييكدم الخالص "الذم يعيش عمى
كتبيف الدراسة أف جكىر الفكر الصييكني ه
أرض ييكدية خالصة ىي أرض الميعاد ،فالصييكنية ترفض لمييكدم أف يحيا في البمد الذم ييقيـ فييا
كيككف مكاطنان لدييا ،كلجمع شمؿ ييكد العالـ عممت الصييكنية في اتجاىيف :جبية ييكد العالـ ،كجبية

سبؿ مف فكرية ،كتحالؼ مع السمطات اإلمبريالية
العرب ،فأما ييكد العالـ :فقد استخدمت معيـ كافة ال ي
كخمخمة كضعيـ القانكني في الببلد التي يعيشكا فييا ،ككؿ ذلؾ حتى يفركا مف أكطانيـ كيتجيكا نحك
الصييكنية ،أما بالنسبة لمعرب فقد ىدؼ مخططيـ إلى طرد السكاف األصمييف لتخمكا ليـ األرض حتى
ييقيمكا تجمعيـ الصييكني اليادؼ إلقامة دكلة ييكدية خالصة ،كبالنسبة لمقدس فقد كانت بؤرة الفكر

الصييكني اإلسرائيمي ،كالكاضح مف تاري الصييكنية أنيا حركة استعمارية عممانية ،كلكنيا طبعت نفسيا
بطابع تاريخي ديني ييكدم ؛ لتحقيؽ أىدافيا االستيطانية.
كتجدر اإلشارة إلى أف الصياينة لـ يترككا كسيمة إال كاستخدمكىا ،مف أجؿ استقطاب ييكد العالـ إلى
مدينة القدس ،ككانت الكسيمة األنجع لدييـ ىي :األفكار التكراتية كالدينية المحرفة كالتي بينت ليـ حقيـ

التاريخي كالديني في المدينة ،بينما كاف اليدؼ سياسي استعمارم بحت ،كترل الدراسة أنو ميما فعؿ

الصياينة كادعكا أحقيتيـ في مدينة القدس كأرض فمسطيف ،فإف تاري الحضارات ،كالشعكب ىك الذم
يكذب أقاكيميـ ،فمف الكاضح أف القبائؿ الكنعانية كالتي ينحدر منيا العرب ،قد سكنت أرض فمسطيف،

كأنشأت فييا المدف ،كأسست فييا حضارة عريقة ،حيث طكركا حياة الزراعة ،كالصناعة كأقامكا دكالن صغيرة
متقاربة ،بينما سكف العبرانيكف فمسطيف بعد قدكـ الكنعانيكف إلييا بزمف طكيؿ ،كعاشكا حياة التنقؿ

كالترحاؿ ،أم البداكة ،كتعرضكا لمطرد كالتيجير مف الحكاـ الذيف حكمكا فمسطيف ،بينما استمر العرب في
العيش فييا ،بالرغـ مف اليجمات كالغزكات المتتالية مف قبؿ العديد مف الغزاة عمى مر التاري  ،إال أنيـ
23

أم العرب عاشكا فييا ،كلـ يترككىا أبدان ،كبذلؾ يككف الحؽ التاريخي كالحضارم في القدس ،لمعرب كليس

لمييكد.
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المبحث الثاني :السياسية اإلسرائيمية في القدس ()1993–1967
مقدمة حول السياسة اإلسرائيمية في القدس ما بين عامي (:)1967-1948
لقد كانت مدينة القدس ،كما زالت مدينة ذات مكانة سياسية–دينية بخاصة في تصكر كايماف الييكد،
فيي ليست مدينة إسرائيمية فقط ،بؿ المدينة األعمى منزلة ،كقد انعكس ذلؾ في الق اررات السياسية

اإلسرائيمية التي اتخذتيا القيادة السياسية اإلسرائيمية في السنكات األكلى إلقامة (دكلة إسرائيؿ) ،في الجزء
األكبر مف فمسطيف( .حمبي)100 :2010 ،

القدس بيف األعكاـ  1967–1948اآلتي:
كقد تضمنت السياسة اإلسرائيمية في
ٌ
أ .سياسة تقسيم القدس:
نتيجة إلرىاصات حرب  ،1948قيسمت المدينة عف طريؽ تفعيؿ األحكاـ الكضعية إلى شػطريف:
حيث بقى الشطر الشرقي تحت اإلدارة األردنية حتى عاـ  ،1967كانعزؿ الشطر الغربي عف عمقو

التاريخي ،ليقع تحت سيطرة االحتبلؿ اإلسرائيمي ( –1948حتى اآلف) كيتـ تفريغ السكاف الفمسطينييف
منو باستمرار ،كيذكر انو في عاـ  ،1947أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ  181كالذم

دعا إلى تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف :كاحدة ييكدية كأخرل عربية ،عمى أف يتـ تدكيؿ مدينة القدس،

كمحيطيا لتصبح ذات "كياف مستقؿ " تحت إشراؼ األمـ المتحدة( .إسحؽ)33 :2010 ،

ب .سياسة القانون والتشريعات:
استخدمت إسرائيؿ التشريع كالقانكف ككسيمة مف كسائميا المتعددة إلحكاـ سيطرتيا عمى الجزء الغربي

مف القدس مف حيث :تـ سف قانكف أمبلؾ الغائبيف سنة  ،1950كالمرسكـ  125مف خطة الطكارئ لسنة
 ،1945كالذم اعتبر القدس منطقة عسكرية مغمقة يمنع الدخكؿ إلييا ،كما تـ سف قانكف األرض البكر،
ككضع اليد عمى األرض مف العاـ نفسو ،كفي عاـ  1953سف االحتبلؿ قانكف استمبلؾ األراضي،

كقانكف التقادـ الزمني ،كذلؾ مف أجؿ االستيبلء عمى األراضي العربية ،كأمبلؾ الكقؼ اإلسبلمي كتيكيد

المدينة ،كما أعدت السمطات اإلسرائيمية أكؿ مخطط إلعادة رسـ حدكد البمدية عاـ ( .1952أبك

السعكد)107-106 :2001،

ج .سياسة الستيطان:
كاف اليدؼ مف المذابح البشرية التي ارتكبيا الصياينة ضد الشعب الفمسطيني ىك تفريغ األرض

الفمسطينية مف السكاف ،كجمب المستكطنيف الييكد مف أنحاء العالـ ،كجمعيـ في مستكطنات استعمارية
يشيدكنيا عمى أراضي القدس ،كعمى أنقاض قيراىا المدمرة ،لتككف عاصمة لمدكلة الصييكنية ،كىكذا فبعد
اإلعبلف عف قياـ إسرائيؿ في 15أيار /مايك ،1948كاحتبلؿ الشطر الغربي مف المدينة اتخذت سمطات
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االحتبلؿ اتجاىيف لتطبيؽ الفكر الصييكني االستيطاني عمى أراضي القدس المحتمة عاـ  :1948حيث

إقامة األحياء االستيطانية عمى األراضي القدس كاقامة المستكطنات االستعمارية عمى أراضي القرل
التابعة لمقدس( .جابر)51-50 :2009،

كبعد إحكاـ السيطرة عمى األراضي المحتمة  1948كنيب األراضي ،بدأت عممية إقامة األحياء

االستيطانية في القدس:

جدول رقم ()1
يبين المستوطنات الصييونية التي أُقيمت في القدس بين عام 1967-1948
القرية العربية

المستوطنة الصييونية

سنة إقامة المستوطنة

شكرش

1948

بيت أـ الميس

راماتزرائيؿ

صرعة

صرعة

ساريس
صكبا

صكبو

بيت جيز

ىارئيؿ

أشكع

اشتاؤكؿ

المالحة

مناحات

1948
1948
1948
1948
1948
1949

بيت نقكبا

بيت نقكفا

1949

عيف كارـ

مستشفى ىداسا

1949

بيت مائير

1950

بارجيكرة

1950

دير أليكا

نيار ريـ

1950

الكلجة

عمينداب

1950

عسميف

اشتاؤكؿ

بيت صكصيف

تاعكز

الجكرة

أك ار

بيت محير
دير الشي

دير أباف
عرتكؼ

فحسيا
نحاـ

1949
1950
1950
1950
1950

القسطؿ

ماعكزتسيكف

1951

كسبل

كيسالكف

1952

جبع

جعفاتيعاريـ

(التفكجي)31،1994 ،
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كترل الدراسة أف السياسة اإلسرائيمية في القدس تضمنت في األعكاـ مف  ،1948إلى ،1967

سياسة تقسيـ القدس إلى شطريف غربية تحت السيطرة اإلسرائيمية،كشرقية تحت السيادة األردنية ،كسياسة
تشريع القكانيف التي تتحكـ سمطات االحتبلؿ سيطرتيا عمى القدس الغربية ،كسياسة االستيطاف حيث تـ
إنشاء أكثر مف  21مستكطنة في القدس في تمؾ الفترة ،كتمؾ السياسات شكمت خطك و
ات مبدئية بيدؼ

السيطرة الكاممة عمى مدينة القدس كتيكيدىا كما ستبيف الدراسة فيما بعد.
أولً-السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس (:)1993-1967

أ -أىم السياسات لألحزاب اإلسرائيمية في الفترة (:)1993–1967
لـ تكف السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس ٌإال سياسة مخطط ليا ،كمدركسة مف قبؿ السياسييف كالخبراء

الصياينة لتحقيؽ أىدافيـ ،كبخاصة بعد حرب  ،1967حيث استكمؿ الصياينة احتبلؿ مدينة القدس
باحتبلؿ شرؽ القدس.
حيث قامت القكات اإلسرائيمية بمياجمة مدينة القدس في الخامس مف حزيراف-يكنيك 1967/ضمف

اليجكـ الشامؿ الذم قامت بو إسرائيؿ عمى كؿ مف مصر ،كاألردف كسكريا ،كبدأت القكات اإلسرائيمية
بتنفيذ الخطة السرية العسكرية ،الذم يطمؽ عمييا اسـ "السكط" بمياجمة مدينة القدس ،كأحكمت القكات

اإلسرائيمية الخطة لبلستيبلء عمى القدس بسيطرتيا عمى جبؿ المشارؼ (سككبس) في /5حزيراف-
يكنيك ،1967/ثـ قصفت أحياء المدينة بالمدفعية مسببةن مقتؿ ( )300مف المدنييف العرب ،كتدمير مئات

المساكف ،كالمتاجر كالحاؽ الضرر بالكنائس ،كالمساجد كالمستشفيات ،كفكر إنياء عممية احتبلؿ شرقي
القدس ،قدـ مكشي دياف كزير الدفاع اإلسرائيمي إلى المدينة كأعمف ىناؾ" :لقد حررت قكات الدفاع

اإلسرائيمي القدس ،كأعدنا تكحيد ىذه المدينة الممزقة ،عاصمة إسرائيؿ ،كعدنا إلى أقدس األماكف كلف
ً
نتركؾ بعد
نرحؿ عنيا مرةن أخرل أبدان" ،عندما كصؿ إلى حائط البراؽ كقؼ أمامو كقاؿ" :يا أكرشميـ لف

(عناب)66-64 :2001 ،
اآلف أبدان"ٌ .

ككانت أيكلى الخطكات التي اتخذتيا قكات االحتبلؿ ضد القدس ،إصدار أم انر عسكريان بإخبلء حي

المغاربة ،كتدمير بيكتو ،فقد قامت القكات الصييكنية في /11حزيراف-يكنيك ،1967/بطرد سكاف الحي،
المدمرة  135منزالن قرب حائط البراؽ ،كما ىدمت
ثـ قامت بتدميره تدمي انر كامبلن ،كقد بمغ عدد منازؿ الحي ي

جامع البراؽ كجامع المغاربة ،كالمدرسة األفضمية ،ك ازرية المغاربة ،كفي /28حزيراف-يكنيك،1967/
اتخذت حككمة االحتبلؿ قرار بضـ شرقي القدس إلى حدكد إسرائيؿ بعد مكافقة "الكنيست"( .المدني،

)69 :2011
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كأما عف تكجيات الحككمات اإلسرائيمية تجاه القدس:
العمالية مثؿ "مبام"،
العمالي "المعراخ" ،الذم تشكؿ عاـ  1969مف عدد مف األحزاب ي
التجمع ي
ك"أجدكت ىعفكدا" ،ك"مباـ" كقاد النشاطات االستيطانية في األراضي المختمفة منذ عاـ ،1977-1967

ككفقان لرؤيتو التي تعتبر االستيطاف في فمسطيف حؽ طبيعي ،كمشركع لكؿ ييكدم ،أما حزب الميككد فقد

ش ٌكؿ االستيطاف بندان أساسيان مف بنكد برامجو االنتخابية ،كق اررات مؤتمراتو ،فقد تمت كافة األنشطة
االستيطانية منذ  ،1992-1977كفقان لسياسة برامجو -االستيطانية -ماعدا بعض السنكات التي تشكمت
فييا حككمة الكحدة الكطنية ما بيف عامي ( ،)1988-1984إذ كانت األنشطة االستيطانية مشتركة مف

المعراخ كالميككد ،أما المفداؿ فقد شكؿ االستيطاف أحد قضاياه الرئيسة ،حيث نشط فيو مف خبلؿ
حركتي"الكيبكتس الديني" ،ك"رابطة المكشاؼ" ،كدعا إلي تطبيؽ السيادة اإلسرائيمية عمى كامؿ األراضي

كبير
دكر ه
العربية المحتمة ،كاالستيطاف في كؿ أنحاء "أرض إسرائيؿ" ،ىذا كقد كاف لمحككمات اإلسرائيمية ه
في اإلشراؼ عمى االستيطاف مف خبلؿ ست ك ازرات ،كىي( :االستيعاب ،اإلسكاف ،الدفاع ،العمؿ،

الزراعة ،كالشؤكف االجتماعية) ،مسخرة كؿ مكاردىا كامكانياتيا لخدمة االستيطاف في المناطؽ المحتمة،
ككذلؾ كاف ىناؾ تغيير في أىداؼ االستيطاف ،فقبؿ عاـ  1948كاف ىدؼ االستيطاف الرئيس إقامة

كطف قكمي لمييكد في فمسطيف ،عمى حساب السكاف العرب فييا ،أما بعد عاـ  ،1948فقط أصبح اليدؼ
مف االستيطاف تعزيز الكجكد الييكدم ،كتثبيت أركاف الدكلة الناشئة ،كبعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لبقية

األراضي العربي عاـ  ،1967أصبح ىدؼ االستيطاف السيطرة عمى أر ً
اض جديدة كتفريغ األراضي
المحتمة في سبيؿ تصفية الكجكد الفمسطيني ،كذلؾ باالستيبلء عمى أراضي السكاف العرب ،كالضغط

عمييـ اقتصاديان كسياسيان بيدؼ اضطرارىـ لمرحيؿ ،بالطبع كانت القدس جزءان مف ىذه السياسة

(عناب ،المرجع السابؽ)92-91:
االستيطانية بؿ ركيزتياٌ .

كبيذا تككف كؿ مف حككمتي العمؿ كالميككد ،أكلتا اىتمامان كبي انر لبناء المستكطنات ،كذلمت

الصعكبات أماميا ،كرصدت األمكاؿ البلزمة ليا ،ألف مف شأف ذلؾ تغير ىكية المدينة المقدسة كاستبداليا

بيكية ييكدية ،لتييئتيا إلى المكانة المنتظرة كعاصمة أبدية لمييكد ،بعد فرض سياسة األمر الكاقع عمييا،

كاجبار دكؿ العالـ الغربي باالعتراؼ بيا ،ككانت أكلى اىتمامات الحككمات اإلسرائيمية ىي األرض( .أبك

ركبة)119 :2014 ،

يتضح مما سبؽ أف اليدؼ البؤرم لبلحتبلؿ الصييكني ىك االستيطاف ،خاصة في القدس كلكال دعـ

الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة ليذا اليدؼ لكاف مف المستحيؿ أف يتحقؽ بالصكرة التي فيرضت عمى
أرض الكاقع.
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ب -أىداف السياسة اإلسرائيمية في القدس (:)1993-1967

 -1األىداف األمنية:

 تكفير حزاـ أمني أكثر قربان مف مناطؽ القدس اآلىمة بالسكاف كمف الساحؿ. تكثيؼ دفاعات الطريؽ المؤدية إلي القدس مف جية الساحؿ. -حماية الطريؽ المؤدية إلي القدس مف جية نير األردف.

 -2األىداف الديموغرافية:

 -زيادة عدد السكاف الييكد.

 -عرقمة نمك السكاف العرب ،كاجبارىـ عمى بناء منازليـ في أماكف أخرل.

 -3األىداف القتصادية والسياسية:

 -فصؿ القدس عف المناطؽ الشمالية كالجنكبية مف الضفة الغربية ساعد في تفكيؾ التكاصؿ الجغرافي،

كالتحكـ في حركة الفمسطينييف.

 -لمصياينة ىدؼ يجعؿ الدكلة الفمسطينية المرتقبة غير قابمة لمحياة ،كسيادتيا مصطنعة كمخمخمة.

 -شػؿ الحياة الفمسطينية اقتصاديان كثقافيان كاجتماعيان،ألف  %40مف االقتصاد الفمسطيني يدكر حكؿ

المدينة مف خبلؿ السياحة ،كالحياة التجارية كالصناعة.

 -أف يعترؼ العالـ بالقدس عاصمة مكحدة ،كأبدية إلسرائيؿ يعني اعتراؼ دكؿ العالـ بسياسة األمر

الكاقع ،مما يعني فقداف الفمسطينييف ،كالمسمميف لمدينة القدس.
 -4األىداف الدينية:

 -طمس معالـ الحضارة العربية ،كاإلسبلمية في القدس مف خبلؿ ىدـ المسجد األقصى ،كقبة الصخرة،

كغيرىما مف رمكز الحضارة ،كتقاسميا مع العرب كالمسمميف.

 -إقامة الييكؿ المزعكـ مكاف األقصى؛ ليككف محؿ جذب لمييكد مف شتى أنحاء العالـ.

(عامر)67-65:2009 ،

ج -السياسة اإلسرائيمية اتجاه القدس ما بين عامي ( ،)1993-1967تتضمن السياسات التالية:

 -1السياسة القانونية :حيث تضمنت القوانين اآلتية:
 -قانكف ضـ القدس:

في /27حزيراف-يكنيك ،1967/أصدر الكنيست اإلسرائيمي ق ار انر عمى شكؿ إضافة فقرة إلى قانكف

إسرائيؿ اسمو (قانكف اإلدارة كالنظاـ لسنة ،)1948كقد خكلت تمؾ الفقرة حككمة إسرائيؿ ضـ القدس إلييا،
كقد نفذت السمطات العسكرية اإلسرائيمية األكامر بشدة ،فاستكلت عمى جميع ممتمكات الحككمة األردنية،
كأثاثيا كأجيزتيا كسجبلتيا كمحاكميا كبمديتيا ،ثـ ألغت جميع القكانيف كاألنظمة األردنية ،كقد اعترض

العرب عمى ىذه اإلجراءات ،كأكصمكا شككاىـ إلى ىيئة األمـ المتحدة ،فأصدرت الييئة ق اررات بتاري
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/4تمكز-يكليك ،1967/اعتبرت بمكجبيا اإلجراءات اإلسرائيمية باطمة ،كطالبتيا بإلغائيا كالعدكؿ فك انر عف
اتخاذ أم عمؿ مف شأنو تغيير الكضع في القدس( .أبك جابر)20-19 :2014 ،

 قانكف الغائبيف حسب األمر رقـ ( )58لسنة :1967قامت السمطات اإلسرائيمية في /23تمكز-يكليك ،1967/بتشريع قانكف جديد أطمؽ عميو قانكف

الغائبيف حسب األمر رقـ ( )58لسنة  ،1967حيث ييعرؼ الغائب بأنو "الشخص الذم ترؾ منطقة الضفة
الغربية قبؿ يكـ /7حزيراف-يكنيك ،1967/أك في نفس ذلؾ اليكـ أك بعده" ،كبعد يكميف مف إعبلف ىذا

القانكف ،كبتاري /1967تمكز-يكليك ،25/قامت السمطات اإلسرائيمية بتسجيؿ أسماء سكاف القدس الباقيف
فييا ،كبذلؾ يعتبر كؿ مف لـ يتـ تسجيمو في عداد الغائبيف ،كبالتالي حكلت جميع ممتمكاتيـ إلى حارس
اء كانت ىذه األمبلؾ منقكلة أـ غير منقكلة ،الذم يحؽ لحارس أمبلؾ الغائبيف حسب
أمبلؾ الغائبيف،سك ن
المادة ( )13مف األمر رقـ 58لعاـ  ،1967أف يتصرؼ بيا مف خبلؿ إدارتيا أك تأجيرىا لمدة طكيمة أك
(عناب)76-75:2001 ،
قصيرة ،أك أف يشترم ىذه األمبلؾ أك يبيعياٌ .

 كفي /11حزيراف-يكنيك 1967/قدمت الحككمة اإلسرائيمية ثبلثة مشاريع قكانيف لمكنيست سرعاف ماكافقت الكنيست عمييا يكـ /27حزيراف-يكنيك ،1967/ككاف أكليا القانكف رقـ ( )1لسنة  ،1967كىك
عبارة عف قانكف معدؿ لقانكف أنظمة السمطة ،كالقضاء كبمكجبو فرضت السيادة كحكـ القانكف

اإلسرائيمي عمى العرب أىؿ القدس ،كالثاني ىك القانكف رقـ ( )8لسنة  ،1967كىك عبارة عف قانكف
معدؿ لقانكف البمديات كبمكجبو تمت إقالة أمانة القدس ،كبمديتيا كأيلحؽ مكظفكىا بالبمدية اإلسرائيمية
التي امتد نفكذىا فكؽ مناطؽ بمدية القدس الشرقية  ،كالثالث الذم تأخر قميبلن كىك قانكف المحافظة

عمى األماكف المقدسة لسنة ( .1967الريس)14-13:2009،

إحصاء لمفمسطينييف ،كاعتبرت جداكؿ ىذا اإلحصاء
 كفي /26حزيراف-يكنيك ،1967/أجرت إسرائيؿن
ىي الحكـ األساسي إلعطاء بطاقة اإلقامة لمفمسطينييف المقيميف في القدس ،باعتبار جميع
الفمسطينييف المقيميف في القدس قد دخمكا إلى إسرائيؿ بطريقة غير شرعية في الخامس مف يكنيك ،ثـ

يسمح ليـ باإلقامة في القدس كمفتة إنسانية نحكىـ مف (دكلة إسرائيؿ) ،كبذلؾ فيـ ليسكا مكاطنيف ،كانما
ىـ أجانب ييقيمكف إقامة دائمة داخؿ إسرائيؿ ،كىذا الكضع القانكني جعؿ كؿ مكاطف مقدسي يقيـ في
مكاف آخر سكاء خارج الببلد أكفي الضفة الغربية ،كقطاع غزة لمدة طكيمة نسبيان يفقد حقو المتمثؿ

باإلقامة الدائمة في المدينة( .التفكجي)83 :2010 ،

 قانكف التنظيمات القانكنية ،كاإلدارية بتاري (/23آب-أغسطس ،)1967/ككاف ييدؼ إلى السيطرةالقانكنية عمى القدس ،كالحاؽ اإلنساف الفمسطيني بجميع أكجو نشاطاتو االقتصادية ،كاالجتماعية
بالقكانيف "اإلسرائيمية" مف خبلؿ طمب الحصكؿ عمى رخصة مزاكلة عمؿ "إسرائيمية" حسب قكانيف
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االحتبلؿ لكؿ صاحب عمؿ أك مينة ،ككؿ شركة عربية كالمحاميف كاألطباء كمدققي الحسابات،

كالصيادلة كالميندسيف( .المبحكح)164 :2011،

 قانكف تسكيات قضائية ،كادارية لسنة  ،1968كجاء ىذا القانكف ليرتب ،كيؤمف انتقاؿ المنطقة التيجرل ضميا كسكانيا لتخضع لمقانكف اإلسرائيمي في محاكالت معينة( .حمبي)19-16 :1997 ،

 قانكف اإلشراؼ عمى المدارس ،كقد أصدرتو سمطات االحتبلؿ عاـ  ،1969استيدفت فيو اإلشراؼعمى جميع المدارس النظامية ،كاألىمية ،كيفرض عمييا الحصكؿ عمى تراخيص إسرائيمية تجيز لو

االستمرار بالعمؿ في التعميـ كما أصبح ليا اإلشراؼ عمى البرامج كالتمكيؿ( .أبك جابر)20 :2014 ،

1
 قرار ضـ مدينة القدس عاـ  :1980كمف أخطر القكانيف االسرائيمية التي سنتيا في تمؾ الفترة ضاربةن

بعرض الحائط جميع القكانيف كاألعراؼ الدكلية ،كق اررات األمـ المتحدة.

 1مادة  -1القدس الكاممة كالمكحدة ىي عاصمة "إسرائيؿ".
مادة  -2القدس ىي مقر رئيس الدكلة،الكنيست ،الحككمة ،كالمحكمة العميا.
مادة  -3األماكف المقدسة تيصاف مف كؿ تدنيس أك أم مساس بيا بأم شكؿ ،كمف أم شيء مف شأنو أف يمس بحرية
الكصكؿ ألبناء الديانات إلى األماكف المقدسة أك بمشاعرىـ نحك ىذه األماكف.
مادة (-4أ) :تحرص الحككمة عمى تطكير القدس ،كازدىارىا ،كتكفير الرفاىية لسكانيا مف خبلؿ تخصيص مكارد خاصة،
لما في ذلؾ منحة خاصة لبمدية القدس ،بمصادقة لجنة "الكنيست " المالية.
مادة (-4ب) :تحظى القدس بأكلكية بخاصة في أعماؿ سمطات الحككمة لتطكير القدس في مجاؿ الخدمة العامة،
كالمجاالت االقتصادية كمجاالت أخرل.

مادة (-4ج) :تقكـ الحككمة بتشكيؿ ىيئة كىيئات لتنفيذ ىذا البند( ،المبحكح ،)156 :2011 ،كتكمف خطكرة ىذا القانكف
ككنو قانكف أساسي ،كىك ما يمزـ مكافقة ثمثي أعضاء "الكنيست " إلجراء أم تعديؿ عميو مما يؤثر عمي مستقبؿ القدس في
أم مفاكضات تحرم حكؿ السيطرة السياسية عمى المدينة ،كما أف تمؾ القكانيف تؤثر عمي عركبة القدس ،كالفمسطينييف

أصحاب األرض كالحؽ فييا.
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جدول رقم ()2
أىم القوانين والتشريعات اإلسرائيمية الخاصة بالقدس
عناصر القانون الرئيسية

اسم القانون

تاريخ اإلصدار

قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ

1952

قانكف اإلدارة كالنظاـ

1967/6/27

ضـ القدس إلى إسرائيؿ.

أمر القانكف كالنظاـ

1967/6/28

اخضاع القدس لقانكف قضاء ادارة الدكلة اإلسرائيمية.

-

1967/6/29

يعتبر مكاطف القدس مكاطنان دائمان ال يحمؿ الجنسية اإلسرائيمية،

كيحؽ لو التصكيت لممجمس البمدم كليس لمبرلماف ،كيفقد حؽ
اإلقامة في القدس في احدل ثبلث حاالت:
 .1إذا حصؿ عمى جنسية أخرل.

 .2إذا حصؿ عمى حؽ اإلقامة في دكلة أخرل.
 .3إذا بقي خارج إسرائيؿ سبع سنكات متكاصمة.

قانكف المحافظة عمى األماكف
المقدسة

حؿ مجمس أمانة القدس العربي المنتخب ،كطرد أميف القدس
ركحي الخطيب مف عممو ،كمف ثـ إلغاء جميع القكانيف كاألنظمة
األردنية ،كاالستعاضة عنيا بالقكانيف كاألنظمة اإلسرائيمية.
1967

ضماف كصكؿ أم شخص إلى األماكف المقدسة دكف المساس
بالمشاعر بما في ذلؾ الزعـ بأف "جبؿ البيت " مكانان مقدسان
ييكديان كليس إسبلميان.

تحكيؿ كافة األمبلؾ كالممتمكات الفمسطينية التي تخص
قانكف أمبلؾ الغائبيف

1967

قانكف التعكيض

-

قانكف العكدة

-

-

1968/3/27

الفمسطينييف الغير المكجكديف أثناء عممية االحصاء التي أجرتيا
إسرائيؿ عاـ ،1967بحيث تصبح تحت تصرؼ إسرائيؿ.
تعكيض المكاطنيف العرب عف أمبلكيـ مف أجؿ تكريس
االستيبلء عمييا.

يحؽ لكزير الداخمية اإلسرائيمية سحب المكاطنة مف المكاطف
المقدسي باعتبار القدس جزءان مف إسرائيؿ.
قدسية "جبؿ البيت " المسجد األقصى لدل الشعب الييكدم
ليست مجاالن لمنقاش ،كىي فكؽ كؿ بحث ،كأف جبؿ البيت ىك

ممؾ لمييكد إذ اشتراه الممؾ داككد مف "أرنكف اليبكسي" (صمكئيؿ
الثاني).

قانكف التنظيمات القانكنية
كاإلدارية 1968

1968/8/23

إزالة عركبة القدس باشتراط تسجيؿ الشركات ،كالجمعيات
التعاكنية ،كأصحاب الميف كأرباب الحرؼ كالمحاميف كاألطباء
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اسم القانون

عناصر القانون الرئيسية

تاريخ اإلصدار

كالصيادلة كالميندسيف حسب القكانيف اإلسرائيمية.
قانكف استرجاع الييكد لعقاراتيـ
في البمدة القديمة

تمكيف اإلسرائيمييف مف استعادة المنازؿ التي كانت مممككة ،أك
مؤجرة ليـ مف العرب ،كال يحؽ لمعرب استرجاع أمبلكيـ كانما

1968/8/28

فقط أخذ التعكيضات.

قكانيف االستمبلؾ

1968

قانكف اإلشراؼ عمى المدارس

1969

قانكف السمطة لتطكير القدس

1980/7/2

نزع ممكية األفراد لتحقيؽ المنفعة العامة.
إشراؼ إسرائيمي عمى جميع المدارس بما فييا البرامج كالتمكيؿ،
كتشمؿ أيضان التراخيص اإلسرائيمية لممدارس الخاصة.
تشكيؿ مجمس سمطة يقكـ بتطكير القدس كتشجيع

المبادرات ،كالتنسيؽ بيف الك ازرات كتقديـ النصح كالمشكرة
لمحككمة مف أجؿ تطكير القدس عمى أف:
ال يشغؿ منصب عضك في المجمس أم عضك مجمس

-

بمدم.

-

إسرائيؿ)

-

جميع الكزراء مسؤكلكف عف تنفيذ ىذا القانكف.

-

القدس الكاممة كالمكحدة ىي عاصمة "إسرائيؿ".

القدس ىي مكاف إقامة رئيس الدكلة ،كالكنيست ،كالحككمة،

قانكف أساس (القدس عاصمة

أف يككف مكاطنان إسرائيميان.

كالمحكمة العميا.

1980/7/30

-

تخصيص مكارد خاصة كىبة نكية "لبمدية القدس "
كتطكيرىا.

تقييد النشاطات لسنة 1994

1997/1/1

-

1997/12/10

لمقدس أكلكيات خاصة في أعماؿ سمطات الدكلة.

منع مزاكلة أم نشاط رسمي فمسطيني لمسمطة الكطنية
الفمسطينية في القدس.
منع السمطة الكطنية الفمسطينية ممثمة بالجياز المركزم

لئلحصاء الفمسطيني مف تنفيذ التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف،
كالمنشآت في القدس ككذلؾ منع المكاطنيف مف المشاركة فيو.

(الجياز المركزم اإلحصائي)64–63 :2001 ،
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 -2السياسة التيويدية في القـدس:
تشمؿ العديد مف السياسات ،كالممارسات إللغاء كؿ ما ىك ذك طابع عربي ،كاسبلمي ،كفمسطيني في

القدس ،كمف ىذه السياسات:
 التيويد الديني:

الديانة الييكدية :كىي تصكر عقائدم جكىره أف "ييكه" ىك مصدر تكراة مكسى ،كىك عمى خبلؼ ما

جاء بو سيدنا مكسى  -عميو السبلـ -مف ربو فمكسى جاء بديانة التكحيد الخالص هلل-عز كجؿ -كفضؿ

اهلل إتباعيا ،عمى عالـ زمانيـ بإرساؿ الرسؿ ،كانزاؿ الكتب السماكية ،كلـ يفضميـ ليمارسكا ممارسات
عنصرية أنانية ،كعدكانية عمى غيرىـ ،كلكف الييكد بدلكا كغيركا( .النمكرة)176 :2009 ،

قد حرصت الحركة الصييكنية عمى تقديـ حجج دينية ،كتاريخية في معرض حديثيا عف أطماعيا
في فمسطيف ،مستندة إلى نصكص التكراة ،كالتممكد ،كمدعية أف الييكد ىـ الكرثة الحقيقيكف بؿ الكحيدكف

لمكعد الذم أعطاه الرب إلبراىيـ بأف يمتمؾ فمسطيف (الجندم)7:1977،

أما بالنسبة لمقدس فعقيدتيـ تمزميـ بزيارة القدس ،كتعدىا ضركرة مف الضركرات الممحة لكؿ ييكدم
يؤمف بالتكراة ،كالتممكد ،ألنيا تحقؽ غاية التعارؼ كاالتحاد بيف الييكد( .شمبي)310:1975،

كلزيادة التأكيد عمى قدسية مدينة القدس ،ربطتيا الحركة الصييكنية بالديف الييكدم ،فالحركة
الصييكنية ىي بحؽ المنظـ لجيكد الييكد ،كالمنسؽ ليـ في سبيؿ العكدة ،فيي حركة دينية قبؿ أف تككف

حركة سياسية ،فالمغزل األكبر لمديانة الييكدية ،ىك إقامة كياف سياسي عمى أرض فمسطيف ،كربط ذؾ

العمؿ السياسي ببعد ديني ،فكممة صييكف التي تنسب إلييا الصييكنية ،ىك أحد جباؿ القدس ،ينظر إليو
الييكد نظرة ممؤىا القدسية ،لككف جبؿ صييكف ىك األخر أكرثيـ الحنيف لمعكدة ،كاإلقامة عميو بعد سنكات

الشتات ،فالقدس ،كالصييكنية مرتبطاف معان في العقدم الييكدم ،كقمما تجد اإلشارة ألكرشميـ دكف اإلشارة
إلى صييكف في الكتاب المقدس( .حشيش)23:2013 ،

كمف أمثمة ذلؾ" :سبحي يا أكرشميـ الرب ،سبح إليؾ يا صييكف" (سفر إشعيا االصحاح  ،)4ك"مف

أجؿ صييكف ال أسكت ،كمف أجؿ أكرشميـ ال أىدأ حتى يخرج برىا لضياء النيار ،ككؿ الميؿ عمى الدكاـ".
(سفر المزامير ،المزمكر )7-5:37

مثؿ ىذه النصكص تجعؿ الصييكنية تيسخر كؿ طاقاتيا مف أجؿ العكدة إلى القدس ،كاالستيبلء
عمييا ،لككف االحتفاظ بيا كاجبان مقدسان تتطمبو العقيدة الييكدية ،بالتالي عمؿ الصياينة عمى تيكيد القدس

تيكيدان دينيان مف خبلؿ:
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 -تحكيؿ حائط كساحة البراؽ إلى كينس ييكدم كبير :حيث سيطرت عميو سمطات االحتبلؿ ،كىك جزء

مف المسجد األقصى المبارؾ ،كجزء مف الجدار الغربي لو ،ىحيث قامت قكات االحتبلؿ عمى الفكر
بيدـ حارة المغاربة ،كتسكيتيا باألرض ،كحكلت حائط البراؽ إلى ساحة كبيرة ،كاعتبرت المؤسسة

الصييكنية زك انر ،كبيتانان ساحة البراؽ مف يكميا ،أنو كنيس ييكدم شعبي ،كأقيمت فيو شعائر
ييكدية ،كأخرل تممكدية ،كاعتبرتو مف بقايا جدار الييكؿ الثاني المزعكـ ،كىي بذلؾ تسعى إلى طمس

المعالـ اإلسبلمية( .أبك العطا.) 5 :2009 ،
 تحكيؿ الطابؽ السفمي لممدرسة التنكزية إلى كنيس ييكدم :كىذه المدرسة بناء مف العيد المممككي فكاشتيرت في الفترة التي سبقت االحتبلؿ الصييكني ببناء المحكمة الشرعية المقاـ عمي أراضييا ،كقد

استكلت عمييا سمطات االحتبلؿ ،كحكلت الطابؽ السفمي إلى كنيس ييكدم ،مدخمو مف ساحة البراؽ.

(أبك العطا)7 :2009 ،

 التيويد الديمغرافي:
بمغ عدد سكاف مدينة القدس عاـ  1947حكالي  164ألؼ نسمة( ،صالحية ،)82 :2009 ،منيـ ما
و
تسعة كتسعيف ألؼ مستكطف ييكدم ،أم ما نسبتو  % 3.60إجمالي سكاف المدينة ،كيعكد
يقارب مف
السبب الرئيس كراء ىذه الزيادة الميكلة لممستكطنيف الييكد في المدينة إلى التكاطؤ البريطاني مع المشركع

الصييكني ،كاليادؼ إلى إقامة كطف قكمي لمييكد عمى أرض فمسطيف(،أبك ريدة ،)230 :2013 ،بينما قفز
عدد الييكد عاـ  ،1967إلى نحك  197,7ألؼ ييكدم ،بكاقع  %74,2مف مجمؿ سكاف المدينة حيث

كاف كعد بمفكر ،كتسييؿ االحتبلؿ البريطاني لميجرات الييكدية ،كطرد نحك مئة ألؼ فمسطيني مف الجزء

الغربي لممدينة عاـ  ،1948كنحك  15ألؼ فمسطيني خبل الفترة ( ،)1972-1968دك انر بار انز في ىذه

الزيادة( .السيمي)7 :2000 ،

كقد عممت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى سياسة تفريغ القدس مف سكانيا الفمسطينييف بعدة
أساليب كاجراءات كمنيا:
 تقييد حركة السكاف كفقداف حؽ اإلقامة :حيث انعكس تعامؿ الكياف الصييكني مع السكافالفمسطينييف في مدينة القدس بأنيـ مقيمكف في "دكلة إسرائيؿ" عمى الكاقع االجتماعي ،كالنفسي

لمسكاف ،حيث تعامؿ مع سكاف القدس الفمسطينييف كمقيميف ،كليسكا كمكاطنيف مثؿ عرب ،1948

كذلؾ خشية تحقيؽ الغمبة السكانية الفمسطينية( .قاسـ ،)109 :2012 ،كقد منحتيـ ىكية خاصة ذات
لكف أزرؽ تسمح ليـ فقط باإلقامة ،كليس المكاطنة ،بما يحرميـ الكثير مف الحقكؽ ،كيمزميـ تجديدىا

كؿ عشر سنكات ،كيضع أماميـ الكثير مف المحاذير كي ال يتـ سحبيا ،كيفرض عمييـ الكثير مف
األعباء التي تدفع باتجاه التضيؽ عمييـ ،كترحيميـ عف المدينة بحجج كاىية ،حيث فقد عدد كبير مف
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المقدسييف الذيف ييقيمكف مؤقتان خارج المدينة حقيـ في اإلقامة بيا( .النخالة ،كأبك ليمي-264: 2013،
)265

 كقد رافؽ سياسية نشر المستعمرات حكؿ القدس ،التي تيدؼ إلى زيادة عدد السكاف اإلسرائيمييف،كسياسة الضغط لتيجير السكاف الفمسطينييف،كقد نجحت إسرائيؿ في ىذه السياسة تبعان لممعطيات

اإلحصائية ،حيث أشارت إحدل الدراسات إلى أنو ما بيف عاـ  1967كعاـ  ،1993عمى األقؿ،
ىناؾ خمسكف ألؼ فمسطيني ىاجركا أك يىجركا مف القدس ،حيث صنؼ ىؤالء الميجركف عمى النحك

التالي 16917 :ىاجركا خارج الكطف 12080 ،أجبرتيـ األكضاع الصعبة ،كالعراقيؿ التي فرضت

مف قبؿ إسرائيؿ عمى البحث عف أماكف لمعيش خارج حدكد بمدية القدس 12500 ،يعيشكف في

منطقة شماؿ القدس ،كىي منطقة اعتبرت خارج حدكد بمدية القدس ،ك 7630شخص كانكا خارج
القدس إباف حرب  ،1967كلـ تعترؼ إسرائيؿ بحقيـ في العيش فييا( .دائرة شؤكف القدس)54 :2012 ،

 تيويد األرض:
لـ تكتؼ سمطات االحتبلؿ الصييكني بيدـ حي المغاربة عقب احتبلليا لممدينة عاـ  ،1967بؿ
قامت بتدمير قرل المطركف الثبلث الكاقعة شماؿ غرب القدس ،كالتي يزيد عدد أبنيتيا ،كبيكتيا عمى

خمسة آالؼ مسكف ،كإلمعاف السيطرة عمى المدينة فإف سمطات االحتبلؿ تماطؿ في المكافقة عمى
حصكؿ الفمسطينييف عمى رخص البناء ،كتضع كؿ المعكقات كالعراقيؿ ،كاإلجراءات اإلدارية التعجيزية في
كجو الفمسطيني ،حيث ترغـ المقدسييف بإثبات ممكية األراضي التي تـ البناء عمييا ،كالذم يعد شرطان بالغ

الصعكبة في ظؿ ندرة كجكد مف يممؾ شيادة كيذه ،كنظ انر ألف ثمثي أراضي الضفة الغربية ،كمف ضمنيا

القدس غير مسجمة في سجؿ األراضي ،كما ألزمتيـ بالحصكؿ عمى مكافقة جيرانيـ ،بما في ذلؾ مختار

القرية ،أك الحي ،كدفع رسكـ باىظة لمحصكؿ عمى رخصة البناء( .عكدة)5-4 :2009 ،

 تيويد القضاء النظامي والشرعي:
قامت سمطات االحتبلؿ فكر احتبلليا لمقسـ الشرقي مف القدس سمسمة مف اإلجراءات التعسفية
لمتخمص مف القضاء النظامي ،كالشرعي اإلسبلمي ،كاجبار السكاف عمى التعامؿ مع القضاء اإلسرائيمي،

كمف ىذه اإلجراءات :نقؿ مقر محكمة االستئناؼ العميا مف القدس إلى راـ اهلل ،كدمج محاكـ البداية،

كالصمح في القدس بالمحاكـ اإلسرائيمية ،كطمبت مف القضاة كالمكظفيف الفمسطينييف االلتحاؽ بالك ازرة

اإلسرائيمية ،كفصمت القضاء النظامي في القدس عف الضفة الغربية ،كألحقتو بالقضاء اإلسرائيمي ،لكنيا

أبقت عمى المحاكـ الشرعية اإلسبلمية ،كحاكلت استمالة قيضاتيا كمكظفييا ،كلكنيا لـ تنجح كاستمر
القضاة الشرعيكف في رفض التعاكف مع سمطات االحتبلؿ( .عامر)54 :2009 ،
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 التيويد الثقافي:
عندما تـ ضـ الجزء الشرقي مف مدينة القدس بعد العاـ  ،1967انتقؿ ممؼ التعميـ كغيره مف الممفات

األخرل ،إلى إدارة الحكـ العسكرم "اإلسرائيمي" أك ما يسمى بضابط ركف التعميـ ،ككضع التعميـ االبتدائي
تحت رقابة ما تسمى بػ "ك ازرة المعارؼ" اإلسرائيمية ،كالتعميـ الثانكم تحت رقابة بمدية االحتبلؿ في القدس،

كما أيغمؽ مكتب التعميـ في القدس ،كسجنت قكات االحتبلؿ مدير التربية كالتعميـ كمساعده ،لعدـ تعاكنيما
معيا ،أما المدارس األجنبية فسمح ليا بإدارة شؤكنيا ،كاف ظمت تخضع لضغكط مباشرة ،كغير مباشرة مف

قبؿ االحتبلؿ كخاصة في المناىج( .زناتي)99 :2000 ،

 كقد أىممت سمطات االحتبلؿ التعميـ بشكؿ ممحكظ ،في ظؿ تعدد المرجعيات التعميمية في القدس،كما تفرض مناىج تعميمية صييكنية تتعمد لتشكيو االنتماء الفمسطينييف ،كتحرؼ الحقائؽ التاريخية

بخاصة فيما يتعمؽ بالقدس( .محسف)129 :2010 ،

 كقاـ االحتبلؿ بتغيير بعض أسماء المدارس؛ ألنيا تذكر الشعب بحقكقو الشرعية ،كعمد إلى طمسض مضجعو ،فألغى الكممة مف كؿ السجبلت
كممة (الجئ)؛ كي ال تظؿ ىذه الكممة شبحان ىيقي ٌ
كالمعامبلت الرسمية الحككمية ،كبالتالي منع تدكينيا عمى لكحات اإلعبلنات كاإلحصاءات كالبيانات،
بدعكل أف التعميـ الحككمي كالصحة الحككمية ،كغيرىا مف الدكائر الحككمية ،كما قاـ بتحديد القبكؿ

في الصؼ العاشر (األكؿ الثانكم) ،كىك الصؼ الغير مكجكد في مدارس الككالة ،كالتي تنتيي
خدماتيا في الصؼ التاسع (الثالث اإلعدادم) ،كخضكعو لعكامؿ السف ،كمجمكع الدرجات ،كما أدل

لفقداف العشرات مف طمبة ،كطالبات القطاع لحقيـ في مكاصمة التعميـ الثانكم ،باإلضافة إلى انتياؾ

االحتبلؿ لحقكؽ العامميف في قطاع التعميـ ،فالسمـ الكظيفي لممعمـ أقؿ مف أقرانو في الدكائر

الحككمية األخرل( .كنعاف)258 :2009 ،

 كفي عاـ  ،1989قامت سمطات االحتبلؿ بإغبلؽ العديد مف المدارس في القدس ،كمنيا :مدرسةدار األيتاـ االبتدائية اإلسبلمية ،كالمدرسة الصناعية (اليتيـ العربي) ،كمدرسة دار األيتاـ اإلسبلمية
الصناعية ،كمدرسة الرشيدية الثانكية لمبنيف ،كدار الطفؿ العربي ،كدار اليتيـ اإلعدادية كجمعية

الشابات المسممات كالمدرسة المأمكنية ،كمدارس الطكر اإلعدادية لمذككر كاإلناث ،باإلضافة إلى
إغبلؽ المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث كالتي تشمؿ شعفاط الثانكية لمبنيف( .مركز القدس

لئلعبلـ)24–23 :1989 ،

كفي تمؾ الفترة حاكلت حككمة االحتبلؿ حينيا تطبيؽ المنياج اإلسرائيمي بيدؼ طمس الشعكر

الكطني ،كالقيـ العربية الفمسطينية في شرقي القدس ،كقد فرض المنياج فعبل في المدارس الثانكية
الخاضعة لسيطرة االحتبلؿ ،كلكف الفمسطينييف قاكمكه ،بمف فييـ أعضاء الييئة التعميمية ،مما أدل إلى

إجراءات اسرائيمية عقابية بحؽ المدارس ،كالمعمميف كالطمبة ،كمنيا إغبلؽ المدارس كالطرد كاالعتقاؿ،
37

كتكحدت جيكد المقدسييف في مقاكمة محاكالت االحتبلؿ المستمرة لتيكيد التعميـ ،تحت مظمة لجنة

المدارس الخاصة ،كالتي ضمت مدارس األكقاؼ ،كالمدارس التابعة لمجمعيات ،أك مجالس األمناء
كالكنائس كاألديرة ،كالمدارس الخاصة األجنبية التي استمرت في تدريس المنياج األردني ،حيث لعبت ىذه

المجنة دكر المرجعية لمتعميـ في القدس ،كارتبطت مع دائرة شؤكف األرض المحتمة في األردف،كما امتنع

الفمسطينيكف عف إرساؿ أطفاليـ إلى المدارس الحككمية كأرسمكىـ إلى المدارس الخاصة حيث المنياج
األردني ،ثـ ازدىرت فكرة إيجاد مدارس بديمة لمعرب ،كىي الفكرة التي تبنتيا جمعية المقاصد الخيرية

اإلسبلمية عاـ  ،1969بدعـ مف الحككمة األردنية التي استمرت بدفع ركاتب المعمميف الذيف عممكا معيا
قبؿ االحتبلؿ ،بينما غطت جمعية المقاصد ركاتب المعمميف الجدد( .إدارة اإلعبلـ كالمعمكمات)9–8 :2009 ،

 -3السياسة الستيطانية:
بعد أف اقتحمت قكات االحتبلؿ شرؽ مدينة القدس ،كىاجمتيا كسيطرت عمييا ،كدمرت مئات

المساكف كالمتاجر ،كالمباني العامة كىركب عدد كبير مف سكاف المدينة( ،الخطيب  )98-97 :1975،دعا

"بف غكريكف" في خطاب لو يكـ /7حزيراف-يكنيك ،1967/إلى تكثيؼ االستيطاف في القدس فك انر.
(المدني.)69 :2011،

كلـ تقتصر ىذه االستم اررية في الفكر االستيطاني الصييكني عمى حككمة االحتبلؿ التي قامت

باحتبلؿ األراضي العربية عاـ  ،1967كانما ظيرت جمية في سياسات كافة الحككمات اإلسرائيمية

المتعاقبة.

 مراحل تطور الستيطان في مدينة القدس من الفترة (:)1993-1967أتاحت حرب حزيراف 1967ـ لمقكات اإلسرائيمية إحكاـ قبضتيا عمى الجزء المتبقي مف مدينة القدس

(السكاحرم ،)111 :1984 ،كقد كافؽ الكنيست اإلسرائيمي عمى قرار ضـ إلحاؽ القدس الشرقية بإسرائيؿ

سياسيان ،كاداريان بمكجب األمر رقـ  2064الذم صدر في الصفحة  690مف نشرة األنظمة( .قاسمية،

)40- 39 :1979

كقد اعتبر الييكد التكسع االستيطاني فريضة دينية ،كما أفتى بذلؾ الحاخاـ "ييكدا ككؾ " قائبلن :قد

أمرنا اهلل أف نستكلي عمى األرض ،كنستكطنيا ،بمعنى االستيبلء ىك الغزك ،فأداؤنا لفريضة الغزك ىك
الذم يمكننا مف أداء فريضة االستيطاف( .شاش)69 :1997 ،

كقد حرصكا خاصة عمى استيطاف الييكد في القدس ،لما تمثمو مف مكانة في نفكسيـ فازداد عدد

المياجريف إلييا بعد حرب  ،1967مما زاد مف بناء المستكطنات داخؿ كخارج المدينة ،كتكسيع حدكدىا
شرقان كشماالن( .محجكب)180 :2013 ،
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كقد بدأت عمميات االستيطاف الييكدم في القدس الشرقية بعد حرب 1967ـ عمى خطيف :األول:
استيطاف القدس القديمة التي تتألؼ مف أربعة أحياء عربية كىي :الشرؼ ،كالباشكرة ،كالمغاربة ،باب

السمسمة ،كذلؾ مف خبلؿ ىدـ كنسؼ المساكف القديمة،كبناء المساكف الجديدة لمييكد،كمف خبلؿ مصادرة

األراضي األميرية ،كاألكقاؼ كاصدار القكانيف التي تمنع العرب مف بناء مساكنيـ كترميميا ،والثاني:
االستيطاف في حدكد أمانة القدس ،حيث بدأت بإقامة حزاـ مف األحياء السكنية الييكدية التي تحيط
بالقدس مف الشماؿ ،كالجنكب حيث تـ بناء تسع مستعمرات شكمت فيما بعد الحزاـ الثالث مف أحزمة

االستيطاف حكؿ المدينة ،يحاصر أحدىا البمدة القديمة كضكاحييا،كيحاصر الثاني األحياء العربية الكاقعة

خارج السكر ،والثالث ىك مجمكعة مف المستكطنات تشكؿ نقاط تدعيـ استيطانية مف أجؿ خنؽ التجمعات
العربية( .معركؼ) 102–99 :1994 ،

كعند تكلي اسحؽ شامير رئاسة كزراء حككمة االحتبلؿ ما بيف عامي ( ،)1992-1988أطمؽ
العمميات االستيطانية دكف قيكد ،أك ضكابط في كؿ أجزاء الضفة الغربية بما فييا القدس ،كزرع عشرات

المستكطنات حكؿ المدف ،كالقرل الفمسطينية كفيما بينيا ،بقصد خمؽ حقائؽ جغرافية ،كسكانية تحكؿ دكف
إتاحة إقامة كياف فمسطيني منفصؿ عف حدكد دكلة االحتبلؿ( .شاش)111-110 :1997 ،

 ىذا وقد مر الستيطان ومصادرة األراضي في القدس من ( ،)1993–1967بأربعة مراحل:المرحمة األكلى مف عاـ  ،1967إلى عاـ  ،1970حيث صادرت قكات االحتبلؿ ( )4827دكنـ مف

أراضي القدس ،كالمرحمة الثانية مف عاـ  ،1970إلى عاـ  ،1977حيث صادرت سمطات االحتبلؿ
" "12980دكنمان مف أراضي القدس ،كالمرحمة الثالثة مف عاـ  ،1977إلى عاـ  ،1990حيث صادرت

فييا سمطات االحتبلؿ " "160037دكنمان مف أراضي القدس (عناب ،)97–94 :2001 ،كالمرحمة

الرابعة :ىي مرحمة التسعينيات ،حيث تـ مصادرة أكثر مف " "3850دكنمان مف أراضي جبؿ أبك غنيـ مف
األراضي التابعة ألـ طكبى كبيت ساحكر إلقامة مستكطنة ىار حكماه (جبؿ ابكغنيـ) ،كذلؾ عاـ .1991

(باركد)121 :2005 ،
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جدول رقم ()3

يبين مراحل مصادرة األراضي في القدس في الفترة ما بين عامي:1993-1967
مراحل

المصادرة

المرحمػػة
األكلى

المرحمة

الػثػانػية

مساحة األرض

تاريخ

المصادرة بالدونم

المصادرة

3345

1968

موقع األراضي المصادرة

المستوطنات التي أُقيمت عمى ىذه
األرض

لفتا،بيت حنينا ،شعفاط،جبؿ

التمةالفرنسية،الجامعة العبرية،جبؿ

المشارؼ

سككبس ،رامات إشككؿ

485

1968

لفتا،حي الشي جراح

معمكت دفنا

765

1968

حزما ،بيت حنينا

نفي يعقكب

116

1968

البمدة القديمة

الحي الييكدم

470

1970

حزما،بيت حنينا

نفي يعقكب

4840

1970

لتا ،بيت إكسا

رامكت

2240

1970

2700

1970

الشي سعد،أبك طكر ،صكر
باىر
بيت جاال،شرفات بيت
صفافا

تمبيكت الشرقية
جيمك

1200

1970

الراـ ،قمنديا ،بيت حنينا

عطركت

130

1970

كادم الربابة(حي بف ىنكـ)

ماميبل

100

1970

حي الشماعة

منطقة عامة(شارع يافا)

600

1970

أبك طكر

رامات راحيؿ

4400

1980

حزما ،بيت حنينا

بسغات زئيؼ

الثالثػة

137

1982

قمنديا

عطركت

المرحمة

1850

1991

بيت ساحكر ،أـ طكبا

ىارحكماء

2024

1992

شعفاط

ريخس شعفاط

المرحػمة

الرابعػة

المجمكع

`19مستكطنة

25402

(اسحاؽ ،خميميو)43- 42 :2012 ،

كيتضح مف الجدكؿ أعبله ،أف سمطات االحتبلؿ قد صادرت آالؼ الدكنمات في القدس ،كتمؾ

األراضي جميعيا أر و
اض فمسطينية عربية ،قامت بمصادرتيا ،كتيجير سكانيا الفمسطينييف منيا ،كأقامت

عمييا المستكطنات ،منتيكةن ما جاء بو القانكف الدكلي اإلنساني مف تحريـ التيجير القسرم لمسكاف،

كمصادرة األراضي ،كانشاء المستكطنات.
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المبحث الثالث :السياسة اإلسرائيمية في القدس ()2000-1993
مارست سمطات االحتبلؿ سياساتيا الثبلث األساسية ،السياسة القانكنية كالسياسة التيكيدية ،كالسياسة

االستيطانية تجاه مدينة القدس ،كسكانيا كسكؼ يبيف ىذا المبحث إمعاف سمطات االحتبلؿ كتشدده في

تمؾ السياسات تجاه القدس.

أولً-السياسة اإلسرائيمية الحكومية تجاه القدس ما بين عامي(:)2000–1993
أ -سياسة حككمة حزب العمؿ مف الفترة( :)1996-1992حيث صعد حزب العمؿ في تمكز ،1992
إلى سدة الحكـ في إسرائيؿ ،كتكلى إسحاؽ رابيف رئاسة الحككمة ،كانطمقت التكجيات السياسية

الحككمية نحك قدس مكحدة ،كعاصمة أبدية لدكلتو ،كمف أجؿ بمكغ ىذا التصكر كتحقيقو عمى أرض

الكاقع ،قامت حككمة العمؿ بزعامة إسحاؽ رابيف في التكصؿ إلى اتفاؽ في /13أيمكؿ-

سبتمبر 1993/مع منظمة التحرير الفمسطينية يسميت بػ "إعبلف المبادئ" ،ينص عمى :تأجيؿ بحث
مكضكع القدس إلى ما بعد عاميف ،كقد ىدفت سمطات االحتبلؿ بذلؾ ،زيادة إحكاـ السيطرة عمى
المدينة المقدسة ،كبمكغ خطكات متقدمة عمى طريؽ تيكيد المدينة ،ليقؼ الفمسطينيكف يكـ المفاكضات

النيائية بشأف القدس منحنى الرؤكس لسياسة األمر الكاقع ،كالغريب أف ىذا اإلعبلف اقتصر عمى
إشارة فقط بشأف مشاركة فمسطيني القدس في انتخابات الحكـ الذاتي( .الدجاني)249 :1980 ،

كقد لجأ الكنيست في عيد حككمة العمؿ الصييكنية إلى استصدار قانكف جديد يمنع السمطة
الفمسطينية مف مزاكلة نشاطيا مف داخؿ القدس في / 26كانكف ثاني-يناير ،1994/لمقضاء عمى أم

مظير لمسيادة العربية عمى القدس ،ثـ تبع ىذه الخطكة أف أمرت الحككمة الييكدية في أيار-مايك،1995/
بإخبلء عدد مف المؤسسات الفمسطينية المكجكدة في المدينة ،كاالستيبلء عمى " "4400دكنـ لدعـ

االستيطاف ،حتى ال يبؽ لمفمسطينييف في نياية عاـ  ،1994إال  %21مف األرض ،كىي في أغمبيتيا

مناطؽ جبمية كعرة ال تصمح لمسكف إال  %4منيا فقط ،كقد أصدرت حككمة العمؿ أيضان أربعة ق اررات
ىامة تتجو بالمدينة نحك إتماـ التيكيد الكامؿ ،كىذه الق اررات :تحكيؿ إدارة البمدية مف إدارة عربية فمسطينية

إلى إدارة ييكدية ،كتحكيؿ اإلجراءات ،كالمكائح كالقكانيف في المدينة إلى الطابع الييكدم ،تغير أسماء

الشكارع كالطرؽ كالساحات العربية كاستبداليا بأسماء ييكدية صييكنية،كبعد اغتياؿ رابيف عاـ ،1995

كصعكد شمعكف بيرس إلى رئاسة الحككمة ،أخذ االستيطاف الييكدم في القدس قكة دفع جديدة ،حيث سار

بيرس عمى خطى رابيف بشأف القدس( .اليزايمة)164-162:2011،

كالجدير بالذكر ىنا أنو كفي شير أيار-مايك ،1994/تـ االنتياء مف إعداد خطة مشركع متركبكليتاف

القدس ،كىذا المشركع ىدؼ إلى تكسيع حدكد القدس ،عمى مساحة تقدر ب  %40مف مساحة الضفة

الغربية؛ لتشمؿ األراضي الممتدة مف بيت شيمش غربان ،كأريحا كالبحر الميت شرقان ،كمداخؿ مدينة الخميؿ
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جنكبان ،كمنطقة المبف شماؿ راـ اهلل شماالن ،بمساحة تقدر بػ 2850كـ ،2كمع إدراؾ مصممي المخطط
لضركرة احتكاء المنطقة عمى أكثر مف  600ألؼ فمسطيني ،إال أف التعميمات المعطاة ليـ طمبت بتجاىؿ

ىذا الكجكد( .غنيـ)136 :1999 ،

ب -كبعد اعتبلء حزب الميككد السمطة في صيؼ عاـ  ،1996بزعامة بنياميف نتنياىك ،كالذم كاف

أحد أىداؼ حممتو االنتخابية ،إلغاء القيكد عمى حركة االستيطاف في الضفة الغربية ،حيث أقدمت
ىذه الحككمة عمى بناء مستكطنة في جبؿ أبك غنيـ تشكؿ خطكة كبيرة لمشركع البكابة الشرقية،

كالغرض منو عزؿ القدس كضكاحييا عف باقي الضفة الغربية ،كمنع أم ارتباط أك تكامؿ مستقبمي
لمدينة القدس مع باقي األقاليـ الفمسطينية األخرل( .الشامي)3 :2010 ،

كىنا نذكر أف الشعار الذم اتخذه نتنياىك في حممتو االنتخابية  ،كالتي جعمو يفكز عمى بيريس ىك:

بيريس يقسـ القدس ،كىذا إف دؿ عمى شئ إنما يدؿ عمى سياسة متشددة تجاه المدينة كمكاطنييا.

كقد قاـ نتنياىك في تاري /26أيمكؿ-سبتمبر ،1996/بافتتاح نفؽ تحت المسجد األقصى كالذم أدل

إلى انتفاضة فمسطينية ،كقد أصدر نتنياىك خبلؿ عمر حككمتو ( )33ق ار انر استيطانيان ،كفي عيده أيضان

كفي مطمع عاـ  1997كضعت كثيقة مشتركة بيف الميككد ،كحزب العمؿ كتتضمف أف القدس عاصمة
إسرائيؿ ضمف حدكدىا البمدية الحالية ،كتككف مكحدةن تحت السيادة اإلسرائيمية ،كأف عمى الفمسطينييف أف
يعترفكا بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،كيتـ تكسيع المدينة عمى نطاؽ كاسع جدان( .اليزايمة)163:2011 ،

كتتضح سياسة نتنياىك تجاه القدس في تمؾ الفترة عندما كافؽ عمى أحدث مشركع تيكيد لمقدس ،كىك

مشركع المتركبكليتاف الذم قدمو مكشيو ليكف رئيس لجنة المشركع في /11أيار-مايك ،1998/حيث كاف
كاضحان لو ،كلحككمتو مدل خطكرة المشركع عمى عممية السبلـ ،إال أف نتنياىك استمر في التضميؿ لمعالـ
أجمع حيث أعمف أف ىذا المشركع سيؤدم إلى تطكير المنطقة ،كأنو ينطكم فقط عمى تغيير إدارم في

حدكد القدس ،كليس تغي انر سياسيان ،كأف بمدية القدس الحالية ستككف بمديةن عميا يشترؾ فييا ( )22ممثبلن
يمثمكف ( )22منطقةن تنظيـ يشمميا المشركع ،لكف الحقيقة أف المشركع أضاؼ إلى حدكد القدس الكبرل
السابؽ عشرة مستكطنات يقطنيا  34ألؼ مستكطف ،كيزيد مف مساحة القدس الكبرل مف  123كـ 2إلى
2

 600كـ  ،كىذا يعني السيطرة عمى أكثر مف ثمث مساحة الضفة( .أبك حمك)122–121:2002 ،

حزب العمؿ اإلسرائيمي بزعامة ييكد باراؾ لتسمـ زماـ الحكـ في إسرائيؿ ،كفي
ج -كفي عاـ  ،1999عاد
ي
عطاء( .الشامي،
خبلؿ فترة قصيرة مف الزمف زاد عدد عطاءات البناء في المستكطنات عمى 4112
ن
مرجع سابؽ)3 :

كقد لجأ باراؾ إلى تشكيؿ لجنة أمنية خاصة بالقدس ،كقد أكصت ىذه المجنة بتنفيذ سمسمة مف

اإلجراءات ضد الفمسطينييف ،كمدينة القدس ،كمف ىذه التكصيات :منع البناء أك الترميـ في المسجد
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األقصى ،كساحاتو ،كفتحو لممسمميف كلغير المسمميف ،كفتح الحكار مع األردف لبحث مكانة القدس فيما
يخص المقدسات في المدينة ،كالضغط عمى الشي رائد صبلح رئيس الحركة اإلسبلمية داخؿ المناطؽ

التي احتمت عاـ  ،1948بعدـ القياـ بأية إصبلحات ،أك بناء في الحرـ القدسي ،كمنع دخكؿ مكاد البناء

إلى ساحات الحرـ ،اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميندسيف ،كعماؿ البناء الذيف يرسك عمييـ العطاء،
كينفذكنيا في المسجد األقصى كايقاؼ خطب التحريض يكـ الجمعة ضد االحتبلؿ( .ىزايمة)169 :2011 ،

كيتبيف مما سبؽ أف الحككمات اإلسرائيمية ليككدية أك عمالية لـ تختمؼ عف بعضيا البعض في

تكجياتيا ،كسياساتيا تجاه القدس ،فمدييما سياسة ثابتة ،ككاضحة تتضمف أف القدس ىي العاصمة

المكحدة لدكلة االحتبلؿ ،كأف عمييـ العمؿ بكؿ الكسائؿ ،كاألساليب الممكنة لتكسيعيا عمى حساب أراضي

الضفة الغربية ،في نفس الكقت تيكيدىا ،كتفريغيا مف سكانيا الفمسطينييف.

ثانياً -أىم الممارسات اإلسرائيمية تجاه المقدسيين في القدس ما بين عامي (2000-1993م):
أ -الممارسات اإلسرائيمية تجاه المسجد األقصى:
كفي تاري /24أيمكؿ-سبتمبر ،1996/فتحت سمطات االحتبلؿ نفؽ تحت السكر الغربي ،حيث تمتد
الحفريات اإلسرائيمية مف الجنكب الغربي لممسجد األقصى تجاه الغرب بعمؽ مف  9–6أمتار ،كقد استغمت

إسرائيؿ فرصة حفر مجارم /1نيساف-أبريؿ ،1997/لمقياـ بحفريات جديدة قرب حائط البراؽ ،كقد نشرت

في تاري /6أيار-مايك ،1997/مخططيا لتكسيع ساحة البراؽ في حي الكاد المحاذم لمحائط الغربي

لممسجد األقصى ،كالكاقع كسط أحد األحياء العربية ،كقد تـ الكشؼ في تاري /31آب-أغسطس،1999/
مخططات إسرائيمية ليدـ القصكر األمكية المحاذية لممسجد األقصى المبارؾ ،كتكسيع حائط البراؽ بقصد

تيكيد المكاف ،كتخريب المعالـ اإلسبلمية( .التميمي)247:2008 ،

كفي /28أيمكؿ-سبتمبر ،1996/كفي أعقاب حفر النفؽ أسفؿ منطقة المسجد األقصى اتخذ مجمس
األمف ق ارره رقـ  1073الذم دعا إسرائيؿ لمكقؼ الفكرم ،كالعكدة عف كؿ األفعاؿ الناجمة عف تصعيد

األكضاع( .التميمي ،المرجع السابؽ)241 :

في تاري /28أيمكؿ-سبتمبر ،2000/دخؿ شاركف المسجد األقصى ،محاطان بثبلثة أالؼ جندم
نظامي ،كقد ًّ
رد المسممكف الذيف كانكا في المسجد عمى ىذا االستفزاز برشؽ شاركف بالحجارة لمنعو مف
تدنيس حرمة المسجد ،لكنو أصر عمى التحدم ،ككاف ىناؾ إطبلؽ نار كثيؼ عمى المتظاىريف أدل إلى

إصابة ما يزيد عمى عشريف مصميان ،كبعد أف دافع المسممكف عف األقصى بجدار بشرم متراص،بيت
المحتمكف النية ضد المصميف ففي اليكـ الثاني فتحكا أبكاب األقصى ،كأخمكا مركز الشرطة التابع ليـ،
ككزعكا جنكدىـ ،كقبؿ انتياء صبلة الجمعة اقتحـ أكثر مف ثبلثة أالؼ جندم األقصى مطمقيف الرصاص
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الحي ،كقنابؿ الغاز عمى المصميف مما أكقع أكثر مف ستة شيداء ،كمئتي جريح في ساحة المسجد
األقصى ،ككاف ذلؾ سببان في انتفاضة األقصى( .غكادرة)74 :2007 ،

ب -الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق المشاركة لممقدسيين ما بين عامي(:)2000–1993
لـ تيغير مشاركة المقدسييف في االنتخابات لممجمس التشريعي التي تمت في شير يناير مف عاـ
 ،1996مف الجك السائد في المدينة ،كلـ تنتقص مف سيادة إسرائيؿ عمييا كما أكد زعماء إسرائيؿ ،فقد
قيدت الشرطة اإلسرائيمية حرية المرشحيف ،كمنعت ميرجانات خطابية دعت إلييا حركة فتح كاشترطت
الحصكؿ عمى إذف مسبؽ لكؿ نشاط مف المجنة المركزية لبلنتخابات التي تحصؿ بدكرىا عميو مف الجية

اإلسرائيمية مف خبلؿ المجنة الفرعية لمجنة الشؤكف الدينية مف جية ،كتمت مشاركة عدد محدكد مف
المقدسييف في االقتراع داخؿ المدينة مف خبلؿ خمس مراكز بريد ،كلـ تسمح إسرائيؿ بختـ اليكيات

اإلسرائيمية مف قبؿ لجاف الصناديؽ ،كاشترطت فرز األصكات خارج القدس ،كفي مناطؽ الحكـ الذاتي.
(حمبي)18 :2006 ،

ج -الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق اليوية لممقدسيين:
تكاصؿ سمطات االحتبلؿ سمب سكاف القدس المحتمة حقيـ في المكاطنة في مدينتيـ ،تحت غطاء
تشريعي ،كقانكني إسرائيمي ،أك بإصدار أكامر إدارية ،كتعتمد إسرائيؿ في تطبيؽ سياسة "الترانسفير
الصامت" ،عمى قرار منح اإلسرائيمييف المقيميف في القدس المحتمة "حؽ اإلقامة الدائمة " في المدينة أم

منحيـ كضعان انتقاليان بيف المكاطنة ،كالبلمكاطنة الكاممة حيث يصنؼ المقدسيف كمقيميف ،كليس كمكاطنيف
كيحدد قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ عاـ /1952المادة (11أ) ،الحاالت التي يتـ فييا سحب اإلقامة الدائمة

لممقدسيف ،كىي :الغياب خارج إسرائيؿ لمدة سبع سنكات عمى األقؿ ،كالحصكؿ عمى جنسية أخرل ،كأم
معايير أخرل تبتكرىا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي القتبلع الفمسطينييف مف القدس( .منظمة التحرير
الفمسطينية سمسمة تقارير القدس)49 :2010 ،1

كفي ىذه المرحمة مف السياسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطيني المقدسي ،كالتي استيدفتو كاستيدفت مكانتو

كمقيـ غير مرغكب فيو في المدينة ،فبدأت ك ازرة الداخمية في منتصؼ التسعينات بخطكات إدارية ،كقانكنية
تسارعت في السنكات التي تمت ،كرمت فييا إلى إلغاء حؽ اإلقامة الدائمة لبضعة آالؼ مف المقدسييف

بحجة مككثيـ خارج المدينة ،كنقؿ "مركز حياتيـ" إلى إحدل الدكؿ العربية أك األجنبية حتى كلك كاف

السبب السعي كراء الرزؽ أك طمبان لمعمـ.

كقامت ك ازرة الداخمية بحممة مكثفة لػ "سحب اليكيات" ،كمف األرقاـ المتكفرة في ىذا الخصكص كىي

جزئية ما يمي )689( :مقدسيان فقدكا حقيـ باإلقامة سنة  )606( ،1996مف المقدسييف فقدكا حقيـ في

سنة  ،1997أما في سنة  ،1998فبمغ العدد ( )788مقدسيان ،كفي سنة  1999فقد ( )394شخصان حقيـ
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في اإلقامة ،كيجدر التكضيح بأف ىذه األرقاـ تتعمؽ بالبالغيف (األب كاألـ) ،كال تشمؿ عدد األطفاؿ.
(حمبي)19 :2006 ،

د -الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق التعميم لممقدسيين ما بين عامي (:)2000–1993
بناء عمى ما نصت عميو
أنشئت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في ( /28آب-أغسطس1994/ـ) ،ن
اتفاقية (غزة-أريحا) كاتفاؽ انتقاؿ السمطات ،كفي عاـ  ،1996أنيطت صبلحيات التعميـ العالي بك ازرة
جديدة حممت اسـ ك ازرة التعميـ العالي ،كالبحث العممي ،فيما ظمت الك ازرة األـ تحمؿ اسـ ك ازرة التربية

كالتعميـ ،كتسممت مسؤكلية التعميـ في الضفة الغربية ،كقطاع غزة بجميع جكانبو كمختمؼ مستكياتو،
باستثناء القدس ،حيث تسممت فقط مدارس األكقاؼ ،أما مدارس ككالة الغكث كالمدارس الخاصة فيما ال

تتبع قانكنيان لمسمطة الفمسطينية ،كلكنيا عممت بالمنياج الفمسطيني( .كنعاف)259 :2009 ،

كمف أكثر الممارسات التي اتبعتيا سمطات االحتبلؿ تجاه حؽ التعميـ لممقدسييف في تمؾ الفترة ىي:
التحكـ بالميزانيات ،كنظاـ التعميـ في جزء كبير مف مدارسيا ،خمؽ كضعان ال يسيـ بتاتان في تشكيؿ ثقافة
فمسطينية ،كىكية كطنية لدل الطمبة المقدسيف بؿ العكس تـ إظيار المضاميف االحتبللية الييكدية عمى
حساب المضاميف الفمسطينية ،كلـ تعمؿ سمطة االحتبلؿ بالرغـ مف سيطرتيا عمى شرقي القدس عمى

تحسيف كضع المكاطنيف ىناؾ ،بما فييا كضع المدارس ،كعمى صعيد آخر أدل تدني نسبة الركاتب في
المدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في القدس ،كالتي تعمؿ تحت مظمة األكقاؼ اإلسبلمية ،إلي
اإلحجاـ عف التقدـ لمعمؿ فييا ،كالتكجو إلي مدارس المعارؼ ،كبمدية االحتبلؿ ،أك نحك المدارس

الخاصة ،إال أف الكقفة الفمسطينية الباسمة ،كالرد الفمسطيني الكطني الكاعي كالحاسـ كالجرمء ،كاف رافضان

مطبقان لممنياج األردني( ،في ذلؾ الكقت) ،كنتيجة لذلؾ
متحديان ،حيث تـ إنشاء مدارس األكقاؼ اإلسبلمية ٌ
تـ التراجع عف قرار ك ازرة المعارؼ في دكلة االحتبلؿ ،كتـ تدريس المنياج األردني في مدارسيا داخؿ
شرقي القدس ،كمف ثـ إعداد منياج فمسطيني يتناغـ ،كالخصكصية الفمسطينية عاـ  ،2000إال أف ذلؾ

لـ يمنع محاكالت سمطات االحتبلؿ المستمرة فرض سياساتيا لتشكيو الثقافة العربية اإلسبلمية( .حماد ،الفرا،

)29-28 :2012

مع ضركرة اإلشارة إلى أف سمطات االحتبلؿ قامت بإزالة شعار السمطة الفمسطينية عف إصدارات

الك ازرة ،ككما قامت بحذؼ العديد مف المفاىيـ ،كالقيـ الفمسطينية الكطنية ،كمنع التدريس في كتب التربية

الكطنية ،كاستبدلتيا بالمدنيات التي تأتي بمحتكل يشكه الحقائؽ الجغرافية كيزيؼ الحقائؽ التاريخية،

كيطمس كيشكه عقيدتنا اإلسبلمية كارثنا الحضارم كالثقافي كذلؾ
كتحد سافر ليكيتنا الفمسطينية ،مخالفان
ٌ
لممادة الرابعة مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي تنص عمى اتخاذ التدابير التشريعية اإلدارية إلعماؿ الحقكؽ
االجتماعية ،كاالقتصادية كالثقافية ،كما تتنافي مع المادة  30مف االتفاقية نفسيا ،التي تكفؿ لمطفؿ،
كأسرتو التمتع بثقافتيـ( .جكدة)72 :2006 ،
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ه -الممارسات الستيطانية في القدس ما بين عامي (:)2000-1993
أما بالنسبة لبلستيطاف فيك بمثابة التطبيؽ العممي كالفعمي لكؿ السياسات التي يرسميا الصياينة

كسكاء كانت الحككمة عمالية أـ ليككدية فقد اىتمت الحككمات اإلسرائيمية باالستيطاف بشكؿ كبير.

حيث ازدادت المستكطنات اإلسرائيمية بنسبة  %52منذ عاـ  ،1993كحتى عاـ  ،2000كقد كصؿ

عدد المستكطنات إلى  144مستكطنة ،عدا البؤر االستيطانية التي يتراكح عددىا ما بيف  40-25بؤرة،

كفي كقت قفز عدد المستكطنيف مف  127.000عاـ  ،1993إلى  200.000مستكطف دكف احتساب
عدد المستكطنيف في القدس الذم ييقدر عددىـ بنحك  180.000مستكطف كفؽ إحصائيات عاـ ،1999
أما مساحة المستكطنات عاـ  ،1993فتقدر بػ 77كـ 2أم  %1.3مف مساحة الضفة الغربية ،أصبحت

المساحة  150كـ 2عاـ  ،2000أم  %2.6مف مساحة الضفة الغربية ،في حيف تبمغ مساحة األراضي
التي تجرم عمييا عمميات االستيطاف بػ  3.000كـ 2أم  %50مف أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة

بكاقع  %60مف مساحة الضفة ك %32مف مساحة القطاع( .ربايعة)481 :2010 ،

كفي عاـ  ،1993بدأ التخطيط "لمقدس الكبرل" كالتي كاف يحمؿ لكاءىا بنياميف بف أليعازر كزير

اإلسكاف آنذاؾ ،مدعكمان بتعميمات مباشرة مف إسحاؽ رابيف ،كمف أىـ أىداؼ ىذا المخطط:خمؽ تكاصؿ
كاضح لمسكاف الييكد كتقميص التقارب كاالحتكاؾ مع العرب،كالحفاظ عمى تعزيز مكانة القدس الخاصة

كعاصمة إلسرائيؿ ،باإلضافة إلى ربط المستعمرات خارج حدكد البمدية مع داخميا بكاسطة (ممرات)

لتحقيؽ أغمبية ييكدية  %88مف الييكد ك %12مف العرب ،كىذه الخطة تيدؼ إلى إحداث تغيير

ديمكغرافي لمصالح اإلسرائيمي ،تنفيذان لرؤية إييكد أكلمرت (رئيس البمدية آنذاؾ) اليادفة إلى ضـ الكتؿ

االستيطانية الكاقعة خارج حدكد البمدية ،كاخراج التجمعات العربية ،كفصؿ المناطؽ الفمسطينية بعضيا
عف بعض ،كمنع قياـ عاصمة فمسطينية في القدس( .التفكجي)85 :2011 ،

كقد تـ اإلعبلف عف مشركع  E1عاـ  ،1994عمى مساحة تبمغ  12443دكنمان مف أراضي قرل
ً
ؽ عميو عاـ  ،1997مف قبؿ كزير الدفاع
الطكر ،عناتا ،العيزرية ،أبك ديس ،كييدؼ المخطط الذل
صكد ن
اإلسرائيمي آنذاؾ إسحاؽ مردخام إلى :إقامة منطقة صناعية عمى مساحة  1كـ ،2كاقامة  4000كحدة

سكنية ،كاقامة  10فنادؽ ،كيعتبر مف أخطر المخططات اإلسرائيمية لؤلسباب التالية :حيث إنو يسبب
إغبلؽ المنطقة الشرقية مف منطقة القدس بشكؿ كامؿ ،كتطكيؽ المناطؽ (عناتا ،الطكر ،حزما) بحيث

تنعدـ أم إمكانية لمتكسع المستقبمي باتجاه الشرؽ ،كمنع إقامة القدس الشرقية (كعاصمة لفمسطيف) ،كعدـ

إمكانية تطكيرىا باتجاه الشرؽ ،كما سيؤدم المشركع إلى ربط جميع المستعمرات الكاقعة في المنطقة
الشرقية كفي خارج حدكد بمدية القدس بالمستعمرات داخؿ حدكد بمدية القدس( .التفكجي)89 :2010 ،
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 كفي ىذه الفترة أيضان كضع "مخطط متركبكلتياف القدس" مخطط رئيس كمخطط تطكير لسنة ،1994الذم لـ ير في الحدكد المكسعة لبمدية القدس بعد الضـ ،كما لـ ير بالقانكف الدكلي ذاتو حاج انز أماـ
التخطيط ليس فقط لقدس بؿ لممناطؽ المحيطة بيا حتى ،كلك تكاجدت في الضفة الغربية كمستكطنة

"معاليو أيدميـ "( .حمبي)18 :2006 ،

 كتمؾ المخططات تيدؼ إلى عزؿ األحياء العربية الفمسطينية في القدس عف بعضيا البعض ،كتغييرالميزاف الديمغرافي لصالح الييكد ،كجميعيا سمسمة مف االنتياكات تتنافى تمامان مع قكاعد القانكف

الدكلي اإلنساني ،كقانكف حقكؽ اإلنساف لما فييا النتياكات جسيمة لئلنساف ،كأرضو كممتمكاتو.

 الستيطان بعد اتفاقيات السالم:

قائـ ،كاالستمرار أيضان في بناء مستكطنات جديدة ،فكاف
استمر االستيطاف في التكسع كالتمدد لما ىك ه
منيا في القدس :مستكطنة ريختس شعفاط ،كىي عمى أراضي شعفاط كبيت حنينا كأقيمت عاـ ،1994

كمستكطنة ىار شمكئيؿ ،كىي كاقعة عمى أراضي النبي صمكئيؿ كالجيب كبيرنباال كبيت حنينا ،كصكدرت

األراضي إلقامتيا عاـ  ،1995كمستكطنة ىار حكما ،الكاقعة عمى أراضي جبؿ أبك غنيـ بدأ البناء فييا

عاـ  ،1997كمستكطنة متسببة دانئيؿ ،الكاقعة عمى أراضي رأس العامكد ،كبدأ البناء عاـ ،1998

بناءعمى قرار ك ازرة البناء ،كاإلسكاف كقد بدأ العمؿ بو عمى مساحة
كمشركع باب الساىرة ،الذم تـ تنفيذه ن
ثبلثة دكنمات داخؿ السكر ،إلسكاف  50عائمة صييكنية كسط السكاف العرب ،كيتضمف المشركع بناء
كنيس ييكدم بقبة ذىبية منافسة لقبة الصخرة المشرفة ،كمشركع الحكض المقدس،كىك مف أخطر

المشاريع االستيطانية في القدس فيك يضـ البمدة القديمة ،ككادم قدركف في سمكاف كجبؿ الزيتكف في

الطكر ،كذلؾ باستغبلؿ قدسية مباني أك كيكؼ لصبغ المنطقة بصبغة دينية مقدسة( .جابر-67 :2009 ،
)68

كىكذا نبلحظ أف عدد الييكد في القدس الشرقية قبؿ  5حزيراف كاف صف انر كفي عاـ  ،1990أصبح

120ألفان ،كعاـ  ،1996زاد العدد إلى 167ألؼ ييكدم مقابؿ  155ألؼ عربي ،كبمغت مساحة األراضي

المصادرة في القدس الشرقية حتى عاـ  %71 ،1996منيا  %34بحجة المصمحة العامة ك%40

مناطؽ خضراء ،كيمنع البناء فييا ،كخبلؿ ىذه السنكات أنشأت الدكلة الييكدية  15مستكطنة ك 17حي نؿ
استيطانيان في القدس الشرقية ،كزيادة في مضايقة المقدسييف لمتخمي عف اإلقامة في القدس فقد فرضت
عمييـ الضرائب عمى أنيـ لـ يتمقكا إالَّ  %5مف الخدمات المقدمة لسكاف القدس( .ربايعة-475 :2010 ،
)476

كفي أعقاب تكقيع اتفاؽ "القاىرة" بتاري /4أيار-مايك ،1994/قاـ البرلماف اإلسرائيمي بسف قانكف

تطبيؽ االتفاؽ بشأف قطاع غزة كمنطقة أريحا لسنة  ،1994كقد حظر ىذا القانكف عمى السمطة

الفمسطينية فتح يممثمية ليا أك الدعكل إلى عقد اجتماع عاـ "في إسرائيؿ" إال بعد الحصكؿ عمى تصريح
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خطي مف الحككمة اإلسرائيمية ،كلـ يخص بالذكر القدس؛ حتى ال ييفيـ مف ذلؾ أف القدس تختمؼ عف أم
مدينة إسرائيمية أخرل( .حمبي)18 :2006 ،
جراء االستيبلء عمى أراضييـ كمصادرتيا ،كاقامة
كىناؾ العديد مف اآلثار عمى المكاطنيف المقدسييف َّ

المستكطنات عمييا ىك :تقميص المساحة الممنكحة لمعرب كتقييد حرية الحركة كتقييد النمك السكاني فييا.

(الدقاؽ)214 :1993 ،

ترؾ ىذا االعتداء عمى ممتمكات المقدسيف مجمكعة مف اآلثار االجتماعية تمثمت في التحدم الكبير
لمشاعر المسمميف في القدس ،عمى اعتبار أف القدس ىي كقؼ إسبلمي سمبيا الييكد مف أجؿ تيكيدىا،
كطرد أىميا منيا ،بؿ إف أخطر ىذه اآلثار ما يقكـ بو المستكطنكف مف اعتداءات يكمية عمي المقدسيف

العرب ،ألنيـ يركف أف ليس لمعرب أية حقكؽ سياسية أك قكمية في المدينة ،بؿ ييطالب المستكطنكف بطرد
المقدسييف مف ديارىـ إلى الضفة الشرقية لنير األردف ،بؿ كحتى يرفضكف مجاكرتيـ في المدينة حيث
أصدر رئيس الحاخاميف السفارديـ الشرقييف مردخام إلياىك فتكل تنص عمى تحريـ بيع الشقؽ لغير

الييكد ،كمف اآلثار االجتماعية ما تنسببو سياسة إخبلء المنازؿ عف طريؽ اليدـ أك القركض الممنكحة مف
بنؾ طفحكت إسرائيؿ الذم كاف يمنح المقدسييف قركضان لترميـ منازليـ القديمة بشركط تبدك سيمة
بظاىرىا ،كلكنيا تؤدم في النياية إلى حجز البنؾ عمى العقار ،كمف ثـ يؤكؿ ىذا العقار لمييكد كىكذا تتـ

المصادرة بغطاء قانكني( .الجدبة)113 :2011 ،

ترؾ انتياؾ حؽ التممؾ لممقدسيف آثا انر سكانية كبيرة ،مف خبلؿ محاكالت سمطات الحتبلؿ في تغير
الطابع السكاني في القدس ،إالَّ أف معدؿ الخصكبة لدل المرأة الفمسطينية أكبر بكثير مف معدؿ الخصكبة
لدل المرأة الييكدية ،مما يفسد عمى الييكد مخططاتيـ .لذلؾ بدأت تعمك األصكات داخؿ القيادات

الصييكنية بأف حؿ المسألة السكانية ال يتـ إالٌ مف خبلؿ عمميات الطرد كالتيجير الجماعي لمعرب.

(مصاكرة)15 :2004 ،

و -الممارسات اإلسرائيمية تجاه المنازل والبيوت المقدسية:
كصكالن إلى ىدؼ تحجيـ كتقميص التكاجد السكاني في المدينة؛ فقد أكجدت سمطات االحتبلؿ نظامان

متشددان فيما يتعمؽ بسياسة ترخيص المباني السكنية كغيرىا ،كحصرتيا بصكرة غير مباشرة في التقدـ
بطمبات رخص فردية لمبناء ،كاخضاعيا لسمـ بيركقراطي كظيفي مشدد ،بحيث تمضي سنكات قبؿ أف
تصؿ إلى مراحميا النيائية ،كعمى الرغـ مف مكافقة السمطات اإلسرائيمية المعنية بالسكاف في القدس

الشرقية عمى بناء ثبلثيف ألؼ كحدة سكنية لممستكطنيف في شير  ،1993 / 6إال أنيا لـ تعط التراخيص
البلزمة إال لبناء عشر آالؼ كحدة سكنية لممقدسييف( .جرادات)300 :1998 ،
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كقد كانت السمطات اإلسرائيمية قد أنشأت في العاـ  ،1997كحدة خاصة بالشرطة ،ميمتيا متابعة

قضايا ىدـ المنازؿ( .الييئة اإلسبلمية المسيحية)2010 ،

ك نتيجة القكانيف الصارمة التي تطبقيا بمدية القدس فيما يختص بنظاـ األبنية كالمساكف ،كاعتبار

معظـ األماكف العربية مناطؽ يمنع البناء فييا ،اضطر السكاف الفمسطينيكف لبناء مساكنيـ دكف إصدار
تراخيص مف البمدية ،التي ما انفكت تيدـ تمؾ البيكت منذ عاـ  ،1967تحت ىذه الذريعة ،لكف التاري

يشيد أف ىذا اإلجراء ليس سكل ذريعة تنتيجيا بمدية االحتبلؿ لتفريغ القدس الشرقية مف سكانيا العرب،

ففي عاـ  ،1967ىدمت السمطات اإلسرائيمية حي المغاربة في البمدة القديمة (حكالي  700منزؿ) ،كحكلتو
كيظير الجدكؿ أدناه عدد البيكت الميدمة مف عاـ  ،1994إلى عاـ
إلى مستكطنة "الحي الييكدم" ،ي
 ،2000تحت ذريعة البناء في المناطؽ المفتكحة رغـ أف ىذه المناطؽ ليس ممنكع البناء فييا حسب
القكانيف اإلسرائيمية بيدـ المباني المقامة في المناطؽ الخضراء فقط( .دائرة شؤكف القدس)42 :2014 ،

جدول رقم ()4
يبين عدد المنازل التي ىدمتيا سمطات الحتالل في القدس ()2000–1994
العام

عدد البيوت الميدمة

1994

29

1995

25

1996

17

1997

117

1998

47

1999

24

2000

28

(دائرة شؤكف القدس منظمة التحرير الفمسطينية)43–42 :2014 ،

كيتبيف لمدراسة مف الجدكؿ السابؽ استمرار سمطات االحتبلؿ في سياسة ىدـ المنازؿ في مدينة
القدس ،إال أف كتيرة ىذا اليدـ ازدادت بعد اتفاقية أكسمك ،كذلؾ مؤشر خطير عمى إصرار الحككمات

الصييكنية عمى تنفيذ مخططاتيـ تجاه المدينة ،بيدؼ السيطرة الكاممة عمييا.
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الخالصة:
خمصت الدراسة في فصميا األكؿ البعد التاريخي لمدينة القدس ،كمركرىا بالعصكر التاريخية

المختمفة ،مف العصكر الحجرية حتى العصر المعاصر ،ثـ كضحت أىمية القدس في الفكر الصييكني،
ككيفية تركيز المفكريف الصياينة عمى جمب ييكد العالـ بشتى األساليب الفكرية كالدينية كالسياسية ،كما

بينت الدراسة مدل التزييؼ في تمؾ األفكار.
ككضحت الدراسة السياسة اإلسرائيمية تجاه المقدسييف ما بيف األعكاـ  ،1993–1967كالتي تضمنت
سياسات األحزاب الحاكمة اإلسرائيمية ،كأىداؼ تمؾ السياسات في القدس ،كالتي تضمنت مجمكعة
السياسات مف ضمنيا :السياسة القانكنية كالتي استخدمتيا سمطات االحتبلؿ كأداة في تنفيذ جميع
مخططاتيا ،كالسياسة التيكيدية التي عممت مف خبلليا عمى التيكيد الديني كالثقافي كالديمغرافي كالقضائي

كالقانكني ،كالسياسة االستيطانية كالتي مرت بعدة مراحؿ متسارعة ،ىدفت إلى السيطرة عمى األرض في

المدينة المقدسة.

كتـ تكضيح السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس ما بيف األعكاـ  ،2000-1993مف سياسة الحككمات

المتعاقبة التي تكلت زماـ السمطة في تمؾ الفترة كالتي تكحدت في تكجياتيا تجاه مدينة القدس ،حيث

أصرت عمى ككنيا عاصمة لدكلتيـ كغير قابمة لمتجزئة.

كما بينت الدراسة الممارسات اإلسرائيمية تجاه المقدسييف في تمؾ الفترة ،حيث ممارساتيا تجاه حقكؽ

المقدسييف في الحريات الدينية ،كالمشاركة كاإلقامة كالتعميـ ،باإلضافة إلى انتياؾ حقيـ في التممؾ بكاسطة

االستيطاف الذم ىدؼ في تمؾ الفترة إلى ربط القدس بالمستكطنات اإلسرائيمية ،كتقميص الكجكد
الفمسطيني ،باإلضافة إلى سياسة ىدـ المنازؿ بيدؼ تيجير المقدسييف مف أماكف إقامتيـ في القدس،

لتغيير الميزاف الديمغرافي لصالح الييكد.

كتمؾ السياسات اإلسرائيمية التي ترجمت بممارسات مختمفة ،جميعيا منافية لما جاء في القانكف

الدكلي اإلنساني ،كالسيما اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كما سيتضح ذلؾ في الفصؿ البلحؽ.
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الفصل الثاني
الوضع القانوني لمقدس في ضوء القانون الدولي اإلنساني وق اررات الشرعية الدولية

المبحث األول :القدس في اتفاقية جنيف الرابعة
المبحث الثاني :القدس في ق اررات األمم المتحدة
المبحث الثالث :القدس في سياسة الدول الكبرى
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المبحث األول :القدس في اتفاقية جنيف الرابعة
أولً -معطيات حول اتفاقية جنيف الرابعة:
تمثؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كالمبرمة في /12آب-أغسطس ،1949/اإلطار القانكني الذم يحكـ
كضع السكاف المدنييف الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما ،كفي أم ظرؼ كاف ،عند قياـ حرب أك

احتبلؿ ،في أيدم طرؼ محارب ،أك دكلة محتمة ليسكا مف مكاطنييا ،كتستيدؼ االتفاقية إحاطة ىؤالء
بسياج متيف مف الضمانات ،كالحقكؽ التي تحكؿ بينيـ كبيف خضكعيـ لمممارسات القمعية أك
السكاف
و

التمييزية لدكلة االحتبلؿ ،كىناؾ قصكر كنقص في ىذه االتفاقية ،تـ تجنبيا في البركتكككؿ اإلضافي عاـ

 ،1977الذم عني بشأف حماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة( .ىنداكم)160:1998 ،

أ -تحديد األشخاص المدنيين المحميين بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة:
قد نصت المادة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ما يمي :األشخاص الذيف تحمييـ االتفاقية ىـ

أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما ،كبأم شكؿ كاف في حالة قياـ نزاع أك احتبلؿ تحت سمطة
طرؼ النزاع ليسكا مف رعاياه( .حمداف)17 :2010 ،

كما أكدت المادة ( )3بشأف حماية األشخاص المدنييف كقت الحرب عمى سرياف أحكاميا كقت

النزاعات المسمحة فنصت عمى أنو :تنطبؽ ىذه االتفاقية في حاؿ الحرب المعمنة ،أك أكثر مف األطراؼ
السامية المتعاقدة حتى لك لـ يعترؼ إحداىما بحالة الحرب (الركيضي)140- 148 :2012 ،

ب -المقصود بالحتالل الحربي قانونياً:
كقد جاء أكؿ تعريؼ لبلحتبلؿ الحربي في نص المادة ( ،)42مف البلئحة الممحقة التفاقية الىام
الخاصة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية ،كالمؤرخة في /18تشريف أكؿ-أكتكبر ،1907/حيث يعتبر اإلقميـ

محتبلن عندما يكضع بصفة كاقعية تحت سمطة جيش األعداء كال يمتد االحتبلؿ إال إلى األقاليـ التي تقكـ

فييا ىذه السمطة كتككف قادرة عمى ممارساتيا( .دكيؾ)32 :2002 ،

 كتتضمف سمطات القائـ باالحتبلؿ الحربي اآلتي:

 أف يعمؿ االحتبلؿ الحربي عمى إدارة اإلقميـ الخاضع لو ،إدارة فعمية مؤقتة ،مف خبلؿ المحافظة عمىالنظاـ العاـ ،كالحياة العامة في ىذا اإلقميـ ،كىذا ما تنص عميو المادة ( )43مف الئحة الىام.

()321 :1948 ،Mcnair

 -ال يجكز لمقائـ باالحتبلؿ الحربي أف يباشر أم اختصاص تشريعي إال في أضيؽ نطاؽ ممكف ،كىذا

يتضح مف نص المادة ( )43مف اتفاقية الىام التي لـ تمنح سمطات االحتبلؿ سكل صبلحيات
مؤقتة كمحدكدة كضركرية لمنظاـ العاـ ،أك دكاعي األمف ،بالقدر الذم تقتضيو الضركرة العسكرية
حيث ال يجكز ليا أف تصدر كافة أنكاع التشريعات كبغض النظر عف مكضكعيا أك تكقيتيا ،كما ال
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يجكز ليا أف تغير أك تعدؿ األكضاع التشريعية أك القضائية أك االجتماعية أك االقتصادية ،كما

تشير المادة ( )42مف اتفاقية الىام أنو يجب عمى القائـ باالحتبلؿ أف يحترـ القكانيف السائدة في
ذلؾ اإلقميـ الخاضع لبلحتبلؿ ،ما لـ يتعذر ذلؾ ،كقد أيدت ما سبؽ المادة ( )64مف اتفاقية جنيؼ

الرابعة( .دكيؾ)35 :2002 ،

 يتعيف عمى الغازم أف يحترـ القكانيف السائدة في اإلقميـ المحتؿ طبقان لما نصت عميو المادة ( )43مفالئحة الىام إال إذا ط أر مف الضركرات ما يجعؿ ىذا االحتراـ متعذ انر( .شعباف)21 :1989 ،

ج -نطاق تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة:

أما عف نطاؽ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،فمف حيث المكاف كالزماف تقرر المادة ( )2مف االتفاقية
انطباؽ االتفاقية في جميع حاالت إعبلف الحرب أك في حالة أم اشتباؾ مسمح آخر يمكف أف ينشب بيف
طرفيف أك أكثر مف األطراؼ الساميف المتعاقديف ،كتؤكد عمى انطباؽ االتفاقية في جميع حاالت االحتبلؿ

الجزئي أك الكمي ألراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة حتى إذا كاف ىذا االحتبلؿ ال يكاجو مقاكمة
مسمحة ،كالمادة ( ) 6تؤكد عمى أف تطبيؽ ىذه االتفاقية بمجرد ابتداء النزاع أك االحتبلؿ المذككريف في

المادة ( ،)2كأما بالنسبة لنطاؽ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ ،مف حيث األشخاص كاألعياف ،تنص المادة ()4
عمى أف :يدخؿ ضمف األشخاص الذيف تحمييـ ىذه االتفاقية ،األشخاص الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة
ما ،كفي أم طرؼ كيفما كاف ،عند قياـ حرب أك احتبلؿ في أيدم إحدل األطراؼ المتحاربة أك دكلة

محتمة ليسكا مف مكاطنييا ،كبخصكص األعياف التي تحمييا االتفاقية ،فقد أفاضت في بيانيا المادة ()53
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة ،فكفقان ليذه المادة يحظر عمى دكلة االحتبلؿ تدمير أية أمكاؿ منقكلة أك عقارية،
كيستكم في ذلؾ أف تككف األمكاؿ مممككة لؤلفراد أك جماعاتيـ أك الحككمة أك غيرىا مف السمطات العامة

أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية( .ىنداكم)169-160:1998،

كما تحظر المادتاف ( )47( ،)4مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ،1949حظ انر قاطعان عمى المحتؿ

ضـ اإلقميـ المحتؿ كفرضو سيادتو عميو ،كاتخاذ أية تدابير ذات طابع سيادم-176 :1968 ،stevens( .
)177

د -مظاىر الحماية التي يتمتع بيا سكان األراضي المحتمة من المدنيين في ظل اتفاقية جنيف الرابعة:
تعددت مظاىر الحماية التي يتمتع بيا المدنيكف في ظؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة كمنيا:
تضمنت المادة ( )27احتراـ شخص األفراد المحمييف ،كشرفيـ كحقكقيـ العائمية ،كعقائدىـ الدينية

كعاداتيـ كتقاليدىـ ،كالمادة ( )49حظرت التنقؿ اإلجبارم الفردم أك الجماعي ،أك ترحيؿ األشخاص
المحمييف مف األراضي المحتمة إلى دكلة االحتبلؿ أك إلى أراضي أية دكلة أيخرلٌ ،أيان كانت دكاعي ذلؾ،

كال يجكز لدكلة االحتبلؿ القياـ بإخبلء كمي أك جزئي لمنطقة معينة ،إال إذا تطمب ذلؾ مف السكاف أك
أسباب حربية قيرية ،كتحظر المادة ( )31استعماؿ أم نكع مف أنكاع اإلكراه ضمف المدنييف ،كتحظر
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المادة ( )32أية إجراءات يمكف أف تسبب في التعذيب البدف أك إبادة األشخاص المحمييف ،كتحظر المادة

( )33معاقبة أم شخص محمي عف ذنب لـ يقترفو كتحظر العقكبات الجماعية ،كأعماؿ السمب ،كتحظر
المادة ( )34أخذ الرىائف ،أما المادة ( )50فتدعك لتسييؿ اإلدارة الجيدة لجميع المنشآت المخصصة

لمعناية باألطفاؿ كتعميميـ ،كتسجيؿ نسبيـ ،كال يجكز بأية حاؿ تغيير حالتيـ الشخصية أك دمجيـ في

تشكيبلت أك منظمات تابعة لدكلة االحتبلؿ ،كتؤكد المادة ( )51عدـ السماح لدكلة االحتبلؿ بإرغاـ
األشخاص المحمييف ليا ممارسة أم ضغط أك دعاية عمى ىؤالء األشخاص بقصد تطكعيـ ،كتصت

المادة ( )53بالمحافظة عمى األمكاؿ الثابتة ،كالمنقكلة ،تضمنت المادة ( )54عدـ جكاز تغيير حالة
المكظفيف العمكمييف أك القضاة في األراضي المحتمة ،كال يجكز أف تكقع عمييـ أية عقكبات أك جزاءات

تعسفية إذا امتنعكا عف تأدية كاجباتيـ بدافع مف ضمائرىـ( .ىنداكم)172- 170 :1998 ،

كتؤكد المادة ( )55عمى التزاـ دكلة االحتبلؿ بالعمؿ عمى تكفير المؤف الغذائية كالطبية لؤلىالي،
كاستيرادىا إذا كانت غير كافية ،كتؤكد المادة ( )56كالمادة ( )57عمى تاميف كحفظ المنشآت كالخدمات

الطبية كالمستشفيات في األراضي المحتمة ،كالمادة ( )58تؤكد السماح لرجاؿ الديف بتقديـ معكنتيـ
الركحية إلى أفراد طكائفيـ الدينية ،كااللتزاـ لبلحتياجات الدينية كتسييؿ تكزيعيا في األراضي المحتمة،

كالمكاد مف ( )59ك( )61تتضمف ضركرة قبكؿ االحتبلؿ مشاريع اإلغاثة التي تعمؿ لصالح سكاف

األراضي المحتمة ،كالمادة ( )62تسمح لؤلشخاص المكجكديف في األراضي المحتمة باستبلـ رساالت
اإلغاثة الفردية المرسمة إلييـ ،كالمادة ( )63تسمح لجمعيات الصميب األحمر الكطنية المعترؼ بيا
بمباشرة جيكدىا ،كالمادة ( )64كالمادة ( )65تؤكد عمى استمرار نفاذ قكانيف العقكبات الخاصة باألراضي

المحتمة ،كالمادة ( )68تتضمف األشخاص المحمي ٍيف الذيف يقترفكف أفعاالن يقصد بيا فقط إلحاؽ الضرر
بدكلة االحتبلؿ ،ال يككنكف عرضة إال لبلعتقاؿ أك الحبس البسيط ،كالمادة ( )70أكدت عدـ الجكار لدكلة
االحتبلؿ بالقبض عمى األشخاص المحمييف ،أك التحقيؽ معيـ أك الحكـ عمييـ بسبب أعماؿ اقترفكىا قبؿ

االحتبلؿ ،كالمكاد مف ( )71إلى ( )75تتضمف عدـ إصدار أحكامان ضد األشخاص المحمييف إال بعد

محاكمة عادلة ،أما المادتاف ( )76ك( )77فتؤكداف عمى تنفيذ األحكاـ في ظركؼ مناسبة ،كالمادة ()78
تتضمف اإلجراءات الخاصة بأمف األشخاص المحمييف ،فيمكنيا عمى األكثر أف تفرض عمييـ اإلقامة في
مكاف معيف أك معتقؿ كالجدير بالذكر أف المادة ( )47ال تجيز حرماف األشخاص المحمييف مف مزايا
االتفاقية بسبب أم تغيير يطرأ ،نتيجة الحتبلؿ األراضي ،عمى أنظمة أك حككمة األراضي المحتمة.

(ىنداكم ،المرجع السابؽ)175-173 :
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ثانياً -وضع القدس في أحكام اتفاقيات جنيف لعام :1949
إف انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية المدنييف في كقت الحرب لعاـ  ،1949عمى القدس

الشرقية يصبح منسجمان ،كأحكاـ القانكف الدكلي ،كالقكاعد التي تحكـ احتبلؿ األقاليـ زمف الحرب ،حيث

تكفر االتفاقية المشار إلييا نكع مف الحماية الضركرية كالبلزمة لمشعب الفمسطيني في القدس الشرقية حتى

يتـ إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي ليا ،كما تقدـ ضمانة قانكنية ىامة في مكاجية اإلجراءات اإلسرائيمية

الخاصة بضـ القدس ليا ،ككذا في مكاجية العديد مف االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ الشعب الفمسطيني
(عامر)45:1992 ،

كقد عرفت المادة ( )42مف اتفاقية الىام ،األرض المحتمة بككنيا األرض التي تككف السمطة الفعمية

فييا بيد العدك ،كال يشمؿ االحتبلؿ سكل األراضي التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميا.

(حمداف)5:2010 ،

كبما أف القدس احتمت بعمؿ عسكرم ،شأنيا شأف باقي األراضي الفمسطينية ،كباعتراؼ األمـ
المتحدة ،كالمجتمع الدكلي ،فإف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كفي مقدمتيا اتفاقيات جنيؼ لعاـ ،1949
كىي الكاجبة تطبيقيا في األراضي المحتمة ،كال تستطيع إسرائيؿ أف تحتج بأف الفمسطينييف المقيميف في

القدس قد تنازلكا عف الحماية المقررة ليـ في االتفاقية ،ألف كؿ تنازؿ عف الحماية باطؿ كفقان لممادة ()8
مف االتفاقية الرابعة ،كالتي تنص صراحة عمى أنو ال يجكز لؤلشخاص المحمييف التنازؿ في أم حاؿ مف

األحكاؿ جزئيان أك كميان عف الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية ،كال تستطيع إسرائيؿ أف تبرر

إجراءاتيا تجاه مكاطني مدينة القدس بحجة أنيا قد ضمت المدينة ففي ذلؾ تناقض مع نص المادة ()47

مف االتفاقية الرابعة كالتي تنص عمى أنو :ال يحرـ األشخاص المحميكف الذيف يكجدكف في أم إقميـ بأم
حاؿ كال بأم كيفية مف االنتفاع بيذه االتفاقية ،بسبب أم تغيير يط أر نتيجة أم اتفاؽ يعقد بيف سمطات

اإلقميـ المحتؿ كدكلة االحتبلؿ ،أك بسبب قياـ ىذه الدكلة بضـ كؿ أك جزء مف األراضي المحتمة ،كحتى

لك تذرعت إسرائيؿ بأنيا لـ تكف البادئ في حرب ،1967فإف القانكف الدكلي ال يقرىا عمى ذلؾ ،فسكاء
أكانت إسرائيؿ ىي المعتدم أـ لـ تكف ،فإف احتبلليا لتمؾ األراضي قد تـ باستخداـ القكة العسكرية ،كفقان
لقكاعد القانكف الدكلي ،فإنو ال يجكز اكتساب األراضي عف طريؽ الحرب ،كفيما يتعمؽ بيدـ منازؿ
المقدسيف تحظر اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى قكات االحتبلؿ ىدـ الممتمكات أك المجكء أك العقاب الجماعي

في المجتمعات الكاقعة تحت االحتبلؿ كذلؾ بمكجب نص المادة ( )53كعنكانيا أعماؿ التدمير المحظكرة.

(التفكجي كآخركف)25-23 :1995 ،

حيث ييحظر عمى دكلة االحتبلؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة كمنقكلة تتعمؽ بأفراد أك
جماعات ،أك بالدكلة أك السمطات العامة ،أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية ،إال إذا اقتضت العمميات

الحربية حتمان ىذا التدمير( .شقير)151 :1995 ،
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 كمع جميع تمؾ القكانيف الدكلية فإف سمطات االحتبلؿ دأبت عمى إقامة المستكطنات في مدينةالقدس ،فيي مناقضة لكؿ المبادئ الدكلية ،كميثاؽ األمـ المتحدة كميثاؽ

جنيؼ الرابعة لعاـ

فصؿ سمسمة طكيمة مف المحظكرات المفركضة عمى قكة االحتبلؿ ،كجكىر الميثاؽ
 ،1949الذم ني ٌ
في حالة المستكطنات ،أنو يحظر عمى المحتؿ تكطيف سكانو في األراضي المحتمة ،كىك ما أعادت
التأكيد عميو العديد مف ق اررات الشرعية الدكلية ،كبالتالي فإف خمؽ األمر الكاقع بالقكة ال يمكف أف

ييكسب حقان ،كقػد صدرت مجمكعة مف الق اررات الدكلية التي تؤكػد ذلؾ ،كتنكر أم صفة قانكنية
لبلستيطاف ،أك الضـ ،كتطالب بإلغائو كتفكيؾ المستكطنات ،بما في ذلؾ االستيطاف بالقدس .إف بناء
المستكطنات ينتيؾ حقكؽ الشعكب المحتمة ،المنصكص عمييا في القانكف الدكلي فيما يخص حقكؽ

اإلنساف كخاصة حؽ الممكية ،كمف أىـ النصكص الكاردة في القكانيف كالمعاىدات الدكلية ،التي

تحظر االستيطاف ،كتمنع المساس بالحقكؽ كاألمبلؾ المدنية كالعامة في الببلد المحتمة ،كق اررات
األمـ المتحدة كذات العبلقة :مثؿ اتفاقية الىام  ،1907كخاصة المادة ( )46حيث تحظر عمى

الدكلة المحتمة مصادرة األمبلؾ الخاصة ،كالمادة ( )55حيث تعتبر الدكلة المحتمة بمثابة مدير
لؤلراضي في البمد المحتؿ ،كعمييا أف تعامؿ ممتمكات البمد معاممة األمبلؾ الخاصة( .أبك حبمة ،مكقع

دنيا الكطف/20 ،أيمكؿ-سبتمبر)2014/

 كبالنسبة لمتبعات القانكنية عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي في حالة اإلخبلء القسرم ،كىدـ المساكف فياألراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس ،فتبيف الدراسة أف اليدـ اإلدارم ،عقكبة جزائية يكقعيا
االحتبلؿ دكف إدانة كدكف محاكمة عادلة كاإلخبلء القسرم كاليدـ يمثؿ عقكبة جماعية .ككفؽ معاىدة
الىام المحتؿ ممزـ بالسماح بأف تستمر النشاطات العادية لمشعب المحتؿ دكف عرقمة .حيث إنو ال

يمكف لمسكاف أف يعيشكا حياة عادية كجزء منيـ مشردكف ببل مسكف ،إف اإلخبلء القسرم كاليدـ
كالتدمير الكاسع كالمصادرة الكاسعة لمممكية باعتبارىا جريمة جنائية دكلية،كجريمة حرب كجريمة

جسيمة .اليدـ اإلسرائيمي لمساكف المقدسييف الفمسطينييف ليدؼ سياسي يتجاكز الحجج التنظيمية

كإلجبار الفمسطينييف عمى ىجرة ىذه المناطؽ يجعمو جريمة عنصرية بحؽ الفمسطينييف .كاليدـ جريمة

يرتكبيا مف ينفذىا كمف يعطي فييا األمر،كىي جريمة ال يسرم عمييا التقادـ( .مركز أبحاث

األراضي)14:2011،

 كبقياـ سمطات الحتبلؿ بمجمكعة مف السياسات كاإلجراءات الممنيجة ،كبصكرة منتظمة ىدفت منياإلى تقميص عدد السكاف الفمسطينييف ،كنقميـ إلى مناطؽ أخرل في الضفة الغربية ،تككف قد انتيكت

انتياكان كاضحا ألحكاـ القانكف الدكلي ،كقكاعده كلبلتفاقيات التي سبؽ أف كقعتيا مع الجانب
الفمسطيني ،كلمق اررات " "242ك" "252ك" "478مف جممة الق اررات الصادرة عف مجمس األمف الدكلي
في ىذا الشأف ،كذلؾ في ضكء األحكاـ الجمية التي تنص عمييا اتفاقية جنيؼ الرابعة في ىذا
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الخصكص ،كال سيما المكاد التالية منيا :حيث تحظر المادة " "147مف االتفاقية ،التدمير كاالستيبلء
عمى ممتمكات المحمييف تحت بنكدىا ،عمى نحك ال تبرره ضركرات أمنية لدكلة االحتبلؿ بطريقة غير

مشركعة كتعسفية ،كتحظر المادة " "49مف االتفاقية المذككرة النقؿ القسرم الجماعي أك الفردم
لؤلشخاص المحمييف أك نفييـ مف األراضي المحتمة إلى أراضي دكلة االحتبلؿ أك إلى أراضي أم

دكلة أخرل ،محتمة أك غير محتمة ،أيان كانت دكاعيو ،كالمادة " "49مف االتفاقية ذاتيا تحرـ عمى دكلة
االحتبلؿ أف ترحؿ أك تنقؿ جزء مف المدنييف إلى دكلة االحتبلؿ ،كتنص المادة " "53كذلؾ عمى أنو

يحظر عمى دكلة االحتبلؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات،

إال إذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير ،كفضبلن عف ذلؾ ،تخالؼ السياسات
كالممارسات التي تنفذىا إسرائيؿ في القدس الشرقية المحتمة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالذم

كقعت عميو إسرائيؿ( .دائرة شؤكف المفاكضات)33 :2011 ،

ثالثاً -موقف إسرائيل من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عمى القدس واألراضي الفمسطينية المحتمة:
كقعت إسرائيؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية المدنييف كقت الحرب في عاـ  ،1951كفكر
لقد ٌ
احتبلؿ القكات اإلسرائيمية لؤلراضي الفمسطينية عاـ  ،1967باشر القادة العسكريكف آنذاؾ إصدار

الببلغات ،كاألكامر العسكرية لتنظيـ األكضاع الناشئة عف قياـ إسرائيؿ باحتبلؿ أر و
اض تابعة لجيرانيا
العرب ،كارساء األساس القانكني لو( .عيسى ،مكقع شبكة دار العكدة لئلعبلـ)2011 ،

كأكضحت األكامر الصادرة عف القائد العسكرم لمضفة الغربية (حاييـ ىرتسكغ) في بداية االحتبلؿ،

التكجو الرسمي اإلسرائيمي الذم يعتبر األراضي التي كقعت تحت السيطرة اإلسرائيمية أر و
اض محتمة ينطبؽ

عمييا القانكف الدكلي ،بما فيو مف أحكاـ تتعمؽ باتفاقية جنيؼ الرابعة ،حيث تبنت الببلغات الثبلثة األكلى

التي أصدرتيا قكات االحتبلؿ نصكصان تشير إلى اعتزاـ إسرائيؿ تطبيؽ معاىدات جنيؼ عمى األراضي

التي احتمتيا( .النابمسي)214-210 :1975،

كلكف بعد فترة قصيرة لجأت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى نفي صفة االحتبلؿ الحربي لتكاجدىا
في األراضي الفمسطينية بما فيو القدس ،كأطمقت عمى ىذه األراضي اسـ األراضي المحررة أكالمدارة ،كقد
القى ىذا التكجو السياسي اإلسرائيمي بشأف انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة
عاـ  ،1967الرفض مف قبؿ فقياء القانكف الدكلي اإلسرائيمي كعمى رأسيـ (ييكدا بمكـ) ،الذم شغؿ

منصب سفير إسرائيؿ لدل األمـ المتحدة ،كالذم برر ذلؾ بما فيو عرؼ بػ "فراغ السيادة " فأكرد الحجج

التي تحكؿ دكف تطبيؽ الحككمة اإلسرائيمية التفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة.
(شقير)148-147 :1955 ،
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رابعاً -الحجج التي يستند إلييا اإلسرائيميون في رفضيم لتطبيق القواعد الخاصة بالحتالل الحربي

عمى القدس:

يدعى بعض الفقياء اإلسرائيميكف بأف إسرائيؿ تستند في تكسعيا اإلقميمي في األراضي المحتمة إلى

فكرة اإلقميـ المكتسب( .أبك السعكد )160 :2001 ،فالكاتب األمريكي شكبيؿ يرل أف الضـ يككف مشركعان
إذا نتج عف استخدامو لمقكة دفاعان عف النفس ،كيترتب عمى ذلؾ أف استخداـ إسرائيؿ لمقكة ،كما نجـ عنو

مف االستيبلء عمى األراضي المحتمة ،يعتبر أم انر مشركعان ألنو كاف بمثابة دفاع شرعي مف جانب إسرائيؿ

ضد اليجكـ الذم شنتو الدكؿ العربية عمييا ،كأيضان أيد ذلؾ الكاتب اإلسرائيمي شابي ار ،كالفقيو األسترالي

ستكف( .دكيؾ)39 :2002 ،

كيعتمد بعض الفقياء اإلسرائيمييف كيؤازرىـ في ذلؾ بعض الكتاب الغربييف عمى نظرية (الغزك
الدفاعي) لتبرير ضـ مدينة القدس إلى السيادة اإلسرائيمية،كمفادىا :أنو يجكز لممنتصر الذم حاض حربان

دفاعيةن أف يقكـ بضـ األراضي التي احتميا أك عمى األقؿ أف تحتفظ بيا حتى يتقرر مصيرىا بعقد معاىدة
سبلـ)namreB ،1968:13( .

كتبرر إسرائيؿ في ادعاء آخر احتفاظيا باألراضي التي احتمتيا نتيجة حرب (حزيراف/يكنيك)

م كمبلئـ (لحاجات إسرائيؿ األمنية) ،كأف ىذه الضركرة األمنية لـ تنتو
1967حزيراف-يكنيك ،/بأنو ضركر ه
فك انر بعد انتياء الحرب ،)Moore،1970: 19( .كقد ذىب مكقؼ بعض الباحثيف اإلسرائيمييف إلى أف
إسرائيؿ تستطيع االحتفاظ بالضفة الغربية كالقدس بصكرة دائمة ألف ليا أفضمية عمى األردف بشأف مسألة

السيادة عمييما ،إذ لـ يكف لؤلردف بحسب ادعاء "بمكـ" صفة قانكنية ،أك شرعية في تمؾ المناطؽ كلـ
يعترؼ بسيادتو عمييا سكل باكستاف كبريطانيا بالتالي فإف فراغ السيادة في الضفة الغربية عمى حد ادعاء

"بمكـ" بعدـ كجكد دكلة ذات سيادة لتعاد إلييا المنطقة التي احتمتيا إسرائيؿ في حرب خاضتيا دفاعانعف

النفس)plum،1968: 279 -294( .

كاف ادعاء "بمكـ" بفراغ السيادة في الضفة الغربية مرفكض :ككف القدس كالضفة الغربية كضعتا تحت

إدارة األردف كاشرافو مؤقتان إلى حيف حصكؿ الشعب الفمسطيني عمى استقبللو ،ككانت األردف قد أجرت
استفتاء بيف سكاف المنطقتيف المعنيتيف المتيف تـ االتفاؽ عمى الكحدة بينيما باإلجماع في المجمس ،كأعقبو

سػف تشريع في المجمس األردني المؤلؼ مف ممثمي المنطقتيف المعنيتيف ينص عمى (الكحدة) بيف األردف،
كذلؾ الجزء مف فمسطيف الكاقع تحت إدارة األردف في شير نيساف  ،1950كقد اعترفت المممكة المتحدة

في ذلؾ الكقت بيذه الكحدة ،كأف األردف يمارس سمطة فعمية في الجزء الذم يحتمو ،كلكف لـ تعترؼ

المممكة بسيادة األردف عمى أم جزء فيو ،كاف اعتراؼ المممكة المتحدة إلسرائيؿ بممارسة السمطة الفعمية
عمى المنطقة التي كانت إسرائيؿ قد احتمتيا في العاـ  ،1948في القدس ال يعني بأنيا صاحبة السيادة

عمى تمؾ المنطقة ،كعمى القدس الشرقية التي كانت في ذلؾ الكقت تحت السمطة األردنية( .طبلؿ:1986 ،
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 .)29بالتالي يستند المكقؼ اإلسرائيمي في عدـ تطبيقو التفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ،1949عمى األراضي

المحتمة في الضفة الغربية ،كقطاع غزة إلى زعـ كجكد فراغ في السيادة في تمؾ المناطؽ( .دكيؾ:2002 ،

 .)40أم أف سمطات االحتبلؿ قد جندت حتى القانكنييف مف أجؿ ،كضع غطاء قانكني لممارساتيا ،لذلؾ

حاكلت تطبيؽ نظريات الغزك الدفاعي ،كفراغ السيادة ،كاإلقميـ المكتسب ،في الدفاع عف تصرفاتيا،
كسيبيف البحث إف كاف لتمؾ االدعاءات أساس مف الصحة أك ال.

خامساً -الرد عمى الحجج اإلسرائيمية حول عدم انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عمى األراضي المحتمة بما
فييا القدس:

إف امتناع إسرائيؿ تطبيؽ االتفاقية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ،كمف ضمنيا القدس استنادان

إلى المبررات ،كاألسانيد القانكنية ال يمكف أف ييعفي إسرائيؿ مف المسؤكلية الدكلية ،كمف ثـ المساءلة
القانكنية عف كافة األفعاؿ ،كالتصرفات التي قامت بيا كاقترفتيا عمى كجو مخالؼ ألحكاـ ،كمبادئ
االتفاقية الرابعة كاتفاؽ ممزـ االحتراـ ،كالتطبيؽ عمى صعيد األراضي الفمسطينية المحتمة حيث يمكف الرد

عمى ىذه الحجج بما يمي:

 -أنو ال يكجد قاعدة قانكنية دكلية تشترط لعدـ شرعية االحتبلؿ أف يككف الحائز األكؿ ،أك السابؽ

صاحب سيادة شرعية معترفان بيا مف اآلخريف ،ككف عدـ شرعية االحتبلؿ ىك قاعدة مكضكعية ،ال
عبلقة لصاحب السيادة السابقة( .إبراىيـ)61 :1999 ،

 إف المادة ( )2/2مف اتفاقية جنيؼ الرابعة ،جاءت مطمقة غير مقيدة لـ تتحدث ال عف سيادة شرعية،كال غير شرعية ،ألف ىدفيا ىك حماية المدنييف بغض النظر عف مكضكع السيادة ،كما أف مكضكع

السيادة تنظمو المادة ( )4/2مف الميثاؽ ،كاف اعتماد نص المادة ( )4مف البركتكككؿ األكؿ يدؿ

عمى أف أغمبية الدكؿ اليكـ تقبؿ تفسير "االحتبلؿ" المأخكذ بو في معاىدات الىام كجنيؼ ،مف

جانب آخر فإف كجكد السيادة أك غيابيا ال تمغي ضركرة تطبيؽ بنكد كميثاؽ جنيؼ الرابعة عمى

منطقة محتمة ،كما أف اعتراؼ إسرائيؿ أك عدـ اعترافيا باالحتبلؿ ،ال يؤثر عمى الكضعية القانكنية

ليذه األراضي بمكجب القانكف الدكلي ،حيث إف تطبيؽ اتفاقيات جنيؼ كالىام ال يرتبط بكضع
االحتبلؿ الحربي صراحة شركط انطباؽ اتفاقيتي جنيؼ كالىام كىك حدكث احتبلؿ حربي فعمي

لؤلقاليـ( .أبك السعكد)184 :2001 ،

 كلكف ،حتى لك كانت إسرائيؿ ردت عمى خطر محدؽ سنة  ،1967فإنيا سرعاف ما أزالت ىذاالخطر ككانت ممزمة باالنسحاب بعد زكالو ،كاف احتفاظ إسرائيؿ باألراضي العربية كالقدس المحتمة ال

يمكف تبريره بالضركرة األمنية طالما أف إسرائيؿ غير مطبقة لق اررات األمـ المتحدة كمنيا

القرار( )242الذم يدعكىا لبلنسحاب مف جميع األراضي العربية المحتمة( .أبك السعكد)167 :2001 ،
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 كبخصكص ادعاء إسرائيؿ مبدأ اإلقميـ المكتسب ،فإف ىذا المبدأ ال ييعتد بو لعدـ تكافر شركطاكتساب اإلقميـ بالتقادـ في حالة إسرائيؿ ،فأم دكلة ال تستطيع أف تكتسب إقميـ ،إالٌ إذا كانت قد
مارست حيازتو بنية إخضاعو لسيادتيا ،كبطريقة ىادئة دكف منازعة( .أبك السعكد)161-160 :2001،

 كىذا الرأم فيو مغالطة كاضحة ألف التسميـ بمبدأ عدـ جكاز اكتساب اإلقميـ بالقكة يعني أف السيادة التنتقؿ نتيجة الغزك أكاالحتبلؿ العسكرم ،أم أف الدكلة التي تفقد جزءان مف إقميميا ال تفقد السيادة

القانكنية عميو ،كىي بالتالي عندما تستخدـ القكة السترداد سيطرتيا الفعمية عمى إقميميا لف تككف في

حاجة إلى نظرية الغزك الدفاعي لتبرير استعادة ىذه السيادة ،ألف السيادة لـ تنتقؿ منيا أصبلن حتى

تحتاج إلى تبرير عكدتيا إلييا( ،شحاتة ،)23-22 :1974 ،كاف قياـ إسرائيؿ بحرب عاـ  ،1967لـ
يكف دفاعان عف النفس كانما كاف عدكانان عمى الدكؿ العربية( .النابمسي)214-210 :1975 ،

 -ككفقان لقكاعد القانكف الدكلي العاـ فإنو ال يجكز اكتساب األراضي عف طريؽ الحرب ،كما ال يجكز

جني ثمار العدكاف،كقد تـ قبكؿ ىذا المبدأ دكليان في مؤتمر البمداف األميركية الذم عقد في عاـ

 ،1890كتـ التأكيد عميو الحقان في إعبلف بيكنس أيريس عاـ  ،1936كاعبلف بنما عاـ ،1938
كميثاؽ بكغكتا لمنظمة الدكؿ األمريكية عاـ  ،1948كمبدأ عدـ جكاز اكتساب األراضي عف طريؽ
الحرب يعتبر مترتب عمى االلتزاـ الكارد في المادة ( )4/2مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تتضمف عدـ

استعماؿ القكة أك التيديد باستعماليا ضد سبلمة األراضي ألم دكلة( .دكيؾ)21 :2002 ،

 كاف السيادة عمى اإلقميـ الفمسطيني كامنة في الشعب الفمسطيني ،صاحبة اإلقميـ الشرعي ،كماالكجكد اإلسرائيمي إال كجكدان احتبلليان مؤقتان ،تنطبؽ عميو اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ ( .1949النابمسي،

)212 :1975

 -كاف االدعاء اإلسرائيمي القائؿ بمشركعية الغزك الدفاعي ،ففيو مغالطة حيث إف إسرائيؿ استخدمت

القكة المسمحة ليست دفاعان عف النفس بؿ كاف انتياكان ألحكاـ القانكف الدكلي ،كميثاؽ األمـ المتحدة.
(النابمسي)212 :1975 ،

 حتى لك كانت الدكلة المحتمة قد دخمت الحرب دفاعان عف النفس ،فسكاء كانت إسرائيؿ الدكلة المعتدية(كىي كذلؾ فعبلن) أك ال (كجية النظر اإلسرائيمية) ،فإف احتبلليا لؤلراضي العربية قد تحقؽ باستخداـ
القكة ،كال يسمح حؽ الدفاع الشرعي إلسرائيؿ ،عمى افتراض أنيا كانت في حالة دفاع شرعي بضـ

األراضي العربية إلييا عاـ )Lauterpacht،1968: 47( .1967

كمما ال شؾ فيو أف الدكلة تتحمؿ المسؤكلية الدكلية بسبب عدـ التزاميا كانتياكيا لمقكاعد الدكلية
بكافة مصادرىا سكاء كانت معاىدات أك عرفان أك ما قررتو المبادئ العامة مف أحكاـ ،كىذا االنتياؾ يمزـ

ثـ التعكيض كلك لـ يتـ النص عمى ذلؾ في
الدكلة التي قامت بعمؿ غير مشركع بتحمؿ المسؤكلية كمف ٌ
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االتفاقية أك المعاىدات المبرمة بيف دكلتيف أك أكثر .أما فيما يتعمؽ بالمسؤكلية الجنائية ،فيي مما ال شؾ

فيو ٌأنيا تتعمؽ بالجريمة الدكلية كالتي تشمؿ مخالفة قكاعد الحرب (جرائـ الحرب) أك جرائـ ضد السبلـ
كالتي تتضمف شف الحرب العدكانية ،كعدـ االلتزاـ باالتفاقيات المتعمقة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،ككذلؾ
الجرائـ ضد اإلنسانية التي ترتكب ضد جماعة أثنية أك عرفية أك دينية .كنتيجة لتزايد ىذه األعماؿ في
النظاـ الدكلي كاف ال بد مف تحديد المسؤكلية عف ارتكاب الجرائـ الدكلية ،كاعماؿ قاعدة المسؤكلية

الدكلية .فالمقصكد بالمسؤكلية الدكلية أنيا المسؤكلية التي تنشأ في حالة قياـ دكلة أك شخص مف أشخاص

القانكف الدكلي بعمؿ أك امتناع عف عمؿ مخالؼ لبللتزامات المقررة كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي ،كفي ىذه
الحالة تتحمؿ الدكلة أك شخص القانكف الدكلي ،تبعة تصرفاتو المخالفة لبللتزامات الدكلية( .حمداف:2010 ،

)61-60

كيتبيف مما سبؽ أف القانكف الدكلي ال يعترؼ بالضـ مف طرؼ كاحد ،كال يمنح االحتبلؿ ،ميما طاؿ

أمده السيادة لممحتؿ ،كأف جميع االدعاءات اإلسرائيمية القانكنية باطمة ،يحاكلكف فييا تضميؿ الحقيقة،
كتبرير ممارساتيـ االحتبللية ،كاالستيطانية ،حتى يخسر الفمسطينيكف المعركة القانكنية ،إال أف القانكف

الدكلي كاضح ال لبس فيو.

تبيف لمدراسة مما سبؽ ،ماىية اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كتحديد األشخاص المحمييف في تمؾ االتفاقية،
كما تـ تكضيح مفيكـ االحتبلؿ الحربي ،كسمطاتو عمى أراضي الدكلة المحتمة ،كأبرزت الدراسة نطاؽ

تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كمظاىر الحماية التي يتمتع بيا سكاف األراضي المحتمة مف المدنييف كفقان

لتمؾ االتفاقية .ككضحت الدراسة بإسياب ،كضع مدينة القدس في أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،حيث
تنطيؽ ىذه االتفاقية عمى القدس باعتراؼ األمـ المتحدة كالمجتمع الدكلي.

كتطرقت الدراسة إلى مكقؼ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة في القدس،
حيث ترفض تطبيؽ تمؾ االتفاقية في القدس متذرعو بحجج كأفكار كنظريات كاىية مزيفة كمضممة ،مثؿ

فكرة اإلقميـ المكتسب ،كنظرية الغزك الدفاعي كنظرية فراغ السيادة ،كيرد العقبلء مف القانكنييف عمى تمؾ
الحجج في الدراسة ،حيث يؤكدكف عمى أف الكجكد اإلسرائيمي احتبللي ،كعميو تنطبؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة

عمى األراضي الفمسطينية ،كسكانيا كمنيا مدينة القدس ،كأف تمؾ الحجج التي ساقتيا سمطات االحتبلؿ،
إنما تمسكت بيا بغرض تنصميا مف كاجباتيا ،كمسؤكلياتيا كدكلة محتمة ،مع استمرارىا بالعدكاف

كاالستيطاف.
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المبحث الثاني :القدس في ق اررات األمم المتحدة
تمييد :القدس في ق اررات عصبة األمم:
لقد يكضعت مدينة القدس تحت االحتبلؿ العسكرم البريطاني بقيادة أدمكند المنبي في  9تشريف الثاني
 ،1917كفرض عمييا االنتداب البريطاني بقرار صادر عف مجمس الحمفاء التابع لمؤتمر الصمح في ساف

ريمك في تاري /24نيساف  -أبريؿ ،1920/كباركتو عصبة األمـ ،ككافقت عميو في تمكز-يكليك،1922/
كبعد أف كافقت عصبة األمـ عمى إدخاؿ نظاـ االنتداب إلى ميثاقيا،قررت كضع الممتمكات التركية تحت

االنتداب في مؤتمر باريس لمصمح عاـ  ،1919ككانت فمسطيف ضمف ىذه الممتمكات عمى أف تقكـ

الدكلة المنتدبة "بريطانيا" بجميع المسؤكليات المتعمقة باألماكف المقدسة كالمباني الدينية في فمسطيف،
كتككف مسؤكلة أماـ عصبة األمـ دكف سكاىا عف كؿ ما يتعمؽ باألماكف المقدسة كحرية الكصكؿ الييا

كحربة العبادة مع المحافظة عمى مقتضيات النظاـ كاآلداب العامة( .ربايعة)644-643 :2010 ،

القدس في ق اررات األمم المتحدة:
أينشئت األمـ المتحدة في عاـ ،1945كذلؾ بعد فشؿ عصبة األمػـ فػي حفػظ األمػف ،كالسػمـ الػدكلييف،

ككاف إنشاؤىا لؤلىداؼ نفسيا حيػث ىػدفت إلػى تجنػب الحػركب بػيف الػدكؿ ،كحفػظ السػمـ كاألمػف الػدكلييف،
كحػػؿ المنازعػػات الدكليػػة بػػالطرؽ السػػميمة،كتحريـ اسػػتخداـ القػػكة كالتيديػػد بيػػا ،كلقػػد ت ػزامف مػػع نشػػأة األمػػـ

المتحػػدة بػػركز القضػػية الفمسػػطينية التػػي احتمػػت ،كضػػعان دائم ػان عمػػى جػػدكؿ أعمػػاؿ الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ
المتحػػدة بسػػبب مسػػؤكلية األمػػـ المتحػػدة عػػف قيػػاـ القضػػية الفمسػػطينية ،كمسػػؤكليتيا عػػف اسػػتمرارىا دكف حػػؿ

ررات الدكليػة التػي أصػدرتيا ىيئاتيػا كخصكصػان الجمعيػة العامػة كمجمػس األمػف( .العيمػة،
رغـ العديد مف القػ ا
)176 :2006

أولً -القدس في ق اررات الجمعية العامة:
لقد صدر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مجمكعة كبيرة مف الق اررات الخاصة بالقدس كتبيف

الدراسة ىنا بعضان مف تمؾ الق اررات الميمة:

 قرار الجمعية العامة رقم ( )181بتاريخ /15أيار-مايو:1947/في عاـ  ،1946ازداد الضغط األمريكي عمى الحككمة البريطانية مف أجؿ فػتح بػاب اليجػرة الييكديػة

إلى فمسطيف ،كقد تـ تشكيؿ لجنة بريطانية أمريكية أكصت باستمرار االنتداب البريطاني عمى فمسطيف إلى
حػػيف اعػػداد اتفاقيػػة كصػػاية عمػػى فمسػػطيف تحػػت إش ػراؼ األمػػـ المتح ػدة ،كقػػد دفعػػت تمػػؾ الظػػركؼ كغيرىػػا

بريطانيػػا إلػػى إحالػػة مسػػتقبؿ الحكػػـ فػػي فمسػػطيف إلػػى األمػػـ المتحػػدة ،كفػػي تػػاري /15أيػػار-مػػايك،1947/
عينػػت الجمعيػػة العامػػة (لجنػػة األمػػـ المتحػػدة) الخاصػػة بفمسػػطيف ،كفػػي تمػػؾ الفت ػرة كانػػت المجنػػة الخاصػػة

(اليكنسػػكك) تقػػكـ بػػإجراء االجتماعػػات ،كالتحقيقػػات المرتبطػػة بمشػػكمة فمسػػطيف ،عمػػى أف تقػػدـ تقريرىػػا إلػػى
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الجمعية العامة في دكرة انعقادىا التالية في أيمكؿ ،كيككف التقرير شامبلن لما تراه المجنة مػف مقترحػات لحػؿ

مشكمة فمسطيف( .أبك جعفر)23 :2008 ،

كقػد قػػدمت لجنػػة اليكنسػػكك مشػػركعيف مقتػػرحيف ،اقتػػرح مشػػركع األغمبيػػة إنيػػاء االنتػػداب عمػػى فمسػػطيف

كتقسيميا إلى دكلتيف عربية كييكدية ،كاعطاء مدينة القدس كيانػان منفصػبلن يخضػع لنظػاـ دكلػي تػديره األمػـ
المتحدة ،كترتبط ىاتاف الػدكلتاف بكحػدة اقتصػادية ،أمػا مشػركع األقميػة فيتضػمف إنيػاء االنتػداب البريطػاني،

كانشاء دكلة اتحادية عربية ،كييكدية تككف القدس عاصمة ليا( .كتف)4 :1970 ،

كف ػػي ص ػػباح ي ػػكـ  29تشػ ػريف ث ػػاني-ن ػػكفمبر ،1947أق ػػرت الجمعي ػػة العام ػػة مش ػػركع األكثري ػػة لتقس ػػيـ

فمسطيف عمى ارتياح ظاىر مف الصييكنية ،كالبيت األبيض كذلؾ بثبلثة كثبلثيف صكتان إلػى جانػب القػرار،

كثبلثة عشر صكتان ضده ،كامتناع عشرة أعضاء عف التصكيت( .العارؼ)24 :1956 ،

كىكػػذا فػػإف قضػػية القػػدس قػػد بػػدأت فػػي المحافػػؿ الدكليػػة بػػذاؾ القػرار الػػذم قػػرر تػػدكيؿ مدينػػة القػػدس.

(غكلد)138 :1996 ،

كلقػػد بػػيف الكاتػػب الييػػكدم "الفػػرد ليمينتػػاؿ" ،الطريقػػة التػػي تػػـ بيػػا الحصػػكؿ عمػػى تقسػػيـ فمسػػطيف ،بػػأف

األم ػػـ المتح ػػدة س ػػددت ضػ ػربة ش ػػديدة إل ػػى ىيب ػػة الق ػػانكف ال ػػدكلي كالنظ ػػاـ ال ػػدكلي ،بمعالجتي ػػا المتس ػػرعة،
كالمتغطرسػػة لقضػػية فمسػػطيف ،حيػػث ابتعػػدت الجمعيػػة العامػػة بكجييػػا عػػف المقتػػرحيف المعقػػكليف الكحيػػديف،

كىم ػػا :إجػ ػراء اس ػػتفتاء ف ػػي فمس ػػطيف ،كع ػػرض المش ػػكبلت القانكني ػػة عم ػػى محكم ػػة الع ػػدؿ الدكلي ػػة( .طػ ػرابيف،

)878 :1968

كتػػرل الد ارسػػة أف ق ػرار التقسػػيـ يعتبػػر القاعػػدة األكلػػى لقيػػاـ دكلػػة إس ػرائيؿ ،كاالعت ػراؼ بيػػا ،كتتسػػاءؿ

الد ارسػة ىنػا حػكؿ كيفيػة قيػاـ األمػػـ المتحػدة كمنظمػة عالميػة باتخػاذ مثػػؿ ىػذا القػرار ،حيػث قسػمت أ ارضػػي
دكلة بإعطاء جزء كبير منيا إلنشاء دكلة أخرل رغمان عف ارادة أصحابيا.

 ق ارر الجمعية العامة رقم ( )194بتاريخ /11كانون أول-ديسمبر:1948/أصدرت الجمعية العامة القرار الشيير ب قرار  ،194بعد أف احتمت القػكات اإلسػرائيمية مدينػة القػدس

الجديدة بكؿ أحيائيا العربية،كفي ىذا القرار أصرت الجمعية العامة عمى تػدكيؿ القػدس مػع حمايػة األمػاكف

المقدسة( .مسمط)51-50 :2006 ،

كفي ذاؾ القرار تقرر إضافة القرل كالمراكز المجاكرة إلى مدينة القدس ،التي أبعدىا شػرقان أبػك ديػس،

كأبعػػدىا جنكبػان بيػػت لحػػـ كأبعػػدىا غربػان عػػيف كػػارـ كأبعػػدىا شػػماالن شػػعفاط ،يجػػب أف تتمتػػع بمعاممػػة خاصػػة
منفصمة عف معاممة باقي مناطؽ فمسػطيف األخػرل ،كيجػب أف تكضػع تحػت مراقبػة األمػـ المتحػدة الفعميػة،
كتطمب الجمعية العامة مف مجمس األمف اتخاذ تدابير جديدة بغية تأميف نزع السبلح في مدينػة القػدس فػي

أقرب كقت ممكف (أبك جعفر)60 :2008 ،
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 القرار رقم ( )273الصادر بتاريخ /11أيار-مايو1949/م:كفيػػو قػػررت الجمعيػػة العامػػة أف تيقبػػؿ إسػرائيؿ عضػكان فػػي األمػػـ المتحػػدة ،بعػػد أف تعيػػدت بقبكليػػا دكف
تحفػػظ االلت ازمػػات ال ػكاردة فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،كقبكليػػا تطبيػػؽ ق ػرار " "181ك" "194كفػػؽ تص ػريحات
ممثميا (أبا إيباف) أماـ المجنػة السياسػية الخاصػة التابعػة ليػا ،كق ػػد صػكت إلػى جانػب ىػذا القػرار" "37دكلػة
مػ ػػف الكتمتػ ػػيف الش ػ ػرقية ،كالغربيػ ػػة ،شػ ػػمؿ الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة االتحػ ػػاد السػ ػػكفيتي ،كعارضػ ػػتو الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة
كاإلسبلمية كاليند كامتنعت عف التصكيت تسػع دكؿ منيا المممكة المتحدة كاليكناف كتركيا ،ك ارعػت المممكػة

المتحػػدة فػػي تصػػكيتيا بػػالكقكؼ فػػي خانػػة الممتنعػػيف عػػف التصػػكيت لمتػػدليؿ عمػػى حيادتييػػا غيػػر الحقيقيػػة.

(شعباف)25 :2011 ،

ػداء مػػف عػػاـ  ،1952كفػػي نفػس الكقػػت لػػـ تقػػـ
كقػد ىجػػرت األمػػـ المتحػػدة فعميػان فكػرة تػػدكيؿ القػػدس ابت ن
بإلغائيا قانكنيان (عمكاف)141 :2013 ،
كعن ػػدما ع ػػادت قض ػػية الق ػػدس تيط ػػرح مج ػػددان بع ػػد س ػػقكط الق ػػدس الشػ ػرقية ف ػػي  ،1967كف ػػي مكاجي ػػة

اإلجراءات اإلسرائيمية ،كانت األمـ المتحدة سكاء في إطار الجمعية العامة أـ مجمس األمػف ،تتكجػو لمقػدس
باعتبارىػػا الق ػػدس المحتم ػػة ع ػػاـ  ،1967كس ػػقط الخط ػػاب التقميػػدم ال ػػذم ك ػػاف س ػػائدان ف ػػي الس ػػنكات األكل ػػى
الىتماـ األمـ المتحدة بيذه القضية ،كجرل كػؿ ذلػؾ فػي أجػكاء غيػاب دكر فاعػؿ عمػى المسػتك يف العربػي

كاإلسبلمي لبلىتماـ بمكضكع القدس ،فيما كصمت سياسات االحتبلؿ حدان لـ يعػد محػتمبلن أك مقبػكالن ،حيػث

اكتممػت إسػرائيؿ احتبلليػا لممدينػة ،كضػػمت األجػزاء الشػرقية إلػى الغربيػة بعػػد حػرب 1967ـ (1995: 56
)M.S،

 قرار الجمعية العامة رقم ( )2253بتاريخ /4تموز-يوليو:1967/بأغمبيػػة " "99صػػكتان كلػػـ تعتػػرض عميػػو دكلػػة كانمػػا امتنعػػت  20دكلػػة عػػف التصػػكيت عميػػو ،كقػػد جػػاء

فيو :تعتبػر الجمعيػة العامػة تمػؾ التػدابير التػي اتخػذتيا "إسػرائيؿ" غيػر شػرعية لتغييػر كضػع القػدس كتطمػب
مػػف "إس ػرائيؿ" إلغػػاء جميػػع التػػدابير التػػي اتخػػذتيا كاالمتنػػاع عػػف اتخػػاذ أم اج ػراء مػػف شػػأنو تغييػػر كضػػع

القدس ،كتطمب مف األمف العاـ أف يقدـ تقري انر إلى الجمعية العامة ،كمجمس حكؿ المكقؼ كحكؿ تنفيذ ىػذا

القرار عادت الجمعيػة العامػة إلػى د ارسػة المكضػكع بنػاء عمػى تقريػر األمػف العػاـ حػكؿ الكضػع فػي القػدس،
كمدل امتثاؿ "إسرائيؿ" ليذا القرار( .مسمط)35-34 :2006 ،

كىكػػذا نشػػأ كضػػع (قػػانكف كاقعػػي) فػػي فت ػرة مػػا بػػيف الح ػربيف  ،1967-1948فتكزعػػت السػػيادة عمػػى

مدينػػة القػػدس بػػيف إس ػرائيؿ كاألردف .كلػػـ يعػػد ق ػرار التقسػػيـ بالنسػػبة إلػػى القػػدس كاردان لػػدل أم مػػف الف ػريقيف
العربي كاإلسرائيمي .كمف المبلحظ ىنا أف القدس كاف ليػا اىتمػاـ خػاص بيػا مػف قبػؿ األمػـ المتحػدة ،لػدل

مناقشتيا لمقضية الفمسطينية منذ عاـ  ،1947ككانت رؤية األمـ المتحدة كما رأينا تقكـ عمى رفػض تقسػيـ
القدس ،إال أف اىتماـ األمـ المتحدة انحسر في السنكات البلحقة كحتى عاـ  ،1967في مشكمة البلجئػيف.
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كىك ػػذا فش ػػؿ المجتم ػػع ال ػػدكلي ف ػػي تثبي ػػت الكض ػػع الخ ػػاص المنش ػػكد لمدين ػػة الق ػػدس بس ػػبب رف ػػض الكي ػػاف

الصييكني( .مسمط ،المرجع السابؽ)55-54 :

 القرار رقم ( )1851الصادر بتاريخ /19كانون أول-ديسمبر:1971/حيػػث عبػػرت الجمعيػػة العامػػة ص ػراحة عػػف اعتبػػار القػػدس جػػزءان ال يتج ػ أز مػػف األ ارضػػي العربيػػة التػػي

احتمتيا إسرائيؿ عاـ  ،1967كبصريح العبارة تيقرر الجمعيػة العامػة أنيػا" :تعيػد تأكيػدىا أف كػؿ اإلجػراءات
التػػي اتخػػذتيا إسػرائيؿ السػػتيطاف األ ارضػػي المحتمػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ القػػدس المحتمػػة ،باطمػػة كالغيػػة كميػان" ،ثػػـ

عادت الجمعية العامة كأكردت نصان مماثبلن فػي القػرار رقػـ ( )3005فػي /15كػانكف أكؿ-ديسػمبر.1972/

(الينداكم)244-243 :1998 ،

 القرار رقم ( )169/25بتاريخ /15كانون أول-ديسمبر:1980/كفيو طمبت الجمعية العامة مف إسرائيؿ االنسحاب الكامؿ ،كغير المشركط مف جميع األراضي

الفمسطينية ،كاألراضي المحتمة األخرل مف حزيراف/يكنيك ،1967/بما في ذلؾ القدس ،كذلؾ طبقان لممبدأ
األساسي القاضي بعدـ جكاز اكتساب األراضي عف طريؽ القكة ،كما طمبت منيا أف تحترـ تمامان جميع
ق اررات األمـ المتحدة الخاصة بالطبيعة التاريخية لمدينة القدس المقدسة ،كالسيما ق اررات مجمس األمف رقـ

 476لعاـ  ،1980كقرار رقـ  478لمعاـ نفسو (عمكاف)150 :2013 ،

كمنذ ذلؾ الكقت ال تكاد تمر دكرة انعقاد عادية لمجمعية العامة ،إال كتؤكد ص ارحةن عمى طبيعة

القدس كأرض محتمة ،ال تختمؼ في ذلؾ عف باقي األراضي العربية التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ ،1967
كمف ىذه الق اررات عمى سبيؿ المثاؿ:

القرار رقـ  106/31الصادر في /16كانكف أكؿ-ديسمبر ،1967/القرار رقـ  91/32الصادر في

/13كانكف أكؿ-ديسمبر ،1977/كالقرار رقـ  113/33الصادر في /18كانكف أكؿ-ديسمبر،1978/

كالقرار رقـ  90/34الصادر في /12كانكف أكؿ-ديسمبر ،1979/القرار رقـ  122/35الصادر في

/11كانكف أكؿ-ديسمبر ،1980/كالقرار رقـ  147/36الصادر في /16كانكف أكؿ-ديسمبر،1981/
كالقرار رقـ  88/37الصادر في /10كانكف أكؿ-ديسمبر ،1982/كالقرار رقـ  79/38الصادر في

/15كانكف أكؿ-ديسمبر ،1983/كالقرار رقـ  95/39الصادر في /13كانكف أكؿ-ديسمبر،1984/
كالقرار رقـ  161/40الصادر في /16كانكف أكؿ-ديسمبر ،1985/كالقرار رقـ  63/41الصادر في

/3كانكف أكؿ-ديسمبر ،1986/كالقرار رقـ  160/42الصادر في /8كانكف أكؿ-ديسمبر ،1987/كالقرار

رقـ  58/43الصادر في /6كانكف أكؿ-ديسمبر ،1988/كالقرار رقـ  48/44الصادر في /8كانكف أكؿ-

ديسمبر ،1989/كالقرار رقـ  74/45الصادر في /11كانكف أكؿ-ديسمبر ،1990/كالقرار رقـ 47/46

الصادر في /9كانكف أكؿ-ديسمبر ،1991/كالقرار رقـ  64/47الصادر في /11كانكف أكؿ-

ديسمبر ،1992/كالقرار رقـ  41/48الصادر في /10كانكف أكؿ-ديسمبر ،1993/كالقرار رقـ 132/49
الصادر في /19كانكف أكؿ-ديسمبر( .1994/ىنداكم ،مرجع سابؽ)245-244 :
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كتكاد ىػذه القػ اررات أف تكػكف نسػخان عػف بعضػيا الػبعض تؤكػد فييػا الجمعيػة العامػة عػدـ جػكاز كسػب

ممكية اإلقميـ بالقكة ،كتطالب إسرائيؿ بسحب قكاتيا العسكرية مف األراضي المحتمة بمػا فييػا القػدس ،كعمػى

عػػدـ قانكنيػػة االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،كآثػػاره كاعتبػػاره بػػاطبلن كالغيػان ،كتطالبيػػا بػػالكؼ فػػك انر عػػف جميػػع أعمػػاؿ

الحفػػر ،كتغييػػر المعػػالـ التػػي تقػػكـ بيػػا المكاقػػع التاريخيػػة الثقافيػػة ،كالدينيػػة لمقػػدس ،كبخاصػػة تحػػت دخػػكؿ
المسػػجد األقصػػى ،كقبػػة الصػػخرة المش ػرفة ،كالػػذم يمكػػف أف تتعػػرض مبانييمػػا لبلنييػػار ،كمػػا تؤكػػد عمػػى
الحقكؽ الكطنية الفمسطينية غير القابمة لمتنازؿ ،كاستعادتيا ،بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة ،كالقػانكف الػدكلي

مث ػػؿ ح ػػؽ الع ػػكدة كالح ػػؽ ف ػػي تقري ػػر المص ػػير ،كالح ػػؽ ف ػػي االس ػػتغبلؿ كقي ػػاـ الدكل ػػة الفمس ػػطينية المس ػػتقمة،
ررات بمػػا فييػػا الككػاالت المتخصصػػة كالمنظمػػات الدكليػػة( .شػػعباف،
كتطالػب الػػدكؿ األخػػرل بػػاحتراـ ىػذه القػ ا

)40 :2011

 القرار رقم  87/49الصادر بتاريخ /16كانون أول-ديسمبر:1994/الذم تضمف بطبلف اإلجراءات اإلسرائيمية التي اتخذتيا السمطات اإلسرائيمية في القدس بما فييػا س ػػف
القػػانكف األساسػػي لع ػػاـ  ،1980كعػػدـ قانكنيتيػػا بش ػػكؿ مطبػػؽ ،كناشػػدت ال ػػدكؿ كالككػػاالت المتخصص ػػة،
كالمنظمػػات الدكليػػة بػػااللتزاـ بق ارراتيػػا السػػابقة ،كعػػدـ نقػػؿ سػػفاراتيا لمقػػدس ،ثػػـ تكػػرر مضػػمكف ىػػذا الق ػرار،

كبذات األلفاظ ،بق اررات الحقػة ،مثػؿ القػرار رقػـ " "22/50الصػادر بتػاري /4كػانكف أكؿ-ديسػمبر،1995/

كالقػ ػ ارر رق ػػـ " "27/51الص ػػادر بت ػػاري /4ك ػػانكف أكؿ-ديس ػػمبر ،1996/كالقػػرار رق ػػـ " "133/51الص ػػادر

بت ػ ػػاري /13ك ػ ػػانكف أكؿ-ديس ػ ػػمبر ،1996/كالقػ ػ ػرار رق ػ ػػـ " "190/51الص ػ ػػادر بت ػ ػػاري /16ك ػ ػػانكف أكؿ-

ديسػمبر ،1996/كالقػرار رقػػـ " "223/51الصػػادر بتػػاري /13آذار  -مػػارس ،1997/حيػػث تضػػمنت ذات
ر ىػامشية( .شعباف ،المرجع السابؽ )47 :
القكاعد كالجمؿ ما خػبل أمك ان

 القرار رقم  2/10-ESالصادر بتاريخ /25نيسان  -أبريل:1997/فبعد أف استعادت ق اررات مجمس األمف التي تحظر االستيطاف ،كالتأكيد عمى أف منطقة القدس منطقة

محتمة ،كأف اإلجراءات اإلسرائيمية فييا باطمة ،كالغية ،ككجكب تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة كاتفاقية الىام
عمييا ،قررت إدانة بناء المستكطنة ،كالطمب مف السػمطات اإلسػرائيمية التكقػؼ الفػكرم عػف ىػذا البنػاء ،كقػد

لكحظ كجكد عدة فقرات حديثة تيػػدرج في متف القػرار األخيػر كألكؿ مػرة،األولـى :تكصػي بحػؿ عػادؿ شػامؿ،
كدائـ لمدينة القدس يتـ التكصؿ إليو عبر مفاكضات بيف األطراؼ ليضمف حرية العقيدة كاألماكف المقدسػة
لجميػػع األديػػاف،الثانيـــة :تقضػػي ب ػرفض اإلرىػػاب بكػػؿ أشػػكالو كصػػكره،الثالثـــة :تعبػػر عػػف الحاجػػة لتنفيػػذ
االتفاقيات التي يتـ التكصؿ إلييا بيف األطراؼ ،كتدعك المجتمػع الػدكلي كاألطػراؼ الميتمػة ،كرعػاة السػبلـ

ببػذؿ كػػؿ الجيػػكد الممكنػػة مػػف أجػػؿ بعػث مفاكضػػات السػػبلـ ،الرابعــة :أنيػػا تػػدعك جميػػع الػػدكؿ التػػي كقعػػت

عمػ ػػى اتفاقيػ ػػة جنيػ ػػؼ الرابعػ ػػة ،كالخاصػ ػػة بالمػ ػػدنييف تحػ ػػت االحػ ػػتبلؿ الحربػ ػػي ،لتنفيػ ػػذ الت ازمػ ػػاتيـ الكطنيػ ػػة،
كاإلقميمية المقررة بمكجب المادة األكلى منيا ،والخامسة :أنيا تضمف حرية التنقؿ لمفمسطينييف ،كبضائعيـ
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كازالة جميع العكائؽ كالتقييدات التي تحكؿ دكف ذلؾ ،السادسة :الدعكة إلى كقؼ جميع أنكاع المساعدة أك

الػ ػػدعـ لؤلنشػ ػػطة اإلس ػ ػرائيمية فػ ػػي األ ارضػ ػػي الفمسػ ػػطينية المحتمػ ػػة بمػ ػػا فييػ ػػا القػ ػػدس،والســـــابعة :كصػ ػػؼ
المستكطنات اإلسرائيمية بأنيا غير قانكنية كعقبة لمسبلـ ،كقد صكتت مع القرار" "134دكلة كعارضػت كػؿ

مف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة كمايكركنيسيا كامتنعت عف التصكيت أحد عشر دكلة( .شعباف ،المرجع السابؽ:

)48

 -1القرار رقـ  3/10-ESالصادر بتاري /15تمكز-يكليك 1997/الداعي إلى االعتراؼ بتطبيؽ اتفاقية
جنيؼ الرابعة عمى األراضي المحتمة مف الناحية القانكنية  DEJUREكليس  DEFACTOكما تزعـ

إسرائيؿ ،ففي ىذا القرار قررت الجمعية العامة ألكؿ مرة مف خبلؿ الفقرة العاشرة أف تدعك إلى عقد

مؤتمر لمدكؿ المكقعة عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة مف أجؿ كضع اإلجراءات بتنفيذ ىذه االتفاقية كفقان

لممادة األكلى المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربع ،ككاصمت الجمعية العامة ىذا التكجو مف خبلؿ

تبنييا القرار رقـ  4/10-ESالصادر بتاري /13تشريف ثاني-نكفمبر ،1997/حيث تابعت تكرار

تكصيتيا الخاصة بعقد مؤتمر بشأف المادة األكلى المشتركة لكؿ اتفاقيات جنيؼ األربع ،كطالبت

سكيس ار باتخاذ الخطكات التحضيرية بما يشمؿ عقد مؤتمر لمخبراء لعقد المؤتمر المذككر قبؿ شباط -

فبراير ،1998/كعادت الجمعية العامة لتأكيد ق ارراتيا السابقة في قرار رقـ /17-ESآذار -

مارس ،1998/بعد أف تـ تأجيؿ المؤتمر المذككر ألسباب سياسية ،كعادت الجمعية العامة لتتبنى ذات

الق اررات القديمة بصيغتيا الرافضة إلجراءات االحتبلؿ ،كاعبلف بطبلنيا كعدـ قانكنيتيا ،فقد صدر

القرار رقـ " "37/53بتاري

/2كانكف أكؿ-ديسمبر ،1998/كالقرار رقـ " "37/54الصادر بتاري

 6/10-ESالصادر بتاري

/9شباط  -فبراير ،1999/كدعت سكيس ار إلى معاكدة تبني المؤتمر

/1كانكف أكؿ-ديسمبر ،1999/كقامت الجمعية العامة بذات األمر مرة أخرل عندما أصدرت القرار
المقترح قبؿ /15تمكز-يكليك( .1999/شعباف ،المرجع السابؽ)49-48 :

كعمى إثر زيارة أرئيؿ شاركف لممسجد األقصى في /28أيمكؿ-سبتمبر ،2000/كاألحداث الدامية التي
نتجت عف ىذه الزيارة ،كالتي عرفت بانتفاضة األقصى ،اضطرت الجمعية العامة إلى التدخؿ مف جديد،

فقد أصدرت القرار رقـ  7/10-ESبتاري /20تشريف أكؿ-أكتكبر ،2000/حيث أدانت العنؼ الذم
أسفر عف قتؿ أكثر مف مئة مدني فمسطيني ،كأيدت الدعـ لتفاىمات شرـ الشي  ،كطالبت تكقؼ العنؼ

مف جميع األطراؼ ،كلكحظ أف ىذا القرار رغـ تأكيده عمى بطبلف الضـ كاالستيطاف في القدس،
كاالستعماؿ الزائد لمقكة مف القكات العسكرية اإلسرائيمية ،إالٌ أنو عمـ التسميات مف ناحية إدانة استعماؿ

العنؼ ،كأطمقيا بدكف تحديد مسػؤكؿ عنيا بما يشمؿ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،ككضعيما عمى قدـ
المساكاة ،كما أنو أيػػد تفاىمات شرـ الشي ( .شعباف ،المرجع السابؽ )49 :
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 -2القرار رقـ  50/55الصادر بتاري /1شباط  -فبراير ،2000/كفيو أصدرت الجمعية العامة قرارىا

التقميدم بشأف القدس ،كقد تضمف العبارات المكررة مف حيث بطبلف الضـ ،كعدـ قانكنية اإلجراءات

اإلسرائيمية في المدينة المقدسة( .شعباف ،المرجع السابؽ )50 :

 -3قرار رقـ  25/50/55لسنة  ،2001الذم ينص عمى عدـ قانكنية فرض إسرائيؿ لقكانينيا ككاليتيا
كادارتيا عمى القدس .كقرار رقـ  111/57في عاـ  ،2003الذم يطالب بأف يأخذ أم حؿ شامؿ
كعادؿ لقضية القدس باالعتبار الشكاغؿ المشركعة لكبل الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كأف يضمف

حرية الكصكؿ لمناس مف جميع األدياف لؤلماكف المقدسة .كقد تكالت المطالب نفسيا في ق اررات
الجمعية العامة رقـ  2258في عاـ  ،2003كرقـ  3259في عاـ  ،2005كالق اررات  2661في عاـ

 ،2007الذم يطالب بسحب البعثات الدبمكماسية مف القدس كقرار الجمعية رقـ  105/60في عاـ
2005ـ كالذم يؤكد أف اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف كقت الحرب تنطبؽ عمى األراضي

الفمسطينية المحتمة سنة  ،1967بما فييا القدس ،كتشير إلى قرار محكمة العدؿ الدكلية بخصكص

اعتبار "إقامة المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية تمثؿ

خرقان لمقانكف الدكلي كأف أنشطة االستيطاف اإلسرائيمية تيمثؿ انتياكان لمقانكف الدكلي اإلنساني كذات
تأثير ضار عمى جيكد السبلـ في الشرؽ األكسط ،كما أشار القرار إلى أف إقامة الجدار العازؿ ييمثؿ
خرقاي لمقانكف الدكلي كيطالب بتفكيؾ المستكطنات القائمة( .بركات) 30 :2009 ،

 -4قرار رقـ " "106/60الصادر بتاري /8كانكف أكؿ-ديسمبر ،2005/كفيو تؤكد الجمعية العامة أف
المستكطنات اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية ،كفي الجكالف السكرم
المحتؿ ،غير قانكنية كتشكؿ عقبة أماـ السبلـ ،كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية .كتطمب مف إسرائيؿ

أف تقبؿ اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف في زمف الحرب المؤرخة /12آب-أغسطس،1949/
بحكـ القانكف عمى األرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية ،كعمى الجكالف السكرم

المحتؿ ،كأف تمتزـ بدقة بأحكاـ االتفاقية كخاصة المادة " "49منو( .مكقع مركز المعمكمات الكطني
الفمسطيني كفا ،المستكطنات في األراضي المحتمة  -قرار الجمعية العامة)2011 ،

كالجدير بالذكر ذلؾ الرأم االستشارم الذم أصدرتو محكمة العدؿ الدكلية في تمكز-يكليك،2004/

ككجيتو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف بناء الجدار في الضفة الغربية كالقدس الشرقية ،أعادت
فيو التأكيد بأف القدس الشرقية ما زالت أراضي محتمة ،كبأف القانكف اإلنساني الدكلي ،كاتفاقيات حقكؽ
اإلنساف الدكلية كق اررات مجمس األمف العديدة تنطبؽ كميا عمى القدس الشرقية .كخمصت المحكمة إلى أف

مسار الجدار داخؿ الضفة الغربية كالقدس الشرقية ي"يعبر عف اإلجراءات غير القانكنية التي اتخذتيا
إسرائيؿ بالنسبة لمقدس كالمستكطنات ،كالتي استنكرىا مجمس األمف" ،كبالتالي فيك ينتيؾ القانكف الدكلي.

[الفقرة  149مف الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية] .كدعت محكمة العدؿ الدكلية إسرائيؿ إلى
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التكقؼ عف بناء الجدار كتفكيؾ األجزاء التي تـ بناؤىا في الضفة الغربية كالقدس الشرقية ،كدفع
تعكيضات لمفمسطينييف الذيف تضرركا مف بنائو .كقد أعادت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التأكيد عمى

صكت االتحاد األكركبي
الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية بتاري /2آب-أغسطس ،2004/كقد َّ
ككتمة لصالح الرأم االستشارم .ككررت محكمة العدؿ الدكلية التأكيد عمى مسؤكلية إسرائيؿ القانكنية

الخاصة بتأميف حرية دخكؿ الفمسطينييف إلى األماكف المقدسة في القدس التي كقعت تحت سيطرتيا عقب
حرب ( .1967مارجميت)7 :2011 ،
-

ك نخمص أف كافة الق اررات الصادرة عػف الحمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة بشػأف األ ارضػي الفمسػطينية ك
بخاص ػػة الق ػػدس الشػ ػريؼ بش ػػقييا الشػ ػرقي ك الغرب ػػي ،طبقػ ػان لمق ػػانكف ال ػػدكلي اإلنس ػػاني ،كميث ػػاؽ األم ػػـ

المتحدة ،كأنيا أرض محتمػة تخضػع التفاقيػات جنيػؼ األربعػة لعػاـ  ،1949كالبركتككػكليف اإلضػافييف

لعاـ  ،1977ككافة قكاعد القػانكف اإلنسػاني الػدكلي المتعمقػة باأل ارضػي المحتمػة  ،فػالكجكد الصػييكني
عمى أرض فمسطيف مف النير إلى البحر باطبلن بطبلنان مطمقػان ،كيترتػب عممػى ذلػؾ أف قػكات االحػتبلؿ

فػي فمسػطيف بمػا فييػا القػدس لػيس ليػا الحػؽ فػي الػدفاع الشػرعي إعمػاالن بالقاعػة التػي تػنص عمػػى (ال
دفاع شرعي ضد دفاع شرعي كال مقاكمة لفعؿ مباح) ،كأف الفمسطينيف ىـ فقط الذيف ليػـ حػؽ الػدفاع

الشرعي ضد قكات االحتبلؿ في كافة األراضي الفمسػطينية مػف النيػر إلػى البحػر بمػا فييػا القػدس ،كال
يممػػؾ المجتمػػع الػػدكلي كال األمػػـ المتحػػدة تغييػػر ىػػذا المركػػز القػػانكني لؤل ارضػػي الفمسػػطينية بمػػا فييػػا

القدس كاممة شرقية كغربية ( .أبك الخير)121 :2006 ،

ثانياً-القدس في ق اررات مجمس األمن:
يعتبر مجمس األمف الجياز التنفيذم لؤلمـ المتحدة ،كقد كرد التنظيـ القانكني لو في الفصؿ الخامس
مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كقد نصت المادة ( )1/24عمى أىـ اختصاصات مجمس األمف كاألمـ المتحدة،
كىك حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،كقد أعطت ىذه الفقرة مجمس األمف سمطات كاسعة في ممارسات ىذا

االختصاص( .أبك الخير)8 :2010 ،

أصدر مجمس األمف العديد مف الق اررات كلكنيا ليست في عدد الق اررات الصادرة عف الجمعية العامة

لؤلمـ المتحدة ،كلكنيا أكثر قكةن فييا ،ألف مجمس األمف جياز األمـ المتحدة التنفيذم ،كمف استقراء
الق اررات الصادرة عف مجمس األمف بجده سار في نفس طريؽ كمنيج الجمعية العامة ،كلـ يختمؼ عف
رأم الجمعية العامة بشأف القدس الشريؼ ،كاعتبار القدس الشرقية أرضان محتمة ،أما القدس الغربية

فتعتبرىا أرضان تتبع قكات االحتبلؿ أك تتبع إسرائيؿ مف الناحية القانكنية ،كاف ىذا مخالفان لمقانكف الدكلي
كمخالفان لميثاؽ األمـ المتحدة( .أبك الخير ،المرجع السابؽ)23 :
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 -الق ػ ػ ارراف رق ػ ػػـ " "42الصػ ػػادر بت ػ ػػاري /5آذار  -مػ ػػارس ،1948/كالق ػ ػرار رقػ ػػـ " "43الص ػ ػػادر بت ػ ػػاري

/1نيس ػػاف  -أبري ػػؿ ،1948/كق ػػد تض ػػمنت ى ػػذه القػ ػ اررات ال ػػدعكة ليدن ػػة ،كمن ػػع تخفي ػػؼ االض ػػطرابات
عامة ،دكف الدخكؿ إلى صمب المكضكع أك النػزاع ،كفػي القػرار رقػـ " "49الصػادر بتػاري /22أيػار-

مػػايك ،1948/تػػـ طمػػب كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار فػػي القػػدس عمػػى سػػبيؿ األكلكيػػة المطمقػػة( .شػػعباف:2011 ،
)27

 القرار رقـ " "242الصادر في /22تشريف ثاني-نكفمبر ،1967/كىك مشركع قدمتو بريطانيا عمى إثرالنزاع العربي اإلسرائيمي ،كاخفاؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة فػي التكاصػؿ إلػى قػرار ييػػجبر إسػرائيؿ
عمى االنسحاب مػف األ ارضػي العربيػة التػي أيحتمػت فػي ال اربػع مػف حزيػراف ،ككمػا جػاء فػي ىػذا القػرار:

إف مجم ػػس األم ػػف ييعب ػػر ع ػػف قمق ػػو بش ػػأف الكض ػػع الحظ ػػر ف ػػي الش ػػرؽ األكس ػػط ،إذ يؤك ػػد ع ػػدـ القب ػػكؿ
باالستيبلء عمى أرض بكاسطة الحرب ،كالحاجة إلى العمؿ مػف أجػؿ سػبلـ عػادؿ ،كدائػـ تسػتطيع كػؿ

دكلة أف نعيش فيو بأماف ،كاذ يؤكد أف جميع الدكؿ األعضاء بقبكليا ميثاؽ األمـ المتحػدة قػد التزمػت
بالعمؿ كفقان لممادة الثانية مف الميثاؽ-:
أولً -يؤكد أف تحقيؽ مبادئ الميثاؽ يتطمب إقامة سبلـ عادؿ كدائـ في الشػرؽ األكسػط كيسػتكجب تطبيػؽ
المبدأيف التالييف-:

 -1سحب القكات المسمحة مف أراضي ايحتيمت في النزاع األخير.
 -2احتراـ السيادة كالكحدة ألراضي كؿ دكلة في المنطقة كاالعتراؼ بذلؾ ،ككذلؾ استقبلليا السياسي،
كحقيا في العيش بسبلـ ضمف حدكد آمنة كتعترؼ بيا مف التيديد أك أعماؿ القكة.

ثانياً -يطمب مف األميف العاـ تعييف ممثؿ خاص لمػذىاب إلػى الشػرؽ األكسػط كػي يقػيـ كيجػرم اتصػاالت

مػػع الػػدكؿ المعنيػػة بغيػػة إيجػػاد اتفػػاؽ ،كمسػػاعدة الجيػػكد لتحقيػػؽ تسػػكية سػػممية ،كمقبكلػػة كفػػؽ لمنصػػكص،
كالمبادئ الكاردة في مشركع ىذا القرار( .ربايعة)652 :2010 ،

 كقػد أكػػد مجمػػس األمػػف فػػي قػ ارره السػػابؽ عمػػى مبػػدأ عػػدـ جػكاز اكتسػػاب األ ارضػػي عػػف طريػػؽ الحػػرب،كحظر ضـ األراضي المحتمة في عاـ  ،1967كلـ يدعي القرار إلى االنسحاب مف القدس صػراحة ،إال
أف القػ ػرار دع ػػا إل ػػى االنس ػػحاب م ػػف األ ارض ػػي الت ػػي احتم ػػت ف ػػي النػ ػزاع األخي ػػر كالت ػػي تش ػػمؿ الق ػػدس
الشرقية( .عمكاف)145–144 :2103 ،

 الق ػ ػرار رقػ ػػـ " "252الصػ ػػادر فػ ػػي /21أيػ ػػار-مػ ػػايك ،1968/كػ ػػاف نتيجػ ػػة لسياسػ ػػة التيجيػ ػػر القسػ ػػرم،كاالستمبلكات كالمصادرات لؤلراضي المقدسة ،مف قبؿ إسرائيؿ فقد تقدمت األردف بشككل إلى مجمس

األمػػف الػػذم بػػدكره أصػػدر القػرار رقػػـ " "252الػػذم نػػص عمػى :إف مجمػػس األمف،كق ػد نظػػر فػػي كتػػاب

ممثػػؿ األردف الػػدائمرقـ " "8560بشػػأف الكضػػع فػػي القػػدس ،كتقريػػر األمػػف العػػاـ رقػػـ" "814كقػػد سػػمح

إلػػى البيانػػات التػػي ألقيػػت فػػي المجمػػس ،كاذ أف إس ػرائيؿ اتخػػذت منػػذ تبنػػي الق ػ اررات المػػذككرة أعػػبله،
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المزيػػد مػػف اإلجػراءات ،كاألعمػػاؿ كالتػػي تتنػػافى مػػع ىػػذا القػرار كاذ يػػذكر الحاجػػة إلػػى العمػػؿ مػػف أجػػؿ
سبلـ دائـ كعادؿ كاذ يؤكد مف جديد رفضو االستيبلء عمى األراضي بالقكة العسػكرية( .ربايعػة:2010 ،

)653-652

 فػػي /22تشػريف أكؿ-أكتػػكبر ،1973/جػػاء القػرار " "338عمػػى إثػػر حػػرب رمضػػاف ،ليؤكػػد عمػػى تنفيػػذالقرار السابؽ " "242كالذم يقضي بإنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية بمػا فييػا القػدس كقطػاع
غزة ،كغيرىا مف أراضي الدكؿ العربية التي احتمت عػاـ  ،1967باإلضػافة إلػى حػؿ مشػكمة البلجئػيف

حبلن عادالن( .أبك الخير)24 :2010 ،

 القرار رقـ ( )242ككاف ممخػص القػرار :دعػكة جميػع األطػراؼ المشػتركة فػي القتػاؿ إلػى كقػؼ إطػبلؽالنػػار فػػك انر ،كالبػػدء فػػك انر بتنفيػػذ قػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ " ،"242كلػػـ يػػدع القػرار ( )338إسػرائيؿ بشػػكؿ
مباشر إلى االنسحاب مف األراضي كانمػا دعاىػا مػع األطػراؼ العربيػة إلػى كقػؼ القتػاؿ ،كالػدخكؿ فػي
محادثػػات مبػػادئ تسػػكية الص ػراع ،كاكتفػػى بالتأكيػػد عمػػى تنفيػػذ الق ػرار رقػػـ ( )242كشػػدد عمػػى إج ػراء

مفاكضات( .ربايعة)656–655 :2010 ،

 قرار رقـ ( )672الصادر بتاري /12تشريف أكؿ-أكتكبر ،1990/أكد مجمس األمف بإجماع أعضػائوبأف القدس الشرقية أرض محتمة ،كقد جاء القػرار عمػى أثػر قتػؿ الشػرطة اإلسػرائيمية لعشػريف ،كجرحيػا

ألكثػػر مػػف خمسػػيف عربيػان قػػرب المسػػجد األقصػػى ،كدعػػا إسػرائيؿ القػػكة المحتمػػة إلػػى احتػراـ التزاماتيػػا،
كمسػػؤكلياتيا القانكنيػػة بمقتضػػى اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة التػػي تطبػػؽ عمػػى كافػػة األ ارضػػي المحتمػػة منػػذ

 ،1967كقد رفضت إسػرائيؿ القػرار ،كأعمنػت أف القػدس ليسػت فػي أم جػزء منيػا أرضػان محتمػة ،كأنيػا
العاصمة السيادية لدكلة إسرائيؿ ،كما رفضت التعاكف مػع فريػؽ أراد األمػيف العػاـ إرسػالو لمتحقيػؽ فػي

المس ػػألة ،متذرع ػػة بأن ػػو ال مج ػػاؿ لقي ػػاـ األم ػػـ المتح ػػدة ب ػػأم دكر حينم ػػا يتعم ػػؽ األم ػػر بالق ػػدس ،كلك ػػف
المجمس أعرب بإجماع أعضائو عف أسفو بػرفض إسػرائيؿ بقػ ارره السػابؽ كرفضػيا زيػارة لجنػة التحقيػؽ

بالقدس( .عمكاف)149 :2013 ،

كمم ػػا س ػػبؽ يتب ػػيف لمد ارس ػػة أف إسػ ػرائيؿ ضػ ػربت بع ػػرض الح ػػائط قػ ػ اررات مجم ػػس األم ػػف ال ػػدكلي ،ب ػػؿ

كتعنت ػػت ،كرفض ػػت التع ػػاكف م ػػع لج ػػاف التحقي ػػؽ ،مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى اس ػػتمرارىا ف ػػي االعت ػػداء كانتي ػػاؾ حق ػػكؽ
الفمسطينييف خاصة في مدينة القدس.

 ق ػرار " "1073الصػػادر بتػػاري /28أيمػػكؿ-سػػبتمبر ،1996/حػػكؿ فػػتح النفػػؽ فػػي مدينػػة القػػدس:حيثدرس مجم ػػس األم ػػف الرس ػػالة المؤرخ ػػة ف ػػي /26أيم ػػكؿ-س ػػبتمبر ،1996/المكجي ػػة م ػػف ممث ػػؿ المممك ػػة
العربيػ ػػة السػ ػػعكدية بالنيابػ ػػة عػ ػػف الػ ػػدكؿ األعضػ ػػاء فػ ػػي جامعػ ػػة الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة كال ػ ػكاردة فػ ػػي الكثيقػ ػػة

( ،)5/790/1996كالتػػي تشػػير إلػػى اإلجػراء الػػذم اتخذتػػو حككمػػة إسػرائيؿ بفػػتح مػػدخؿ النفػػؽ بجػكار

المسػجد األقصػػى كمػا ترتػػب عميػو مػػف نتػائج حيػػث دعػػا إلػى الكقػػؼ كالت ارجػع فػػك اير عػف جميػػع األعمػػاؿ
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التػػي أدت إل ػػى تف ػػاقـ الحال ػػة كدعػ ػا إل ػػى ض ػػماف س ػػمطة الم ػػدنييف الفمس ػػطينييف ،كحم ػػايتيـ ،كدعػ ػا إل ػػى
االسػتئناؼ الفػكرم لممفاكضػات فػي إطػػار عمميػة السػبلـ فػي الشػرؽ األكسػػط عمػى أسػاس المتفػؽ عميػػو
كتنفيذ االتفاقات التي تـ التكصؿ إلييا كؿ في حينو ،كقرر متابعة الحالة بصػكرة دقيقػة كابقػاء المسػألة

قيد نظره( .ك ازرة اإلعبلـ الفمسطينية ،ق اررات مجمس األمف الدكلي المتعمقة بالقدس :2010 ،مكقع ككالة معان)

 تتمتع القرارت السابقة كغيرىا الصادرة عف مجمس األمف بشأف القدس كاممػة الشػرقية ك الغربيػة بصػفةاإللزاـ لقكات االحتبلؿ اإلسرائيمية( .ىنداكم)112 :1994 ،

يبػػدك أف الكاليػػات المتحػػدة لػػـ تكػػف راغبػةن فػػي مزيػػد مػػف القػ اررات ،باإلضػػافة لػػكفرة فػػي قػ اررات الجمعيػػة

العامػػة كاليكنسػػكك كغيرىػػا مػػف األجي ػزة الدكليػػة ،بػػؿ كانػػت راغبػػة فػػي تقمػػيص ىػػذه الق ػ اررات ،باإلضػػافة إلػػى
و
كبخاصة بعد قػرار مجمػس الشػيكخ األمريكػي بنقػؿ السػفارة األمريكيػة لمقػدس
اتخاذىا مكقفان جديدان مف القدس

الشرقية ،عممان أف ق اررات كثيرة مف مجمس األمف كانت قػد طمبػت مػف الػدكؿ المعنيػة بعػدـ فػتح سػفارات فػي

القدس ،بؿ سحب ممثمييا مف القدس ،كبعدـ االعتراؼ بما يسػمى بقػانكف القػدس األساسػي اإلسػرائيمي لعػاـ
 ،1980كاضطر مجمس األمف بعد فشمة ،لمعكدة إلى طريقتو القديمة في إصػدار القػ اررات أم بػدكف ربطيػا
بالفصؿ السابع مػف الميثػاؽ ،كال بأحػد الفصػكؿ منػو كال حتػى بػنص مػف نصكصػو ،بػؿ تركيػا عائمػة دكنمػا

مرجعيػػة محػػددة ،فمػػثبلن حينمػػا قامػػت إس ػرائيؿ بافتتػػاح نفػػؽ يصػػؿ حػػائط الب ػراؽ بممػػر قريػػب إلػػى المسػػجد
األقصػػى فػػي عػػاـ  ،1996فقػػد أصػػدر المجمػػس الق ػرار رقػػـ " "1073بتػػاري /28أيمػػكؿ-سػػبتمبر،1996/
اكتفى فيو بالتعبير عف القمؽ الشديد عف الكضع اإلنساني الدامي ،كدعا إلى كقػؼ أعمػاؿ العنػؼ ،كحمايػة

المػػدنييف الفمسػػطينييف ،دكف التطػػرؽ إلػػى أم أمػػر آخػػر ،بػػؿ إف األمػػر ت ارجػػع إلػػى مجػػرد أف يصػػد رئػػيس
مجمػس األمػف بيانػان عػف الكضػع فػػي القػدس ،كيتمنػػى عمػى إسػرائيؿ عػػدـ اتخػاذ قػ اررات بشػػأف تغييػر الكضػػع

القانكني في القدس كتكسيع حدكدىا البمدية كتخطيطيا العمراني ،كما حصؿ في /13تمػكز-يكليػك،1998/
ر أصدر رئيسو بيانان( .شعباف)52 :2011 ،
فبدؿ أف يصدر مجمس األمف ق ار ان

 في الكقت الذم أكدت المجنة الدكلية لمصميب األحمر ارتكاب إسرائيؿ مخالفات لعدة بنػكد مػف القػانكفالدكلي اإلنساني ،لنقؿ إسرائيؿ لجزء مف سكانيا إلػى األ ارضػي المحتمػة ،كتػدمير المنػازؿ ،عػدـ احتػراـ

رض ػػي المحتم ػػة( .المرك ػػز الفمس ػػطيني لحق ػػكؽ
النش ػػاطات الطبي ػػة ،كاحتج ػػاز أش ػػخاص محمي ػػيف خ ػػارج األ ا

اإلنساف)3 :2010 ،

كقػػد جػػاء فػػي تقريػػر لػػدائرة شػػؤكف المفاكضػػات ،إف عػػدـ قانكنيػػة األنشػػطة اإلس ػرائيمية داخػػؿ األرض

الفمسػػطينية المحتمػػة لػػيس محػػؿ نقػػاش إذ تػػـ تضػػمينو فػػي القػ اررات الصػػادرة عػػف األمػػـ المتحػػدة ،بمػػا فييػػا
ق اررات مجمس األمف كمف ضمنيا الق اررات رقـ  904ك 471ك 465ك 452ك 446ك 252ك 267ك271

ك 478ك 672كىنالػػؾ أيضػػا إجماعػان عالميػان بػػأف األنشػػطة االسػػتيطانية اإلس ػرائيمية تشػػكؿ انتياكػان خطي ػ انر
التفاقية جنيؼ الرابعة لمعاـ ( .1949دائرة شؤكف المفاكضات)23 :2011 ،
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المبحث الثالث  :القدس في سياسة الدول الكبرى
أولً -القدس في سياسة الوليات المتحدة األمريكية:

بعد احتبلؿ القدس في عاـ  1967قامت إسرائيؿ بإجراءات تغير مف كضعيا مثؿ ضـ القدس

العربية كتطبيؽ القكانيف اإلسرائيمية عمييا  ،كفي تمؾ اآلكنة نشطت السياسة األمريكية في أركقة األمـ

المتحدة لمنع صدكر كثير مف مشاريع الق اررات كأيدت البعض األخر ،ككاف السمكؾ األمريكي نابعان مف
مكاقفيا السياسية مف مسألة القدس  ،كليذا فقد امتنعت عف التصكيت عف الق ارريف 2254 ، 2253
الصادريف عف الجمسة الطارئة لمجمعية العامة في  4يكليك/تمكز 14 ، 1967يكليك  /تمكز ، 1967

كالذيف طالبا إسرائيؿ بالتكقؼ عف أم إجراء ييغير مف كضع القدس ك إلغاء جميع ما قامت بو مف
اجراءات  .كلم تخفيؼ مف شدة النقد عمييا  ،فقد أدل ممثميا في االمـ المتحدة جكؿ بدنغ يكـ 14
يكليك/تمكز  1967بيانان أشار فيو بأف الكاليات المتحدة ترل أف القدس الشرقية منطقة محتمة تخضع
لقانكف اإلحتبلؿ العسكرم كال يجكز إلسرائيؿ إجراء أم تغيرات  ،كدعا إلى فرض رقابة دكلية عمى

األماكف المقدسة( .ربابعة)669 : 2010 ،

كبعد اف إشتدت حرب االستنزاؼ بيف اسرائيؿ كالدكؿ العربية  ،قدمت الكاليات المتحدة مبادرة سممية

كاف ىدفيا كقؼ العمميات العسكرية ضد القكات اإلسرائيمية عمى جبيتي القتاؿ المصرية كاألردنية  ،كما

أف ضمت إسرائيؿ المكاقع حتى تراجعت الكاليات المتحددة األمريكية عف مبادرتيا السممية  ،كفي 9

ديسمبر  /كانكف االكؿ  ،1969أعمف كليـ ركجرز كزير الخارجية األمريكية عف مكقؼ الكاليات المتحدة

األمريكية الرسمي إزاء قضية القدس فقاؿ  " :نؤمف بكجكب بقاء القدس مدينة مكحدة بحيث ال يككف فييا

قيكد عمى حركة األشخاص كالبضائع  ،كيجب كجكد حرية الكصكؿ إلى المدينة المكحدة لؤلشخاص مف
كؿ السكاف في المدينة كمصالح الطكائؼ المسيحية كالييكدية كاإلسبلمية ضمف ترتيبات إدارة المدينة

المكحدة كيتكجب كجكد دكر لكؿ مف إسرائيؿ كاألردف في الحياة الدينية كاالقتصادية في المدينة المقدسة ،

كلقد أكضح كليـ ركجرز ىذه المبادئ دكف اإلشارة إلى أم إجراء عممي يمكف األخذ بو لتحقيؽ ىذه
المبادئ( .بيفيستي)234 :1972 ،

كعمى أثر تكقيع إتفاقية (كامب ديفيد) بيف مصر كاسرائيؿ عاـ  ، 1979رأت الكاليات المتحدة

بقضية القدس كباقي المناطؽ المحتمة األخرل  ،تسرم عمييا المعاىدات حسب القانكف كاألعراؼ الدكلية ،

كمف خبلؿ الرسائؿ التي تـ تبادليا بيف الرئيس األمريكي (جيمي كارتر) كالرئيس (أنكر السادات) كرئيس

الكزراء ( بيغيف) كيظير مكقؼ أمريكا تجاه القدس كالذم يعتبر القسـ العربي الذم احتمتو إسرائيؿ عمى أثر
حرب حزيراف  ،1967جزءان ال يتج أز مف المناطؽ المحتمة  ،يسرم عميو القانكف الدكلي كاألعراؼ الدكلية

األخرل ( .ربابعة )672 :2010 ،
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كأما عف المؤثرات األساسية التي تمعب دك انر أساسيان في مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية تجاه مدينة

القدس فتتمثؿ بػ :الجماعات الييكدية المنظمة في المجتمع األمريكي  ،كالتي تمارس الضغط عمى صناع
القرار األمريكييف لصالحيـ باإلضافة الى المصمحة القكمية األمريكية كما تقتضيو مف مبررات لتحقيقيا

كبغض النظر عف كؿ إعتبار يتعارض معيا( .الشقيرم)82 :1972 ،

كأما في مبادرة ريغاف التي اعمنيا عاـ  1982تحت شعار مبادرة سبلـ أمريكية لشعكب الشرؽ

األكسط  ،فقد تضمنت عدـ تقسيـ القدس عمى أف يتـ تحديد مستقبؿ المدينة عف طريؽ المفاكضات .

(اليكر ،مكسى)216–215 :1986 ،

كلمتعرؼ عمى سياسة الكاليات المتحدة تجاه قضية القدس في أكائؿ التسعينات  ،فيجب مراجعة كثائؽ

مؤتمر التسكية في مدريد ك رسائؿ كزير الخارجية جيمي بيكر إلى منظمة التحرير الفمسطينية في أكتكبر
 1991كالتي تبيف مكقؼ الكاليات المتحدة كىك اف القدس يجب أف ال تككف مطمقان مدينة مقسمة،

ككضعيا النيائي يجب أف يحدد خبلؿ المفاكضات كالمكقؼ األمريكي يرل أف لسكاف القدس الشرقية الحؽ

في التصكيت في انتخابات سمطة الحكـ الذاتي اإلنتقالي ،كقد نجح بكسف بأف يدفع عممية السبلـ كاجراء
التفاكض بيف األطراؼ المعنية  ،ثـ جاء كمينتكف إلى الرئاسة األمريكية في نكفمبر  ، 1992في ظركؼ
ساعدتو عمى تمؾ المتابعة الفعالة لعممية السبلـ في الشرؽ األكسط مف حيث أف األطراؼ المتنازعة كانت

قد إجتمعت مف قبؿ  ،كاتفقت عمى أساسيات عممية السبلـ  ،كبقي عمى كمينتكف المتابعة الحثيثة كالجادة

إلستكماؿ جيكد بكسف.

كلكف لـ تمعب الكاليات المتحدة دك انر نزييان في العممية السممية  ،بؿ عممت عمى تحقيؽ مصالح

إسرائيؿ األمنية عمى حساب الدكؿ العربية.

كىكذا فإف السياسة األمريكية كالتي كانت ثابتة لكقت طكيؿ كخبلؿ ستة إدارات بإعتبار القدس أرض

محتمة بدأت تتحكؿ إلى اليميف  ،كذلؾ عندما كافؽ الككنغرس عاـ  1990اعتبا انر أف القدس المكحدة

عاصمة إسرائيؿ كنفس المكقؼ اتخذه الككنغرس في عاـ  ، 1994كعاـ  1995كما امتنعت الكاليات

المتحدة في عاـ  1994عف التصكيت عمى جزوء مف قرار مجمس األمف ك حيث يديف القرار المذبحة
اإلسرائيمية في الحرـ اإلبراىيمي كالتي اقترفت في فبراير عاـ ( . 1994ربايعة)683–679 :2010 ،

إما ممثؿ الكاليات المتحدة في األمـ المتحدة  ،آرثر جكؿ درج ،فقد كرر مبادئ مشركع جكنسكف

لتسكية أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في اجتماعيا المنعقد بتاري  20يكنيك/حزيراف  1967كما إف

مشركع القرار الذم طرحو لمجمعية العامة  ،لمتصكيت عميو  ،كاف خاليا مف أم إشارة لمستقبؿ المدينة

المقدسة (سعد الديف)791 :2010 ،

كقد بررت اإلدارة األمريكية مكقفيا الحظير مف قضية القدس  ،خبلؿ إدارة الرئيس كمينتكف  ،بدعكل

إف اتفاؽ البادئ (أكسمك)  ، 1993أكجاء مكضكع النظر في الفترة االنتقالية  ،كعميو فقد أكد كزير
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الخارجية األمريكي كارف كريستكفر إف مكضكع القدس ىك أمر مؤجؿ لممرحمة النيائية فاف استباؽ الحكـ
حكلو في قرار لؤلمـ المتحدة سيبلقي الرفض مف الكاليات المتحدة (حجاكم)63 :2001 ،

كىذا الضكء األخضر إلسرائيؿ في سياسة الضـ الفعمي لمدينة القدس ازدادت حدتو في أعقاب اتفاؽ

أكسمك بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية ،في سبتمبر  /أيمكؿ  ،1993كقد صرح مسئكلكف في
اإلدارة األمريكية باف بناء المستكطنات ،كما يتصؿ بيا مف مصادرة األراضي في القدس الشرقية الينبغي
إف تعالج مف قبؿ مجمس األمف ،إنيا ضمف االىتمامات الثنائية بيف إسرائيؿ ،كالسمطة الفمسطينية،
كجددت إدارة كمينتكف دفاعيا عف سياسة دعـ "النمك الطبيعي" لسكاف المستكطنات ،كقد نبع ىذا المكقؼ

نتيجة غياب االتحاد السكفيتي كقطب دكلي عف الساحة الدكلية ،بحيث أصبحت الكاليات المتحدة القطب
الكحيد في العالـ ،كتستطيع فرض سياستيا العالمية دكف منازع ،ىذا إلى جانب القضية الفمسطينية مف

محتكاىا القكمي في مفاكضات السبلـ ،كتحكيميا إلى قضية قطرية ،تيـ الفمسطينييف كحدىـ .كىذا الدعـ
األمريكي رافقو دعـ مادم أيضا( .سعد الديف)798 :2010 ،

إما في كامب ديفيد الثانية  ،كقد حاكؿ الرئيس كمينتكف الضغط عمى الرئيس ياسر عرفات  ،ككاف

معظـ الضغط ينصب حكؿ مكضكع القدس  ،كقد رفض الرئيس ياسر عرفات الضغكط األمريكية ،

ففشمت لذلؾ مفاكضات كامب ديفيد الثانية( .سعد الديف .)799 :2010 ،كأما في فترة رئاسة بكش االبف ،
فقد تبيف إف الحديث عف الدكلة الفمسطينية كاف مجرد طعـ ،كخداع ،فما إف تمكف الجيش األمريكي مف
تحقيؽ ما اعتبر"نجاحا ىائبل" في حرب عمى أفغانستاف  ،حتى رأينا السياسة األمريكية تنتقؿ إلى مكاصمة
الحرب عمى الفمسطينييف كالعرب  ،ككاف االنحياز إلى جانب إسرائيؿ كاضح  ،كلقد تكج ىذا االنحياز

بالتكقيع عمى قرار الككنغرس األمريكي باعتبار القدس المكحدة  ،بشقييا المحتؿ عاـ  ،1948كالمحتؿ

عاـ  ،1967العاصمة األبدية لدكلة إسرائيؿ كذلؾ في 30سبتمبر /أيمكؿ  ،2002كفي عاـ 2003
خريطة الطريؽ  ،التي قامت إدارة بكش االبف بإعبلنيا في نيساف  ،2003قد حددت فييا األسس التفاؽ

الكضع النيائي  ،كاقامة دكلتيف  ،كتطالب الخطة الحككمة " اإلسرائيمية  ،بكقؼ التكسع االستيطاني بما
في ذلؾ النمك الطبيعي لمسكاف (سعد الديف)804 :2010 ،

كاما بالنسبة "لكثيقة جينيؼ مف اجؿ السبلـ في الشرؽ األكسط" كالتي تـ التكقيع عمييا في

ديسمبر/كانكف األكؿ  ،2003فقد تناكلت مشركع التسكية الدائمة لقضية القدس ،بتفصيبلت أكثر مف إم
كثيقة ،أك اتفاقية ،أك إعبلف مبادئ سابؽ ،كذلؾ في سياؽ تسكية المسار الفمسطيني مف الصراع العربي

اإلسرائيمي بكافة جكانبو ( .القرعي)2004 ،

كاما بالنسبة لمكقؼ الرئيس اكباما مف قضية القدس فانو أعمف م ار ار كتك ار ار باف القدس مكانتيا تحؿ

مف خبلؿ اسرئيؿ كالسمطة الفمسطينية ،كعمى ىذا فقد كاف عمى اكباما إف يبمغ الككنغرس كؿ ستة شيكر

بتأجيؿ نقؿ سفارة الكاليات المتحدة مف تؿ أبيب إلى مدينة القدس .ىذا بالرغـ مف التزاـ الكاليات المتحدة

األمريكية بالمصالح اإلسرائيمية ،كامف إسرائيؿ فكؽ كؿ اعتبار لحقكؽ الفمسطينييف.
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ثانياً -روسيا وقضية القدس:

في عاـ  ،1847تأسس أكؿ تنظيـ لحركة الحجيج الركسي لمقدس ،فاشتركا عاـ  ،1858المنازؿ

الخربة فعمركىا ،كفي عاـ  ،1882تأسست الجمعية اإلمبراطكرية األرثكذككسية الفمسطينية كقد زاد عدد
الركس الذيف يفدكف إلى القدس بقصد الحج حامميف معيـ اليدايا لمبطريريكية األرثكذكسية ،مما شجع

بطريريؾ األرثكذككس االنتقاؿ مف القسطنطينية( .صفكت)39 :1958 ،

كقد صكت االتحاد السكفيتي لصالح قرار تقسيـ فمسطيف عاـ  ،1947كاتخذ ىذا المكقؼ لمتخمص

مف الييكد المقيميف في أكركبا الشرقية ،كبسبب معاداة الشيكعية في العالـ العربي( .ربايعة)693 :2010 ،

كمنذ بداية الخمسينات بدأ المكقؼ السكفيتي في التحكؿ بسبب ما اعترل العبلقات السكفيتية

الصييكنية مف تكتر ،كقياـ مظاىرات في فمسطيف معاداة لمسكفيت ،كالقاء القنابؿ عمى القنصمية السكفيتية
في تؿ أبيب ،مما دعا االتحاد السكفيتي إلى التنديد بالييكد في مذكرة سمميا (فيشنكي) إلى المقر

اإلسرائيمي في مكسكك في 11شباط /فبراير  ،1953كبسبب ميؿ إسرائيؿ بجانب الغرب،كمعاداة بعض
األنطمة العربية لمغرب،كمكاقؼ الدكؿ الغربية المؤيد لممكاقؼ الصييكنية ،فإف ذلؾ ساعد في تحسيف

العبلقات السكفيتية العربية ،كرغـ تنامي دكر االتحاد السكفيتي في منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ

مممكس،منذ منتصؼ الخمسينات ،ظمت مكسكك بعيدة عف االتصاالت كالمشاكرات المتعمقة بالبحث عف

تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي حتى عاـ  ،1967فقد تعامؿ االتحاد السكفيتي مع قضية القدس كأرض

محتمة عاـ  ،1967ككاف لئلعتبارات األيديكلكجية أث انر ميما ،كفي نفس الكقت كررت مكسكك تأيدىا لحؽ
إسرائيؿ في الكجكد ،كأكدت كالتزاميا بنص قرار مجمس األمف رقـ  ،242الصادر في نكفمبر /تشريف

الثاني  ،1967كإطار ألم تسكية سياسية في المنطقة( .ربايعة)694 :2010 ،

كفي  25أيمكؿ /سبتمبر  ،1968قدـ االتحاد السكفيتي مشركعان عرض عمى مرحمتيف تتضمف

انسحاب إسرائيؿ عمى الحدكد التي كانت تشغميا قبؿ حرب حزيراف  /يكنيك  ،1967ةأنو يمكف التفاكض

في مرحمة الحقة عمى كضع القدس  ،ككضع البلجئف العرب  ،كحؽ إسرائيؿ في المبلحة عبر قناة
السكيس( .الكتاب السنكم لمقضية الفمسطينية)864 :1980 ،

كبدأت محادثات الدكؿ الكبرل ،بشأف الصراع العربي -اإلسرائيمي في أجكاء سرية في  3نيساف-

إبريؿ  ،1969كالتي تضمنت طريقة انسحاب القكات اإلسرائيمية ،كعمى مراحؿ مف األراضي العربية التي
احتمت في أعقاب حرب  ،1967كيتبيف أف المقترحات التي تقدـ بيا االتحاد السكفيتي في محادثات الدكؿ
األربع الكبرل ،لـ تتطرؽ لمسألة القدس بأية اقتراحات خاصة ،حيث أنو أكد كؿ الق اررات الدكلية التي

تديف إجراءات إسرائيؿ في القدس باعتبارىا مدينة محتمة( .ربايعة)695-694 : 2010 ،

كعندما دخؿ االتحاد السكفيتي مرحمة االنفراج الدكلي تـ استبعاد السكفيت مف عممية التسكية ،كازداد

السكفيت بعدان عف الدبمكماسية العربية اإلسرائيمية بعد إقامة حكار مباشر بيف مصر كاسرائيؿ ،كتكقيع اتفقا

المبادئ عاـ ( .1979األطرش)237 :1987 ،
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إال أف ىاجـ كامب ديفيد مبر انر ذلؾ بأف تمؾ االتفاقية السممية اإلنفرادية تيدؼ إلى استمرار االحتبلؿ

اإلسرائيمي لؤلراضي المحتمة عاـ  ،1967بما في ذلؾ القسـ الشرقي لمقدس ،كفي 16أيمكؿ -سبتمبر
 ،1982قدـ االتحاد السكفيتي مبادرة الرئيس ليكنيد بريجينيؼ كىذا االقتراح يتككف مف عدة نقاط حكؿ
الصراع العربي اإلسرائيمي ،كأيدت المبادرة حؽ جميع دكؿ المنطقة بما فييا إسرائيؿ ،في األمف كاالستقرار

كالتنمية ،كعمى ضركرة حؿ المشكمة الفمسطينية مف خبلؿ تحقيؽ الحقكؽ القانكنية ،كالقكمية لمشعب

الفمسطيني ،كبعد عاميف مف تمؾ المبادرة جاء مشركع اخر لبلتحاد السكفيتي ليدؿ عمى ثبات مكقفو مف
قضية القدس ،جاء فيو :أنو يجب أف يعاد القسـ الشرقي لمقدس كالذم احتمتو إسرائيؿ عاـ  ،1967كأف

يصبح جزءان ال يتجزء مف الدكلة الفمسطينية ،كما يجب ضماف حرية المتدينيف في الكصكؿ إلى األماكف

المقدسة لؤلدياف الثبلثة ،كقد ظمت تمؾ السياسة في الصيغة المعتمدة سكفياتيان لتسكية الصراع العربي
اإلسرائيمي طكاؿ فترة الثمانينات ،كقد أكد عميو الرئيس السكفيتي ميخائيؿ غكرباتشكؼ( .ربايعة:2010 ،

)699-698

أما بعد انييار االتحاد السكفيتي في بداية تسعينات القرف العشريف ،فقدكانت القضية الفمسطينية أبرز

المتأثريف بالتغيرات التي شيدىا النظاـ الدكلي ،كالتي صبت تمامان في صالح إسرائيؿ كخاصة كجكد نسبة
كبيرة مف الييكد كمكاطنيف في ركسيا ،يسيطركف عمى أىـ المرافؽ االقتصادية ،مف شركات عمبلقة،

كبنكؾ ،كبكرصات ،في الكقت الذم يتكاجد فيو حكالي مميكف ييكدم ركسي داخؿ إسرائيؿ ،ىذا ما جعؿ

مف ركسيا كالدكؿ االشتراكية معيا تؤيد المكاقؼ كالسياسات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة.

(الشعراكم) 768 :2010 ،

اليكـ ركسيا كالتي ىي جزء مف المجنة الرباعية الدكلية لمسبلـ في الشرؽ األكسط ،كثاني راعي لعممية

السبلـ في المنطقة بعد الكاليات المتحدة ،ترل أف التسكية في منطقة الشرؽ األكسط يتكجب أف تستند

عمى :مرجعية ق اررات مجمس األمف الدكلي ،كالتي تقضي بإنياء االحتبلؿ ،كالعكدة إلى حدكد ما قبؿ

5يكنيك/حزيراف  ،1967كاقامة الدكلة الفمسطينية ،كحؿ عادؿ لمسألة البلجئيف ،كحؽ الفمسطينييف في
القدس الشرقية ،كترل ركسيا أف إبقاء قضية القدس معمقة سكؼ يؤدم إلى مزيد مف اندالع العنؼ،

بالتالي فإنو مف الصعب إيجاد حؿ سريع لمقضية الفمسطينية بمنأل عف حؿ قضية القدس( .الشعراكم،
)771-770 :2010
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ثالثا -موقف التحاد األوروبي من قضية القدس:
اشتد اىتماـ األكربيف بفمسطيف في أكاخر القرف الثامف عشر ،كأكائؿ القرف التاسع عشر ،منذ اقتراب

الرأسمالية األكربية مف مرحمة اإلمبريالية ،كتأكد ذلؾ في حممة نابميكف إلى الشرؽ .كبعد الجرب العالمية
الثانية انقسمت أكركبا عمى نفسيا ،إلى شرقي اشتراكي ،كغربي رأسمالي ،إلى أف بدأت فكرة كحدة أكركبا

الغربية تأخذ أبعادان جديدة كنتيجة سياسية ،كاقتصادية لمحرب ،كقد استثمرت إسرائيؿ فرصة انقساـ أكركبا
عمة نفسيا ،فاستصدرت ق ار ار في 23كانكف الثاني – يناير ،1950قضى بنقؿ عاصمة إسرائيؿ إلى القدس

بدالن مف تؿ أبيب ،في مخالفة صريحة لقرار مجمس األمف رقـ ،1949/69الذم أكصى بقبكؿ إسرائيؿ

عضكان في األمـ المتحدة بناء عمى بقاء القدس عمى حاليا ،ككانت ىكلندا ىي الدكلة األكربية الكحيدة التي
قامت بنقؿ سفارتيا إلى القدس األمر الذم يؤكد رفض أكربا اتخاذ القدس عاصمة لمكياف الصييكني.

(قاسـ)814-813 :2010 ،

كلقد بدا عجز المكقؼ األكركبي عف فيـ ما يجرم في منطقة الشرؽ كانحيازه إلى جانب إسرائيؿ في

الصراع العربي اإلسرائيمي ،حتى تفجرت المنطقة في حرب حزيراف -يكنيك  ،1967كشعرت أكربا بخطكرة
البعد الدكلي لمصراع ،فبدأ انشغاؿ المجتمع الدكلي ،كالجماعة األكربية بأكضاع مدينة القدس  ،كمصيرىا،

كحيف صدر القرار ،242أبدت فرنسا اىتماميا بالقدس ،كأعربت عف قمقيا لعدـ كجكد فقرة خاصة بالقدس

في مشركع القرار( .الدجاني)89:1976،

كأما المكقؼ اإليطالي بعد حرب  ،1967فبناء عمى مصالحيا االقتصادية في الشرؽ األكسط،

كتضررىا بعد الحرب ،فقد بدت سياستيا تربط بيف محاكلتيا إلقرار السبلـ ،كضركرة تسكية مأساة الشعب
الفمسطيني ،كضماف حقكقو ،بالقدر الذم يستكجب فيو أمف إسرائيؿ ،كما انشغمت إيطالي بمستقبؿ

القدس،كما يحدث فييا،متأثرة في ذلؾ بمكقؼ الفاتيكاف المعارض لضـ المدينة المقدسة ألسرائيؿ  ،كيمعب

الحزب الشيكعي دك انر في أيطاليا بالنسبة لقضية القدس ،فقد اعترؼ منذ فترة مبكرة كحقكؽ الشعب
الفمسطيني ،كاقترح الدكلة الديمقراطية البلطائفية ،لحؿ المشكمة الفمسطينية( .قاسـ)817-816 :2010 ،

أما عف المكقؼ البريطاني فيك مشابو لممكقؼ األمريكي ،حيث أعطت بريطانيا الضكء األخضر

لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ،حتى ال ينسحب مف كامؿ األراضي العربية ،كمف ناحية أخرل فقد عممت عمى
تحذير الرأم العاـ العربي ،الذم كاف يجمميا مسئكلية اغتصاب حقكؽ الشعب الفمسطيني ،كتمكيف الحركة

الصييكنية مف تثبيت أقداميا في فمسطيف ،أثناء انتداب بريطانيا عمييا ،لذا أعمنت بريطانيا بأنيا ال
تعترؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،أك بالقدس العربية جزنء مف األراضي التي تشمميا السيادة اإلسرائيمية،
مؤكدة بأف سفارتيا في إسرائيؿ لف تنقؿ إلى القدس حتى تتـ تسكية قضية الشرؽ األكسط .كلعؿ تتبع
إيحاء بربط نقؿ سفارتيا ،في إسرائيؿ ،إلى القدس
التصريحات كالمكاقؼ البريطانية ،تجاه القدس ،يعطي
ن
بالتكصؿ إلى تسكية ،كىك ما قد يعني مكافقة ضمنية ،بالقدس ،عاصمة لمكياف الصييكني ،كأف تأكيداتيا
بعدـ االعتراؼ بضـ القدس ىك إعتراض كقتي( .قاسـ)817 :2010 ،
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كما يتشابو المكقؼ األلماني مع اإليطالي في إعبلف الحياد السياسي ،كالعسكرم ،تجاه طرفي

الصراع ،األمر الذم عزز مكقؼ إسرائيؿ كاستمرارىا في احتبلؿ األراضي المحتمة( .نابمسي-119 :1993 ،
)126

كيمكف التأري لبداية المكقؼ األكركبي الجماعي مف قضية الصراع العربي-اإلسرائيمي ،عاـ ،1970

حيث انتيى باالتفاؽ بأف تمؾ القضية (األزمة) ىي أخطر ما يمس المصالح األكركبية ،عمى أساس
الركابط الجغرافية كاالقتصادية ،كالسياسية ،مع منطقة الشرؽ األكسط كفي عاـ  ،1971تكصمت
المجمكعة األكركبية إلى اتفاؽ "بياف شكماف" الذم كاف أىـ بنكده ،فيما يختص بالقدس ،التدكيؿ اإلدارم

لممدينة العربية القديمة ،كسائر األماكف المقدسة ،كقد تعرضت كثيقة شكماف إلى المساكمة كغيرىا مف

الكثائؽ ،كبعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد  ،1978بيف مصر كاسرائيؿ ،جاءت بيانات الحقة لممجمكعة
غمي عمييا طابع التأييد المشركط ،أك التأييد الحذر ،كمنذ عاـ  ،1980كمف التحرؾ األكركبي تجاه

القضية الفمسطينية تابعان ،كليس مستقبلن عف التحرؾ األمريكي ،حيث طالب بحؽ إسرائيؿ في الكجكد،

كالتخمي عف الكفاح المسمح ،كاعادة النظر في الميثاؽ الكطني الفمسطيني ،كاستمرت سياسة المجمكعة
األكركبية بمراعاة عبلقتيا مع إسرائيؿ مكتفية بالشجب كاالستنكار إلجراءات تيكيد القدس( .قاسـ:2010 ،

)821-819

كفي الفترة األخيرة لـ يخرج االتحاد األكركبي عف اإلطار العاـ لسياستو ،تجاه القدس ،كاألراضي
المحتمة عاـ  ،1967كيمكف القكؿ إف الدكؿ األكربية ،عمى خبلؼ الكاليات المتحدة ،تبدم ميبلن إلى
التعاطي الصارـ مع مكضكع االستيطاف في القدس المحتمة مع التكجو إلى فرض عقكبات عبر مقاطعة

البضائع التي تنتج في المستكطنات،كعمى الرغـ مف التصريحات في ىذا اإلطار إال أف عاـ ،2014

انقضى مف دكف أف يتبمكر ىذا التطبيؽ فعميان عمى األرض ،كاف أحدث تمممبلن في األكساط اإلسرائيمية
نظ انر إلى الخسائر االقتصادية التي يمكف أف تنتج عف مقاطعة المستكطنات ،باإلضافة إلى الضرر

المعنكم الذم تمحقو ىذه المقاطعة ،عمى اعتبار استنادىا عمى مخالفة إسرائيؿ لمقانكف الدكلي ،كىك األمر

الذم تحاكؿ دكلة االحتبلؿ تجنبو ( .درزم ،إبراىيـ)22 :2015 ،

كفي  29تمكز /يكليك  ،2013أظيرت دكؿ االتحاد األكركبي تمسكان بمكقفيا الرافض لبلستيطاف،

كذلؾ في المبادئ التكجييية التي أعمف عنيا ،كفي ىذا السياؽ أعمنت شركة فيتنس ،كبرل شركات المياه

في ىكلندا ،عف قطع عبلقتيا مع شركة ميكركت اإلسرائيمية ،بسبب األنشطة التي تقكـ بيا األخيرة
باألراضي المحتمة ،ككذلؾ أصدرت الحككمة البريطانية مجمكعة مف التكجييات تحذر فييا مكاطنييا مف
أم تعامبلت تجارية مع أم مف األفراد أك الكيانات في المستكطنات اإلسرائيمية ،كما نشب خبلؼ
دبمكماسي بيف الحككمة اإلسرائيمية ك ركمانيا عمى خمفية رفض األخيرة السماح لمعماؿ الركمانييف لمعمؿ

في المستكطنات اإلسرائيمية ،لكف في مقابؿ ذلؾ ،أظيرت أرقاـ مكتب اإلحصاء المركزم في دكلة
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االحتبلؿ أف دكؿ االتحاد األكركبي ىي أكبر سكؽ لمصادرات اإلسرائيمية خبلؿ العاـ  ،2013بنسبة

صادرات بمغت ( . %21.5إدارة األبحاث كالمعمكمات)6 :2013 ،

يتبيف مما سبؽ أف سياسة الكاليات المتحدة األمريكية ،كركسيا ،كمجمكعة الدكؿ األكربية تجاه قضية

القدس ،لطالما كانت كالزالت تراعي فقط المصالح اإلسرائيمية ،كانيا ال تعني بتسكية الصراع العربي
اإلسرائيمي ،كالسيما القضية الفمسطينية ،إال في حاؿ شعكرىا بقدرة الجانب العربي عمى تيديد مصالحيـ

في المنطقة ،كاستمرارىـ بجانب سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،باستثناء بعض الشعارات ك التكجيات التي

ال تنيي ىذا الصراع ،كال ترجع الحقكؽ ألصحابيا.
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الخالصة:

بينت الدراسة في فصميا الثاني الكضع القانكني لمقدس في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني كىيئة األمـ

المتحدة.

أما كضع القدس في القانكف الدكلي اإلنساني ،كخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة ،فقد بينت الدراسة أف
تمؾ االتفاقية تنطبؽ بجميع بنكدىا عمى األراضي الفمسطينية المحتمة كمف ضمنيا مدينة القدس ،حيث

أثبت القانكف الدكلي أف مدينة القدس ،كاألراضي الفمسطينية ىي أر و
اض محتمة مف قبؿ سمطات االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،كأف الحماية التي تقدميا اتفاقية جنيؼ الرابعة لممدنييف كاألعياف كالممتمكات المدنية يجب أف
تطبؽ عمى مدينة القدس كباقي األراضي الفمسطينية المحتمة ،كتطرقت الدراسة إلى مكقؼ سمطات

االحتبلؿ مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى مدينة القدس ،حيث رفضت انطباقيا عمى مدينة القدس ،متذرعةن

بحجج كنظريات مثؿ :نظرية فراغ السيادة ،كمبدأ اإلقميـ المكتسب كنظرية حؽ الدفاع الشرعي ،كقد ردت

الدراسة عمى تمؾ الحجج كأثبتت أنيا ال تنطبؽ عمى القدس كاألراضي الفمسطينية ،كأنيا حجج يعترييا

الكثير مف التزييؼ كالتزكير كالتضميؿ ،كأف إسرائيؿ كدكلة إنما نشأت أصبلن كدكلة احتبلؿ.
ككضحت الدراسة كضع القدس في ق اررات األمـ المتحدة كالسيما ق اررات الجمعية العامة كمجمس

األمف الدكلي.

فق اررات الجمعية العامة في مجمميا تؤكد عمى حقكؽ الفمسطينييف ،كعمى أف سياسة سمطات االحتبلؿ

في القدس ىي انتياكات لمقانكف الدكلي ،كميثاؽ األمـ المتحدة ،باستثناء قرارىا األكؿ الخاص بمدينة
القدس كىك قرار " ،"181كالذم أقرت فيو تدكيؿ المدينة بعد اقتساـ األراضي الفمسطينية إلى دكلتيف
ييكدية كعربية.

كأما بخصكص ق اررات مجمس األمف الدكلي فقد اعتبر في جميع ق ارراتو الخاصة بمدينة القدس
الشرقية أنيا أرض محتمة ،بينما اعتبر القدس الغربية ىي جزء مف دكلة االحتبلؿ.
كلمف كبالرغـ مف تمؾ الق اررات جميعيا ،فإف مدينة القدس مازالت تعاني مف االحتبلؿ كاالنتياكات
المستمرة اليكمية لحقكؽ الفمسطيني في القدس ،مما يترتب عميو الحاجة الممحة إلى تطبيؽ اتفاقية جنيؼ

الرابعة كتفعيؿ ق اررات األمـ المتحدة عمى الكضع في المدينة.

كقد تطرقت الدراسة إلى أىـ مكاقؼ الدكؿ الكبرل مف قضية القدس كالسيما الكاليات المتحدة
األمريكية كالتي تركز عمى المصالح اإلسرائيمية في جميع مكاقفيا ،كركسيا التي كاف ليا مكاقؼ متباينة

عمى حسب مصالحيا في منطقة الشرؽ األكسط ،كدكؿ االتحاد األكركبي حيث كانت بالمجمؿ تابعان

لممكاقؼ األراء األمريكية ،كاف كاف ليا بعض التكجييات بخصكص المستكطنات في القدس.
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المبحث األول :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق الحياة
قد نصت القكانيف الدكلية عمى عدـ إخضاع أحد لمتعذيب أك لمعقكبات القاسية أك الئلنسانية أك

الحاطة بالكرامة ،كمفيكـ التعذيب يشمؿ كافة صكره البدنية كالنفسية كالمعنكية ،كأف جرائـ التعذيب ال

تسقط بالتقادـ ،كيأتي التعذيب بالدرجة الثانية بعد القتؿ انتياكان لحؽ الحياة( .كنعاف)141 :2010 ،

من أىم المبادئ المشتركة بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان ىو:
مبدأ صيانة الذات البشرية ،حيث يقضي ىذا المبدأ بضركرة احتراـ حياة األفراد ،كسبلمتيـ الجسدية

كالمعنكية ،كعدـ التذرع بحالة الحرب كمبرر لبلعتداء عمى حياة غير المشاركيف في األعماؿ العدائية أك
الذيف ألقكا أسمحتيـ بسبب الجرح أك المرض أك األسر ،كمبدأ حظر التعذيب بمختمؼ أشكالو ،حيث

يقضي ىذا المبدأ بتحريـ تعريض األفراد لمتعذيب البدني،كالعقمي أك تعريضيـ لممعاممة القاسية البلإنسانية

أك الميينة الحاطة بالكرامة( .أيكب)13 :2003 ،

أولا -العتداء عمى السالمة البدنية لممقدسيين:
وفي ىذا الجانب نبين اآلتي:
 تكاصؿ سمطات االحتبلؿ االعتداء عمى حؽ الحياة كالسبلمة البدنية كالتنكيؿ بالمكاطنيف كاالعتداء عمييـ،كىذا يتعارض مع المادة  3مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف،التي تنص عمى أف لكؿ فرد الحؽ في
الحياة كالحرية كاألماف عمى شخصو ،باإلضافة إلى تكاصميا في فرض سياسة اإلغبلؽ كالحصار عمى

القدس كالمناطؽ المحيطة بيا ،كتمارس سياسة التطيير العرقي بحقيـ في نكاحي الحياة الكافة( .االئتبلؼ

األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس صكت القدس)10 :2009 ،
-

في عاـ  2008سادت حالة مف التكتر كالخكؼ كسط المكاطنيف في مدينة القدس بعد انفجار عبكتيف

ناسفتيف قرب محطة لمكقكد في شارع نابمس في مدينة القدس ،كاشتبيت الشرطة اإلسرائيمية بأف تككف
جماعات ييكدية متطرفة كراء ىذه األعماؿ لمنيؿ مف المقدسييف في أماكف تجمعاتيـ ،حيث إف تمؾ المنطقة

تشيد تجمعات كبيرة منيـ كمف طمبة المدارس ،كفي نفس العاـ  ،2008فرضت الشرطة اإلسرائيمية عمى
الفتى لؤم مكسى ىديب ( )17عامان مف سكاف شارع الكاد في البمدة القديمة اإلقامة الجبرية المنزلية في

منزؿ عمتو في بيت حنينا لمدة ( 15يكمان) ،كيحظر عميو دخكؿ البمدة القديمة خبلؿ تمؾ الفترة لحيف

محاكمتو ،كقد حاصرت الشرطة اإلسرائيمية مئات المتطكعيف مف مدينة القدس كداخؿ أراضي العاـ ،1948
لعدة ساعات أثناء مشاركتيـ في أعماؿ تبميط ساحات كباحات المسجد األقصى المبارؾ ،كعممت سمطات
االحتبلؿ عمى احتجاز بطاقاتيـ الشخصية ،كحاكلت ترىيب المتطكعيف كتصكيرىـ بيدؼ مبلحقتيـ في

كقت الحؽ( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس)13 :2008 ،
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 كفي  ،2012أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة ،كاف في القدس بؤر دائمة التكتر كال تيدأ ،ككانت العيسكيةأكثرىا سخكنة إذ شيدت في 2012ـ  21مكاجية بالحجارة كالمكلكتكؼ مع قكات االحتبلؿ ،تمتيا سمكاف

بػ 14مكاجية ،فمخيـ شعفاط بػ  12مكاجية ،كالبمدة القديمة كمحيطيا بػ  11مكاجية ،كحاجز قمنديا بػ10
مكاجيات ،كبمغ عدد المكاجيات بالحجارة ،كالقنابؿ الحارقة التي شيدىا عاـ  ،2012في مختمؼ أحياء

المدينة  78مكاجية ،مما أثر بشكؿ كبير عمى أمف كسبلمة كحياة المقدسييف( .إدارة اإلعبلـ كالمعمكمات،
مؤسسة القدس الدكلية)8 :2013 ،

 في  ،2013تـ طعف  4مكاطنيف مقدسييف باآلالت الحادة ،تفاكتت إصابتيـ بيف بالغة كطفيفة 23،مكاطنانالعصي كاألدكات الحديدية كالزجاج،ك 10مكاطنيف تعرضكا لمرشؽ
تعرضكا لمضرب باأليدم كالحجارة ،ك ي
بالفمفؿ( .ك ازرة العمؿ)26 :2014 ،

 كبحسب االستطبلع فإف ما ال يقؿ عف  %75مف السكاف العرب الفمسطينييف في القدس يعتقدكف أف ىناؾتمييز عنصرم بيف السكاف العرب ،كالسكاف الييكد في المدينة ،كأكثر مف  %30مف السكاف يركف في

انتشار الجرائـ كانعداـ األمف ،كتفشي المخدرات في القدس الشرقية بطريقة ممنيجة كمخططة ،كمكجية لفئة

الشباب المقدسي كالتيديدات المباشرة مف المستكطنيف الييكد ىي مشاكؿ متفشية كمتفاقمة( .السكيطى،

)5 :2012

كتكاصؿ سمطات االحتبلؿ االعتداء عمى حؽ الحياة كالسبلمة البدنية ،كالتنكيؿ بالمكاطنيف كاالعتداء
عمييـ بما يتعارض مع مبادئ حقكؽ اإلنساف ،كالقانكف الدكلي اإلنساني ،كيرصد التقرير التالي في الفترة

(حزيراف-يكنيك- 2005/تشريف أكؿ-أكتكبر ،)2009/اعتداء سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية عمى السبلمة
الجسدية لممقدسييف،حيث بمغ عدد الجرحى 129جريحان مف بينيـ ثبلث كالدات عمى الحكاجز118 ،

شخص تعرضكا لمضرب المبرح مف النساء كالفتياف كالصحفييف كالشباب،كأغمب ىذه االعتداءات كقعت

مف مستكطنيف كجنكد االحتبلؿ كشرطة كمخابرات كمكظفي بمدية االحتبلؿ( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف
حقكؽ الفمسطينييف في القدس)9 :2009 ،
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جدول رقم()5
يبين العتداءات اإلسرائيمية عمى السالمة الجسدية لممقدسيين
الجرح
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بمدية االحتبلؿ

39

فتى شباب

2009ـ

ييكد متطرفكف

مستكطنكف جنكد

118

(االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس)10 :2009 ،

كيتبيف مما سبؽ استخداـ سمطات االحتبلؿ ألساليب القمع ،كالعنؼ كاالضطياد بيدؼ إيذاء

المقدسييف ،كالخطكرة ىنا زيادة كتيرة الممارسات اإلسرائيمية عنفان عامان بعد عاـ ،مما يشكؿ
اعتداء صريحان
ن
عمى حؽ السبلمة الجسدية كالنفسية لئلنساف.
ثانياً -الحق في السكن المالئم:

الحؽ في السكف ركف أساسي مف أركاف حؽ الحياة ،كلكف كمنذ العاـ ،1967دأبت سمطات االحتبلؿ

اإلسرائيمي عمى ممارسة سياسية ىدـ البيكت ،كالمنشآت ألسباب مختمفة ،كفي مقدمتيا التراخيص البلزمة،
إف ما تقكـ بو سمطات االحتبلؿ في ىذا الصدد يعتبر مف قبيؿ العقاب الجماعي كيتناقص بشكؿ عمني،

كصريح مع القانكف الدكلي كاإلنساني خاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية المدنييف في كقت الحرب

85

لعاـ  ،1949كالتي حرمت المجكء إلى فرض العقكبات الجماعية( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ
الفمسطينييف في القدس)3 :2006 ،

كتبيف الدراسة بعض أمثمة لبلعتداءات اإلسرائيمية عمى حؽ السكف لممقدسييف:

 طيمػػة سػػنكات االحػػتبلؿ فرضػػت إس ػرائيؿ قيػػكدان كبي ػرةن عمػػى تطػػكر الفمسػػطينييف ،كخاصػػة فػػي القػػدس،كبػػالرغـ مػػف أف القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني يحػػرـ نقػػؿ المػػدنييف إلػػى المنطقػػة المحتمػػة ،إال أف السػػمطات
اإلس ػرائيمية قامػػت بمصػػادرة أكثػػر مػػف ثمػػث مسػػاحة القػػدس الش ػرقية ،لغػػرض بنػػاء المسػػتكطنات ،كفػػي
الكقت الراىف فقط  %31مف المنػاطؽ التػي تػـ ضػميا خصصػتو السػمطات اإلسػرائيمية كمنطقػة يمكػف
لمفمسطينييف بناء المساكف فييا ،كالحصكؿ عمى رخص بذلؾ ،كلكػف الجػزء األعظػـ مػف ىػذه المسػاحة

مبني أصبلن ،فمساحة البناء المسمكح بو محػدكدة ،كنسػبة البنػاء المسػمكح بيػا حسػب القػانكف محػدكدة،
كعممي ػػة الحص ػػكؿ عم ػػى التػ ػراخيص لمبن ػػاء معق ػػدة كباىظ ػػة التك ػػاليؼ ،باإلض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ ،ف ػػإف ع ػػدد
ت ػراخيص البنػػاء الممنكحػػة لمفمسػػطينييف سػػنكيان ال يفػػي بالحاجػػة المطمكبػػة لممسػػاكف ،فػػالفجكة بػػيف عػػدد

المسػػاكف المطمكبػػة حسػػب النمػػك السػػكاني كبػػيف عػػدد األبنيػػة المرخصػػة قانكني ػان يقػػدر بػ ػ  1100كحػػدة

سكنية في العاـ الكاحد عمى األقؿ ،لذلؾ يجد المقدسيكف أنفسيـ في مكاجية نقص حاد فػي المسػاكف،

كبخاصػػة بعػػد عػػكدة الكثيػػر مػػف المقدسػػييف داخػػؿ الجػػدار خكف ػان مػػف فقػػداف حقيػػـ فػػي اإلقامػػة( .مكتػػب
تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية أكتشا)2 :2009/4 ،

 يتضح إف معظـ السكاف في القدس يعيشكف فػي ضػائقة سػكنية تشػمؿ رفاىيػة سػكف منخفضػة كيعػيشمعرفة عمى أنيا غير قانكنية ،كميددة باليدـ كمعظميـ ،كمعظميـ يعيشكف في
حكالي خمسيـ بمباني ٌ
حػػي يفتق ػد لمخػػدمات كالبنػػي التحتيػػة األساسػػية ،كتعتمػػد طريقػػة تػػكفير المسػػكف فػػي القػػدس عمػػى ت ػكافر
ممكيػة األرض لصػػاحب العمػارة ،كلكػػف ىػذا ال يمنػػع أف يقػكـ صػػاحب المبنػى بتػػأجير أك بيػع جػػزء مػػف
الشقؽ في المبنى الذم أقامو عمى أرضو الخاصة ،لعائبلت ذات صػمة قربػى معػو ،كتشػير المعطيػات

المتكافرة عف القدس عمى إف  %45مف المسػاكف مممككػة لسػاكنييا ،كاف  %25مػف المسػاكف مممككػة

لمعائمة المكسعة ،كيسكنيا األكالد كاإلخػكاف ،ك %30مػف المسػاكف مسػتأجرة (مػف األكقػاؼ ،كاالكنػركا،
كالمالكيف) ،كىذا يعني إف ثمث األسر في القدس تسكف في مساكف مسػتأجرة ،كىنػا يجػب مبلحظػة إف
العائمػة التػي تسػكف فػي بيػت مسػتأجر تعػيش فػػي ضػائقة سػكنية ألنيػا تصػرؼ ثمػث مػدخبلتيا السػػكنية

لمسكف ،كىذا يؤدم إلى تردم كضعيا االقتصادم ،كأحد معايير الضائقة السكانية يعتمد عمى مساحة
السػػكف المتػػكفرة لمشػػخص كاذا اعتمػػدنا ىػػذه المعيػػار فػػاف معػػدؿ المسػػاحة السػػكنية لمشػػخص الفمسػػطيني
2

2

عػاـ  ،2003تعػادؿ حػكالي 13.0ـ  ،مقابػؿ  23,9ـ لمشػخص اإلسػرائيمي( .خمايسػي-182 :2014 ،

)185

ػى يممك ػػو
 كحس ػػب اإلحص ػػائيات الرس ػػمية ،قام ػػت الس ػػمطات اإلسػ ػرائيمية بي ػػدـ م ػػا يزي ػػد عم ػػى  680مبن ػ نالفمسطينيكف في مدينة القدس الشرقية ما بيف األعكاـ  2000إلى  ،2008فقط بسػبب عػدـ الحصػكؿ
86

عمى تػراخيص لمبنػاء ،مػف بينيػا حػكالي  90مبنػى ىػدمت فػي عػاـ  ،2008ممػا أدل إلػى نػزكح 400

فمسػػطيني ،كفػػي عػػاـ  ،2009سػػجؿ مكتػػب تنسػػيؽ الشػػؤكف اإلنسػػانية (األكتشػػا) ىػػدـ  19مبنػػى يممكػػو

الفمس ػػطينيكف ف ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية ،م ػػف بيني ػػا  11مبن ػػى س ػػكني م ػػأىكالن ،بس ػػبب ع ػػدـ الحص ػػكؿ عم ػػى

تػ ػراخيص لمبن ػػاء ،نتيج ػػة ل ػػذلؾ اقتمعػ ػكا  109فمس ػػطينيان م ػػف جمم ػػتيـ  60طفػ ػبلن( .مكت ػػب تنس ػػيؽ الش ػػؤكف
اإلنسانية في األراضي الفمسطينية أكتشا ،مرجع سابؽ)2 :

 كقد ىدمت قكات االحتبلؿ في شير حزيراف مف العاـ  )8( ،2007مساكف ،كفي شير (تمكز)7/بمغ عدد المساكف الميدمة  9كفي (آب 2 )8/مسكف ،كعميو فقد تـ ترحيؿ حكالي ( )19أسرة
فمسطينية يقدر مجمكع أفرادىا بما يزيد عف ( (120فردان )70( ،منيـ أطفاؿ ،إف أكثر العائبلت
تضررت بفعؿ اليدـ ىي عائمة المؤقت "القاطنة" في جبؿ الزيتكف حيث تـ ىدـ عمارة ليـ كانت في
المراحؿ األخيرة مف البناء مككنة مف خمس طكابؽ كاف مف المنكم أف يقطنيا  26فردان )16( ،منيـ

أطفاؿ ،كأكثر المكاقع التي تمت عمميات اليدـ فييا ىي "جبؿ الزيتكف" فقد تـ ىدـ  59مسكف فيو،
كيمييا بيت حنينا  4مساكف ،كفي سمكاف 3مساكف ،كفي جبؿ المكبر مسكف،كفي السكاحرة الشرقية

مسكف،كفي الطكر مسكف،كفي شعفاط مسكف،كفي عناتا مسكف (االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ
الفمسطينييف في القدس)15 :2007 ،

 كقد اتبعت سمطات االحتبلؿ أسمكب التيديد باليدم ،كىك أسمكب يكمي تستخدمو في سياؽ االعتداءعمى حؽ الحياة لممقدسييف كمف أمثمة ذلؾ :ما أمر بو المدعي العاـ الخاص ببمدية القدس بسحب

ممؼ الترخيص مف مبنى المكاطف "ماجد أبك عيشة" في بيت حنينا بعد حصكلو عمى ترخيص عاـ

 ،2002كيسكنو نحك  30فردان ،كمككف مف خمس طكابؽ ،كفي /16آب-أغسطس ،2007/أنذرت
بمدية االحتبلؿ بيدـ سكف عائمة "حسف العتيؽ" قرب برج المقمؽ بباب حطة بالقدس القديمة بحجة أف

الطابؽ الثاني منو غير قانكني ،ككذلؾ في األكؿ مف حزيراف أخطرت مسكف المكاطف "سعيد سعد
الصاحي" في شعفاط بأف عمييدفع أرنكنا قدرىا  239ألؼ شيكؿ ،كفي/11حزيراف-يكنيك،2007/
أجمَّت ىدـ مسكف المكاطف "شاكر محمد جمعة" مقابؿ دفع غرامة مقدارىا  50ألؼ شيكؿ ،كفي
سمكاف أجمت أمر اليدـ الصادر بحؽ المكاطف أشر الجعبرم مقابؿ دفع غرامة مالية باىظة قدرىا

 67ألؼ شيكؿ ،كقد اتبعت بمدية القدس كلجاف التنظيـ كالبناء أسمكبان جديدان لترخيص مساكف القدس
كىك الحصكؿ عمى جزء مف عقارات المكاطنيف المقدسيف كشرط لممكافقة عمى ترخيص البناء ،كىذا

ما حصؿ مع المكاطف "كليد سميـ سمماف أبك تايو" القاطف في دخمة جنة عدف في بيت حنينا،

كالمككف بناؤه مف خمسة طكابؽ( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،المرجع

السابؽ)14 :

 -كقد أقدمت سمطات االحتبلؿ في عاـ  ،2007عمى ىدـ الطابؽ الخامس لعائمة "السكافي" في بيت

حنينا كالطابؽ الثالث في البناء السكني لعائمة "الشكيكي" في كاد قدكـ في سمكاف ،كفي بيت حنينا ىدـ
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االحتبلؿ كامؿ العمارة السكنية المككنة مف أربعة طكابؽ كالمممككة لممكاطف "محمد عبد المحسف

حسف كعائبلتيـ" ،كىناؾ أبنية عديدة أخرل في الشياح كالطكر تعكد لعائبلت "حرحس كالصياد"،
كغيرىـ باإلضافة إلى بناية المكاطف "ماجد أبك عيشة" السكنية المرخصة في بيت حنينا ،كالتي صدر

بحقيا أمر ىدـ ،كتأكم ثمانية عائبلت،كفي تشريف ثاني  ،2007ىدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي مسكف،
كأساسات قكاعد بناء شقتيف تعكد لعائمة "عزت غيث" في جبؿ المكبر ،كفي كاد الجكز كافقت

المحكمة العميا اإلسرائيمية عمى تأجيؿ قرار ىدـ مسكف المكاطف "فريد جابر" لمدة عاـ فقط بعد أف

دفع مبمغ  30.000شيكؿ بدؿ أجرة تحرؾ جرافات قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ليدـ المسكف( .االئتبلؼ
األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس)12 :2008 ،

 كقد اعتدل مستعمرك "كريات أربع" الكاقعة عمى أراضي الخميؿ عمى عائبلت صبلح في بيت صفافا،كالتي تزيد عدد أفرادىا عف  50نف انر معظميـ أطفاؿ ،كسممكىـ إشعا انر بكجكب دفع مبمغ 12ألؼ

شيكؿ شيريان بدؿ إيجار بذريعة شرائيـ لممبنى أثناء كجكد العائمة في الكاليات المتحدة ،عممان أف
العائمة تقطنو قبؿ كجكد االحتبلؿ ،كما أصدرت سمطات االحتبلؿ أمر ىدـ لبناية أبك الفي في بيت

حنينا ،كىدـ االحتبلؿ في 2007/12ـ خمسة مساكف تعكد لممكاطنيف "عماد محمد عطكاف"" ،كعمي
أبك سرحاف"" ،كمحمد مكسى درياس"" ،كزينب إبراىيـ كباجة"" ،ككجداف العكيكم" ،كىدمت سمطات

االحتبلؿ عائمة "بشار خكرم" في حي الحبشة ،في الكقت نفسو قامت المجنة المحمية لمتنظيـ كالبناء
بالمصادقة عمى االستيطاف ذم الطكابؽ الخمسة في حارة اليمف كسط سمكاف بالقدس الذم يستعمره

عناصر مف عصابة (العاد) ك(عيطرات ككىانيـ) ،كما تبرعت بمدية االحتبلؿ بمبمغ 100ألؼ شيكؿ

قبؿ شير لتخطيط مستعمرة (كدمات تصيكف) ،غير القانكنية ،كالتي ستتكسع عمى حساب أراضي أبك

ديس( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،المرجع السابؽ)12 :

كىكذا فإف سمطات االحتبلؿ لـ تترؾ أسمكبان إال كاستخدمتو في االعتداء عمى حؽ المسكف

لممقدسييف ،حيث تنكعت تمؾ األساليب مف ىدـ مباشر ،إلى التيديد باليدـ ،كفرض غرامات مالية
لتأجيؿ اليدـ ،باإلضافة إلى أساليب ترخيص البناء المعقدة كالمكمفة ،كذاؾ عمى رأس انتياكات

مبادئ حقكؽ اإلنساف كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني.
ثالثاً -العتداء عمى حق البقاء:

إف عمميات القتؿ كالتدمير ىي أكلى كسائؿ تيكيد القدس التي اعتمدتيا السمطات اإلسرائيمية منذ عاـ

 ،1948كال تزاؿ تعتمدىا حتى اآلف ،فقد أمطرت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي مدينة القدس عاـ ،1967
بكابؿ متكاصؿ مف القنابؿ المحرقة ،جكان كأرضان ،كباألسمحة الرشاشة مما أدل إلى استشياد  300شخص

مدني ،كاف مف بينيـ عائبلت بكامميا داخؿ منازليا ،كبعضيـ في الطرقات كاألزقة ،أثناء فزعيـ كىركبيـ

مف جحيـ النيراف المسمطة عمييـ ،كفي السنكات البلحقة تكالت عمميات القتؿ كالتدمير التي تعرض ليا
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المقدسكف ،كبمغت خبلؿ السنكات الممتدة ما بيف عامي )110( ،1999–1988شيداء( .مكقع مركز
المعمكمات الكطني الفمسطيني كفا ،السياسة اإلسرائيمية إزاء أىالي القدس)2011 ،

كاف مف أفظع ما ترتكبو قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف في القدس ىك ممارستيا لمقتؿ،

كحرماف الفمسطينييف مف أغمى حقكقيـ المشركعة أال كىك حقيـ في البقاء .كيطمؽ الفمسطينيكف عمى
األشخاص الذيف قضكا في سبيؿ الديف كالكطف كالشرؼ عمى أيدم االحتبلؿ كأحبلفو ،سكاء عف طريؽ

إطبلؽ النار أك نتيجة الخنؽ أك التعذيب أك الدىس المتعمد أك استخداـ اآلالت الحادة ،كغيرىا مف
الطرؽ،اسـ الشيداء( .الجياز المركزم لئلحصاءالفمسطيني)356 :2004 ،

كقد شيد شير آب-أغسطس ،2011/ارتقاء  3مف الشيداء المقدسييف ،اثناف منيـ برصاص الجيش

اإلسرائيمي خبلؿ اقتحامو مخيـ قمنديا ،أما الشييد الثالث فيك مف بمدة صكر باىر كقضى بعد أف دىستو
دكرية لحرس الحدكد بصكرة متعمدة( .مركز القدس يتيـ االحتبلؿ بانتياؾ حؽ الحياة كحرية العبادة لممقدسييف ،مكقع

سمكاف نت) 2011،

جدول رقم ()6
يبين عدد الشيداء في محافظة القدس من عام  2000حتى عام 2013
السنة

عدد الشيداء

2000

15

2002

16

19

2001

5

2003

2

2004

2

2005

2

2006

9

2007

2

2008

1

2009

صفر

2010

3

2011

1

2012

1

2013
المجموع
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(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)197:2014،
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ككفقان لمجدكؿ السابؽ فقد استشيد في القدس  78فمسطينيان منذ عاـ (2013–2000ـ) ،بالقتؿ

المتعمد مف قبؿ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كقد كانت أكلى سنكات انتفاضة األقصى أكثرىا حدة حيث
استشيد في األعكاـ  50 ،2002 ،2001 ،2000شخص.
رابعاً -فرض الضرائب الباىظة:

يفرض اإلسرائيميكف عمى الفمسطينييف المقدسيف ضرائب باىظة كتعجيزية ،منيا ضريبة "األرنكنا"،

التي تفرض عمى المسقفات حيث تزيد قيمة الضريبة عف أجرة بيت يقع خارج ما يطمؽ عميو "حدكد

البمدية" ،كتتفاكت ىذه الضريبة في قيمتيا حسب مكقع البيت إف كاف يشرؼ عمى القدس القديمة أـ ال،
كحسب البناء إذا كاف تجاريان أك لمسكف ،كىناؾ ضريبة األمبلؾ التي تفرض عمى األرض ،كالتي قد تصؿ
إلى مبالغ قد تزيد عف ثمف األرض نفسيا ،كىناؾ ضرائب كضريبة الدخؿ كالػتأميف الكطني ،كنتيجة لرككد

الحياة التجارية كاالقتصادية في القدس بعد عزليا عف محيطيا ،كعدـ قدرة التجار عمى دفع الضرائب

المترتبة عمييـ ،فإف أكثر مف ألؼ متجر في القدس القديمة قد أغمؽ أبكابو ،كما أف بعض الفنادؽ،
كالمطاعـ السياحية لـ يستطع أصحابيا دفع الضرائب مما أضطرىـ إلى إغبلقيا ،مثؿ الفندؽ الكطني
الذم أكشؾ أف يتـ عرضو لمبيع في المزاد العمني لكال تدخؿ بعض المستثمريف الفمسطينييف لشرائو ،كدفع

الضرائب المستحقة عميو ،كمع أف بمدية القدس تجبى مف المقدسيف  %35مف دخؿ البمدية مف الضرائب
إال أنيا تنفؽ عمى الخدمات العامة في القدس الشرقية  %7مف مكازنتيا فقط( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف

حقكؽ الفمسطينييف في القدس)2 :2006 ،

كقد أقر برلماف االحتبلؿ في/1كانكف ثاني -يناير ،2012/الزيادة عمى ضريبة األرنكنا التي كانت قد
تمت مناقشتيا في تشريف ثاني-نكفمبر ،2011/كاستنادان إلى ىذا القرار تطبؽ الزيادة عمى الضريبة بكاقع
إسرائيمية كانت

ابتداء مف مطمع عاـ " ،2012كاألرنكنا" أك مايعرؼ بالمسقفات ىي ضريبة
%3
ن
مفركضة عمى المساكف كالمحاؿ التجارية في غرب القدس حيث األغمبية اإلسرائيمية ،كقد فرضتيا دكلة
االحتبلؿ عمى سكاف شرؽ القدس عقب احتبلليا ىذا القسـ مف المدينة عاـ  ،1967كتفرض ىذه الضريبة
مف قبؿ البمدية بمعدالت تختمؼ مف منطقة إلى أخرل كبحسب األحياء كنكع المبنى كمساحتو ،كبحسب

القانكف الدكلي يجكز لدكلة االحتبلؿ فرض الضرائب عمى المكاطنيف المحتميف ،كلكف لصرفيا عمييـ.

كلكف الكضع ليس كذلؾ بالنسبة لشرؽ القدس ،حيث إف الضرائب التي تجبييا سمطات االحتبلؿ مف

المقدسييف ال تصرؼ عمييـ بؿ إنيا تيصرؼ بمعظميا عمى الييكد كالمستكطنيف( .مؤسسة القدس الدكلة،

)17 :2012

كأما عف رأم بمدية ،كداخمية االحتبلؿ في الضرائب تعتبر المقدسييف متساكيف مع اإلسرائيمييف في

الكاجبات ،كمف ناحية سياسية كخدماتية ،تعتبر المقدسييف مقيميف ،كليسكا مكاطنيف ،كىنا يكمف الظيمـ
كالتفرقة ،كالعنصرية في التعامؿ مع سكاف المدينة األصمييف في الخدمات المقدمة( .الرشؽ)100 :2010 ،
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كتمؾ السياسة في فرض الضرائب الباىظة تثقؿ كاىؿ المقدسييف ،كتؤثر سمبان عمى جميع نكاحي

حياتيـ ،كتعرضيـ لمفقر ،باإلضافة إلى شعكرىـ الدائـ بالخكؼ كالتكتر كالتيديد ،مما ينعدـ لدل المقدسييف
اإلحساس باألمف كاألماف كعدـ االستقرار ،كالذم ىك مف أىـ مرتكزات حؽ اإلنساف في حياة كريمة.
خامساً -الفقر:
بمغت نسبة الفقر في محافظة القدس  %3.6،%5.9لؤلعكاـ  ،2003 ،2001عمى التكالي ،كما

بمغت نسبة الفقر الشديد في محافظة القدس كاآلتي %3.2 ،%3.1 :لؤلعكاـ  ،2003 ،2001عمى
التكالي (الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني.)179 :2005 ،
كأما بالنسبة لعاـ  ،2004فإف أم تحسػف عمى أكضاع المكاطنيف المقدسييف لػـ ييػػسجؿ عمى مدل
العاـ كالذم يمكف كصفو بأنو "عاـ الضائقة كاألزمة الخطيرة"بالنسبة ألكثر مف ربع مميكف مقدسي يتعرض

معظميـ ،كبصكرة يكمية النتياكات إسرائيمية فظػة تسمبيـ حقكقيـ في المسكف كالمأكل ،كفي العبلج كفي

سائر الحقكؽ االجتماعية ،كاالقتصادية األخرل كالتي كفميا ليـ القانكف اإلسرائيمي ذاتو( .مركز القدس
لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)1 :2004 ،

كقد أظيرت إحصائيات معيد القدس لدراسات إسرائيؿ لعاـ  ،2011إف األيسر المقدسية التي لدييا

ثبلث أبناء كصمت نسبة الفقر بينيا إلى  %65.1بالمقارنة مع األسر الييكدية البديمة ،كالتي كصمت فييا
ي
نسبة األسر الفقيرة  %26.2أما بالنسبة لؤلسر التي فييا أربعة أبناء ،كأكثر فقد كصمت نسبة الفقر في
األسر المقدسية إلى  %89.2مقارنة بمثيمتيا مف األسر الييكدية التي كصؿ معدؿ فقرىا إلى ،%54.6
كما يمفت االنتباه ىنا أف نسبة األسر المقدسية الفقيرة ىك األعمى مقارنة بجميع التجمعات اإلسرائيمية،

كىذا ما يعكس درجة التمييز( .حجازم ،مصاكرة)26 :2012 ،

 -كفي  ،2013بمغت نسبة األسر الفمسطينية التي يقيـ كضعيا المعيشي بالجيد في محافظة القدس

حكالي  ،%31.6أما األيسر ذات الكضع االقتصادم المتكسط فتبمغ نسبتيا  ،%64.3كأما األسر الفقيرة

فقد شكمت نسبتيا  ،%3.7كأما نسبة األسر الفقيرة جدان فيي ( %0.4الجياز المركزم اإلحصائي:2014 ،

)105

 -كحسب تقرير منظمة األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية أيار-مايك ،2013/فإف سياسة الفصؿ العنصرم

اإلسرائيمية قد أدت إلى تفشي ظاىرة الفقر في القدس الشرقية خبلؿ السنكات األخيرة ،كأف اقتصاد القدس

الشرقية لـ يعد مدمجان في االقتصاد الفمسطيني كال في االقتصاد اإلسرائيمي ،مما أدل إلى ارتفاع نسبة
الفقر بيف السكاف الفمسطينييف ،كحسب التقرير فإف  %82مف األطفاؿ الفمسطينييف في القدس الشرقية

كانكا يعيشكف تحت خط الفقر عاـ ( .2010منظمة التحرير)11 :2013 ،
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كالمبلحظ أف السياسات اإلسرائيمية المتشددة تجاه حقكؽ المقدسييف ،كالتي تزداد شدة يكمان بعد يكـ،

كالسيما الضرائب الباىظة ،كعزؿ اقتصاد القدس عف االقتصاد الفمسطيني المحيط بيا ،كميا تؤدم إلى

تفشي الفقر بيف األسر المقدسية مما يعيؽ أم تطكر اجتماعي ،كاقتصادم ليـ كيشكؿ انتياكان كاضحان

لحقيـ في العيش بمستكل حياة الئؽ.
سادساً -التيجير والتطيير العرقي:

تتعرض مدينة القدس يكميان لحمبلت مف التطيير العرقي ،كالتمييز العنصرم بحؽ سكانيا

الفمسطينييف ،بيدؼ إفراغيا مف مضمكنيا اإلسبلمي ،كالعربي كتغيير طابعيا الديمغرافي عبر تيجير
سكانيا األصمييف كتكطيف السكاف الييكد( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حؽ الفمسطينييف في القدس(12 :2008 ،

قد شكمت الزيادة السكانية العربية الفمسطينية معضمةن أساسية في رسـ خطكط حدكد البمدية الكبرل،

فبعد أف تـ نشر دراسات معيد القدس ألبحاث "إسرائيؿ" ،كتبيف بأف الفمسطينييف أخذكا بالتزايد ،كأف نسبتيـ

بمغت  %35مف المجمكع العاـ لمسكاف ،كعمى الرغـ مف جميع الجيكد اإلسرائيمية لطرد السكاف خارج
حدكد البمدية فإف نسبتيـ زادت في السنكات األخيرة نتيجة لمزيادة الطبيعية لمسكاف العرب ،ككذلؾ كانت

ىجرة الييكد العممانييف إلى الساحؿ سببان آخر في الزيادة السكانية العربية ،مما دفع الساسة اإلسرائيمييف

إلى اإلعبلف عف مشركع القدس الكبرل( .الجدبة)109 :2011 ،

كبناء عمى ما سبؽ ،تـ كضع خارطة ىيكمية لمدينة القدس لعاـ  ،2020بيدؼ تطكير المدينة
ن
كتقكية مركزىا باعتبارىا عاصمة الدكلة العبرية ،كمرك انز لمشعب الييكدم كمدينة مقدسة ،جكىر ىذه

الخطة ىك الصراع الديمكغرافي ،كتقميص الكثافة السكانية العربية داخؿ البمدة القديمة عف طريؽ تدخؿ

الحككمة كتنشيط الجمعيات االستيطانية باالستيبلء عمى البيكت باستخداـ أساليب كقكانيف كثيرة ،كتقكـ
جمعيات استيطانية بإدارة حممة لنقؿ فمسطينييف مف شرؽ القدس إلى خارج القدس كيدير ىذه الحممة

رئيس جمعية عطيرت ككىينـ (أريو كنغ) ،كالتصكير السكاني الذم تقكـ عميو الخطة اقتطاع التجمعات،
كاألحياء الشرقية التي ضمت إلى إسرائيؿ بعد حرب  ،1967كيعيش فييا ما يزيد عف 150ألؼ نسمة،
كتسميميا إلى السمطة الفمسطينية ،بالمقابؿ تقكـ إسرائيؿ بضـ المستكطنات اإلسرائيمية التي تقع داخؿ

حدكد البمدية ،كخارج نطاقيا البمدم بالضفة الغربية ،مف أجؿ خمؽ أغمبية ييكدية مطمقة تزيد عف %88
(االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس)21 :2007 ،

في ضكء تكقعات النمك السكاني يتبيف أف الييكد الذيف يعيشكف في التخطيط السكاني القائـ في
الكاقع الحالي ،ال يجيدكف حاجاتيـ المتكقعة حتى عاـ  ،2020كافية ،كىي معطيات كردت في دراسة

أعدتيا البركفيسكر "سيرجيك ديبل فرغبل" ،كقد أيعدت الدراسة عاـ  ،2000كأثبتت الكقائع الميدانية صحة
تكقعاتيا بصكرة سيئة مع بعض الزيادة كالنقصاف ،كاف ىذه التكقعات االفتراضية تحاكؿ قراءة معدالت

ىجرة السكاف الييكد مف مدينة القدس حتى عاـ  ،2020كىي معدالت مماثمة لتمؾ التي شيدىا العقد
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الماضي ،إلى جانب تطبيؽ انخفاض الخصكبة في عدد السكاف كبالتكازم مع ىذه المعطيات ،كالى جانب

ىذه التكقعات مف اآلف كحتى عاـ  ،2020سيتـ إضافة مايقرب مف 75ألؼ نسمة ،كاستنادا إلى الخبرة

المكتسبة عمى مدل العقد الماضي ،فإف ىناؾ ثمث االحتياجات عمى األقؿ غير متكافرة ،كىك ما يتطمب

بصكرة تمقائية العمؿ عمى تكفير شقؽ سكنية لػ 75ألؼ ساكف ييكدم حتى العاـ  ،2020إلى جانب

التخطيط البنائي القائـ بصكرة اعتيادية( .شرغام)15-14 :2013 ،

إف التيجير القسرم سياسة تنتيجيا الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة في األرض الفمسطينية المحتمة

منذ سنة  ،1967كىي تستيدؼ مكاطني القدس الفمسطينييف بصفة خاصة ،كتطبؽ ىذه السياسة عبر
كسائؿ متعددة ،مف مثؿ :فرض قانكف المكاطنة ؛ لعزؿ مدينة القدس عف باقي أنحاء األرض الفمسطينية

المحتمة كمنع الفمسطينييف مف الكصكؿ إلييا ،باإلضافة إلى سياسة التخطيط القائمة عمى التمييز كىدـ

المنازؿ في القدس؛ كاالستيبلء عمى األرض ،كبناء المستكطنات ،كبناء جدار الضـ كالتكسع بما في ذلؾ
داخؿ القدس كحكليا ،كمنع أم فمسطيني ليس بحكزتو إقامة دائمة في القدس اليكية اإلسرائيمية الزرقاء مف

الكصكؿ إلى المدينة كاإلقامة فييا ،األمر الذم يفضي إلحباط قدكـ الفمسطينييف كذكم األصكؿ
الفمسطينية لئلقامة في المدينة ،كلذلؾ اضطرت عشرات اآلالؼ في المدينة إلى اليجرة القسرية إلى خارج

المدينة( .أيكب)13 :2012 ،

جدول رقم ()7
يعرض بعضا من انتياكات حق الحياة بما تشمل من حالت عانت من الحصار واإلغالق والحتجاز
والتطيير خالل األعوام من :2009-2005
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(االئتبلؼ األىمي)11- 10:2009 ،

كالمبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف سياسات اإلغبلؽ كالتطيير العرقي ،كاالحتجاز آخذة في االزدياد

عامان تمك اآلخر ،كىي سياسات منافية لما جاء في القانكف الدكلي اإلنساني كالسيما اتفاقية جنيؼ الرابعة

كخاصة المادة " "49التي تحظر النقؿ اإلجبارم الفردم كالجماعي لممدنييف ،ككذلؾ المادة " "32كالتي
تحظر مف أم إجراءات يمكف أف تسبب التعذيب البدني لممدنييف.
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إف سياسة الحد مف نسبة العرب بتيجيرىـ ،مقابؿ زيادة نسبة الييكد مف أجؿ الحفاظ عمى األغمبية

الييكدية في إسرائيؿ ،كالقدس المحتمة ،تدلؿ عمى النية في تطيير الببلد مف مكاطنييا الفمسطينييف لتكفير
إقميـ متجانس عرقيان ،لكف بعض فقياء القانكف ،فضبلن عف المنظمات الحقكقية ،يعترضكف عمى إطبلؽ

لفظة التطيير العرقي عمى السياسات التي تنتيجيا المؤسسة الرسمية اإلسرائيمية بمكاجية الفمسطينييف،
لما تحممو مف مدلكالت سياسية أكثر منيا حقكقية ،كيبرركف ذلؾ بعدـ احتكاء القانكف الدكلي عمى نص

يعرؼ التطيير العرقي ،كلكف ىذا االدعاء يقكـ عمى رفض االعتراؼ بحقيقة انتياج إسرائيؿ لسياسة
تطيير عرقي بحؽ الفمسطينييف بصفتيا دكلة ديمقراطية( .أيكب ،مرجع سابؽ)14 :

سابعاً -انتفاضة األقصى وانتياك حق الحياة لمفمسطينيين في القدس:
 -في /28أيمكؿ-سبتمبر ،2000/قاـ زعيـ حزب الميككد اليميني المتطرؼ أرئيؿ شاركف ،كبدعـ مف

رئيس الحككمة اإلسرائيمية ييكدا باراؾ ،بدخكؿ الحرـ القدسي الشريؼ ،كقد جاءت ىذه الزيارة في

الكقت الذم كصمت فيو الحالة السياسية في األراضي الفمسطينية كضعان في غاية الصعكبة كالتعقيد

اقتصاديان ،كسياسيان ،في الكقت الذم كصمت فيو المفاكضات السياسية بيف إسرائيؿ ،كالسمطة الكطنية

الفمسطينية إلى طريؽ مسدكد ،كمف كاقع المعاناة كتراكماتيا ،كردان عمى زيارة شاركف المخططة قاـ
الفمسطينيكف بالتعبير عف رفضيـ الشديد لمسياسة اإلسرائيمية ،كالتي تكجتيا بانتياؾ حرمة المسجد

األقصى ،كتصدكا لقكات الجيش اإلسرائيمي المتكاجد في ساحة الحرـ الشريؼ ،الذم دبر خطة مسبقة
مف أجؿ افتعاؿ حرب عمى الفمسطينييف ،فجيز قكاتو ككضعيا في حالة تأىب قصكل ،كأعطى جنكده
األكامر بضرب الرصاص الحي كالقاتؿ ،مما أدل إلى استشياد سبعة مصميف فمسطينييف ،كذلؾ يكـ

الجمعة المكافؽ /29أيمكؿ-سبتمبر ،2000/كاستمرت المكاجيات حيث اندلعت انتفاضة شعبية عارمة

أخذت اسـ األقصى ،كالقدس ارتباطان بأحداثيا .فمنذ بداية انتفاضة األقصى كحتى تاري /20تشريف

ثاني-نكفمبر ،2000/استشيد  211مكاطنان فمسطينيان ،كجرح حكالي  8.979مكاطنان فمسطينيان مف
الضفة الغربية كقطاع غزة ،كما استشيد  13فمسطينيان كجرح المئات مف مكاطني األراضي الفمسطينية

المحتمة  ،1948كتـ قصؼ مكاقع كأىداؼ فمسطينية مئات المرات ،كمف ضمنيا المقر الرئيسي
لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)393 :2000 ،

ثامناً -واقع المخدرات في القدس:
مف خبلؿ التجربة العممية الميدانية لجمعية الصديؽ الطيب مع مشكمة المخدرات خبلؿ سنكات عمميا

التي تزيد عف عشريف عامان كمف خبلؿ فعاليتيا ،كبرامجيا المتنكعة في التعاكف مع مشكمة المخدرات لكافة
فئات المجتمع فإف أىـ ما لمستو الجمعية ،كتعاممت معو مف قضية المخدرات في مدينة القدس :حيث

لمست تزايدان في نسبة متعاطي المخدرات في اآلكنة األخيرة عدد مدمني المخدرات في القدس كضكاحييا
يبمغ  5000مدمف كتشير دراسة لسمطة المكافحة المخدرات اإلسرائيمية لعاـ  ،2000بأنو يتكاجد في
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القدس الشرقية  6000مدمف ،ىذا عمى مستكل المدمنيف ،أما متعاطك المخدرات ،كىـ السائركف نحك دائرة
و
متعاط ،عممان بأف أعمى
اإلدماف إذا لـ يضعكا حدان لمشكمتيـ فيتراكح عددىـ ما بيف16ألؼ إلى 18ألؼ
نسبة ممف يتعاطكف المخدرات ىي ضمف الفئة العمرية مف ( )22-17سنة ،كما أف التقارير الصادرة عف

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات الفمسطينية تفيد بأف تزايدان في عدد حاالت التعاطي ،كعدد القضايا

المضبكطة عمى خمفية المخدرات كخصكصان في مناطؽ الضفة الغربية ،كتشير كذلؾ اإلحصائيات أيضان
إلى انتشار المخدرات في ضكاحي القدس التي أصبحت بؤرة التجارة ،كتكاجد المدمنيف فييا ،كال سيما في

مناطؽ الجيب كبير نباال ،كالراـ كالعيزرية كما أكدت أف ىناؾ زراعة لمادة الميرجكانا حيث تـ استيدافيا

في منطقة قرل شماؿ غرب القدس ،كىي مادة مخدرة ،إضافة إلى الميرجكانا يتـ تركيج حبكب اإلكستاذم

الذم يتـ تركيجو تحت أسماء مختمفة ،كىي مف أخطر أنكاع المخدرات الميمكسة لما تحتكيو مف مكاد

مركبة متناقمة التأثير باإلضافة إلى استخداـ ما سبؽ تنتشر بيف المدمنيف مادة الييركيف عممان بأنيا مف
المكاد المثبطة لمجياز العصبي ،كىي مف أخطر أنكاع المخدرات عمى اإلطبلؽ لما تحدثو مف نتائج عمى

الفرد المدمف فسيكلكجية ،كنفسيان( .ربيع)12 :2007 ،

كفي نتائج مسح أجراه الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني تبيف أف  59.4مف األسر يعتقدكف

بكجكد أشخاص يتعاطكف المخدرات في البيئة المحيطة ،كأف  %4.7مف األسر تعرض أفرادىا

لمضايقات ،كضغكطات مف ىؤالء األشخاص ،كتعتقد األسر أف أىـ ثبلث أسباب لكجكد تمؾ الظاىرة ىي
عدـ مراقبة األىؿ ،كالمشاكؿ االقتصادية ،كالمشاكؿ االجتماعية ،بنسبة  %15،%16،%28.9عمى

التكالي( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)26 :2013 ،

كفي مؤتمر الكاقع كالتحديات لظاىرة اإلدماف ،كالتعاطي كأثرىا عمى القدس الشريؼ الذم أقيـ في

جامعة القدس ،صرح عدناف الحسيني كزير شؤكف القدس ،كمحافظتيا إلى أف المخدرات ليست ظاىرة إنما

كبير في نشر
دكر ان
داء يجب النظر إليو بجدية كبيرة ،ككقؼ انتشاره في المجتمع المقدسي ،كأف لبلحتبلؿ ان

تمؾ اآلفة كاستيدافو لؤلرض ،كاإلنساف في مدينة القدس ،لممارسة التيجير ،كالتيكيد ،كاحبلؿ الغرباء

فييا ،كفي نفس المؤتمر بيف المربي سمير جبريؿ مدير التربية كالتعميـ في مدينة القدس أف خطكرة ظاىرة

تعاطي المخدرات تكمف في تقكيض البناء المجتمعي ،كتدمير حياة الفرد .فيما حممت المربية ديما السماف
مدير عاـ كحدة القدس في ك ازرة التربية كالتعميـ االحتبلؿ المسؤكلية األكبر في تغذية ظاىرة اإلدماف

كالتعاطي لمكصكؿ إلى أكبر عدد ممكف مف شبابنا بيدؼ تدمير المجتمع المقدسي ،كشغمو عف قضيتو
العادلة ،كحقو في أرضو ،ككطنو( .الحياة الجديدة/28 ،حزيراف-يكنيك2013/ـ)6 :

كيتبيف مما سبؽ سعي سمطات االحتبلؿ بكؿ األساليب ،كالكسائؿ النتياؾ حقكؽ اإلنساف المقدسي،
كالعمؿ عميو مف الداخؿ حيث إف تعاطي المخدرات يدمر الشباب مف الداخؿ ،كيضعؼ قدراتيـ عمى

الثبات ،كالصمكد مف أجؿ قضيتيـ.
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جدول رقم ()8
التوزيع النسبي لألسر الفمسطينية في محافظة القدس حسب العتقاد بوجود أشخاص يتعاطون
المخدرات في البيئة المحيطة حسب مؤشرات مختاره

محافظة القدس

مؤشرات مختارة
األسر الفمسطينية التي تعتقد بكجكد أشخاص
يتعاطكف المخدرات في البئة المحيطة
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األسر الفمسطينية التي كاجيت مضايقات مف ىؤالء

األشخاص
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100
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(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)105 ، 2013 ،

كيتبيف لمدراسة مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر مف نصؼ األسر المقدسية تعتقد بكجكد متعاطي
لممخدرات بيف األسر الفمسطينية في مدينة القدس ،كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى شيكع ظاىرة
و
بشكؿ كبير كمتعمد ،مما يتحتـ عمى الجيات المختصة الصحية
تعاطي المخدرات بيف الشباب المقدسييف

كاإلجتماعية باتحرؾ سريعان لمكافحة تمؾ الظاىرة التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى حؽ الحياة لممقدسييف.
تاسعاً -أثر جدار الفصل العنصري عمى حق الحياة:

أعمنت الحككمة اإلسرائيمية قرارىا الرسمي بإقامة جدار الضـ عمى طكؿ الخط األخضر حيث مر

بناء الجدار بأربع مراحؿ ىي ،A.B.C.D :كذلؾ في حزيراف-يكنيك ،2002/كييدؼ بناء الجدار إلى
إلحاؽ المزيد مف السيطرة عمى القدس العربية ،كتسريع حركة المستكطنيف ،كتشجيعيـ عمى السكف في
المستكطنات ضمف منطقة القدس ،كلعؿ أخطر ما في الجدار المنطقة العازلة كغبلؼ القدس التي ستؤدم

إلى ضـ  %20مف مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيؿ ،كاعتبار أكثر مف ربع مميكف مف الفمسطينييف مف
الغرباء ييمنعكف مف التنقؿ بيف قراىـ ،كمدنيـ إال بعد حصكليـ عمى تصاريح دخكؿ مسبؽ .كيشمؿ الجدار
في القدس مقطعيف مف شماؿ القدس كجنكبيا ،كيمتد المقطع الشمالي بطكؿ  10كـ مف جنكب بمدة
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بيتكنيا غربان كحتى مخيـ قمنديا شرقان ،كالمقطع الجنكبي يمتد مف مدخؿ بيت لحـ غربان كحتى بمدة بيت

ساحكر شرقي جبؿ أبك غنيـ شرقان( .أبك طكيمة)36–33 :2007 ،

كقد أثر ىذا عمى حركة األفراد كالجماعات خاصة التبلميذ كالمرضى كالعماؿ ،كانقطاع ىؤالء عف

مدارسيـ كمراكز الصحة كالمشافي داخؿ القدس ،إضافة إلى فقداف أعداد كبيرة مف العماؿ أعماليـ ،إما
بسبب صعكبات كصكليـ إلييا أك بسبب فصميـ مف أماكف التشغيؿ اإلسرائيمية ،ما فاقـ مف معدالت الفقر

كالبطالة ،كارتفاع معدالت الجنح الجنائية ،كاستفحاؿ بعض الظكاىر االجتماعية التي لـ يألفيا المجتمع

المقدسي مثؿ تفاقـ ظاىرة المخدرات ،كما أف تحكيؿ حاجزم قمنديا شماؿ القدس كحاجز جيمك إلى الجنكب
فييا إلى معبرم دخكؿ كرس بصكرة نيائية العزؿ اإلسرائيمي لمدينة القدس كلمكاطنييا عف االمتداد

الجغرافي لممدينة ،كالتكاصؿ كاالمتداد الديمغرافي لممكاطنيف المقدسييف مع أبناء شعبيـ في الضفة الغربية.
(مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)2 :2005 ،

قامت سمطات االحتبلؿ بتشييد الجدار ،كتدميرىا األراضي المممككة لمفمسطينييف كمصادرة المياه،
كىي بذلؾ تككف قد انتيكت كبصكرة ساخرة كاجباتيا بمقتضى القانكف الدكلي اإلنساني بمقتضى المادة

" "55مف معاىدة جنيؼ الرابعة التي يتكجب كفقيا عمى سمطة االحتبلؿ أف تؤمف إمدادات الطعاـ كالمياه

لمسكاف ،فإذا كانت اإلمدادات غير كافية لمسكاف كافة أك لقسـ منو تكافؽ سمطة االحتبلؿ عمى خطط
إغاثة لصالح السكاف ،كعمى تسييؿ مثؿ ىذه الخطط كفقان لممادة " "59مف اتفاقيات جنيؼ الرابعة.
(حسيف،غكلدبر)71 :2003 ،

سجمت انتياكات إسرائيؿ لحقكؽ اإلنساف الفمسطيني في القدس المحتمة ،خبلؿ العاـ  ،2004ارتفاعان

زاد عف كتيرتو  6أضعاؼ في العاـ الذم سبقو ،كبرزت بصكرة جمية تأثيرات جدار الفصؿ العنصرم الذم
تبنتو إسرائيؿ حكؿ القدس عمى كافة مجاالت الحياة اليكمية لممكاطنيف ،مف حيث مصادرة مزيد مف

األراضي ،كفرض قيكد إضافية عمى حركة التنقؿ بيف األحياء ،كالقرل ،كالبمدات ،كمركز المدينة المقدسة،
كما أدل إليو مف سم تجمعات سكانية بأكمميا ،ككضعيا في "غيتكات" معزكلة عف محيطيا ،كحتى عف

بعضيا البعض( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)1 :2005 ،

كشؼ أليستر  ،2006في بحث قاـ بو مركز بديؿ كالجياز المركزم لئلحصاء في القدس الشرقية أف
السياسات اإلسرائيمية في القدس الشرقية ىدفت إلى تجريد المدينة مف سماتيا الفمسطينية كترمي إلى تغيير
تركيبتيا السكانية ،كحسـ مستقبميا في مفاكضات الكضع النيائي ،كقد كشؼ المسح المذككر عف أف

التيجير الداخمي متكاصؿ ،كفي حالة ازدياد نتيجة لمجدار ،كتبعاتو ،كتشكؿ القيكد المفركضة عمى حرية
الحركة بفعؿ الجدار عامبلن أساسيان مسببان لتيجير الفمسطينييف القسرم في القدس ،كقد أكد المسح أف
العديد مف األسر الفمسطينية ،كىـ األغمبية العظمى ممف يسكنكف عمى الجية الشرقية مف الجدار ،أنيـ

يكاجيكف صعكبات في الحصكؿ عمى الخدمات الطبية ،كقد كشؼ المسح عف أف الجدار قد سبب إرباؾ
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لؤلسرة الفمسطينية حيث إف %21.4مف األسر المقدسية انفصمت عف أقاربيا ،كأصبح  %84.6مف
األسر ال يستطيعكف زيارة أقاربيـ كأف  %56.3مف األسر المقدسية تعاني انتياؾ حرياتيـ الثقافية

كاالجتماعية( .أليستر)10 :2006 ،

كتبيف مما سبؽ مدل تأثير بناء جدار الفصؿ لعنصرم عمى جميع مناحي الحياة لممقدسييف

كاالنتياؾ الكاضح لحياتيـ اليكمية ،مما يشكؿ انتياكان صريحان لمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كمبادئ

حقكؽ اإلنساف.

عاش ارً -الصفة القانونية لمجدار:
 أصدرت محكمة العدؿ الدكلية بتاري /9تمكز-يكليك ،2004/الرأم االستشارم بشأف اآلثار القانكنيةعف تشييد جدار في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كقد صدر ىذا الرأم االستشارم استجابة لطمب

مف الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة ،كذلؾ بمكجب قرارىا رقـ ج ط ،14/10-الصادر بتاري

/8كانكف أكؿ-ديسمبر ،2003/إف أغمبية المسائؿ المطركحة حازت عمى ( ،)14صكتان مف أصكات
قضاة المحكمة ،كذلؾ مقابؿ صكت القاضي األمريكي تكماس بيرجنتاؿ،كلقد قدمت ( ،)44دكلة بما

فييا إسرائيؿ ،كمنظمتاف دكليتاف ىما جامعة الدكؿ العربية كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،كما قدمت

فمسطيف مذكرات مكتكبة إلى المحكمة( .قاسـ)123 :2007 ،

 كعمى خبلؼ بيِّف لما ادعتو إسرائيؿ كما أكردتوي بعض أجيزة اإلعبلـ ،فإف القضية التي كانت أماـمحكمة العدؿ الدكلية لـ تكف حكؿ حؽ إسرائيؿ في حماية نفسيا ،ببناء سياج أك حاجز أك جدار،
فيذا ىك حقيا كدكلة ذات سيادة ،كانما كانت القضية حكؿ مسار الجدار ،أك الطريؽ الذم يسمكو
كالذم يمتد بنسبة  %99منو خارج الحدكد اإلسرائيمية المعترؼ بيا ،كداخؿ األراضي الفمسطينية،

اء غير شرعي رغـ زعـ إسرائيؿ أنو لحمايتيا مف اليجمات
ليذا السبب يػ يػعػد الجدار إجر ن
االنتحارية،كيعتبر الرأم الذم تمت صياغتو في أربع كستيف صفحة ق ار انر تاريخيان في أكثر مف مجاؿ:

أولً -يعتبر القرار أكؿ نطؽ قضائي عمى اإلطبلؽ في ما يتعمؽ بجانب متداكؿ في الكقت الحاضر

مف جكانب النزاع العربي اإلسرائيمي ،ثانياً -لقد أذنت محكمة العدؿ الدكلية بمشاركة الطرؼ
الفمسطيني في القضية ،ثالثاً-خمصت المحكمة المعنية إلى أف األراضي الفمسطينية ىي أر و
اض محتمة
كليس "متنازع عمييا" كما زعمت إسرائيؿ ،رابعاً -أكددت محكمة العدؿ الدكلية أف المستكطنات

اإلسرائيمية تشكؿ انتياكان لمقانكف الدكلي ،خامساً -خمصت المحكمة إلى أف اتفاقيات جنيؼ تسرم
عمى األراضي الفمسطينية ،وسادساً -كجدت المحكمة أف قانكف حقكؽ اإلنساف الدكلية يسرم عمى

ر :رفضت محكمة العدؿ الدكلية ذرائع إسرائيؿ األمنية المتعمقة بالجدار( .بيكر،
الفمسطينييف ،كأخي ان

)109-110 :2007
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ترل الدراسة أف حؽ الحياة ىك الحؽ األساسي الذم تنطمؽ منو جميع حقكؽ اإلنساف ،إال أف سمطات

االحتبلؿ اإلسرائيمي بممارساتيا كأساليبيا قد انتيكت ىذا الحؽ ،كخاصة مف خبلؿ اعتداءاتيا عمى
السبلمة البدنية لممقدسييف ،كالتنكيؿ بيـ كبشكؿ يكمي كممنيج ،كممارساتيا تجاه حؽ المقدسييف في

السكف ،كالذم يشكؿ ركف أساسي مف أركاف حؽ الحياة ،حيث مارست سمطات االحتبلؿ ىدـ المساكف،
كالتيديد باليدـ كاإلخطارات كالغرامات المالية ،باإلضافة إلى تعقيدات الحصكؿ عمى رخصة لمبناء ،مما

أجبر المقدسييف عمى ترؾ منازليـ كأراضييـ ،كاالنتقاؿ إلى خارج مدينة القدس ،كىذا ما تيدؼ إليو
سمطات االحتبلؿ ،عف طريؽ سياسة التيجير المتعمدة لممقدسييف لمكصكؿ إلى ىدفيـ األساسي في تفريغ

المدينة مف سكانيا األصمييف كصكالن إلى تيكيدىا بالكامؿ.
كمف أخطر انتياكات حؽ الحياة لممقدسييف ،ىك ممارسة سمطات االحتبلؿ لمقتؿ المتعمد لممقدسييف
بيدؼ إرىابيـ ،كتخكيفيـ ،باإلضافة إلى استخداميا جميع األساليب ليعاني المقدسيكف مف العكز ،كالفقر

كتفشي ظاىرة تعاطي المخدرات بيف الشباب المقدسي ،كفرض الضرائب الباىظة كالتعجيزية ،كسياسة

اإلغبلؽ كالحصار اتجاىيـ ،ككانت الخطكة األخيرة التي استخدمتيا سمطات االحتبلؿ كالتي شكمت قمة

انتياؾ حقكؽ الفمسطينييف في القدس ىي بناؤىا لجدار الفصؿ العنصرم الذم أثر سمبان عمى مسار الحياة
اليكمية لممقدسييف.
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المبحث الثاني :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق الحرية
قد أكردت المادة " ،"9مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف نصان خاصان بالحماية مف االعتقاؿ

كاالحتجاز التعسفييف يتتضمف عدـ جكاز اعتقاؿ إم إنساف أك حجزه أك نفيو نفيان تعسفيان( .كنعاف،

)142 :2010

كأكضح العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ،كالسياسية في المادة " ،"12منو حرية ممارسة الديف

كالعقيدة ضمف عدة ضكابط تتضمف :أف لكؿ فرد الحؽ في حرية الديف ،كال يجكز إخضاع أحد إلكراه مف
شأنو أف يعطؿ حريتو في االنتماء إلى أحد األدياف ،كتتعيد الدكؿ باحتراـ حرية األدياف( .كنعاف ،المرجع

السابؽ)147-146 :

كحؽ الحرية مكفكؿ في المكاثيؽ ،كالمعاىدات ،كالق اررات الدكلية ،كخاصة المادة " ،"18مف اإلعبلف

العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالتي تنص عمى أف" ،لكؿ شخص الحؽ في حرية الفكر كالكجداف كالديف،
كيشمؿ ىذا الحؽ حريتو في دينو أك معتقده ،كحريتو في إظيار دينو أك معتقده بالتعبد ،كاقامة الشعائر،

كالممارسة كالتعميـ ،بمفرده أك مع جماعة ،كأماـ المؤل أك عمى حدة"( .منظمة التحرير الفمسطينية)35 :2010 ،

أيضان المادة " ،"13الفقرة ( )1مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف التي تضمنت عمى أف لكؿ فرد حرية
التنقؿ ،كاختيار محؿ إقامتو داخؿ الدكلة( .أبك الييؼ )998:1972 ،أيضان المادة " ،"12مف العيد الدكلي
الخاص بالحقكؽ المدنية ،كالسياسة كالتي تنص "لكؿ فرد يكجد عمى نحك قانكني داخؿ إقميـ دكلة ما ،حقو
في حرية التنقؿ فيو اختيار مكاف إقامتو ،كال يجكز حرماف أحدان تعسفان مف حؽ الدخكؿ إلى بمده "( .صكت

القدس ،االئتبلؼ األىمي)10 :2009 :

ىذا باإلضافة إلى أف حؽ الحرية مكفك هؿ في القانكف الدكلي اإلنساني كالسيما اتفاقية جنيؼ الرابعة،

تعددت مظاىر الحماية التي يتمتع بيا المدنيكف في ظؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،فقد تضمنت المادة "،"27
احتراـ شخص األفراد المحمييف ،كشرفيـ ،كحقكقيـ العائمية كعقائدىـ الدينية ،كعاداتيـ ،كتقاليدىـ ،كالمادة

" ،"49حظرت التنقؿ اإلجبارم الفردم أك الجماعي ،أك ترحيؿ األشخاص المحمييف مف األراضي المحتمة
إلى دكلة االحتبلؿ أك إلى أراضي أية دكلة أيخرلٌ ،أيان كانت دكاعي ذلؾ ،كال يجكز لدكلة االحتبلؿ القياـ
بإخبلء كمي أك جزئي لمنطقة معينة ،إال إذا تطمب ذلؾ مف السكاف أك أسباب حربية قيرية ،كتحظر

المادة " ،"31استعماؿ أم نكع مف أنكاع اإلكراه ضد المدنييف ،كالمادة " ،"68تتضمف األشخاص
المحميكف الذيف يقترفكف أفعاالن يقصد بيا فقط إلحاؽ الضرر بدكلة االحتبلؿ ،ال يككنكف عرضة إال
لبلعتقاؿ أك الحبس البسيط ،كالمادة " ،"70أكدت عدـ الجكاز لدكلة االحتبلؿ بالقبض عمى األشخاص
المحمييف أك التحقيؽ معيـ أك الحكـ عمييـ بسبب أعماؿ اقترفكىا قبؿ االحتبلؿ ،كالمكاد مف " ،"71إلى

" ،"75تتضمف عدـ إصدار أحكامان ضد األشخاص المحمييف إال بعد محاكمة عادلة ،أما المادتاف
"،"76ك" ،"77فتؤكداف عمى تنفيذ األحكاـ في ظركؼ مناسبة ،كالمادة " ،"78تتضمف اإلجراءات الخاصة
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بأمف األشخاص المحمييف ،فيمكنيا عمى األكثر أف تفرض عمييـ اإلقامة في مكاف معيف أك معتقؿ.
(ىنداكم)175–170 :1998 ،

كقد بينت الدراسة عدة ممارسات لسمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تجاه حؽ الحرية لممقدسييف كالتي

تتمثؿ في:

أولً -الممارسات اإلسرائيمية لتقييد حرية التنقل والحركة:
في خطكة غير مسبكقة كقع رئيس األركاف اإلسرائيمي السابؽ "شاؤكؿ مكفاز" عمى أكامر مقتضى

أنظمة الطكارئ  ،1945تغطي بصكرة قانكنية نشر الحكاجز كاألسيجة كالمعكقات األخرل في ثبلثة أماكف
بالقدس ،كىذه الخطة التي أعدىا المكاء "عكزل دياف" ،كقائد لكاء القدس في الشرطة "ميكي ليفي" كقد

أعطى شاركف أكامره بإبعاد ىذا الخط شرقان ،كجنكبان كشماالن ،كاالعتبار الذم استند إليو شاركف لـ يكف
ىدفان أمنيان بؿ استغبلؿ الظركؼ األمنية لتحقيؽ أىداؼ سياسية ،كفرض كاقع جديد عمى مسألة تقسيـ

القدس ،كرسـ حدكد جديدة لمقدس تمزج بيف الرؤية األمنية كالسياسية( .دائرة البرنامج الحككمي)26 :2007 ،

وتقوم الخطة عمى ما يمي:
االىتماـ بغبلؼ القدس خارج حدكد بمدية القدس ضمف ثبلث حمقات ،كفصؿ مناطؽ كثيرة بكاسطة
حكاجز عسكرية عف مركز المدينة كتقميص الكجكد السكاني الفمسطيني في منطقة القدس بحيث تتـ
السيطرة األمنية كاالقتصادية عمييـ ،كجعميـ نسبة قميمة ال تتجاكز ( )%12مف المجمكع العاـ لمسكاف

داخؿ البمدية ،كالحدكد المقترحة ىي حدكد بمدية القدس األردنية التي ال تتجاكز  6.5كـ 2كتقكـ الخطة
أيضان عمى ربط حزاـ القدس الشرقي بالقدس الغربية عف طريؽ األنفاؽ باإلضافة إلى إقامة الحكاجز في
عدة معابر خصكصان في األحياء الشمالية المكتظة (مخيـ شعفاط ،حاجز الزعيـ ،المسالؾ الترابية المؤدية

لمعيزرية ،أبك ديس) ،ككذلؾ زيادة البؤر االستيطانية داخؿ األحياء الفمسطينية كاسكانيا بالمستكطنيف

(مشركع رأس العمكد ،مشركع جبؿ المكبر تحت اإلنشاء ،مشركع الشي جراح ،مشركع كادم الجكز،
مشركع أبك ديس ،كمشاريع أخرل ،كضمف مشركع القدس عاـ  ،2020سيتـ إفراغ السكاف العرب مف
البمدة القديمة ككذلؾ زيادة سكانية لممستكطنيف( .دائرة البرنامج الحككمي ،المرجع السابؽ)26 :

كفي دراسة لمركز بديؿ ،كالجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني في منتصؼ  ،2006نشرتيا مؤسسة
االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،تبينت الحقائؽ التالية:
عزؿ مدينة القدس عف عمقيا الجغرافي االستراتيجي المتمثؿ في الضفة الغربية ،كبيرنباال كالجديرة

كالجيب كبيت حنينا القديمة ،أصبحت "غيتك" مغمقة كمحاصرة كحرماف أكثر مف  51.000مقدسي في
منطقة قمنديا ككفر عقب مف الكصكؿ بسيكلة إلى أعماليـ ،كتجارتيـ في القدس خاصة بعد تحكيؿ حاجز
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قمنديا العسكرم إلى معبر حدكدم ،كاف  ،%17مف سكاف القدس ىجركا مف أماكف سكنيـ نتيجة الجدار.
(االئتبلؼ األىمي ،القدس حقائؽ كأرقاـ)23 :2007 ،

كىنا جدكؿ يبيف أشير الحكاجز الثابتة التي تطكؽ مدينة القدس كتعيؽ حرية حركة السكاف المقدسييف

يكميان

جدول رقم ()9
الحواجز الثابتة التي تطوق مدينة القدس:
الرقم

الحاجز

الموقع

1

قمنديا – المطار

شماؿ القدس

2

حزما

شماؿ شرؽ القدس

3

شعفاط

مخيـ شعفاط

4

الزعيـ

شرؽ الطكر

5

الزيتكنة

جبؿ الزيتكف

6

السكاحرة

السكاحرة الشرقية

7

الشي سعد

الشي سعد

8

النعماف

خمة النعماف

9

بيت لحـ

جنكب القدس

10

جيمك

بيت جاال

11

الكلجة

قرية الكلجة

12

عكفر – تجارم

بيتكنيا

(دائرة شؤكف القدس)28 :2013 ،

كمف الجدكؿ يتبيف أف القدس محاطة بعدة حكاجز ثابتة تحد مف حرية الحركة ،كالتنقؿ لممقدسييف ،كيجعؿ
مدينة القدس بأكمميا معزكلة عف محيطيا الفمسطيني ،كأف ىذه الممارسات منافية لما جاء بو اإلعبلف العالمي

لحقكؽ اإلنساف كالسيما المادة " "13ك" "18منو ،كمنافية التفاقية جنيؼ الرابعة كالسيما المادة " ،"31كالمادة
" "49منيا .
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ثانياً -العتقال والختطاف:
-

تعمؿ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى إبعاد القدس ،كسكانيا عف جكىر الصراع في ظؿ ما تتعرض لو

المدينة مف عممية ،كمصادرة ألراضييا ،كتفريغيا مف سكانيا األصمييف ،كيتعرض أبناؤىا األسرل األبطاؿ
إلجراءات تعذيب كقمع متكاصمة ،في إطار سياسة ممنيجة تيدؼ إلى عزليـ عف إخكانيـ األسرل في

السجكف اإلسرائيمية كلسمخيـ عف الحركة الكطنية األسيرة( .دائرة شؤكف القدس)23 :2013 ،

كفي دراسة لمؤسسة القدس الدكلية 2007ـ فقد كاف عدد المعتقميف المقدسييف في  525 ،2007أسي انر،

كعدد المتعقميف الذيف ما زالكا في السجف منذ ما قبؿ اتفاقيات أكسمك كحتى  ،2007ىك 51أسي انر ،كاألسرل

األطفاؿ مف القدس  16كاألسيرات ( .6دراسة لمؤسسة القدس الدكلية كردت في جريدة القدس /18نيساف  -أبريؿ:2007/
)21

كقد تميز العاـ  ،2013باعتقاؿ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي لمئات المكاطنيف في مدينة القدس،بينيـ أطفاؿ
لـ يتجاكزكا العاشرة مف عمرىـ ،كما قامت باالعتداء بالضرب عمى الكثير مف المكاطنيف،مف بينيـ نساء

كطالبات مصاطب العمـ في المسجد األقصى( .ك ازرة العمؿ )25:2014،كقد بمغ عدد المعتقميف مف محافظة القدس
خبلؿ عاـ  1.450 2013مقدسيان ،مف بينيـ  450طفبلن ،ك 25سيدة( .الجياز المركزم اإلحصائي)195 :2014،

كتستمر االنتياكات حتى بعد إنياء مدة االعتقاؿ:حيث ال ييسمح لممقدسييف مف األسرل المحرريف بالعمؿ
في الكرش كالمؤسسات اإلسرائيمية إال بعد الحصكؿ عمى ما يسمى " شيادة حسف سمكؾ " كالتي لف تمنحيـ إياىا
المخابرات اإلسرائيمية أبدان ،مما يفاقـ مف حجـ البطالة عممان أف القدرة التشغيمية االستيعابية لممؤسسات الفمسطينية
في القدس محدكدة جدان( .االئتبلؼ األىمي)22 :2007 ،

كمارست سمطات االحتبلؿ االختطاؼ أيضان ،حيث أقدمت يكـ /23كانكف ثاني -يناير ،2012/عمى

اختطاؼ كزير القدس السابؽ "خالد أبك عرفة" كالنائب "محمد طكطح" مف خيمة االعتصاـ في مقر الصميب

األحمر في الشي جراح بالقدس ،كقد أثار اختطاؼ النكاب استنكا انر فمسطينيان ،كعربيان ،كدكليان اعتراضان عمى

عممية االختطاؼ ،كعمى االنتياؾ اإلسرائيمي الفاضح لمقانكف الدكلي .كقد نددت كؿ مف جامعة الدكؿ العربية،
كمنظمة التعاكف اإلسبلمي بعممية اختطاؼ النكاب( .يعقكب)31 :2012 ،
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يبين تصنيف معتقمي القدس من حيث :عدد سنوات العتقال ومعتقمي المجمس التشريعي والمعتقمين
إدارياً والمعتقمين األشبال ،عام :2013

أسيرات

 2أسرل

أسرل محككميف مدل الحياة

 38أسير

أسرل محككميف مف  31-20عاـ

 25أسير

أسرل محككميف مف  20-15عاـ

 21أسير

أسرل محككميف مف  15-10عاـ

 16أسير

أسرل محككميف مف10-5عاـ

 21أسير

أسرل محككميف أهقؿ مف  5أعكاـ

 49أسير

أسرل مكقكفيف

 92أسير

أسرل أمضكا أكثر مف  20عاـ

 5أسير

أسرل أمضكا ما بيف 15-10عاـ

 59أسير

أسرل أمضكا ما بيف 10 - 5عاـ

 23أسير

أسرل أمضكا مف  2عاـ لغاية  5أعكاـ

 35أسير

أسرل أمضكا أقؿ مف عاميف

 134أسير

أعضاء المجمس التشريعي

 2أسير

إدارم

 1أسير

أسرل أشباؿ دكف سف أؿ 18عاـ

 21أسير

العدد اإلجمالي

544

(دائرة شؤكف القدس،مرجع سابؽ)40:

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف سمطات االحتبلؿ تتعمد سجف كاعتقاؿ المقدسيف كمحاكمتيـ أحكامان

جائرة ،كفقان لقكانيف إسرائيمية جائرة ،كحتى األطفاؿ الذيف ىـ دكف الػ  18عامان ،مف العمر بمغ عددىـ 21

طفبلن أسي انر عاـ  ،2013كتمؾ الممارسات تعتبر انتياكا صارخان لما جاء بو القانكف الدكلي اإلنساني
كقانكف حقكؽ اإلنساف.
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 اعتقال األطفال:كحسب المعطيات كالتقارير ،فإف االحتبلؿ يستيدؼ األطفاؿ في مدينة القدس ،حيث تـ اعتقاؿ 350

قاص انر في النصؼ الثاني مف عاـ  ،2012كتراكحت الممارسات ضدىـ ما بيف االحتجاز كالتحقيؽ
كاالعتقاؿ كالحبس المنزلي ،كذلؾ مف أجؿ كسر إرادة المكاطف المقدسي كثنيو عف التعبير عف رفضو

لبلحتبلؿ ،باإلضافة إلى فرض الغرامات المالية الباىظة عمييـ كتحميؿ عائبلتيـ المسؤكلية ،كما يرافؽ
ذلؾ مف تأثير نفسي عمى األطفاؿ( .دائرة شؤكف القدس،المرجع السابؽ.)23:
 -المؤسسات تعاني العتقال:

كقد قامت السمطات اإلسرائيمية ،كبقرار مف أرئيؿ شاركف بإغبلؽ جمعية الدراسات العربية كعددان مف

المؤسسات الكطنية الداعمة باتجاه تعزيز صمكد المكاطف المقدسي في أرضو كمدينتو كذلؾ بتاري

/10أيمكؿ-سبتمبر( .2001/مكقع مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني كفا ،)2011 ،كفي عاـ  ،2002تـ

إغبلؽ  23مؤسسة في القدس كفؽ معطيات الشرطة اإلسرائيمية ،منيا بيت الشرؽ ،الغرفة التجارية،
كالصناعية العربية ،المجمس األعمى لمسياحة ،مركز األبحاث االجتماعية ،نادم األسير الفمسطيني( .مركز

الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية.)2 :2002 ،
كالمبلحظ أنو حتى المؤسسات االقتصادية كالحقكقية تعاني مف تسمط سياسات االحتبلؿ اإلسرائيمي
لدرجة إغبلقيا بالكامؿ.
ثالثاً -األساليب التي تتبعيا إسرائيل تجاه حرية العبادة لمفمسطينيين في القدس:
كاصمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي االعتداء عمى المقدسات الدينية ،كانتياؾ حرية العبادة ،كحؽ

ممارسة الشعائر الدينية في القدس ،كتقكـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بانتياؾ حرمة المقدسات في

القدس ،كفي سائر المناطؽ الفمسطينية المحتمة كاالعتداء عمييا كعمى المصميف ،كقياميا بانتياؾ حرية

العبادة كمنع المصمييف مف الكصكؿ إلى األماكف المقدسة ،كأداء الشعائر الدينية التي كفمتيا كافة الشرائع،
كالمكاثيؽ الدكلية( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس3 :2006 ،

كتعمؿ سمطات االحتبلؿ عمى ممارسة عدة أساليب تؤثر عمى الحريات الدينية لممقدسييف المسمميف

كالمسيحييف عمى حد سكاء مف خبلؿ اآلتي:

أ .انتياك حرية العبادة لممسممين في القدس:
 منع المسمميف مف الصبلة في المسجد األقصى :تكاصؿ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي منع المسمميفالفمسطينييف مف أداء شعائرىـ في أقدس مقدساتيـ ،كىك الكصكؿ إلى المسجد األقصى ،ضمف سياسة

كتحكؿ سمطات االحتبلؿ مدينة القدس تحديدان أياـ الجمع
اإلغبلؽ المفركضة عمى القدس الشريؼٌ ،
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إلى ثكنة عسكرية ،يتمركز فييا أفر ياد الشرطة كالمخابرات كحرس الحدكد كالمستعربكف كغيرىـ،
كيحدكف مف النشاط التجارم أيضان ،كينكمكف بالمصميف الذيف يضطر اآلالؼ
كيثيركف الرعب فييا،
ٌ
منيـ إلى الصبلة في الشكارع العامة تحت حرب العساكر الذيف يمطركنيـ بالغازات الخانقة كبمختمؼ
أنكاع الرصاص ،ليسقط الشيداء كالجرحى،إضافةن إلى الحكاجز العسكرية التي تمنع الكصكؿ إلى
البمدة القديمة مف المدينة المقدسة حتى مف المناطؽ الكاقعة داخؿ حدكد البمدية،إضافة إلى الحكاجز

الثابتة التي تعزؿ المدينة عف محيطيا الفمسطيني( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية،

)19:2000

 االقتحامات اإلسرائيمية المتكررة لممسجد األقصى :في /28أيمكؿ-سبتمبر ،2000/قاـ "أرئيؿ شاركف"زعيـ المعارضة اإلسرائيمية كبمكافقة الحككمة ،باقتحاـ المسجد األقصى مدعكمان بقكات كبيرة مف
الشرطة كحرس الحدكد كالجيش المدججيف بالسبلح األمر الذم أدل إلى اندالع االنتفاضة الثانية "

انتفاضة األقصى( .دائرة شؤكف القدس)35 :2010 ،

كلقد شيد عاـ  ،2013تصعيدان إسرائيميان خطي انر في المسجد األقصى عمى مستكل الحككمة

اإلسرائيمية كالجماعات الييكدية كالقكات اإلسرائيمية بالدعكات الكاضحة ،كالصريحة خبلؿ جمسات الكنيست

كجمسات خاصة بتقسيـ األقصى بيف المسمميف كالييكد ،كقد تـ اقتحاـ المسجد األقصى عاـ 2013ـ مف

قبؿ  9050متطرفان،بينيـ كزراء في حككمة االحتبلؿ،كنكاب الكنيست ،كمسؤكلكف إسرائيميكف ،ك2342

مف المخابرات كالجنكد ك 1876مف "ضيكؼ الشرطة" كقد منعت قكات االحتبلؿ صبلة الجمعة ( )6مرات

خبلؿ عاـ 2013ـ (ك ازرة العمؿ.)26 :2014 ،
تيويد محيط المسجد األقصى المبارك:
ىناؾ العديد مف التنظيمات اإلسرائيمية المتطرفة التي تؤمف أفرادىا بضركرة تدمير المسجد األقصى،

كاقامة الييكؿ الثالث مكانو ،كأبرزىا :أمناء جبؿ الييكؿ ،كباركخ بف يكسؼ ،كحركة مف أجؿ بناء الييكؿ

المقدس،كحركة كاخ العنصرية ،كحركة يميف إسرائيؿ( .دائرة العبلقات القكمية كالدكلية منظمة التحرير الفمسطينية،

)15-13 :1999

كتسعى سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى تيكيد محيط المسجد األقصى المبارؾ مف خبلؿ:
إحاطة المسجد األقصى المبارؾ بنحك  16كنيس ييكدم ،كبأبنية كقباب عالية تيدؼ إلى محاكلة
حجب رؤية قبة الصخرة المشرفة ،باعتبارىا أحد أىـ المعالـ اإلسبلمية البارزة في القدس ،حيث ال يبعد
بعضيا عف المسجد األقصى سكل عشرات األمتار ،كترتبط مع شبكة األنفاؽ تحت كفي محيط المسجد

األقصى ،كقد افتتحت سمطات االحتبلؿ أكبر ،كأعمى كنيس ييكدم كقبب عمى حساب المسجد العمرم

الصغير في حي الشرؼ داخؿ أسكار القدس المحتمة ،كأطمقت عميو اسـ "كنيس ىجكربا" أم الخراب،

ككنيس آخر أطمقت عميو اسـ "أكىؿ اسحؽ" عمى حساب "حماـ العيف" اإلسبلمي التاريخي قرب المسجد
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األقصى ،كتعمؿ سمطات االحتبلؿ عمى الشركع بتنفيذ مخطط إسرائيمي ،يقضي بإحاطة المسجد األقصى
بسبع حدائؽ تكراتية تحت يمسمى حدائؽ كبساتيف كمنتزىات عامة ،باإلضافة إلى الشركع بأعماؿ تيكيد
ألسكار البمدة القديمة كالبكابات كالمكاقع األثرية اإلسبلمية كالعربية( .دائرة شؤكف القدس)41-40 :2010 ،

كما سبؽ يمثؿ قمة االنتياؾ لدكر العبادة ،كطمس لمتاري كالحضارة ،كاستفزاز لمشاعر المسمميف في

العالـ أجمع.

الحفريات اإلسرائيمية في مجمع المسجد األقصى:
يطرح اإلسرائيميكف مكضكع القدس بطريقة مبرمجة ،مدعيف أنيا البقعة التي يرتبط بيا تاريخيـ منذ

ثبلثة آالؼ عاـ ،ليذا جاءت الحفريات في المدينة كفقان لثبلث مراحؿ كىي:

المرحمة األولى ما بيف عامي ( ،)1971-1968تـ فييا إجراء حفريات حكؿ الحائط الغربي،
كخاصة مدخؿ النفؽ الركحاني ،بكابة باركمي ،بكابة كرف ،القصكر األمكية ،الشارع اليركدم ،كما تـ ىدـ

حي المغاربة الذم يقع في الجية الجنكبية ،المرحمة الثانية ما بيف عامي( ،)1995-1987كاعتمدت ىذه

المرحمة عمى التعامؿ مع الطبقات األرضية عبر شبكة األنفاؽ ،بيدؼ الدخكؿ إلى ساحات األقصى ،فتـ

فحص البقايا األثرية المكجكدة تحت قبة الصخرة في مكقع باب السمسمة كسبيؿ قاتيبام ،بزعـ كجكد "حجر
الماء" الذم يجب أف يكضع عميو (تابكت العيد) أم "قدس األقداس" تحت قبة الصخرة ،إالَّ أف تمؾ
الحفريات لـ تقدـ أم دليؿ عمى ذلؾ .المرحمة الثالثة ما بيف عامي (1995ـ-إلى اآلف) ،كىدؼ ىذه
المرحمة إعداد مجسـ الييكؿ المزعكـ ،كاعداد خطة إلقامتو كفقان لمنمط الييكدم ،كعمى إثر الفشؿ في

الكشؼ عف بقايا تعكد لمييكؿ في منطقة األقصى ،عيدت ك ازرةي األدياف اإلسرائيمية إلى الخبير في معيد
التنخنيكف " جيمؾ " ،بحفر خط النفؽ الغربي ،كفتح األنفاؽ الصغيرة التي تربط بيف خط النفؽ الغربي
كاألنفاؽ الصغيرة التي تؤدم إلى ساحات المسجد األقصى عمى عمؽ13ـ تحت األرض ،بداية مف خط

جدار البراؽ كمدخؿ السبلـ كباب السمسمة ،كفي عاـ  ،1996تـ اإلعبلف عف افتتاح النفؽ الذم كاف
بداية إلقامة مدينة دينية سياحية تحت منطقة المسجد األقصى ،لتسكيؽ ثقافة الييكؿ كقصص التكراة

كالتممكد كالمنشاة( .دائرة شؤكف القدس.)37 :2010 ،
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عدد الحفريات حول المسجد األقصى وتحتو موزعة عمى الجدول التالي:
عدد الحفريات

الموقع

مستمرة

مكتممة

25

غرب المسجد

13

12

17

جنكب المسجد

12

5

5

شماؿ المسجد

5

0

(دائرة شؤكف القدس)29 :2013 ،

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف أف الحفريات حكؿ األقصى تتـ في  47مكقعان منيا  30نشطة ك17

مكتممة ،كأف أكثر الحفريات عددان في جية الغرب ،كتيدؼ سمطات االحتبلؿ مف خبلؿ تمؾ الممارسات
إلى انييار المسجد األقصى كالمعالـ اإلسبلمية مف حكلو.

ب .العتداء عمى المقدسات المسيحية في القدس:
تعمؿ إسرائيؿ عمى التدخؿ في شؤكف كنيسة القيامة ،كفرض إجراءاتيا تحت ذريعة الحماية كالحفاظ عمييا،

في حيف أنيا تحاكؿ أف تييمف عمى ىذه الكنيسة كالسيطرة عمييا ،كمصادرة قرار السيادة الممنكح لمكنائس،
كتعرضت كنيسة القيامة ألكثر مف اعتداء ،كخاصة بدخكؿ "معتكىيف" مف الييكد إلى الكنيسة ،ككاف آخر ىذه

االعتداءات قياـ ييكدم متطرؼ يكـ /28تشريف أكؿ-أكتكبر ،2008/باالعتداء عمى الرىباف في ساحة الكنيسة،
كقيامو بتحطيـ بعض الصمباف الخشبية في أحد المحبلت السياحية المبلصقة لكنيسة القيامة،كما قامت سمطات

االحتبلؿ بمصادرة مفاتيح دير السمطاف المبلصؽ لكنيسة القيامة ،كطرد الرىباف األقباط منو ،كبالرغـ مف
إصدار المحاكـ اإلسرائيمية أحكامان قضائية لصالح األقباط ،إالَّ أف الحككمة اإلسرائيمية لـ تعد مفاتيح الدير
لمكنيسة القبطية حتى يكمنا ىذا( .دائرة شؤكف القدس)43:2010،

كما كتقكـ الشرطة اإلسرائيمية باستجكاب رجاؿ الديف المسمميف كالمسحييف بشكؿ مستمر ،كالحدمف حركة

البعض منيـ ،كما مع األرشمنديت"د .عطا اهلل حنا" ،رئيس أساقفة سبسطية كسماحة المفتي العاـ السابؽ لمقدس
كالديار الفمسطينية الشي "عكرمة صبرم" ،تارة بدعكل التحريض ،كتارة أخرل بدعكل المشاركة في مؤتمرات

عالمية في الخارج مناىضة لمدكؿ العبرية ،كما تحظر عمى رجاؿ الديف مف الضفة الدخكؿ إلى القدس دكف
تصريح منيا،كتمنع سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي جمكع المصميف مف الفمسطينييف المقيميف خارج حدكد بمدية

القدس ،مما تقؿ أعمارىـ عف خمسيف عامان مف الكصكؿ إلى البمدة القديمة حيث المسجد األقصى المبارؾ،
كتقكـ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بشكؿ متكرر ،كخاصة في أياـ الجمعة ،بإغبلؽ أبكاب باحة المسجد األقصى

المبارؾ ،كاحتجاز المصميف داخمو ،كتعرضيـ العتداءات تشمؿ إطبلؽ الذخيرة الحية كالغاز المسيؿ لمدمكع
كاالعتقاؿ( .دائرة شؤكف القدس)36 :2010 ،
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رابعاً -جدار الفصل العنصري وآثاره عمى حق الحرية لممقدسيين:
أكممت سمطات االحتبلؿ عزليا الكامؿ لمقدس بتشييد الجدار بطكؿ 142كـ ،كىك يحيط بالمدينة مف ثبلث

جيات ،الشماؿ ،كالشرؽ ،كالجنكب ،مقصيان عف المدينة العديد مف األحياء كثيفة السكاف ،كأصبح الدخكؿ إلى
القدس ممكنان عبر خمس بكابات مييأة خاضعة لمرقابة ،كالتفتيش المحكـ ،كمسمكح فقط لمف يحممكف بطاقات

اليكية الزرقاء ،أك لمف يحممكف تصريحان خاصان لمدخكؿ إلى القس تمنحو سمطات االحتبلؿ لفترات ،كساعات
محددة ألعداد ضئيمة جدان مف مكاطني الضفة الغربية( .دائرة شؤكف القدس)28:2013 ،

كيبمغ طكؿ الجدار الفاصؿ في منطقة القدس  88كـ ،كىذا الجدار يفصؿ القدس عف بيت لحـ في

الجنكب ،كعف راـ اهلل إضافةن إلى القرل كاألحياء المحيطة بيا كضاحية البريد ،الراـ ،بيرنباال ،قرية بيت حنينا،

بيت إكسا ،بيت سكريؾ في الشماؿ كالشماؿ الغربي ،كعف أبك ديس كالعي ازرية في الشرؽ ،ك"الجدار" يفصؿ أيضان
بيف أجزاء مف القدس نفسيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمخيـ شعفاط الكاقع داخؿ حدكد البمدية التي حددتيا إسرائيؿ

عاـ  ،1967كلكنو يبقى بأكممو خارج شرقي "الجدار" كبمكجب بحث قاـ بو "يسرائيؿ كمحي" مف "معيد القدس
لمدراسات اإلسرائيمية" فإف عدد المقدسييف مف حممة اليكية اإلسرائيمية الذيف سيبقكف خارج مسار "الجدار الفاصؿ"
يتراكح بيف  80ألفان ك 95ألفان ،كيشير البحث المذككر إلى أف القدس ستتحكؿ مف مدينة مركزية إلى مدينة

حدكدية كبأف "الجدار" سيخمؽ م اررةن ،كغضبان لدل الفمسطينييف المتضرريف منيا مما قد يؤدم إلى زيادة
مشاركتيـ في "أعماؿ إرىابية" ضد إسرائيؿ مستقببلن (االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس:2006 ،

.)15

ويؤثر الجدار عمى حق الحرية لمفمسطينيين في القدس:
 عمؿ جدار الفصؿ العنصرم عمى عزؿ المقدسيف ،مما أدل إلى انعكاسات خطيرة مست حقكؽ اإلنساف فيالكصكؿ إلى أماكف العبادة اإلسبلمية كالمسيحية ،بحيث لـ يعد عبكر الفمسطينييف خاصة مف أبناء مدينتي

راـ اهلل كبيت لحـ ،كحتى مف أبناء القرل كالبمدات في محيط القدس كالمصنفة إسرائيميان بمناطؽ الضفة

الغربية ،تخضع لمحكـ اإلسرائيمي ،كقد بدأت إسرائيؿ بتطبيؽ سياسة مشددة إزاء السماح لممقدسييف حممة

البطاقة الزرقاء ممف تقؿ أعمارىـ عف خمسة كأربعيف عامان خاصة أياـ الجمعة مف الدخكؿ لمبمدة القديمة،
كالصبلة في المسجد األقصى( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)3 :2005 ،

-

كبعد بناء جدار الفصؿ العنصرم حكؿ مدينة القدس ،تضاءلت أعداد المصميف بشكؿ ممحكظ حيث ال

يتجاكز بضعي آالؼ في معظـ األحياف ،كىذا ما ينطبؽ عمى كنيسة القيامة التي ال يستطيع ركادىا مف أبناء
الضفة الغربية الكصكؿ إلييا في المناسبات الدينية( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس،
)21 :2007

 -ىذا كستخسر القدس عند اكتماؿ المخطط حكالي  %9مف أراضييا أم مايعادؿ  %4مف مساحة الضفة

الغربية ،كيعمؿ الجدار عمى تقطيع أكصاؿ التجمعات العربية حكؿ  25قرية يسكنيا  278.200نسمة،
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يحكليا الجدار إلى خمسة جيكب محاطة بالجدراف كالطرؽ االستيطانية كالمستكطنات ،كيعزؿ الجدار حكالي

 120.000نسمة مف حاممي اليكية المقدسية عف مدينة القدس كحكالي  240أالؼ مقدسي عف الضفة
كيجزئيا مف خبلؿ سمسمة مف الجدراف يصؿ طكليا
الغربية ،كيتعرج داخؿ التجمعات العربية بحيث ييفتتيا ي
حكالي 181كـ كيعزليا بالكامؿ عف الضفة الغربية( .مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات ،جدار الفصؿ العنصرم حقائؽ

كأرقاـ)2014 ،
-

كما أف الجدار يعمؿ عمى تقييد حرية الحركة كالتنقؿ آلالؼ التبلميذ كالمكاطنيف ،كالعماؿ ،كأصحاب الحرؼ
بسبب الحكاجز العسكرية الدائمة( .مركز الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)26 :2004 ،

سبب عزالن لمفمسطينييف في القدس عف محيطيـ كجذكرىـ
كيتبيف مما سبؽ أف جدار الفصؿ العنصرم ٌ
الفمسطينية ،كأثر سمبان عمى جميع شرائح المجتمع المقدسي مف مكظفيف ،كعماؿ كمزارعيف كطبلب ،حيث قيد

الجدار كالحكاجز المقامة عميو تحركاتيـ كأنشطتيـ ،مما نتج عنو معاناة يكمية ليـ ،كانتياكان كاضحان كصارخان
لمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني ،بالتالي فإف الكصكؿ لمقدس أصبح يزداد صعكبةن يكمان بعد يكـ فحكالي ربع
الفمسطينييف الذيف يحممكف تصاريح إقامة في شرقي القدس يقيمكف عمى الجانب الشرقي لمجدار كال يمكنيـ

المركر إال مف خبلؿ أربع نقاط عبكر محدكدة ليـ كتخضع لسيطرة شرطة الحدكد اإلسرائيمية( .األكنركا:2007 ،

)12

كترل الدراسة أف حؽ الحرية مف الحقكؽ التي ال يمكف أف يستغني عنيا اإلنساف ،غير أف سمطات
االحتبلؿ اإلسرائيمي لـ تترؾ أسمكبان إال كاتبعتو في انتياؾ حؽ حرية المقدسيف في القدس ،ىادفة بذلؾ استفزازىـ
كارىاقيـ ليرغمكا عمى ترؾ مدينتيـ ،فتصؿ سمطات االحتبلؿ إلى ىدفيا األساسي كىك تيكيد مدينة القدس

بأكمميا بعد تفريغيا مف سكانيا .كمف تمؾ الممارسات التي أثرت عمى حؽ الحرية لممقدسييف:

الحكاجز العسكرية التي تحيط بمدينة القدس مف جميع الجيات ،كالتي تقييد ،كتعيؽ حركة السكاف اليكمية،

ىذا باإلضافة إلى عمميات األسر ،كاالعتقاؿ ،كبشكؿ يكمي لممقدسييف ،كبغض النظر عف الفئة العمرية حيث
شمؿ االعتقاؿ الشباب ،كالشيكخ كالنساء ،كحتى األطفاؿ ،باإلضافة إلى حرية عمؿ المؤسسات الحقكقية
كاالقتصادية ،حيث تعرضت لبلقتحامات المتكررة كاإلغبلؽ ،ناىيؾ عف االعتداءات المستمرة لحرية الفمسطيني

المقدسي في العبادة كبخاصة :منع المسمميف مف دخكؿ المسجد األقصى لمصبلة فيو ،كاالقتحامات المتكررة
لممستكطنيف لممسجد األقصى ،كتحت حماية الشرطة اإلسرائيمية ،كاألخطر ىك تمؾ الحفريات المتكاصمة أسفؿ

المسجد األقصى بيدؼ انييار المسجد ،كاقامة الييكؿ المزعكـ مكانو ،كلـ تخ يؿ المقدسات المسيحية مف تدخؿ
سمطات االحتبلؿ في شؤكنيا كاعتدائيـ ،عمى الرىباف.

كيكتمؿ مسمسؿ انتياكات حؽ الحرية لممقدسييف ببناء جدار الفصؿ العنصرم الذم فصؿ مدينة القدس

كالمقدسييف عف محيطيـ الفمسطيني كالعربي ،كأثر عمى تحركاتيـ كنشاطاتيـ ،كشكؿ معاناة يكمية ليـ.

كبينت الدراسة أف جميع تمؾ االنتياكات تتنافى مع ما جاء بو القانكف الدكلي اإلنساني كمبادئ حقكؽ

اإلنساف التي كفمت لئلنساف في أم مكاف عمى األرض أف يحيا بحرية كسبلـ.
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المبحث الثالث :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق اإلقامة
مقدمة:
عمى أثر الضػـ الفعمي لمقدس ،باشرت سمطات االحتبلؿ بتنظيـ سػجؿ لمسكاف الفمسطينييف فييا،
كأدرجتيـ ضمف فئة المقيميف الدائميف في إسرائيؿ ،شريطة أف يثبتكا أنيـ يقيمكف بشكؿ فعمي في المدينة،
كأف يككنكا قد تكاجدكا إباف إجراء السجؿ ،كقد قصرت حؽ اإلقامة في المدينة عمى الذيف تكاجدكا فييا

أثناء فترة اإلحصاء ،حيث تـ بشكؿ تمقائي استثناء المقدسييف الذيف كانكا ييقيمكف في خارج مدينة القدس
آنذاؾ ،بمف فييـ كؿ مف كاف مقيمان خارج حدكد بمدية القدس التي أقرتيا ك ازرة الداخمية اإلسرائيمية في

حزيراف-يكنيك ،1967/كتـ حرمانيـ مف اإلقامة في المدينة ،كلـ ييسػمح ليـ بالعكدة إلى ديارىـ.
(أيكب)58 :2008 ،

تكاصؿ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ممارستيا التعسفية لطرد كتيجير المقدسييف ،ضاربة كؿ

المكاثيؽ كالقكانيف كالمعاىدات الدكلية عرض الحائط ،بيدؼ إجبار المكاطنيف عمى ترؾ مدينتيـ المقدسية،

كمف أخطر الممارسات اإلسرائيمية المتبعة إجبار الفمسطينييف عمى فقداف حؽ اإلقامة في القدس ،الذم

ييعتبر األسمكب األكؿ بيف جممة األساليب القيرية ،التي طيبقت عمى المقدسييف كما تزاؿ تيطبؽ حتى
المحظة كتجمع المؤسسات الحقكقية في مدينة القدس المحتمة عمى أف فقداف حؽ اإلقامة يعكد لػ "سياسة"
سحب ىكايات المقدسييف ،كالتي تعكد باألساس إلى تكصيات ما تعرؼ بمجنة "غافني" في عاـ ،1973
كطالبت المجنة بضركرة اإلبقاء عمى نسبة الفمسطينييف في القدس المحتمة دكف  %33مف مجمؿ السكاف،

كىك ما عبر عنو صراحة مسئكؿ ممؼ القدس في بمدية االحتبلؿ آنذاؾ "ياكير سيغؼ" كتيشير المؤسسات
الحقكقية كمف بينيا مركز القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف إلى أف االحتبلؿ طبؽ ىذا اإلجراء

في أربع حاالت كاضحة ،كمنيا إلغاء حؽ اإلقامة لؤلشخاص الذيف يقطنكف في ضكاحي القدس الكاقعة

خارج حدكد البمدية كفي المحافظات المجاكرة ،ككذلؾ الذيف ييقيمكف خارج فمسطيف ،كما اعتمدكا أساليب
االحتياؿ كالتزكير في قضايا "لـ الشمؿ" ،فالزكجات المكاتي ييقمف بتقديـ طمب لـ شمؿ ألزكاجيف ،تيقبؿ

طمباتيف بداية ثـ يجرم إلغاء حقيف في اإلقامة مع أطفاليـ بحجة أف الزكج ييقيـ خارج القدس ،كىكذا فإف
الزكجة ال تفقد لـ الشمؿ فقط بؿ تفقد حقيا في اإلقامة أيضان( .فمسطيف أكف اليف ،فقداف حؽ اإلقامة سيؼ

يبلحؽ المقدسييف)2012 ،

أولً -سكان القدس في القانون:
أ .سكان القدس في القانون اإلسرائيمي:
ضمت إسرائيؿ القدس الشرقية إلييا عاـ  ،1967كلكف ىذا الضـ لـ يصاحبو ضـ لمسكاف ،بمعنى

اعتبارىـ مكاطنيف في الدكلة التي ضمت مدينتيـ إلييا ،فأبقت الحككمة اإلسرائيمية عمى الجكازات األردنية

التي حمميا السكاف بالمقابؿ منحتيـ اليكية اإلسرائيمية ،مما أدل إلى نشكء كضع غريب أصبح فيو
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السكاف المقدسييف مقيميف في إسرائيؿ ،كليسكا مكاطنيف ،كما أف ىذا النظاـ يخكؿ السمطات المعنية إلى

إلغاء ىذه اإلقامة الدائمة لكؿ مكاطف تثبت إقامتو خارج إسرائيؿ ،كىذا ما تتضمنو الفقرة أ مف المادة

" /11ج" مف أنظمة الدخكؿ إلى إسرائيؿ( .الجدبة)105 :2011 ،

ككفقان لما ىك منصكص عميو في قانكف الدخكؿ إلسرائيؿ لعاـ  ،1952الذم اعتبر المقدسييف بمثابة

مقيميف " "residentsفي إسرائيؿ ،كليسكا مكاطنيف " "Citizensمما ال يترتب عميو أية حقكؽ دائمة كما
تمميو قكانيف المكاطنة ،كمنذ ذلؾ الحيف بات كؿ فمسطيني يغادر القدس كيقيـ في مكاف أخر سكاء خارج

الببلد أـ في الضفة الغربية كقطاع غزة لمدة طكيمة نسبيان أماـ حظر فقداف حقو في اإلقامة الدائمة في

المدينة ،كبخاصة أف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ لسنة  ،1974يخكؿ كزير الداخمية إلغاء اإلقامة سكاء
كانت مؤقتة أك دائمة إضافة لذلؾ ،تنص المادة "11أ" مف أحكاـ الدخكؿ إلسرائيؿ عمى مبدأ فقداف
األشخاص لئلقامة الدائمة في حالة اإلقامة في دكلة أجنبية لمدة سػبع سنكات أك الحصكؿ عمى إقامة

دائمة في بمد أجنبي ،أك التجنس في بمد أجنبي بمف فييـ الفمسطينيكف الذيف يسكنكف خارج حدكد بمدية
القدس التي رسمتيا السمطات اإلسرائيمية بعد االحتبلؿ .كقد أستمر العمؿ بذلؾ لغاية  ،1988كىك عاـ
صدكر قرار محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية في "قضية مبارؾ عكض" كالذم تـ بمكجبو إعماؿ معيار

جديد "مركز الحياة" مف أجؿ استمرار حيازة المقدسييف عمى اإلقامة الدائمة ،كمع حمكؿ العاـ ،1995

طبقت السمطات اإلسرائيمية ىذه اإلجراءات عبر نطاؽ كاسع ،كأخذت تتشدد أكثر حياؿ الفمسطينييف
المقيميف خارج المدينة( .أيكب)59 :2008 ،

كتتمخص أىـ عناصر سياسة مركز الحياة فيما يمي :إلغاء اإلقامة ،كذلؾ بسحب اليكيات المقدسية

مف األشخاص الذيف لـ يثبتكا مركز حياتيـ في القدس ،كرفض طمبات لـ الشمؿ ،كتعقيد الطمبات

البيركقراطية كالتعجيزية إلثبات مركز الحياة ،كرفض تسجيؿ األطفاؿ في ىكيات كالدييـ كعدـ إعطائيـ

أرقاـ ىكية ،كعدـ تسجيميـ في سجؿ السكاف ،كذلؾ إذا كاف أحد كالدييـ مف الضفة الغربية كخاصة إذا
كانت األـ( .دائرة البرنامج الحككمي)56 :2007 ،

كفي عاـ  ،1988عرفت المحكمة العميا اإلسرائيمية مكانة سكاف القدس الشرقية الفمسطينييف

كأصحاب تصاريح لئلقامة الدائمة صدرت كفؽ تعميمات ،كأحكاـ الدخكؿ إلى إسرائيؿ بمحض إرادتيـ،
كيرغبكف بالعيش فييا ،كعميو ،فإف إسرائيؿ تتعامؿ مع فمسطيني القدس الشرقية بككنيـ مياجريف يعيشكف

في بيكتيـ َّ
بمنة ال بحؽ ،كتنتيي صبلحية اإلقامة الدائمة تمقائيان عندما يقكـ حامميا بمغادرة إسرائيؿ،
كاالستقرار في مكاف آخر ،كمع ذلؾ لـ تقـ إسرائيؿ حتى عاـ 1995ـ بتجريد مكانة اإلقامة في أعقاب
السكف خارج المناطؽ المحتمة ،فقد حافظ األشخاص الذيف سافركا إلى الخارج عمى مكانتيـ ػ حيث كانكا

يعكدكف كؿ ثبلث سنكات إلى القدس؛ مف أجؿ تجديد تصاريح مغادرة إسرائيؿ التي بحكزتيـ في ك ازرة

الداخمية ،كبشكؿ مثابر( .مكقع بتسيمـ مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ،تجريد حؽ
المكاطنة في القدس الشرقية)2013 ،
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-

كىكذا فقد تفاقـ كضع الفمسطينييف المقدسييف بعد فؾ االرتباط مع األردف في العاـ  ،1988إذ كاف

العديد منيـ يحمؿ الجنسية األردنية حتى تمؾ المحظة ،مما عقد مشكمة مكانتيـ القانكنية،حيث ييعتبر
الفمسطينييف مف أىؿ القدس الشرقية عديمي الجنسية أك بدكف جنسية ،كىذا الكضع يعرضيـ لمشاكؿ

جمة كييدد مكانتيـ كمكانة أطفاليـ بالخطر( .ممخص أسس مشكمة اإلقامة في القدس ،مكقع
قانكنية َّ
) 2010،society of st.yves

 كالجدير بالذكر أف حؽ اإلقامة الدائمة لمفمسطينييف تمنح حامميا حرية التحرؾ كالعمؿ كالحقكؽاالجتماعية المقدمة مف التأميف الكطني بما في ذلؾ التأميف الصحي كحؽ التصكيت لمبمدية كلكنيا ال
تمنحو حؽ الترشيح كاالنتخاب لمكنيست( .مركز عطاء ،)7 :2007 ،كالمقدسي في القدس يحصؿ عمى

كثيقة سفر (آلسيو بآسيو) كليس جكاز سفر ،يستعمميا عند مغادرتو كعكدتو إلى إسرائيؿ ،كمدة سرياف
كثيقة السفر ىي سنة كاحدة قابمة لمتمديد لسنة أخرل( .حمبي)11 :2008 ،

ب .الرد القانوني عمى المزاعم القانونية اإلسرائيمية وفقاً لمقانون الدولي اإلنساني:

 جميع القكانيف كاألنظمة التي أصدرتيا إسرائيؿ بعد حرب عاـ  ،1967كما قبميا في مدينة القدس،ليس ليا سند قانكني كفقان لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كذلؾ ألف القدس جزء ال يتج أز مف
األراضي الفمسطينية التي احتمت بعد حرب  ،1967كاحتبلليا ناجـ عف عمؿ عسكرم مسمح ،لذا

فإف أحكاـ اتفاقيات جنيؼ عاـ  ،1949ىي كاجبة التطبيؽ عمى تمؾ األراضي،كذلؾ ألف إسرائيؿ قد
صادقت عمى ىذه االتفاقيات عاـ  ،1951كسبب آخر ىك أف إسرائيؿ ال تستطيع أف تحتج بأف

الفمسطينييف المقيميف في القدس قد تنازلكا عف الحماية المقررة ليـ في االتفاقية الرابعة ؛ألنو ككفقان

لممادة " "8مف االتفاقية الرابعة ال يجكز لؤلشخاص المحمييف التنازؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ جزئيان
أك كميان عف الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية ،كسبب ثالث حيث ال تستطيع إسرائيؿ
تبرير إجراءاتيا تجاه مكاطني مدينة القدس بحجة ضـ المدينة إلييا بعد عاـ  ،1967ألف ذلؾ

يتناقض –صراحة -مع نص المادة " "47مف االتفاقية الرابعة كالتي تنص عمى أنو ال يحرـ
األشخاص المحميكف الذيف يكجدكف في أم إقميـ محتؿ بأم حاؿ كال بأية كيفية مف االنتفاع بيدؼ

االتفاقية سكاء بسبب أم تغيير يط أر نتيجة أم اتفاؽ ييعقد بيف سمطات اإلقميـ المحتؿ كدكلة
االحتبلؿ ،أك بسبب قياـ ىذه الدكلة بضـ كؿ أك جزء مف األراضي المحتمة( .الدكيؾ)83-80 :2002 ،
 كيذكر بأف القدس الشرقية ما زالت منطقة محتمة ،كاف تناست بعض الدكؿ ىذه الحقيقة كتصرفت كمالك كانت جزءان مف إسرائيؿ ،كما نؤكد أف خطكات إسرائيؿ اليادفة إلى ضـ القدس كبقائيا مدينة
كاممة كمكحدة عاصمة إلسرائيؿ .تتعارض كأحكاـ القانكف الدكلي الذم يكجب االنسحاب مف مناطؽ

احتمت ،كالى حيف ذلؾ ينص عمى احتراـ حقكؽ سكانيا كأىميا حقيـ في تقرير مصيرىـ كيمنع
ضميا بقرار أحادم الجانب إلى الدكلة المحتمة ،كأف "مسػألة القدس" كما المسألة الفمسطينية مازالت

منذ قرار القسيـ عاـ  ،1947تنتظر حبلن عادالن( .حمبي)12 :2006 ،
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ثانياً -بعض معطيات حول حق اإلقامة لمفمسطينيين في القدس قبل عام 2000م:
قامت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بتيجير غالبية األسر الفمسطينية الذيف كانكا يعيشكف في الجزء

الغربي مف المدينة عاـ  ،1948كاستأنفت ىذه السياسة اليادفة لتيجير الفمسطينييف مف القدس الشرقية
منذ احتبلليا عاـ  ،1967حيث قامت بتيجير حكالي  26ألؼ فمسطيني خبلؿ أقؿ مف أسبكع عمى

احتبلؿ المدينة ،كالجدير ذكره ىنا ،ما تنص عميو المادة " "49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة" :يحظر عمى
سمطات االحتبلؿ النقؿ الجبرم الجماعي أك الفردم ،لؤلشخاص المحمييف (المدنيكف تحت االحتبلؿ) أك
نفييـ مف األراضي المحتمة إلى أراضي دكلة االحتبلؿ ،أك إلى أراضي أم دكلة أخرل ،محتمة أك غير

أيػان كانت دكاعيو"(مكقع دائرة شؤكف المغتربيف ،دراسة تشرح كضع مدينة القدس عاصمة دكلة فمسطيف،
محتمةٌ ،
)2014

كيبيف اإلحصاء السكاني الذم أجرتو سمطات االحتبلؿ لسكاف القدس المحتمة عاـ  ،1967أف ىناؾ

 66ألؼ مكاطف فمسطيني مقدسي ظمكا داخؿ حدكد المدينة ،كلـ تقـ السمطات تمنح ىذا العدد الحؽ في
المكاطنة آنذاؾ بمكجب القانكف الصييكني ،بؿ منحتيـ "حؽ اإلقامة" كالفرؽ كاضح ،إذ إف األكؿ يعني

حقان أبديان ال يممؾ أحد إلغاءه (إالٌ ضمف ظركؼ معينة تتعمؽ بأمف الدكلة ،كمف السمطات الشرعية كليس
سمطات االحتبلؿ) كأما الثاني فيعني أف كزير الداخمية اإلسرائيمي يممؾ الصبلحيات في كؿ كقت إلعطائو
تعميمات يمكف بمكجبيا حرماف الشخص مف اإلقامة في المدينة ،ككاف النص القانكني المعتمد ىك ما كرد

في " قانكف الدخكؿ إلسرائيؿ " لمعاـ ( ،)1952كقد بمغ عدد المقدسييف الذيف صكدرت ىكيات إقامتيـ في

المدينة خبلؿ السنكات  ،1999-1996ما مجمكعو  2955حالة مبمغ عنيا،كذلؾ مف أصؿ نحك 6179
حالة صكدرت ىكياتيـ المقدسية منذ العاـ ( .1967مكقع مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني كفا ،السياسة

اإلسرائيمية إزاء أىالي القدس)2011 ،

 كقد بدأت ك ازرة الداخمية اإلسرائيمية في عاـ  ،1993بفحص مف كاف يمقيمان في القدس ،كمف انتقؿلمعيش خارج حدكد المدينة ،كيقدر بأف ما يقارب مف  50000ك 80000مكاطف انتقمكا لمعيش إلى
ضكاحي المدينة ،كتعرضكا إلى حظر إلغاء إقامتيـ في المدينة ،كربط ذلؾ بحقكقيـ االجتماعية
كاالقتصادية ،كاف  3874إقامة أيلغيت ما بيف السنكات  ،1996 -1967كخبلؿ الفترة ما بيف كانكف

الثاني مف عاـ 1996ـ كآب مف عاـ 1999ـ تـ إلغاء  2722إقامة ،كيكجد ما يقارب  1000طفؿ

يعيشكف في القدس الشرقية غير مسجميف في ىكية كالدييـ ،كيقدر عدد األطفاؿ غير القادريف عمى

التسجيؿ في المدارس الحككمية أك تمقي العبلج بسبب عدـ تسجيميـ بػ ( .%23.6االئتبلؼ األىمي لمدفاع
عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس)17 :2007 ،

بالتالي أقدمت سمطات االحتبلؿ عمى خطكة تستيدؼ تفريغ القدس مف أىميا ،كذلؾ مف خبلؿ تحكيؿ

بطاقات اليكية الخاصة بالمقدسييف إلى "ىكيات مؤقتة" ،أم تنتيي صبلحيتيا بعد عدد مف السنكات،
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كتصبح بحاجة إلى تجديد ،كال زالت البيانات عف مصادرة ،كالغاء بطاقات اليكية المقدسية تستند بشكؿ

أساسي عمى مايتـ اإلعبلف عنو رسمياي مف خبلؿ ك ازرة الداخمية اإلسرائيمية ،كالتي تشير إلى مصادرة

 18.824بطاقة في الفترة ما بيف ،2012-1967كىذا الرقـ ييمثؿ ىكيات أرباب األسر ،كىذا يعني
سحب ىكيات األفراد المسجميف ضمف ىكية رب األسرة بشكؿ تمقائي ،كعميو فإف عدد األفراد الذيف تـ
سحب ىكياتيـ أعمى مف ىذا الرقـ بكثير ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد أسقطت الداخمية اإلسرائيمية حؽ اإلقامة

عف  4.577مقدسيان خبلؿ العاـ  ،2012فيما أيسقط ىذا الحؽ عـ  101مقدسيان خبلؿ العاـ 191 ،2011
مقدسيان خبلؿ العاـ  ،2010كذلؾ حسب بيانات مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في فمسطيف

"بتسميـ" ،كمركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،كمركز معمكمات كادم حمكة( .الجياز المركزم
لئلحصاء الفمسطيني.)193 :2014 ،

ثالثاً -الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق اإلقامة لمفمسطينيين في القدس ما بين عامي:2013–2000
أ -في إطار السياسة اإلسرائيمية إزاء مسألة حؽ اإلقامة المقدسية في المدينة تـ تقسيـ الفمسطينييف في
القدس الكبرل إلى خمس مجمكعات:

 المجموعة األولى :تشمؿ سكاف القدس  ،1967كالذيف شمميـ اإلحصاء اإلسرائيمي عاـ ،1967كالذيف يقطنكف رسميان داخؿ حدكد بمدية القدس ،كيحصمكف عمى تأشيرات إقامة دائمة كىؤالء تعترؼ

 المجموعة الثانية :تشمؿ سكاف القدس الذيف كانكا يحممكف تأشيرات دائمة ،كتـ إلغاؤىا بأم ذريعةكانت ،كيقيـ ىؤالء في تجمعات محيطة بالقدس ،كعددىـ نحك " "70ألؼ مكاطف ،كترل السمطات أف

مف حؽ ىؤالء السكاف االحتفاظ ببطاقاتيـ (الزرقاء) ،لتككف بمثابة تصريح لعبكرىـ أراضي عاـ

 ،1948لكنيـ ييحرمكف مف الحقكؽ المدنية كاالجتماعية كالصحية كالتعكيضات كال يممككف حؽ
المكاطنة في القدس.

 المجموعة الثالثة :تتككف ممف جاؤكا لمسكف في القدس عف طريؽ جمع الشمؿ ،ككاف ىؤالء يعاممكفكمقيميف أجانب ،ثـ يسمح ليـ باإلقامة الدائمة ،كتعتزـ السمطات اإلسرائيمية حرمانيـ مف جميع
الحقكؽ المدنية كاالجتماعية كالصحية

 المجموعة الرابعة :تضـ مكاطني القدس الذيف ييقيمكف فييا ،كلكنيـ يحممكف بطاقات الضفة الغربية،ممف ليس لدييـ مدخؿ أك مخرج بيف قراىـ كالمناطؽ المجاكرة ،إال عبر حدكد بمدية القدس الغربية،
كىؤالء ستككف بطاقاتيـ شبو تصاريح خاصة تخكليـ الدخكؿ أك الخركج إلى مناطقيـ ،كالى حدكد

غربي القدس فقط دكف منحيـ حؽ المكاطنة المدنية كاالجتماعية كسكاىا ،كعدـ اعتبارىـ مكاطنيف

مقدسييف رغـ استمرار فرض الضرائب عمى ممتمكاتيـ كأنشطتيـ.

 المجموعة الخامسة :تتألؼ مف سكاف القرل الفمسطينية المحيطة بالقدس ،التي شمميا حؽ االقتراعلممجمس التشريعي الفمسطيني (مثؿ :العيزرية ،أبك ديس ،بػ ٌػدك ،حػزما،مخماس ،الراـ ،السكاحرة
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الشرقية) كىي تجمعات لف يككف لسكانيا أم حقكؽ ،كيمكنيـ الحصكؿ عمى تصاريح دخكؿ القدس،
مع إرغاميـ عمى دفع الضرائب ،ألنيـ ينتمكف إلى المجاؿ "اإلسرائيمي" بينما سيككنكف مف الناحية

اإلدارية تابعيف لمسمطة الفمسطينية( .مكقع مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني كفا،السياسة اإلسرائيمية إزاء

أىالي القدس)2011 ،

كعمى ىذه السياسة ،تقكؿ "الزغير" :إف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ احتبلليا لمقدس في عاـ

 1967دأبت عمى ممارسة جميع أدكات التيجير لممكاطنيف الفمسطينييف في مدينة القدس كاستمرت في

انتياكيا لجميع حقكؽ المكاطنيف الفمسطينييف المقدسييف كمف ضمنيا حؽ المكاطنة ،كاإلقامة في مدينة

القدس ،مخالفة جميع االتفاقيات الدكلية ،كالقانكف اإلنساني الدكلي ،كالحقكؽ اإلنسانية (الزغير)6 :2007 ،

السمطات اإلسرائيمية بإقامتيـ ،كيمكنيـ الحصكؿ عمى حقكقيـ اإلدارية كاالجتماعية كالخدماتية.
وىنا أمثمة لممارسات سمطات الحتالل تجاه حق اإلقامة لمفمسطينيين في القدس ):)2013-2000
-

في آذار/مارس ،2002تـ تجميد النظر في طمبات لـ الشمؿ المقدمة مف قبؿ أزكاج مقدسييف ،مما
تسبب عنو كقؼ النظر في طمبات آالؼ األيسػػر ،كقد ألحؽ بيذا القرار قانكف جديد سنتو الكنيست

اإلسرائيمي مطمع شير آب-أغسطس ،2003/إعطاء الجنسية اإلسرائيمية لفمسطيني متزكج إسرائيمية
عربية( .مركز الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)2 :2002 ،

-

كقد صدر في /12أيار-مايك ،2002/قرار حككمي إسرائيمي رقـ " "1813جػمد بمكجبو البث في

ممفات لـ الشمؿ جميعيا ،كأغمؽ الباب أماـ أية طمبات جديدة بما في ذلؾ التسجيؿ أطفاؿ كلدكا في
خارج القدس أك أطفاؿ يحممكف رقـ ىكية فمسطينية ،كحتى شير آذار-مارس ،1994/كانت ك ازرة

الداخمية تسمح بجمع شمؿ العائبلت بمكجب قيكد مشددة ،حيث إذا كاف الزكج مقيمان في القدس
كزكجتو مف مناطؽ الضفة الغربية أك أجنبية مف خارج الببلد ،فإف ك ازرة الداخمية تيعقد األمكر،
كممكف أف ترفض لـ شمؿ العائمة ،كلذلؾ عمى الزكجة أف تذىب كتقيـ مف زكجيا في الضفة أك أم

مكاف أخر ىك مقيـ فيو( .دائرة البرنامج الحككمي)52-51 :2007 ،

-

في عاـ  ،2003تـ سف البرلماف اإلسرائيمي قانكف الجنسية كالدخكؿ إلى إسرائيؿ (قانكف الطكارئ)
كالذم جاء ليستبدؿ القرار الحككمي " "1813كذلؾ بيدؼ الحد مف إمكانية لـ الشمؿ بيف األزكاج

الفمسطينييف المقدسييف كبيف األزكاج مف سكاف الضفة الغربية كقطاع غزة ،مما يؤدل إلى تفكؾ

العائبلت المختمطة ،كمنع ىذا القانكف مف استقباؿ طمبات لـ الشمؿ نيائيان( .دائرة البرنامج الحككمي،

)52 :2007

-

كجرم تعديؿ قانكف مؤقت الجنسية كالدخكؿ إلى إسرائيؿ بتاري /27تمكز-يكليك ،2005/كأدخمت
عميو تعديبلت طفيفة لؤلحسف تتمخص في فتح باب تقديـ طمبات لػػـ الشمؿ بزكج غير مقدسي أتػـ

الخامسة كالثبلثيف مف العمر ،كالزكجة مقدسية أتمت الخامسة كالعشريف مف العمر ،كما سمح لكزير
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الداخمية بمنح تأشيرة اإلقامة الدائمة أك المؤقتة ألطفاؿ حتى جيؿ " ،"14كمنح القائد العسكرم لمضفة
الغربية صبلحية منح تأشيرة مػككث في إسرائيؿ ألطفاؿ عمرىـ أكثر مف أربع عشرة سنة ،كلكف يمنع

القانكف منح تأشيرة إقامة في إسرائيؿ لمف ييعتبر "مف سكاف المنطقة" إذا قرر الكزير استنادان إلى
تكصية مف الجيات األمنية المختصة ،أف الشخص المعني أك أحد أفراد عائمتو قد ييشكؿ خط انر عمى

أمف "دكلة إسرائيؿ" ،كجرل تمديد سرياف القانكف المؤقت مف فترة لفترة .كنشير ىنا أف محكمة العدؿ
العميا اإلسرائيمية قد أقرت دستكرية القانكف المؤقت بتاري /4أيار-مايك ،2006/بغالبية  6مف أصؿ

 11قاضيان ،كعممت غالبية القضاة سماحيا بالمس بحؽ الحياة العائمية بالخطر األمني الذم قد يترتب
عمى دخكؿ فمسطينييف مف الضفة كغزة إلى إسرائيؿ كعدـ قدرة األجيزة األمنية اإلسرائيمية عمى

فحص كؿ حالة عينيان ،كردت المحكمة التماسات قدمتيا مؤسسات حقكؽ إنساف عربية كاسرائيمية
كأعضاء كينسيت عرب كييكد كأبقت عمى القانكف كما ىك( .حمبي)22 :2006 ،

-

كابتداء مف عاـ  ،2006زادت ك ازرة الداخمية مف كتيرة تجريد اإلقامة مف المقدسييف ،حيث كصؿ عددىا

جردكا مف إقامتيـ عاـ ( .2008مكقع بتسيمـ -مركز المعمكمات اإلسرائيمي
إلى ذركة تمثمت بػ " "4.577مقيمان ي
لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ،تجريد حؽ المكاطنة في القدس الشرقية)2013 :

-

كقد صدر قرار مف قبؿ كزير الداخمية بخصكص أمكر تتعمؽ بأمف الدكلة كالذم صدر ضد أعضاء

المجمس التشريعي مف حماس في/29أيار-مايك ،2006/حيث أصدر كزير الداخمية اإلسرائيمي أم انر
بسحب حؽ اإلقامة مف أعضاء كنكاب القدس في المجمس التشريعي الفمسطيني إذا لـ يقدمكا

استقالتيـ مف المجمس خبلؿ مدة شير( .زناتي)47 :2010 ،

-

خبلؿ العاـ  ،2012بمغ عدد طمبات لـ شمؿ األزكاج كاألكالد في مكتب الداخمية اإلسرائيمية في

القدس الشرقية  809طمب ،صكدؽ منيا  332طمبان ،كتـ رفض  348طمبان ،في حيف بمغ عدد

الطمبات خبلؿ  2011حكالي  1.208طمبان ،صكدؽ منيا عمى تسعة فقط ،كتـ رفض  51طمبان ،فيما
بمغ عدد الطمبات خبلؿ عاـ  2010حكالي  1.403طمبان صكدؽ منيا عمى  200طمبان ،تـ رفض

 349طمبان( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)194 :2014 ،

-

تطبيقان لسياسات االحتبلؿ في العمؿ عمى إخبلء المدينة المقدسة مف أىميا فإنيا ال تتردد في سحب

اليكيات المقدسية مف أىؿ القدس ،كمبررات سػحب اليكية المقدسية عمى سبيؿ المثاؿ :الحصكؿ
عمى جنسية بمد أجنبي ما عدا األردف ،كاذا تزكج الشخص كحصؿ عمى إقامة البمد األجنبي ،مع

العمـ أنو في حالة حصكؿ المقدسي عمى اإلقامة في بمد أجنبي ،كمف ثـ حدث طبلؽ أك تـ طرده مف
البمد األجنبي ،فيمكف أف تجدد ىكيتو المقدسية بتقديـ العديد مف اإلثباتات( .أبك ىبلؿ)6 :2014 ،
-

كؿ مف أخفؽ في إثبات سكنو في القدس لسنكات متكاصمة ،ييطمب منو مغادرة بيتو كعائمتو كعممو ،كما

أنو يفقد حقو في السكف كالعمؿ في القدس كفي سائر مناطؽ إسرائيؿ ،إلى جانب إبطاؿ جميع الحقكؽ
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االجتماعية الخاصة بو كبعائمتو ،كفي أعقاب التماس قدمتو منظمات حقكؽ إنساف ضد سياسة "

كقدـ كزير الداخمية حينيا "نتانشرانسكي" عاـ  ،2000تصريحان مشفكعان لمتصريح
الترانسفير اليادم"ٌ ،
المقدـ ،فإف ك ازرة الداخمية ستعكد إلى اتباع السياسة التي كانت تتبعيا قبؿ  ،1995كالقاضية بأف كؿ
سكاف القدس الشرقية الذيف سيعكدكف مف أجؿ تجديد بطاقة المغادرة الخاصة بيـ في مكعدىا ،كالذيف
سيحافظكف عمى "رابط الئؽ" مع إسرائيؿ ،فإنيـ سيحافظكف عمى مكانتيـ كمقيميف دائميف ،حتى لك
كانكا يسكنكف األردف أك أم دكلة أخرل مف الضفة الغربية،كأف مكانة اإلقامة ستعكد إلى أكلئؾ الذيف

ج ٌردكا منيا منذ  ،1995شريطة أف يككف قد مر عاماف عمى األقؿ ،عمى مككثيـ في القدس(.مكقع بتسيمـ
ي
 ،مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ،تجريد حؽ المكاطنة في القدس الشرقية)2013 ،

جدول رقم ()12
يبين عدد بطاقات اليوية المقدسية المصادرة :2012-1967
عدد الحالت

السنة
1976 -1967

1.442

1986-1977

1.405

1996-1987

1.061

2000 -1997

4.361

2007

289

2008

4.672

2009

725

2010

191

2011

101

2012

4.577

المجمكع

18.824

(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)194:2014،

تبيف مف الجدكؿ السابؽ ازدياد كتيرة مصادرة اليكيات المقدسية خاصة بيف السنكات مف  1997إلى
 ،2000إال أف ىذا العدد زاد كثي انر بعد عاـ  ،2000كبخاصة عاـ  ،2008فقد بمغ  4.672ىكية تـ
مصادرتيا ،كعاـ  ،2012قد بمغ  4.577ىكية مصادرة .كىذا يدؿ عمى سياسة سمطات االحتبلؿ المتعمدة

مف أجؿ التضييؽ عمى المقدسييف بيدؼ إفراغ مدينة القدس مف سكانيا األصمييف كصكالن لتيكيدىا
بالكامؿ.

118

رابعاً -أثر الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق اإلقامة لممقدسيين عمييم:
 -أجمعت منظمات حقكؽ اإلنساف الدكلية كالمحمية عمى مخاطر السياسات التي تنتيجيا السمطات

اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بتشتيت العائبلت ،كاعتبرتيا غير مشركعة ،كمخالفة لممعايير الدكلية لحقكؽ
اإلنساف كطالبت بضركرة كقؼ العمؿ فييا ،كالغائيا ،كطالبت إسرائيؿ بإعادة النظر في قانكف
المكاطنة كالدخكؿ إلى إسرائيؿ لعاـ  ،2003كالغائو عمى الفكر،ألنو يرس التمييز العنصرم ،كينتيؾ

المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف( .أيكب)11 :2012 ،
-

أدل سرياف كتطبيؽ القكانيف اإلسرائيمية عمى شرقي القدس نتيجة ضميا مف قبؿ إسرائيؿ إلى حرماف

الفمسطينييف مف حؽ اإلقامة في القدس ،إضافة لمكاجية السكاف المقدسييف بجممة مشاكؿ ،تمثمت
بتشتيت األسر جراء المساس بكحدة األسرة ،ككضع المعكقات أماـ جمع شمميا داخؿ حدكد المدينة،
كمشاكؿ أخرل تتعمؽ بتسجيؿ المكاليد كالتعميـ ،كتمقي الخدمات الصحية كاالجتماعية كغيرىا كالسكف

كالبناء( .الدكيؾ)53 :2002 ،

 إف عدـ الحصكؿ عمى لػـ الشمؿ ييبقى الشخص المعني في كضع ال يحتمؿ فيك مف جية ممزـبمغادرة "إسرائيؿ" ،كمككثو فييا غير قانكني ،كمف جية أخرل مرتبط كممتحـ بعائمتو :زكجو كأكالده،

كاذا لػـ ينصاع "المخالؼ" لمقانكف كلػـ يغادر فإنو معرض لمقبض عميو كتقديمو لممحاكمة التي قد
تكدعو السجف ،كاذا صدر قرار بحؽ الزكج المخالؼ فإف ذلؾ ييشكؿ الحقان "مانعان جنائيان" يحكؿ
بالػتأكيد دكف المصادقة عمى طمب لػـ الشمؿ ،كىنالؾ خطكة مقمقة جديدة بيذا الصدد اتخذتيا

السمطات اإلسرائيمية مؤخ انر فػبتاري /19تمكز-يكليك ،2006/أقرت الكنيست في القراءة األكلى (مف

أصؿ ثبلث) مشركع قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ (تعديؿ رقـ  ،)19كممخصة أف كؿ مف يمكػث في

إسرائيؿ بدكف مسكغ قانكني مدة تزيد عف ثبلثيف يكمان ال يستطيع الحصكؿ عمى أم مكانة دكف ككنو

زكجان أك قريبان لمكاطف إسرائيمي ،كمف الكاضح أف المتضرريف األساسييف مف مشركع القانكف ىذا في

سياؽ "لػـ الشمؿ" ىـ العرب كخصكصان العائبلت التي رفض فييا طمب لػـ الشمؿ ألحد الزكجيف كلـ
يغادر الببلد ،كما قد يتضرر مف ذلؾ أقارب لغير ييكد متزكجيف مف ييكد كال يػسرم عمييـ قانكف

العكدة( .حمبي)22 :2006 ،

تعبي انر عف الرفض التاـ لئلجراءات اإلسرائيمية ،أقامت عشرات العائبلت المقدسية التي سحب ىكياتيا

(مخيـ الصمكد كالرباط) ،عمى أرض كقفية في حي الصكانة المقدسي ،كذلؾ بالتنسيؽ مع الشييد فيصؿ
الحسيني  /بيت الشرؽ ،كالقكل الكطنية كاإلسبلمية ،بيدؼ الضغط عمى سمطات االحتبلؿ كحمميا عمى

التراجع عف إجراءاتيا ،كالكؼ عف حرماف العرب مف اإلقامة في مدينتيـ ،كفي الكقت ذاتو ،كانت
إجراءات االحتبلؿ بمثابة ضربة مرتدة ،كقد شيدت القدس عكدة كثيفة مف أبنائيا إلى االستقرار في

مدينتيـ ،كنشطت مؤسسات أىمية كغير حككمية في تمكيف العائبلت مف مكاجية الظركؼ القاسية التي
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تكثؼ اإلقامة في المدينة ،كقامت األطر كالفعاليات الفمسطينية بتنظيـ المسيرات كاالعتصامات ،كتفعيؿ

أنشطة إعبلمية كحقكقية كسياسية كاجتماعية ،لتعزيز صمكد أبناء القدس كتثبيتيـ في مدينتيـ .فأقمقت ىذه
الظاىرة السمطات اإلسرائيمية فقامت بتيدئة التكتر باعتماد مناكرة جديدة ،تقضي بالكؼ عف سػحب ىكيات

المقدسييف كأخذت تيطبؽ مناكرتيا ىذه بصكرة محدكدة ،كذلؾ بانتظار فرصة أخرل يتـ اإلعداد ليا ،كتككف
بمثابة حؿ جذرم يترتب عميو تفريغ القدس مف أكبر عدد مف مكاطنييا الفمسطينييف( .مكقع مركز المعمكمات
الكطني الفمسطيني كفا ،السياسة اإلسرائيمية إزاء أىالي القدس)2011 ،

أف ازدياد عدد اليكيات المصادرة ،ليس ىك السبب الكحيد الذم يدعك لمقمؽ ،بؿ إف حقيقة اشتراؾ

العديد مف المؤسسات كالك ازرات اإلسرائيمية في تنفيذ ىذه السياسة يشكؿ معضمة كبيرة ،كيتمثؿ محكر ىذه

الشبكة اإلسرائيمية في مؤسسة التأميف الكطني كالمخكلة -بناء عمى القانكف اإلسرائيمي -بإجراء تحقيؽ
ميداني لفحص ما إذا كاف مقدـ الطمب يسكف فعميان داخؿ حدكد القدس أك ال ،كتعتمد مؤسسة التأميف

الكطني اإلسرائيمية في نشاطيا ىذا عمى تقديرات يقدميا عاممكف ميدانيكف إلييا ،مستنديف إلى تفسيرات
خارجة عف نطاؽ تخصص عمؿ مؤسستيـ ،كالتي تقكـ بدكرىا بتمرير تقاريرىا إلى ك ازرة الداخمية ألخذ

قرار فيما إذا كاف الفمسطيني المقدسي يستحؽ اليكية اإلسرائيمية كبالتالي العيش كتمقي لخدمات في

المدينة( .المغربي ،كعابنة)288 :2006 ،

خامساً -أثر جدار الفصل العنصري عمى حق اإلقامة:
قد سبؽ كتحدث الباحث حكؿ الجدار كمساره كأثره عمى حؽ الحرية كالحياة ،كىنا يبيف الباحث أثر

الجدار عمى حؽ اإلقامة لمفمسطينييف في القدس:

 إف تأثير الجدار عمى الفمسطينييف في القدس الشرقية لحاممي اليكيات الزرقاء الذيف أػصبح عددىـكبي انر داخؿ جدار الفصؿ أم خارج حدكد القدس ،لقد فصؿ جدار الفصؿ العنصرم القدس عف
ضكاحييا الشرقية كجعؿ الجدار تمؾ الضكاحي كأبكديس كالعيزرية ،كالشي سعد ،كالسكاحرة خارج

المدينة ،كالقرل الشمالية التابعة باألصؿ لمدينة القدس ستصبح مطكقة بكاسطة الجدار كستنعزؿ عف

القدس كأيضان راـ اهلل كبيت لحـ لككف المسافات أصبحت متباعدة أكثر فأكثر .لقد أحدث اضطرابان
كبي انر في حياة المقدسييف إضافة إلى أف المسافات أصبحت متباعدة كتضاعؼ الكقت ثبلث مرات
عما قبؿ الجدار ،كأيضان األسكاؽ المحمية تأثرت فأصبح عمى المقيميف مف حاممي اليكية المقدسية

التسكؽ في راـ اهلل ،بسبب بعد المسافة التي أحدثيا الجدار كأيضان التبلميذ في مدارس القدس مف
الضكاحي أيجبركا عمى أف يذىبكا لمدارس قريبة مف سكناىـ عمى أف يقطعكا مسافات طكيمة لمكصكؿ

إلى مدارسيـ ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممسمميف كالمسيحييف الذيف يريدكف الذىاب إلى أماكف العبادة
ألداء عباداتيـ ،ككاضح جدان أف إبعاد الفمسطينييف عف القدس الشرقية ىك ىدؼ مباشر لبناء جدار

الفصؿ ،حيث سمحت السمطات اإلسرائيمية لمفمسطينييف المقدسييف أف يبنكا منازؿ ليـ في الضكاحي
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الشمالية كالشرقية كالجنكبية لمقدس ،الراـ ،أبك ديس كالعيزرية كبير نباال ،كذلؾ بيدؼ إبعادىـ عف

القدس الشرقية ،حيث أصبحت ىذه الضكاحي خارج جدار الفصؿ ،مما يعني أف ىذه المناطؽ التي
كانت ضمف حدكد القدس أصبحت اآلف خارجيا ،كحسب القانكف اإلسرائيمي فإف حاممي اليكية

الزرقاء يجب أف يعيشكا داخؿ حدكد القدس المرسكمة ،كاف ثبت أف أحدان ممف يحممكف اليكية
المقدسية نقؿ مركز حياتو خارج المدينة ،فإف األمر قد يؤدم إلى سحب ىكيتو ،كلذلؾ يضطر أالؼ

المقدسييف الفمسطينييف لمرجكع كالعيش في مدينة القدس ،كذلؾ إلثبات أنيـ سكاف القدس تحسبان مف

أف تنزع ىكياتيـ( .الزغير)10 :2007 ،

 -كىناؾ نحك  30ألؼ مكاطف فمسطيني يقطنكف القدس كضكاحييا كيحممكف بطاقة ىكية فمسطينية

لكنيـ متزكجكف مف مقدسيات ،حيث أدت إقامة الجدار إلى تعطيؿ مصالح ىؤالء عممان أف غالبيتيـ
يعممكف في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ككانكا يتنقمكف بيف أماكف سكناىـ ،كأماكف عمميـ عبر

كثير مف الحكاجز المنتشرة حكؿ القدس ،أما اآلف كبسبب الجدار فقد كجد ىؤالء أنفسيـ أماـ كاقع
دفع الكثير منيـ لترؾ عائبلتيـ في القدس كاالنتقاؿ لمسكف حيث كظائفيـ ،مما أدل إلى تشتيت شمؿ

أسرىـ .كقد تزامف إقامة الجدار حكؿ القدس مع تكثيؼ عمؿ طكاقـ التحقيؽ التابعة لمؤسسة التأميف

الكطني اإلسرائيمية ضد المكاطنيف المقدسييف القاطنيف في الضفة الغربية ،ما أدل إلى عكدة أعداد

كبيرة مف ىؤالء لمسكف داخؿ الحدكد البمدية لمقدس ،باإلضافة إلى فقداف البعض األخر حقكقيـ

لكجكدىـ في تمؾ المناطؽ( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)27 :2004 ،

 كقد عمؽ جدار الفصؿ العنصرم -كبشكؿ كبير -أزمة سػحب اليكيات مف الفمسطينييف المقدسييف،حيث أصبح الجدار نكعان مف أساليب الترانسفير اإلسرائيمية ،كقد أصبح عدد كبير مف الفمسطينييف

في القدس الشرقية مف حاممي اليكيات الزرقاء داخؿ جدار الفصؿ أم خارج حدكد القدس ،بعد أف

فصؿ الجدار القدس عف ضكاحييا الشرقية ،جعؿ تمؾ الضكاحي كػأبكديس كالعيزرية ،كالشي سعد

كالسكاحرة خارج المدينة كلمعمـ أف أكثر مف " "85ألؼ فمسطيني مف حممة اليكية اإلسرائيمية يمقيميف

بكفر عقب كقمنديا ،كىؤالء بالطبع سكؼ يقؿ تكاصميـ كثي انر مع القدس الشرقية بسبب الجدار العازؿ،

كالذم أبعد المسافات كثي انر ،كالقرل الشمالية التابعة باألصؿ لمدينة القدس ،ستصبح مطكقة بجدار،

كستنعزؿ عف القدس كأيضان راـ اهلل كبيت لحـ لككف المسافات أصبحت متباعدة أكثر كأكثر( .دائرة
البرنامج الحككمي)55 :2007 ،

 في مسح مشترؾ قامت بو مؤسسة بديؿ ،كدائرة اإلحصائيات المركزية الفمسطينية ما بيف 15-5كحتى 10حزيراف/يكنيك ،2006كنشرت نتائجو بتاري /4تمكز-يكليك ،2006/يظير جميان تأثير بناء
"الجدار عمى حياة الفمسطينييف الذيف يعيشكف في محيطو" كشممت عينة المسح" "981عائمة

فمسطينية (تؤلؼ  5148شخصان) تعيش في محافظة القدس كتبيف بأف  %17.3مف األشخاص قامكا
بتغيير مكاف مسكنيـ السابؽ بسبب "الجدار كتبعاتو" أم "الحفاظ عمى اليكية" ،كما بيف المسح بأف
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 %63.8مف أفراد جيؿ  16فأكثر يفكركف في تغيير مكاف السكف الحالي نتيجة لمكقعو مف "الجدار"
أك لسبب آخر لو عبلقة بػ "الجدار" ،كما يبيف المسح التأثير السمبي المباشر عمى إمكانية حصكؿ

السكاف عمى الخدمات الصحية ،كالتعميـ ،باإلضافة إلى الفصؿ بيف األقارب( .حمبي)23 :2006 ،

 كتشير التقديرات ،كاستنادان لمعطيات إسرائيمية أف أكثر مف  1500عائمة مقدسية استقرت بالفعؿداخؿ حدكد القدس ،ىربان مف جدار الفصؿ العنصرم كتأثيراتو عمى حياتيـ اليكمية ،ككانت ليذه
العكدة العكسية داخؿ الحدكد البمدية لممدينة تأثيرات اقتصادية سمبية عمى ىذه العائبلت التي كجدت

نفسيا ترزح تحت كطأة اإليجارات المرتفعة لممساكف ،مع تدني الدخؿ في الكقت نفسو فإف ىناؾ
مئات أخرل مف أبناء الضفة الغربية الذيف يممككف أراضي كعقارات في أحياء داخؿ حدكد مدينة

القدس ميدديف بالطرد ،كبدعكل أف إقامتيـ "غير قانكنية" كأف عمييـ "تسكية مكضكع إقامتيـ"بصكرة
قانكنية تحت كطأة التيديد بمصادرة ىذه العقارات كاألمبلؾ مف خبلؿ تطبيؽ"قانكف حارس أمبلؾ

الغائبيف" عمييـ ،كما حدث مع أكثر مف " "120عائمة في ضاحية السبلـ "عنانا الجديدة" كمثؿ ىذا

العدد مف المكاطنيف في بيت حنينا القديمة ،كفي بمدتي أبك ديس كالعيزرية كفي قرية الكلجة( .مركز

القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)3 :2005 ،

 يقكؿ زياد حمكرم مدير مركز القدس لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية بأف :ىناؾ باإلجماؿ ""240ألؼ فمسطيني يحممكف ىكيات مقدسية ،كعندما يكتمؿ الجدار سيجد نحك " "120ألؼ منيـ أنفسيـ
خارج الجدار ،عندئذ يصبح ىؤالء ميدديف بمصادرة ىكياتيـ ،لذا ثمة أناس بدؤكا بالعكدة إلى مركز

المدينة ،كلكف ليس لدييـ مكاف يقيمكف فيو ،كاألماكف التي فييا متسع لمنمك ،مثؿ كفر عقاب
كالعيسكية كصكر باىر كعناتة كمخيـ شعفاط ،ستككف خارج الجدار ،عمى الرغـ مف أف تمؾ المناطؽ

جزء مف القدس ،كيقدر أف الضكاحي التي ستقع خارج الجدار ،عمى الرغـ أنيا تقع داخؿ حدكد

بمدية القدس ،تضـ اآلف نحك " "50ألؼ فمسطيني ،كىكذا يعتؽ الحمكرم أف الجدار يفيد إسرائيؿ في

خفض عدد سكاف القدس( .الكرمي)4 :2005 ،
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الخالصة:
بينت الدراسة في بداية المبحث أف كضع إقامة الفمسطينييف في مدينة القدس قبؿ عاـ ،2000

صعب لمغاية ،حيث اعتبرتيـ سمطات االحتبلؿ سكانان مقيميف في المدينة كليسكا مكاطنيف فييا .كقد

كضحت الدراسة الكضع القانكني لممقدسييف حسب القانكف اإلسرائيمي حيث تـ فرض القكانيف ،كالقيكد عمى

إقامة المقدسييف في القدس ،بحيث سرعاف ما يفقد المقدسيكف حقيـ في اإلقامة إذا لـ تثبت عمييـ معايير

مركز الحياة ،كقد أكدت الدراسة عمى الكضع القانكني لمسكاف المقدسييف كفقا التفاقية جنيؼ الرابعة ،حيث
تؤكد االتفاقية عمى أف القدس مدينة محتمة ،كأف المقدسييف مكاطنكف فييا كليـ كؿ الحقكؽ ،كأف سمطات

االحتبلؿ تنتيؾ قكاعد القانكف الدكلي بممارساتيا تجاه حؽ اإلقامة لممقدسييف ،كخاصة المادة  47مف

اتفاقية جنيؼ الرابعة .كقد تطرقت الدراسة –بإسياب -إلى ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاه حؽ اإلقامة

لممقدسييف ما بيف عامي ،2013-2000كتشكؿ ىذه الممارسات :تجميد النظر في ممفات لـ الشمؿ

كاغبلؽ الباب أماـ أم طمبات جديدة ،كسف القكانيف ،كالتشريعات بيف الحيف كاآلخر لمحد مف إمكانية لـ
الشمؿ بيف األزكاج المقدسييف ،كاألزكاج مف سكاف الضفة الغربية ،كقطاع غزة .كبينت الدراسة سياسة
سمطات االحتبلؿ في سحب اليكيات مف المقدسييف ،كذلؾ لكؿ مف أخفؽ في إثبات سكنو في القدس
لسنكات متكاصمة ،كال يقتصر األمر عند سحب اليكيات منيـ بؿ ،كابطاؿ جميع حقكقيـ االجتماعية

كاالقتصادية في القدس كفي سائر مناطؽ إسرائيؿ.

ىذا كقد كضحت الدراسة أثر جدار الفصؿ العنصرم عمى حؽ اإلقامة لممقدسييف ،حيث إف اآلالؼ
مف المقدسييف سيجدكف أنفسيـ خارج حدكد مدينة القدس بعد اكتماؿ بناء الجدار ،مما يترتب عميو فقداف
ىكياتيـ المقدسية ،باإلضافة إلى فصؿ سكاف القدس داخؿ الجدار عمف ىـ خارجو ،مما لو بالغ األثر في

الفصؿ االجتماعي بينيـ.
كيتبيف مما سبؽ أف جميع تمؾ الممارسات منافية لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كخاصة اتفاقية

جنيؼ الرابعة ،كىذا لو بالغ األثر في انتياؾ حؽ الفمسطينييف في القدس في اإلقامة.
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المبحث األول :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق التممك
مقــدمـــــة:
يقصػػد بحػػؽ الممكيػػة أك حػػؽ التممػػؾ :قػػدرة الفػػرد –قانكنيػان -عمػػى أف يصػػبح مالكػان ،كحمايػػة الدكلػػة ليػػذا

الحػؽ ،ككجػكب االعتػراؼ بحريػة إقتنػػاء األمػكاؿ كالممتمكػات كحريػة التصػرؼ فييػػا ،كفػي كػؿ مػا ينتجػػو ،كال

يجكز لمسمطة العامة أف تسمب الفرد ممكو أك جزء منو( .كنعاف)300-299 :2010 ،

كاصػػمت الحككمػػات اإلس ػرائيمية المتعاقبػػة سياسػػة نيػػب األ ارضػػي ،كاألمػػبلؾ العربيػػة فػػي القػػدس دكف

تكقؼ مف خبلؿ ا تباع العديد مػف األسػاليب غيػر القانكنيػة ،التػي اسػتندت فػي النيايػة لقػكة المحتػؿ كأنظمتػو

المخالفة لكؿ القكانيف الدكلية ،حتى أصبح ما ال يقؿ عف  %34مف أ ارضػي مدينػة القػدس مصػادرة تمامػان،

كنحػػك  %52أخػػرل مػػف األ ارضػػي اعتبرتيػػا إس ػرائيؿ منطقػػة "خض ػراء" يحظػػر فييػػا البنػػاء العربػػي ،كتشػػكؿ

احتياطػان اسػػتراتيجيان لمتكسػػع "العم ارنػػي" االسػػتيطاني الحػػالي كالمسػػتقبمي ،كلػػـ تتػػردد أجيػزة كمؤسسػػات سػػمطة

االحتبلؿ اإلسرائيمي بالتصػريح كالعمػؿ الفعمػي خػبلؿ الفتػرة السػابقة عمػى تحكيػؿ ىػذا االحتيػاطي ال ػ ػ %52
لصػػالح البنػػاء كالتكسػػع االسػػتيطاني المباشػػر ،كيػػتـ ىػػذا األسػػمكب فػػي نيػػب األ ارضػػي عمػػى حسػػاب أمػػبلؾ

المكاطنيف العػرب كحقػكؽ س ػػكف المقدسػييف الػذيف يعػانكف مػف مصػادرة ىػذه الحقػكؽ ،جػَّراء مجمػؿ السياسػة

اإلسرائيمية لمدينتيـ( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)7 :2000 ،

أولً -الممارسات اإلسرائيمية اتجاه حق التممك لمفمسطينيين في القدس:
أ -سياسة مصادرة األراضي والممتمكات:
لجأت السمطات اإلسرائيمية عمى مدل سنكات االحتبلؿ إلى اغتصاب ممكية األمكاؿ كاألمبلؾ في
القدس الشرقية المحتمة ،سكاء منيا الممكية الخاصة أـ العامة ،كخاصة ممكية األراضي التي استيدفت
لبناء المستكطنات عمييا ،كقد استخدمت إسرائيؿ في ذلؾ أساليب ككسائؿ مختمفة مثؿ المصادرة

كاالستيبلء كاالستيبلؾ " نزع الممكية " كأقامت المستكطنات عمى ىذه األمبلؾ ،ككانت أخطر كسيمة

استخدمتيا إسرائيؿ في مصادرة األراضي ،تمؾ التي تـ تطكيرىا عاـ  ،1979في ظؿ حككمة الميككد،

حيث أعمنت إسرائيؿ ،أف أراضي الضفة الغربية كالقدس التي لـ تكف مزركعة أك لـ يتـ تسجيميا قانكنان

لدل السمطات األردنية قبؿ  ،1967تعتبر مف أراضي الدكلة( .بركنراكرايسكي)26 :1985 ،

اتخذت السمطات اإلسرائيمية مف قرار مصادرة األراضي كالعقارات أداة سيمة كسريعة لبلستيبلء عمى

أراضي الفمسطينييف كأمبلكيـ في القدس الشرقية ،تحت حجج قانكنية مختمفة( .الزغير كآخركف)6 :2007 ،
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كقد استخدمت سمطات االحتبلؿ عدة كسائؿ لمصادرة األراضي كالممتمكات منيا:
 -1قانون أمالك الغائبين:
كقػ ػػد شػ ػ ػػمؿ تعريػ ػػؼ الغػ ػػائبيف بػ ػػأنيـ السػ ػ ػػكاف الفمسػ ػ ػػطينييف العػ ػػرب الػ ػػذيف غػ ػػابكا بتػ ػػاري /1أيمػ ػػكؿ-
سبتمبر ،1948/مف األ ارضػي الكاقعػة تحػت سػيادة إسػرائيؿ كالػذيف نزحػكا إلػى الػدكؿ العربيػة ،كأيضػا الػذيف

ىجركا إلى قرل كمدف الجميؿ كالمثمث ،كالتي لػـ يكػف الجػيش اإلسػرائيمي لغايػة التاريػ ػ المحػدد فػي القػانكف

/1أيمكؿ-سبتمبر ،1948/احتميا بعد ،كمع انتياء الحرب كاف الجميؿ أصبح داخؿ إسرائيؿ ،كتـ ضـ قػرل
كثيرة مف المثمث إلى إسرائيؿ .إال أف ىذه الحقيقة لـ تمغ تعريؼ أكلئػؾ السػكاف باعتبػارىـ غػائبيف ،كأصػبح

ليؤالء اآلف مكانة خاصة فأطمؽ عمييـ مصطمح (الغائبكف الحاضػركف) ،كاس ػػتخدـ قػانكف أمػبلؾ الغػائبيف
لعاـ  ،1950ككس ػػيمة قانكنيػة بغيػة تحكيػؿ أمػبلؾ البلجئػيف الفمس ػػطينييف إلػى ممكيػة دكلػة إسػرائيؿ ،كيػنص

القػػانكف عمػػى أف أ ارضػػي كأمػػبلؾ السػػكاف الفمسػػطينييف كرعايػػا الػػببلد العربيػػة الػػذيف مكثػكا فييػػا منػػذ يػػكـ 20

تشريف الثاني  ،1947كحتى اإلعبلف عف انتياء حالة الطكارئ [األمػر الػذم لػـ يتغيػر إلػى اآلف] أك مكثػكا
داخػػؿ أم جػػزء مػػف مػػا يسػػمى بػػأرض إسػرائيؿ خػػارج حػػدكد إسػ ػرائيؿ ،كليػػـ أمػػبلؾ داخػػؿ دكلػػة إسػرائيؿ فػػاف
أمبلكيـ تنقؿ إلى سمطة القائـ عمى أمبلؾ الغائبيف ،أم إلى سمطة الدكلة ( .جبارة)6 :2011 ،

كقد استخدمت السمطات اإلسرائيمية قانكف أمبلؾ الغائبيف لعاـ  ،1950كأسػمكب شػراء األ ارضػي عػف

طريؽ الصندكؽ القكمي الييكدم حتى عاـ  ،1961كبعد ذلؾ أصبحت مؤسسة ىيمنكتػا التابعػة لمصػندكؽ
القكمي الييكدم المسئكلة عػف عمميػات الشػراء بأسػاليب الغػش كالتزييػؼ ،ككػذلؾ عػف طريػؽ قػانكف أ ارضػي

الدكلػػة المسػػجمة ،كذلػػؾ عنػػدما اسػػتكلت سػػمطات االحػػتبلؿ عمػػى جميػػع األ ارضػػي التػػي كانػػت مسػػجمة باسػػـ
الحككمة األردنية كأراضي دكلة ،حيث قامت بتحكيميا لمصمحة االستيطاف( .عياش)112–110 :2014 ،

كمف بيف مجمػؿ الحػاالت ليػذه السياسػة ،قػرار مػف طػرؼ ك ازرة البنػاء كاإلس ػػكاف اتخػذ فػي مطمػع العػاـ

 2008لبنػاء أكثػػر مػف ألػػؼ كحػػدة س ػػكنية ضػػمف مشػركع لتكسػػيع مسػػتكطنة ىارحكمػا (جبػػؿ أبػك غنػػيـ) فػػي
الطػرؼ الجنػكبي لمدينػػة القػدس .كمػف بػػيف مجمػؿ األ ارضػي المزمػػع البنػاء عمييػا ىنػػاؾ أ ارضػي أعمػف عنيػػا

فػػي التس ػػعينيات «أمػػبلؾ غػػائبيف» تعػػكد لس ػػكاف مػػف بيػػت سػػاحكر كلػػـ يػػتـ تعػػكيض أصػػحابيا كمػػا كلػػـ يػػتـ
البت بيذا اإلعبلف أماـ القضاء( .جبارة ،مرجع سابؽ)6 :

كىكذا فقد استخدمت السمطات اإلسرائيمية قانكف الغائبيف في مصػادرة أ ارضػي الفمسػطينييف فػي القػدس

بيػػدؼ تجريػػد الفمسػػطينييف مػػف ممتمكػػاتيـ ،كمػػف ثػػـ تيكيػػد القػػدس بأكمميػػا ،متجاىمػػة جميػػع القػ اررات الدكليػػة
كالقانكف الدكلي اإلنساني.
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 موقف المحكمة بشأن استعمال قانون أمالك الغائبين بخصوص أمالك أىل الضفة في القدس:كغالبػػا مػػا تطرقػػت المحكمػػة العميػػا اإلس ػرائيمية فػػي قضػػايا اسػػتغبلؿ قػػانكف الغػػائبيف بصػػكرة شػػاممة أك

بصػػكرة مصػػادرات مكضػػعية كفػػي الن ازعػػات القضػػائية الداخميػػة بػػيف أصػػحاب األ ارضػػي أنفسػػيـ إلػػى مس ػػألة
رئيسػػة كىي :فحص ما إذا كػاف الممػؾ مكضػكع الخػبلؼ يقػعن فعػبل فػي خانػة أمػبلؾ الغػائبيف أـ ال ،كعمػى
الرغـ مف ذلؾ فقد عبرت المحكمة في حاالت عديدة عف مكقفيا حياؿ جكىر القضية لمجػرد اسػتعماؿ ىػذا

القػانكف فػي شػرؽ القػدس ،كقػػد تطػ ػرقت المحكمػة العميػا اإلسػرائيمية فػػي بدايػة س ػػنكات التسػعينيات مػف القػػرف
المنصرـ ،لجكىر القضية مف زاكية مبدئية بشأف إمكانية اسػػتعماؿ قانكف أمبلؾ الغائبيف في شػػرؽ القػدس،
فقد صادؽ القضاة أىركف براؾ كمريـ بف بكرات كأبراىاـ حميمة عمى قػرار القاضػي إدمكنػد ليفػي كأقػركا أنػو

يمكف اعتبار سكاف الضػفةالذيف ليػـ أمػبلؾ فػي شػرؽ القػدس كغػائبيف ،كلػذا يتعػيف مصػادرة أمبلكيػـ عمػبلن

بق ػػانكف أم ػػبلؾ الغ ػػائبيف .كأخ ػ ػػذ مكق ػػؼ المحكم ػػة اإلسػ ػرائيمية بخص ػػكص إمكاني ػػة اس ػ ػػتعماؿ ق ػػانكف أم ػػبلؾ
الغ ػػائبيف بخص ػػكص أم ػػبلؾ أى ػػؿ الض ػػفة ف ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية ف ػػي أعق ػػاب تكصػ ػيات المستش ػػار القض ػػائي

لمحككمة "منى مزكز" مف يكـ /31كانكف ثاني -يناير ،2005/أخذ شكبلن آخر ،حيػػث قاـ قاضي المحكمة
المركزيػة فػػي الق ػػدس ،القاضػػي بكعزاككػكف ،بقبػػكؿ ادعػاءات المحػػامي جبػارة فػػي مرافعت ػػو ف ػػي قضػية عائمػػة

الدقػ ػػاؽ كالػػدجاني ،حيػػث أقػػر القاضػ ػػي "أككػػكف" بعػػدـ س ػرياف القػػانكف أص ػبلن عمػػى أمػػبلؾ أىػػؿ الضػػفة فػػي
القدس الشرقية ،كأنو ال يمكف اسػػتعمالو أصبلن فػػي مثؿ ىذه الحاالت حيػػث ال يمكف القكؿ أصبلن أنو ىنػاؾ
إمكانية السػػتعمالو(.جبارة)6 :2011 ،
 -2أسموب مصادرة األراضي:
استخدمت السمطات اإلسرائيمية قكانيف المصادرة لممصمحة العامة مف أجؿ إقامة المستكطنات

عمييا كبمكجب قانكف األراضي لسنة  ،1943كمف خبلؿ ك ازرة المالية( .التفكجي ،)28 :2009 ،كفي عاـ
 2000بالكػاد تبقى لممكاطنيف الفمسطينييف المقدسييف نسبة ال تزيد عف  %14مف مساحة أراضي

كيػػسمح ليـ بدخكليا كالبناء كفؽ شركط تعجيزية كدكف أدنى
مدينتيـ ،ييقيمكف منازليـ كعقاراتيـ كميا عمييا ي
تسييبلت( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)10 :2000 ،
 كفي عاـ  2002تـ تكثيؼ عمميات مصادرة كبناء األحياء االستيطانية ،عمى حساب المكاطنيف
الفمسطينييف أصحاب ىذه األراضي كػما ىك الحاؿ في " رأس العامكد " إلى الشرؽ مف القدس القديمة ،أك

في جبؿ أبك غنيـ جنكب المدنية المقدسة حيث تكاصمت أعماؿ البناء في مستكطنة " ىارحكما " (مركز

القدس لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية)2 :2006 ،

 كقد استحكذ المتطرفكف الييكد عمى عقارات جديدة في عمؽ األحياء العربية ،كما استحدثكا بؤر

احتكاؾ كتكتر جديدة ،حيث شيد عاـ  2012تعمقان ليذا االتجاه ،إذ أخمت الشرطة اإلسرائيمية منازؿ في

يدعكف ممكيتيا،
الطكر شرقنا ،كفي بيت حنينا شماالن كجبؿ المكبر جنكبان ،لتسمميا إلى مستكطنيف ٌ
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لتستحدث بذلؾ نقاط احتكاؾ جديدة تضاؼ إلى سمكاف كرأس العمكد كالبمدة القديمة ،كلتزيد مف التكاجد

الثقيؿ كالدائـ لمشرطة الصييكنية في عمؽ األحياء العربية( .إدارة اإلعبلـ كالمعمكمات)7 :2013 ،

 كفي عاـ  2013استكلت جمعية "عطيرت ليكشنة " عمى محميف تجارييف في القدس القديمة ،بحجة

أنيا أمبلؾ ييكدية منذ قبؿ عاـ  ،1948كما حاكؿ المستكطنكف كذلؾ االستيبلء عمى شقة سكنية لعائمة

مقدسية( .ك ازرة العمؿ)27 :2014 ،

كاعتبرت مثؿ ىذه اإلجػراءات اإلسػرائيمية مناىضػة لػركح اتفػاقيتي الىػام كجنيػؼ المتػيف تحرمػاف عمػى

دكلة االحتبلؿ السيطرة كحيازة ممكية األراضي إال في حدكد ضيقو( .عياش)122 :2014 ،

يتبػػيف ممػػا سػػبؽ كيفيػػة اسػػتغبلؿ قػػانكف مصػػادرة األ ارضػػي كالتحايػػؿ عمػػى القػكانيف الدكليػػة ،فػػي سػػبيؿ

حصكؿ السمطات اإلسرائيمية عمى أكبر قدر مف األراضي في القدس كافراغ القدس مػف سػكانيا األصػمييف،
كيمثؿ ىذا اعتداء صارخان عمى حؽ الممكية لممقدسييف.

ب -سياسة الستيطان:

اتفقػػت جميػػع كجيػػات النظػػر اإلس ػرائيمية عمػػى التمسػػؾ بالقػػدس كعمػػى أف عمميػػة االسػػتيطاف فييػػا إنمػػا

تيػػدؼ إلػػى جعػػؿ القػػدس ييكديػػة ،لتصػػبح العاصػػمة الحقيقيػػة إلس ػرائيؿ ،كذلػػؾ عبػػر اإلتيػػاف بربػػع مميػػكف
ميػػاجر ييػػكدم جديػػد أك أكثػػر إلػػى المدينػػة المقدسػػة.كامتداد االسػػتيطاف إلػػى مػػا كراء حػػدكد القػػدس الحاليػػة
لتشػمؿ دائػرة تمػػر بحػدكد راـ اهلل كبيػت لحػػـ كالخػاف األحمػر ،أم لتتحػػكؿ القػدس العربيػة إلػػى جزيػرة صػػغيرة

كسػػط بحػػر ييػػكدم ،ممػػا يرسػ عمميػػة التحػػكؿ الصػػييكني لممدينػػة كيكػػرس سػػيطرة إسػرائيؿ عمييا،كيفصػػميا
نيائيان عف المنطقة العربية( .إبراىيـ)110 :2005 ،

 -1ولالستيطان في القدس عدة أىداف:
 ىدف أيديولوجي :يتمثؿ في تيكيد المناطؽ التي تقاـ عمييا المستكطنات مف خبلؿ اعتقاد الييكد فػيحقيػػـ فػػي االسػػتيطاف فػػي كػػؿ مكػػاف مػػف أرض الميعػػاد ،كاقامػػة القػػدس الكبػػرل كالتػػي تصػػؿ مسػػاحتيا

 840كـ 2أك ما يعادؿ  %10مف مساحة الضفة الغربية.

 ىـــدف أمنـــي وعســـكري :إف لبن ػػاء المس ػػتكطنات ى ػػدفان أمنيػ ػان كعس ػػكريان ،نظػ ػ انر إلقامتي ػػا عم ػػى من ػػاطؽاستراتيجية في الكقت الذم تحاصر ىذه المستكطنات التجمعات العربية في القدس.

 وأمــا اليــدف السياســي :كيعتبػػر أىػػـ األىػػداؼ التػػي تسػػعى دكلػػة االحػػتبلؿ لتحقيقػػو ،كىػػك خمػػؽ كاقػػععمػػػى األرض يصػ ػػعب تغيي ػ ػره بق ػ ػرار سياسػ ػػي ،كبالتػ ػػالي تع ػػذر التكصػ ػػؿ إلػػػى حػ ػػؿ مػ ػػع الفمسػ ػػطينييف،
كاستخداـ ىذا األمر الكاقع ككرقة ضغط كمساكمة ضد الفمسطينييف .كما يجسػد االسػتيطاف العنصػرية

الصػػييكنية االسػػتعمارية باسػػتيعابو لمميػػاجريف الجػػدد فػػي تمػػؾ المسػػتكطنات .لتحقيػػؽ اليػػدؼ األساسػػي

لدييـ كىك طرد السكاف المقدسييف مف أرضيـ ،كتكطيف الييكد بدالن منيـ( .عياش)105:2014 ،
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 -2الستيطان في القدس (:)2013-2000
 إف مخطط الخريطة الييكمية لمقدس  ،2000الذم يحتكم عمى تخطيط ىيكمي شامؿ لمقدس الشرقيةكالغربية حتى عاـ  ،2020ىك مخطط يبيف نكايا السمطات اإلسرائيمية تجاه القدس .كقد بادر بإعداد

ىذا المخطط إييكد أكلمرت حينما كاف رئيسان لبمدية القدس ،كيتضح اليدؼ األساسي منو فيك فرض

أغمبية ييكدية مطمقة ،كتأكيد حالة القدس كعاصمة الدكلة اإلسرائيمية كمركز الحكـ ،فالتكقعات

السكانية المستقبمية لممدينة حسب متخصصيف ييكد ساىمكا في إعداد نفس الخطة ،حيث ترل أف

عدد السكاف العرب في القدس الشرقية سكؼ يصؿ عاـ  ،2020إلى  380.000نسمة كىك يشكؿ

ما نسبتو  40%مف مجمكع السكاف في القدس المكحدة .ىذه التكقعات ىي التي دفعت إسرائيؿ باتجاه
تحضير الخريطة الييكمية كذلؾ مف أجؿ تغيير ىذا الكاقع لضماف اكبر نسبة تكاجد ييكدم كاقؿ

نسبة سكاف عربي في القدس( .الزغير)11 :2007 ،

 كفي نيساف (إبريؿ)  ،2010/تـ البدء بعممية تخطيط لبناء  11ألؼ منزؿ ،مكزعة عمى النحك اآلتي:جيفعات ىماتكس  ،4799رامات شمكمك  ،2250رامكت ،1103جبؿ أبك غنيـ  ،1103جيمك
1221بيسغات زئيؼ  600نيفي يعقكب 393شرؽ الطالبية ( .180مارجميت)13 :2011،

 كقد بمغ عدد المستعمرات اإلسرائيمية في نياية العاـ  ،2012في الضفة الغربية  144مستعمرة يقيـفييا حكالي  563.546مستعمر ،كيتضح مف تكزيع المستعمرات حسب المحافظة ،أنو يكجد في
2

محافظة القدس  26مستعمرة منيا  16مستعمرة في القدس منطقة (( . )j1المركز اإلحصائي
الفمسطيني)47 :2014 ،

 -كفي عاـ  2013كافقت حككمة االحتبلؿ عمى بناء كحدات استيطانية في ساحة باب المغاربة ،كعمى

إنشاء "ديقة كطنية" عمى أراضي قرية العيسكية كالطكر ،كسيعمؿ ىذا المخطط عمى مصادرة 740

دكنمان مف أراضي المكاطنيف ،كفي نفس العاـ  2013طرحت حككمة االحتبلؿ عطاءات لبناء

 ،2015كحدة استيطانية في مستكطنات "بسجات زئيؼ" ك"ىارحكماه" ك" ارمػػات شمكمك"،ك"جػيمػك".
(ك ازرة العمؿ)27 :2014 ،

2ألغراض إحصائٌة بحتة ،تم تقسٌم محافظة القدس إلى جزئٌٌن األول (منطقة  )J1وتشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي
ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد احتاللها للضفة الغربٌة فً عام 1967م ،وتضم  J1تجمعات بٌت حنٌنا ،مخٌم شعفاط،
العٌسوٌة ،السٌخ جراح ،وادي الجوز ،باب الساهرة ،الصوانة ،الطور ،القدس "بٌت المقدس" ،بٌت صفافا ،شرفات،
صور ،باهر.
أما القدس  J2فتشمل محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد احتاللها للضفة
الغربٌة عام 1967م ،وتضم تجمعات رافات ،مخماس ،مخٌم قلندٌا ،التجمع البدوي جبع ،قلندٌا ،بٌت دقو ،جبع ،الجدٌرة،
الرام وضاحٌة البرٌد ،بٌت إجزا ،القبٌبة ،خربة أم اللحم ،بــدّو ،النبً صموئٌل ،حزما ،بٌت حنٌنا البلد (التحتا) ،قطنة،
بٌت سورٌك ،بٌت إكسا ،عناتا ،الكعابنة (التجمع البدوي) ،الزعٌم ،العٌزرٌة ،أبو دٌس ،عرب الجمالٌن( .الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطٌنً)47 :2007 ،
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 -3مخططات لمشاريع استيطانية جاري العمل بيا:
خطػػة البكابػػة الش ػرقية "شػػاعر مػػزراح" ،كتيػػدؼ إلػػى إقامػػة مركػػز تجػػارم كصػػناعي ،كمحطػػة باصػػات

كبناء نحك  2000كحدة سكنية ،كخطة أبك ديس كتيػدؼ إلػى بنػاء  400كحػدة اسػتيطانية ،بيػدؼ منػع أم
تكاصػػؿ ديمغ ارفػػي بػػيف البمػػدة القديمػػة كبمػػدات أبػػك ديػػس كالعيزريػػة كالس ػكاحرة الش ػرقية ،كتشػػكؿ جس ػ انر ي ػربط

مس ػػتكطنة معالي ػػو أدكم ػػيـ بمرك ػػز البم ػػدة القديم ػػة بالق ػػدس ،كح ػػي عط ػػركت االس ػػتيطاني كى ػػك يتض ػػمف ين ػػاء

 11000كحػػدة اسػػتيطانية تسػػتكعب  42000مسػػتكطف ،بػػالقرب مػػف مطػػار قمنػػديا إلػػى الشػػماؿ مػػف القػػدس
الش ػرقية .باإلضػػافة إلػػى بنػػاء مسػػتكطنتيف جديػػدتينبالقربمف مسػػتكطنة جبػػؿ أبػػك غنيمحيػػث تقػػع المسػػتكطنة

األكلػػى فػػي الجيػػة الجنكبيػػة الش ػرقية لمسػػتكطنة أبػػك غنػػيـ ،بينمػػا تقػػع الثانيػػة فػػي الجيػػة الشػػمالية الغربيػػة

لممسػ ػ ػػتكطنة كسػ ػ ػػكؼ تحتػ ػ ػػؿ ىاتػ ػ ػػاف المسػ ػ ػػتكطنتاف ح ػ ػ ػكالي  10.8ألػ ػ ػػؼ دكنػ ػ ػػـ إضػ ػ ػػافية مػ ػ ػػف األ ارضػ ػ ػػي

الفمسػػطينية.كحػػي "شػػمعكف تصػػيدؽ" حيػػث تػػـ إقػ ػرار عمميػػة االسػػتيبلء عمػػى األ ارضػػي كالمبػػاني المممكك ػػة
فمسطينيان في منطقة الشي جراح ،لصالح رجؿ االستيطاف األمريكػي

اإلسػرائيمي "مسػككفيتش" بعػد أف تػـ

اإلعبلف عنيا كأمبلؾ غائبيف ،كتقضي ىذه الخطة ىدـ المباني الفمسطينية البالغ عددىا  27منػزالن ،كبنػاء

 500كحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة تتسػػع لمػػا ييقػػارب  2500مسػػتكطف ،كبنػػاء كػػنس ييػػكدم( .دائػرة شػػؤكف القػػدس،
)28 -27 :2010

كمخطط  E1االستيطاني الذم ييدؼ إلى بناء  3900كحدة استيطانية جديدة غػرب مسػتكطنة معاليػو

ادكميـ ،عمى مساحة قدرىا  13213دكنما كالتي ىي جزء مف المخطػط الييكمػي لممسػتكطنة الػذم كضػعتو
اإلدارة المدنيػػة اإلس ػرائيمية فػػي العػػاـ  ،1991كمػػف المتكقػػع أف تسػػاىـ ىػػذه الخطػػة فػػي زيػػادة ع ػػدد السػػكاف

الحػالي لممسػتكطنة ،كمػػع اسػتكماؿ مخطػػط  E1االسػتيطاني ،سػػيتـ إغػبلؽ الحػزاـ االسػتيطاني اإلسػرائيمي
الدائرم المحيط بالمدينة المقدسة بشكؿ محكـ( .معيد األبحاث التطبيقية أريج)20–19 :2012 ،

ج -ىـدم المنازل:
يسعى االحتبلؿ ليدـ مبرمج لممساكف الفمسطينية ،مػع سياسػة تحػد مػف قػدرة الفمسػطينييف عمػى البنػاء،

كؿ ذلؾ مف أجؿ تفريغ األرض مف أصحابيا كإلحبلؿ المستعمريف الييكد القػادميف مػف شػتى بقػاع األرض

لمسػػكف فػػي األرض الفمسػػطينية فػػي عمميػػة اقػػتبلع كتش ػريد كتيكيػػد ىػػي األكبػػر فػػي التػػاري ( .مركػػز أبحػػاث

األراضي)1 :2011 ،

 -1أوامر ىدم المنازل:
ىنػػاؾ نكعػػاف مػػف أكامػػر اليػػدـ تصػػدرىما بمديػػة القػػدس كك ازرة الداخميػػة كذلػػؾ حسػػب القػػانكف اإلسػرائيمي

كىمػػا :أكامػػر ىػػدـ إداريػػة ،كأكامػػر ىػػدـ قضػػائية مؤجمػػة كبينيمػػا تقػػديـ الئحػػة اتيػػاـ .كبالنسػػبة ألكامػػر اليػػدـ
اإلداريػػة فيشػػير ليػػا القػػانكف أنيػػا عمميػان تكػػكف دكف محكمػػة تصػػدر مػػف رئػػيس البمديػػة كرئػػيس لجنػػة التحقيػػؽ
لمجنة تنظيـ البناء في القدس .كبيذه الحالة فإف رئػيس البمديػة لػو الحػؽ فػي إصػدار قػرار ىػدـ إدارم لمنػزؿ
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عربي بشرط أف ال يككف مسككنان مدة  30يكما .كيتـ تعميؽ القرار عمى البيت أك العمػارة أك المحػؿ المبنػي
كليػػـ الصػػبلحية بيدمػػو خػػبلؿ  24سػػاعة مػػف كقػػت صػػدكر الق ػرار .كيعتبػػر ىػػذا اإلج ػراء س ػريعان جػػدان ،ألنػػو
مخصػػص لمسػػكاف العػػرب الػػذيف يبنػػكف دكف الحصػػكؿ عمػػى ت ػراخيص لمبنػػاء أم كعمميػػا لمحاربػػة التكاجػػد

العربػػي فػػي القػػدس .كعػػادة عنػػدما تتبنػػى بمديػػة القػػدس كك ازرة الداخميػػة ق ػرار اليػػدـ فإنيػػا تتخػػذه بنػػاء عمػػى

معمكمات دقيقة كمكثقة عف طريػؽ صػكر جكيػة تمػتقط لؤلحيػاء كالمنػاطؽ التػي فييػا حركػة بنػاء أك مػف قبػؿ
مخبريف ينتشركف في األحياء المقدسية ،لفحص إذا ما ىناؾ بناء غير مرخص في الحي أك المنطقة .كمف
جيتيا ترسؿ البمدية ميندسيف قانكنييف لفحص المكاقػع التػي يػتـ فييػا البنػاء غيػر القػانكني كتصػكير المكقػع

كتفحصػػو كأخػػذ إحػػداثيات البنػػاء بػػالطكؿ كالعػػرض ،كبػػدكره يقػػدـ المينػػدس ىػػذه المعمكمػػات إلػػى المستشػػار

القػػانكني لمبمديػػة كلمينػػدس البمديػػة لممصػػادقة عمػػى أف البنػػاء أك العقػػار غيػػر مػػرخص كأيضػػا يرفػػع ألقسػػاـ
مختمفة في البمدية لممصادقة عميو ،كبعد ذلؾ يتحكؿ إلى رئػيس البمديػة كرئػيس لجنػة التنظػيـ إلصػدار قػرار

اليػػدـ اإلدارم ،كالجػػدير ذك ػره أف الكػػـ اليائػػؿ مػػف الق ػ اررات اإلداريػػة التػػي تتخػػذ بحػػؽ األبنيػػة ليػػدميا يكػػكف
البناء غير مسككف أك في طكر البناء( .الزغير كآخركف)16 :2007 ،

كبالنسبة ألكامر اليدـ القضائية فيي تصدر مػف قبػؿ المحكمػة حسػب المػادة  / 145أ لقػانكف التنظػيـ

كالبناء كتعتبر مخالفة جنائية ضد صاحب البناء مرفقان بدفع غرامة ماليػة حسػب المػادة  /204أ ،ب كىػي

ليست بديبلن لميدـ( .مركز أبحاث األراضي)8 :2011 ،

 -2حجج وذرائع ىدم منازل الفمسطينيين في القدس:
تأتي سياسة ىدـ المنازؿ تحت ذرائع كحجج مختمفة يمكف تفنيدىا عمى النحك التالي:
 حجة المناطق الخضراء :منع بناء البيكت الفمسطينية عمى أراضي تصنؼ بأنيػا خضػراء كىػي أراضيمنع البناء عمييا كتخصص الستعماؿ الدكلػة فقػط إلنشػاء محميػات طبيعيػة مػثبل أك حػدائؽ ،ىػذا مػع

أف الػػذم يحصػػؿ ىػػك بنػػاء مسػػتكطنات عمييػػا بعػػد تحكيػػؿ حالتيػػا إلػػى سػػكنية فػػي مرحمػػة الحقػػة مػػف

المصادرة.

 حجــــة األمــــن :حيػ ػػث تصػ ػػادر األ ارضػ ػػي أك العقػ ػػارات تحػ ػػت ىػ ػػذه الذريعػ ػػة كفػ ػػي أحيػ ػػاف كثي ػ ػرة يعػ ػػاداستيطانيا،كتصادر ىذه األراضي بعد اتياـ صاحب البناء بأف منزلو غير المرخص كغير قانكني ،أك
ال يتطػػابؽ مػػع تنظػػيـ كتخطػػيط المدينػػة ،البنػػاء عمػػى أراض حككميػػة كش ػكارع عامػػة أك أ ارضػػي أثريػػة
كتاريخية كغيرىا مف الذرائع التي ليس ليا أم سند قانكني( .الزغير كآخركف)8 :2007 ،

 -3معطيات حول ىدم منازل الفمسطينيين في القدس (2013-2000م):

 في عاـ  2002ارتفع عدد المنازؿ التي يى ِّددت باليدـ ليصؿ إلى " "123منزالن بعضيا تقطنياعائبلت كثيرة األكالد ،كالبعض اآلخر قػيد اإلنشاء فيما قسـ مف ىذه المباني عبارة عف منشآت
إسمنتية كأبنية الستخدامات مختمفة ،كقد أكدت مصادر في بمدية القدس الغربية كجكد أكثر مف ستة
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آالؼ منزؿ مشيدة دكف ترخيص في القدس الشرقية حيث تقطف غالبية كبيرة مف السكاف

الفمسطينييف( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)2 :2002 ،

 كمع نياية عاـ  ،2004كانت قكات االحتبلؿ قد ىدمت  185مسكنان تشتمؿ عمى ما يزيد عف 210كحدة سكنية ،فيما طبقت إجراءات صارمة عمى البناء الفمسطيني في المدينة المقدسة ،كفرضت

تعميمات جديدة ،كما ضكعفت العقكبات مف سجف كغرامة عمى مف يكصفكف بػ ػ "مخالفي قكانيف
البناء" مف المقدسييف تراكحت ما بيف ىدـ المنازؿ كالسجف كالغرامة ألصحابيا ،لدرجة بات البناء في
ر مستحيبلن( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)1 :2004 ،
القدس أم ان

 كقد تـ ىدـ  95مسكنان في محافظة القدس عاـ  ،2013منيا  83مسكنان ىدمت مف قبؿ سمطاتاالحتبلؿ اإلسرائيمي 12 ،مبنى ىدمت بيد صاحب البناء لتكفير تكاليؼ اليدـ الباىظة التي تمقى
عمى عاتؽ صاحب البناء ،في حاؿ لـ ينفذ أمر اليدـ بنفسو ،إضافة إلى تمقي  200أمر ىدـ في

العاـ نفسو ،كمف جية أخرل تفرض سمطات االحتبلؿ غرامات مالية باىظة عمى المقدسييف بحجة
البناء مف دكف ترخيص في القدس الشرقية( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)198 :2014 ،

كفي مقابمة نشرت في جريػدة القػدس بتػاري /19آب-أغسػطس ،2006/مػع لكبكليانسػكي رئػيس بمديػة

القػػدس الجديػػد الػػذم تػػكلى رئاسػػة البمديػػة بعػػد إييػػكد أكلمػػرت ،تػػـ تكجيػػو س ػؤاؿ حػػكؿ سياسػػة ىػػدـ المنػػازؿ
الفمسطينية في القػدس الشػرقية ،فكػاف مضػمكف جكابػو أف البمديػة تحػاكؿ إيجػاد مخطػط لمبنػاء بصػكرة تسػتند

إلى معايير بناء محددة ،كالبناء غير القانكني يسبب لمبمدية مشاكؿ كثيرة ،كأضاؼ أف البمدية تتمقػى الكثيػر
مف الرسائؿ مف المخاتير كمف السكاف كالمراكز الجماىيرية حكؿ تجاكزات البناء في األحياء العربية كحكؿ

تجاكزات البناء مف خػبلؿ االسػتيبلء عمػى أر و
اض عامػة ،فمعظػـ البيػكت التػي ىػدمت كانػت باألسػاس قائمػة

عمػػى أراض مخصصػػة لمنػػافع عامػػة ،كمنيػػا مػػا ىػػك مخصػػص لشػػؽ طػػرؽ كخػػدمات أخػػرل ،كأكػػد أف ىػػدـ

المنػػازؿ لػػيس بػػاألمر السػػيؿ كلكػػف البمديػػة مجب ػرة عمػػى ىػػدـ المنػػازؿ غيػػر المرخصػػة كالتػػي تضػػر بمصػػالح
اآلخ ػريف ،كشػػدد عمػػى أف البمديػػة بصػػدد انجػػاز خمسػػيف مخطط ػان ىيكمي ػان لمبنػػاء فػػي القػػدس خػػبلؿ سػػنتيف.
(الزغير كآخركف)13 – 12 :2007 ،
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جدول رقم ()13
المنازل الميدمة وعدد األفراد المتضررين من اليدم في القدس :2013 -1997
العام

عدد المنازل الميدمة

عدد األفراد المتضررين

2006–1997

727

3.942

2007

79

378

2008

96

396

2009

112

555

2010

72

130

2011

13

69

2012

64

71

2013

95

446

المجمكع

1258

5987

(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)198 ،2014 ،

كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف عدد المنازؿ التي ىدمتيا سمطات االحتبلؿ في القدس بيف األعكاـ مػف

 ،2006-1997أم فػػي تسػػع سػػنكات  ،727بينمػػا عػػدد المنػػازؿ فػػي السػػنكات بعػػد  ،2007بمػػغ  531أم
في تسع سنكات.
مما سبؽ يتبيف لمباحثة أف سمطات االحتبلؿ تمارس جميع السياسات كاإلجراءات كاألساليب مف أجػؿ
أف تحرـ الفمسطينييف في القدس مف حقيـ في السكف كىك أبسط حقكؽ اإلنساف ،فحرمانو مف منزلو يجعمو
يعػػاني مػػف التيجيػػر كالتش ػريد كالفقػػر ،كىػػذا منػ و
ػاؼ تمام ػان لمػػا جػػاء فػػي ق ػكانيف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لحمايػػة

المدنييف كاألعياف المدنية.

د -قوانين التنظيم والبناء ورخصة البناء:

 -1معطيات حول قوانين التنظيم والبناء:
صاغت السمطات اإلسرائيمية حزمة مف القكانيف ذات العبلقة بعممية التنظيـ كالبناء لمحد مف النمك

العمراني ،كالسيطرة عمى ىذا النمك عف طريؽ التنظيـ كالتخطيط( .أبك ريدة)236 :2013 ،

 -كخبلؿ الفترة الكاقعة ما بيف  ،2001-1967كانت البمدية تكتفي بدفع الغرامة كلـ تكف تبلحؽ

أصحاب البناء غير المرخص بحجة عدـ استصدار رخصة بناء خبلؿ المدة بقرار العقكبة األكلى،

كلذلؾ سػاد االعتقاد لدل أصحاب المنازؿ الميددة باليدـ أف دفع الغرامة في مكعدىا يينقذ منازليـ مف
اليدـ ،كلكف في عاـ  ،2003بادرت البمدية إلى إعادة فتح الممفات القديمة لمسكاف الذيف كانكا يدفعكف
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الغرامة كلـ يستصدركا رخص بناء ،كاحالتيـ إلى القضاء مجددان بتيمة اإلخبلؿ بأمر قضائي سابؽ
كاف قد ألزميـ باستصدار رخصة بناء خبلؿ مدة زمنية معينة ،لكنيـ لـ يقكمكا بذلؾ كقد بررت البمدية

اتخاذ خطكتيا ىذه بادعاء أف سكاف القدس الشرقية أصبحكا يفضمكف دفع الغرامات المالية عمى أف
يستصدركا رخص بناء زاعمة أيضان أف قيمة الغرامات المالية المفركضة منخفضة ،كبالتالي أصبح

ر لتكاليفيا العالية( .مركز
ىؤالء السكاف ييفضمكف الرادع المادم بدالن مف استصدار رخصة بناء نظ ان
القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)14-13 :2004 ،

 قوانين مضاعفة الغرامات المالية :باإلضافة إلى إعادة فتح الممفات القديمة ،فقد قامت البمديةبمضايقة قيمة الغرامات المفركضة عمى "مخالفي البناء" كباتت ىذه العقكبة تستخدـ عمى نطاؽ كاسع

ككسيمة قانكنية جدية تحت مسمى ضعؼ قيمة البناء أك ضعؼ الغرامة ،خاصة عندما تكمف مساحة
البناء كبيرة جدان ،أم أف الغرامة تككف بنسبة تعادؿ قيمة البناء غير المرخص ،كبزيادة إضافة مقدارىا

 %25كتحدد ىذه القيمة بمكجب تقرير مخمف ،كلممحكمة الصبلحية بالبيت فييا أك العدكؿ عنيا ،كقػد

كانت البمدية قبؿ  ،2003تأخذ بعيف االعتبار الظركؼ الشخصية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية لمف

ييتيمكف بمخالفة قكانيف البناء الخاص بيا ،لكف منذ العاـ  ،2003تجاىمت ىذه الظركؼ مطالبة بإنزاؿ
أقصى عقكبة( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،المرجع السابؽ)14 :
 قوانين إصدار رخص البناء في مدينة القدس :ىذه العممية التي تبدك في الظاىر عممية بيركقراطيةعادية في مؤسسة عامة إال أنيا في الكاقع عممية مكمفة ماليان ،إذا عممنا أف  %78مف سكاف شرقي
القدس ىـ تحت خط الفقر في العاـ  ،2010بينما كانت ىذه النسبة  %64في العاـ 2006ـ حسب

معطيات التأميف الكطني،كعميو يبقي العنصر المالي كالمتمثؿ في تكمفة الترخيص كمعيؽ أساسي
لمحصكؿ عمى الرخصة كالتي ليست في متناكؿ األغمبية لممقدسييف( .البيطار)255 :2014 ،

 كيتـ كضع العراقيؿ الكبيرة أماـ رخص البناء كالتكاليؼ الباىظة التي تصؿ إلى  30ألؼ دكالرلمرخصة الكاحدة ،باإلضافة إلى الفترة التي تأخذىا إصدار رخصة البناء ،مما دفع بالسكاف إلى البناء
بدكف ترخيص أك اليجرة باتجاه المناطؽ المحاذية لبمدية القدس ،حيث أسعار األراضي كسيكلة

الحصكؿ عمى رخصة أسيؿ كأقؿ تكمفة مما ىك مكجكد داخؿ حدكد البمدية( .التفكجي-28 :2009 ،

 ،)29كقد فرضت سمطات االحتبلؿ غرامات باىظة فيما بعد عمى العديد مف األشخاص الذيف بنكا
بيكتيـ مف دكف ترخيص ،كصمت في بعض الحاالت إلى تكمفة البيكت نفسيا .ككانكا يعتقدكف أف دفع

الغرامة سيؤدم إلى منح الترخيص أك عمى األقؿ إلى إبعاد شبح التيديد باليدـ أك تأخيره ،إال أف معظـ
الحاالت قد تمقت تمقكا أكامر باليدـ رغـ ذلؾ( .الزغير كآخركف)10 :2007 ،

 فبدأت إسرائيؿ كمنذ األياـ األكلى لبلحتبلؿ بإغبلؽ مناطؽ حكؿ البمدة القديمة بإعبلنيا مناطؽخضراء يمنع البناء عمييا مما جعؿ  %40مف مساحة القدس الشرقية مناطؽ خضراء كاعتبرت
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كمناطؽ احتياط استراتيجي لبناء مستكطنات عمييا كما حدث في (جبؿ أبك غنيـ) منطقة (الرأس في

قرية شعفاط) عندما تـ تحكيميا مف مناطؽ خضراء إلى مناطؽ بناء استيطاني (ىارحكماة،
رماتاشمكمك) ،كذلؾ تـ تحديد مستكل البناء ،حيث ال ييسمح لمفمسطيني بالبناء ألكثر مف  %75مف
مساحة األرض ،بينما ييسمح لمييكد بالبناء نسبة تصؿ  %300مف مساحة األرض( .التفكجي،

)28 :2009

 إف البناء دكف ترخيص أك ما يسميو اإلسرائيميكف البناء غير القانكني ىك الخيار الكحيد المتاح أماميـإليكاء عائبلتيـ أك الخركج خارج المدينة .فحسب القانكف اإلسرائيمي الذم يحكـ الفمسطينييف يجب عمى

الفمسطينييف المقدسييف أف يقدمكا طمبان لبمدية القدس لمحصكؿ عمى رخصة بناء ،كلكف بالمقابؿ ،فإف

العمؿ الكرقي كالبيركقراطي في البمدية محبط لمنح تراخيص البناء لمفمسطينييف ،باإلضافة إلى عدـ

مقدرة الفمسطيني المقدسي عمى تغطية نفقات رخصة البناء كالتي تقدر ما بيف 30–20ألؼ دكالر،

فالبمدية اإلسرائيمية ال تصدر رخص بناء لمفمسطينييف المقدسييف إال ناد انر فبل يصؿ عدد رخص البناء

التي تصدر سنكيا إلى " "90رخصة ،فيناؾ ما يقارب  100ألؼ مكاطف ال يممككف حؽ السكف في
مكطنيـ في القدس ،كىذا ما يدفعيـ إلى المجكء إلى البناء غير المرخص ،أك اليجرة خارج حدكد

المدينة ،كىذا ما أرادتو كخططت لو جيدا السمطاتاإلسرائيمية المتعاقبة ،أما عددالذيف يقطنكف خارج
حدكد المدينة فيزيد عف " "50ألؼ مكاطف .فالتكاثر الطبيعي لسكاف القدس منذ  ،1967حتى ،2004

ىك" "40ألؼ مكاطف كبالمقابؿ البمدية منحت بمدية سمطات االحتبلؿ خبلؿ تمؾ الفترة فقط 3100
رخصة ،كىذا الرقـ يكفي إليكاء بيف  40–30ألؼ مكاطف فقط ،كيبقى  100ألؼ مكاطف ال يممككف
تراخيص لمبناء ،كبالتالي زادت عمميات البناء غير المرخص كلمجابية ىذه الظاىرة اعتمدت إسرائيؿ

أداة ىدـ البيكت .كمثاؿ عمى ذلؾ ما حدث في عاـ 2004ـ حيث منحت البمدية  51رخصة بناء فقط
تـ كقؼ " "31رخصة منيا بحجة مخالفة أصحابيا لشركط الرخصة الممنكحة كاضافة إلى ذلؾ فإف
بمدية القدس جمعت مف المكاطنيف خبلؿ  ،2004ما يقدر بنحك  64مميكف شيكؿ مف خبلؿ مخالفات

بناء كما أنيا رصدت ميزانية لمتنظيـ في القدس الشرقية بقيمة مميكني شيكؿ فقط ،كفي الكقت نفسو

رصدت منو  5مبلييف شيكؿ لتنفيذ مئات أكامر اليدـ في القدس الشرقية كىذا الرقـ قابؿ لمزيادة .كذلؾ

فقط لسنة  ،2005لقد تـ تكزيع مئات أكامر اليدـ اإلدارية عمى المكاطنيف المقدسييف خبلؿ ثبلثة
أشير فقط مف عاـ  ،2005أم خبلؿ شير شباط كآذار كنيساف في حممة غير مسبكقة كصفيا رئيس

قسـ التفتيش عمى القدس

كالترخيص في البمدية “ميخو بف نكف”بأنيا“حرب عمى القدس( .الزغير

كآخركف)13 –12 :2007 ،
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 -2تعميمات جديدة لمحصول عمى رخصة بناء:
حيث بدأت سمطات االحتبلؿ بتطبيؽ ىذه التعميمات أكاخر عاـ  ،2002ككاف اليدؼ منيا كضع

قيكد مشددة عمى منح تراخيص بناء ،كمف بيف التعميمات الجديدة أماـ حصكؿ المقدسييف عمى تراخيص
بناء اآلتي:
 إثبات الممكية لؤلرض مف خبلؿ تسجيميا لدل دائرة الطابك اإلسرائيمية. تقديـ معمكمات مفصمة عف ىكية أصحاب األرض كتكقيعيـ عمى طمب الترخيص. تصريح عف مكظؼ التسكية يؤكد عدـ كجكد دعاكم ممكية مضادة لنفس األرض. تصريح مف حارس أمبلؾ الغائبيف ييفيد بأف صاحب األرض ليس غائبان ،كبأف األرض غير مستممكةمف قبؿ ىذا الحارس.
 -تصريح مف دائرة مساحة إسرائيؿ يفيد بأف األرض معرفة حسب تعريؼ معيف ،كبأنو ال يكجد ليا أم

تعريؼ أخر ،األمر الذم يترتب عميو صعكبات جمة تكاجو كؿ مكاطف اشترل أرضان مسجمة بمكجب
جدكؿ حقكؽ أردني عمى اسـ طرؼ ثالث( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)15 :2004 ،

 كلعؿ األخطر في مكقؼ الجياز القضائي في إسرائيؿ مف قضية البناء العربي في القدس ىك إعبلفالمحكمة المركزية ،كمف بعدىا المحكمة العميا اإلسرائيمية مف أف مخالفات البناء التي يتيـ بيا
مقدسيكف يعد "ضربة لمدكلة" تستكجب ردان رادعا كعقكبات مشددة ،كازاء ىذا المكقؼ الغريب ،فقد

قمصت المحاكـ المدة الزمنية الممنكحة لػ "المخالفيف" حتى يتمكنكا مف استصدار رخصة بناء ،بحيث
ال تتجاكز ىذه الميمة مدة عاـ ،في حيف كاف يمنح ىؤالء في السابؽ فترة زمنية تصؿ إلى عاـ

كنصؼ ،فيما ضكعفت الغرامات كصدرت في بعض القضايا أكامر سجف فعمية بحؽ المخالفيف،
باإلضافة إلى عقكبة الػسػجػف الفػعػمي حيث طبقت بمدية االحتبلؿ ىذا اإلجراء بصكرة كاسعة خبلؿ

العاـ  2004كاتخذ بحؽ أشخاص اتيمكا بػ "اإلخبلؿ" بقرار قضائي يمزميـ بيدـ أك استصدار رخصة

بناء خبلؿ مدة زمنية محددة ،لكنيـ لػـ يقكمكا بذلؾ ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لمغرامة المالية ،فإف

السػجف الفعمي ال يعفي مف ضركرة استصدار رخصة البناء (المرجع السابؽ)14-12 :

 كمف اإلجراءات الجديدة التي تـ رصدىا بعد عاـ  ،2003فيما يتعمؽ بالبناء الفمسطيني في القدسقياـ طكاقـ مشتركة مف البمدية كالشرطة بمصادرة المعدات الثقيمة التي تستخدـ في البناء استنادان

لئلجراء الذم يعمؿ بػو بمكجب المادة  32لقانكف اإلجراءات الجنائية (المرجع السابؽ)14 :2004 ،
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ثانياً -جدار الفصل العنصري وانتياك حق التممك لمفمسطينيين في القدس:
بدأت السمطات اإلسرائيمية بناء جدار الفصؿ العنصرم حكؿ القدس الشرقية ،ليمتد ألكثر مف

133كـ ،كيحاصر المدينة مف الجيات الشرقية كالشمالية كالغربية ،كيعزؿ  120.000فمسطيني مقدسي

عف الضفة الغربية ،كال شػػؾ في أف اليدؼ الرئيس مف بناء الجدار التكسعي العنصرم حكؿ القدس ،ىك

مصادرة المزيد مف األراضي ،كتحكيؿ القدس إلى عقبة تحكؿ دكف التكاصؿ الجغرافي بيف شطرم الضفة

الفمسطينية شماالن كجنكبان ،كيضـ الجدار حكؿ القدس ثبلث ك ػػتؿ استيطانية ،تشكؿ ما يسمى حدكد "القدس

الكبرل" ،بحيث يعمؿ الجدار عمى تقطيع أكصاؿ التجمعات العربية حكؿ القدس ،التي تشكؿ " "27قرية

يسكنيا نحك  100ألؼ فمسطيني ،كيحكليا إلى خمس غيتكىات محاطة بالجدراف كالطرؽ االلتفافية
كالمستكطنات الييكدية ،يقع اثناف مف ىذه الغيتكىات في الجية الشمالية لمقدس كتضـ قرل الجيب
كبيرنباال كقمنديا كبيت حنينا ،كالثالث في الجية الشمالية الغربية كيضـ قرل الطيرة كبيت دقك كبيت إكسا

كبدك كبيت س كريؾ كالقبيبة كقطنة كأـ المحـ كبيت عناف كبيت لقيا كبيت سي ار كخربة المصباح ،أما الغيتك
الشرقي فيضـ :عناتا كمخيـ شعفاط كضاحية السبلـ كالزعيـ ،في حيف أف الغيتك الخامس يقع جنكبي
شرقي القدس كيضـ :العيزرية كأبك ديس كالسكاحرة الشرقية كالشي سعد ،كقامت سمطات االحتبلؿ بإنشاء
معبريف رئيسيف في الجدار يشكبلف حدكد الكياف الصييكني كىما :معبر قمنديا جنكب راـ اهلل ،كمعبر
النفؽ غرب بيت لحـ ،كتيبنى فكرة مسار الجدار عمى :ضـ أكبر قدر مف األرض الفمسطينية ،كضـ أقؿ
عدد مف السكاف الفمسطينييف ،كضـ المستعمرات الييكدية حكؿ القدس ،كتأميف تكاصميا الجغرافي ،كمع
اكتماؿ بناء الجدار ستفقد محافظة القدس  %90مف أراضييا ،كقػد أطمقت حككمة االحتبلؿ اإلسرائيمي

أكذكبة "شرياف الحياة" لتسييؿ حركة تنقؿ الفمسطينييف ،كىك عبارة عف شبكة طرؽ بديمة الستخداـ
الفمسطينييف كمنعيـ مف المركر بالقدس المحتمة ،حيث أشار مكتب األمـ المتحدة لممساعدات اإلنسانية

 OCHAإلى أف ىذه اإلجراءات اإلسرائيمية "قد انتزعت ثمنان مف الفمسطينييف في المقابؿ ،حيث فقداف

األرض ،كتعطيؿ الطرؽ التقميدية ،كتعمقو تجزئة أراضي الضفة الغربية"( .دائرة شؤكف القدس-29 :2010 ،

)30

 تعمؿ الحككمة الصييكنية عمى بناء جدار الفصؿ في شماؿ شرؽ المدينة المقدسة بيدؼ إخراج أكبرعدد مف سكاف المدينة في مخيـ شعفاط كضاحية السبلـ.كىي تنكم أف تتخمص مف سكاف المخيـ

الفمسطيني الكحيد ضمف حدكد بمدية االحتبلؿ الذيف يتجاكز عددىـ  12ألؼ نسمة ،ألف إسرائيؿ ترل
في مخيـ شعفاط منطقة تكتر كحمقة كصؿ بيف القدس كالضفة الغربية في الخاصرة الشرقية ،حيث

حاصرت المخيـ مف الشماؿ كالجنكب بمستكطنتي (بسجات زئيؼ) ك(التمة الفرنسية) .لذلؾ قرر
الصياينة منذ مدة فصمو عف حدكد البمدية ليقع خمؼ الجدار لتحقيؽ جممة مف األىداؼ في مقدمتيا
التخمص مف كثافة سكانية كبيرة تعيش في أكضاع غاية في الصعكبة مف حممة اليكية الزرقاء.كسد
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فجكة أمنية كحمقة كصؿ قريبة جدان بيف الضفة الغربية كمركز مدينة القدس المحتمة.ككشؼ التفكجي
أف بمدية االحتبلؿ ال تقكـ بتقديـ أم خدمات بمدية كال حتى الضركرية منيا لممخيـ منذ سنكات كتـ

ىدـ عدد كبير مف المنازؿ كأيخطرت مجمكعة كبيرة مف السكاف بنية البمدية ىدـ منازليـ.

(إبراىيـ)115 –114 :2005 ،

 إف جدار الفصؿ العنصرم سيحكؿ القدس المحتمة إلى غيتك كبير محاط بالمستكطنات مف الجياتاألربع ،كما ستجزئ األحياء كالقرل كالبمدات عبر الحكاجز كالبكابات كنقاط التفتيش الثابتة كالمتحركة
كالمراقبة إلكتركنيان( .المرجع السابؽ)125 :2005 ،

كترل الباحثة أف األثر السمبي الكبير الذم يسببو جدار الفصؿ العنصرم عمى حؽ التممؾ

لمفمسطينييف في القدس ،كال سيما ابتبلع األراضي كىدـ المنازؿ ،مما يتنافى مع قكانيف حقكؽ اإلنساف
كقكانيف القانكف الدكلي اإلنساني.

ترل الدراسة أف إسرائيؿ لـ تترؾ أسمكبان إال كاستخدمتو ،لتجريد الفمسطينييف في القدس مف حقيـ في

التممؾ ،كجعمت القانكف غطاء لجميع ممارساتيا كأساليبيا،كمف ىذه الممارسات:

سياسة مصادرة األراضي كالممتمكات الخاصة منيا كالعامة،كقد استخدمت قانكف أمبلؾ الغائبيف،

كالذم مازالت سمطات االحتبلؿ تستخدمو حتى األف كذريعة لبلستيبلء عمى األراضي كبناء المستكطنات
عمييا ،كما استخدمت أسمكب مصادرة األراضي مرتكزة عمى قانكف األراضي ،كمنذ عاـ  2000حتى عاـ

 2013مكقد تـ تكثيؼ عممية المصادرة لدرجة أنو لـ يتبؽ لمفمسطينييف إال القميؿ حيث يقيمكف منازليـ
كعقاراتيـ عمييا.

كسياسة االستيطاف التي تيدؼ بالدرجة األكلى إلى جعؿ القدس عاصمة ييكدية إلسرائيؿ عف طريؽ

إقامة القدس الكبرل،كالتي تصؿ مساحتيا إلى  840كـ،2باإلضافة إلى مشاريع استيطانية جارم العمؿ
بيا مثؿ :خطة أبك ديس كحي عطركت االستيطاني،كبناء مستكطنتيف جديدتيف بالقرب مف مستكطنة جبؿ
أبك غنيـ ،كحي شمعكف ،كتصيدؽ.

كىذه السياسة في إقامة المستكطنات مناقضة لكؿ المبادئ كالمكاثيؽ الدكلية كميثاؽ األمـ المتحدة

كاتفاقية جنيؼ الرابعة ،حيث تحظر االتفاقية عمى المحتؿ تكطيف سكانو في األراضي المحتمة،كليذا

صدرت عدة ق اررات دكلية مف قبؿ الجمعية العامة كمجمس األمف تؤكد أف األنشطة االستيطانية تمثؿ

انتياكان لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كما أشارت تمؾ الق اررات إلى المطالبة بتفكيؾ المستكطنات في األراضي

الفمسطينية كالسيما القدس ،كما أف االستيطاف اإلسرائيمي ألراضي القدس يعتبر انتياكان لمبادئ حقكؽ
اإلنساف ،كخاصة المادة  17/2مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم يؤكد عمى عدـ جكاز تجريد
أحد مف ممتمكاتو تعسفا.

كمف ضمف الممارسات التي تتبعيا سمطات االحتبلؿ ىدـ منازؿ الفمسطينييف في القدس ،كقد

مارستيا منذ عاـ  ،1967كاستمرت بيا حتى اآلف ،عف طريؽ أكامر ىدـ إدارية كقضائية ،كتأتي أكامر
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اليدـ ىذه بعدة حجج كذرائع ،منيا حجج قانكنية حسب قكانيف التنظيـ كالبناء كأمنية.كىناؾ أمثمة عديدة

ليدـ المنازؿ في القدس كلكف أخطرىا ما يقتضي ىدـ أحياء بكامميا مثؿ حي سمكاف كحي البستاف ،كمف
حيث القانكف الدكلي فإف ىناؾ تبعات قانكنية عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي في حالة ىدـ مساكف الفمسطينييف

دكف إدانة أكمحاكمة عادلة ،حيث إنو ككفقان التفاقية جنيؼ الرابعة يتبيف أف اليدـ يعتبر جريمة جسيمة
يرتكبيا مف يعطي األكامر فييا كمف ينفذىا ،باإلضافة إلى أف ذلؾ يعتبر جريمة عنصرية.

كمف الممارسات اإلسرائيمية أيضان تجاه حؽ الفمسطينييف في التممؾ قكانيف التنظيـ ،كالبناء ،كرخصة

البناء ،حيث أصدرت سمطات االحتبلؿ عدة قكانيف ذات عبلقة بعممية التنظيـ ،كالبناء كقد شددت ىذه
القكانيف بعد عاـ ،2001حيث فتحت بمدية االحتبلؿ الممفات القديمة لمسكاف الذيف كانكا يكتفكف بدفع

الغرامات المفركضة عمييـ دكف ترخيص البناء ،كاحالتيـ إلى القضاء بحجة اإلخبلؿ بأمر قضائي سابؽ،

كما ضاعفت قيمة الغرامات المفركضة ،ىذا فضبلن عف العراقيؿ الكبيرة التي تكاجو المقدسييف في إصدار

تراخيص البناء ،حيث المبالغ الطائمة كالتي تصؿ إلى  30ألؼ دكالر لمرخصة الكاحدة ،في الكقت الذم
يعاني فيو سكاف القدس مف الفمسطينييف الفقر الشديد ،كما يزيد األمكر تعقيدان تمؾ التعميمات الجديدة

لرخص البناء منذ عاـ  ،2002حيث شممت قيكدان مشددة لمحصكؿ عمى الرخصة أحيانان يستحيؿ تنفيذىا
مف قبؿ الفمسطينييف مثؿ إثبات ممكية األرض في الطابكاإلسرائيمية،كتصريح مف حارس أمبلؾ الغائبيف،

كتصريح مف مكظؼ التسكية،كتصريح مف دائرة مساحة إسرائيؿ ،كتمؾ القيكد أرىقت كاىؿ المقدسييف.
إضافة إلى الممارسات السابقة النتياؾ حؽ التممؾ لمفمسطينييف في القدس ،فإف جدار الفصؿ العنصرم
جاء ليككف السيؼ الذم اقتطع مف أراضي الفمسطينييف في القدس ،كفصميا عف بعضيا البعض ،كعطؿ

الطرؽ التقميدية ،كحكؿ القدس إلى غيتك كبير محاط بالمستكطنات مف كؿ جانب.

يتبيف لمباحث في نياية المبحث أف القدس برمتيا تعاني مف انتياؾ حؽ التممؾ ،في الكقت الذم

يمثؿ فيو ىذا االعتداء انتياكان صارخان لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كقانكف حقكؽ اإلنساف.

139

المبحث الثاني :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق التعميم
يعنػػي حػػؽ التعمػػيـ ،حػػؽ الفػػرد فػػي أف يتمقػػى العمػػـ عمػػف يشػػاء ،كأف ييمقػػف العمػػـ لآلخ ػريف ،كأف يختػػار
برامج تعميمو كمدارسو( .كنعاف)307 :2010 ،
عػػانى المقدسػػيكف مػػف انتيػػاؾ حقيػػـ فػػي التعمػػيـ إلػػى أبعػػد الحػػدكد ،طبلبػان كمعممػػيف كمػػدارس كمنػػاىج.

كيتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث عػػدة محػػاكر تشػػمؿ :معطيػػات حػػكؿ كضػػع التعمػػيـ فػػي القػػدس بعػػد عػػاـ .2000

كاجراءات كممارسػات سػمطات االحػتبلؿ تجػاه حػؽ التعمػيـ لمفمسػطينييف فػي القػدس مػا بػيف عػامي -2000
 ،2013كأثر جدار الفصؿ العنصرم عمى حؽ التعميـ في القدس ،باإلضافة لكجكد صعكبات أخرل تكاجو

التعميـ في القدس.

أولً -معطيات حول وضع التعميم في القدس:

 بمغ عدد الطمبة الممتحقيف لمعاـ الدراسي  2013-2012في جامعات محافظة القدس 13.028
طالبان كطالبة ،كقد بمغ عدد الجامعات في القدس في عاـ  )4( ،2013جامعات ،كعدد الخريجيف

 ،2.686أما عف ىيئة التدريس في الجامعات فقد بمغ لغاية عاـ  (627( 2013عضكان ،كبمغ عدد

ز ثقافياي خبلؿ العاـ ( .2013المركز اإلحصائي
المراكز الثقافية العاممة في محافظة القدس  64مرك ان
الفمسطيني)89-82 :2014 ،

 يتجو خريجك مدارس ككالة الغكث بعد إنياء الصؼ التاسع إلى مدراس القدس الستكماؿ دراستيـ
الثانكية ،كقميميـ يتجينحك المدارس الرسمية ،كغالبيتيـ يتجيكف لمدارس األكقاؼ اإلسبلمية ،كميزانية
ىذه المدارس تتكفؿ بيا ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الدكلية ،كتشمؿ مكازنات ىذه المدارس كدفع

أجرة أبنيتيا السنكية كشراء األثاث كالقرطاسية كالكتب المدرسية كدفع ركاتب المعمميف كالعامميف،

كيدرس الطبلب فييا بالمجاف( .النمرم)31-30 :2008 ،

جدول رقم ()14
يبين عدد المدارس في محافظة القدس حسب الجية المشرفة
الجية المشرفة

2011-2010م

2012-2011م

2013-2012م

2014-2013م

حككمة

103

105

106

111

ككالة الغكث

17

17

17

16

خاصة

101

104

102

103

المجمكع

221

226

225

230

(المركز اإلحصائي الفمسطيني)75 :2014 ،
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جدول رقم ()15
عدد طمبة المدارس في محافظة القدس حسب الجية المشرفة
الجية المشرفة

العدد في العام الدراسي 2013/2012

العدد في العام الدراسي 2014/2013

حككمة

29.891

29.821

ككالة الغكث

6.655

6.393

خاصة

31.947

32.447

المجمكع

68.493

68.661

(المركز اإلحصائي الفمسطيني)76 :2014 ،

كتبلحظ الدراسة مف خبلؿ اإلحصائيات في الجدكليف أعبله ،أف المدارس الخاصة تستحكذ عمى أكبر
عدد مف طمبة المدارس في القدس،كىذا يػدؿ عمػى ضػعؼ دكر السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية فػي التػأثير فػي

العممية التعميمية في القدس.

 الكاقع الصعب عمى الطبلب المقدسيف حيث تؤثر األكضاع اإلنسانية كاالجتماعية ،كاالقتصادية
القاسية التي يعيشيا المقدسيكف في ظؿ االحتبلؿ عمى طبلب مدارس القدس بطرؽ مباشرة كغير

مباشرة ،فعدـ كجكد مصادر تمكيؿ ثابتة كمستقرة ،كعدـ كجكد ميزانيات كافية ،كمستمرة تغطي

احتياجات القطاع التعميمي ،أدل إلى النقص في عدد المدارس ،كعدـ صيانة أك تكسيع القائـ فييا،

كنقص الغرؼ التدريسية ،مما أدل إلى استئجار و
مباف غير مؤىمة ،كحاكيات كأبنية متنقمة كمبلجئ
كمخازف كممرات ،كاستخداميا أماكف لمدراسة تفتقر إلى الحد األدنى مف الظركؼ الصحية

كالتصميمية كالمرافؽ التعميمية المناسبة ،مما أدل إلى ازدحاـ ،كاكتظاظ الصفكؼ الدراسية ،كافتقار

المدارس لممرافؽ ،كالساحات ،كالتجييزات المخبرية ،كالطكاقـ اإلدارية التعميمية ،كالخدمات األساسية
البلزمة لمعممية التعميمية ،كالمبلئمة لمبيئة المدرسية كرياض األطفاؿ ،ناىيؾ عف نقص البرامج لذكم

االحتياجات الخاصة ،كعدـ تكفر األماكف التي تخصص لؤلنشطة البلمنيجية( .باركد/19 ،حزيراف-

يكنيك)2011/

 تعدد الجيات المشرفة عمى التعميـ تتعدد الجيات المشرفة عمى التعميـ في القدس ،بتعدد أنكاع
المدارس ىناؾ ،حيث تنقسـ إلى:
 .1المدارس الحككمية (المدارس التابعة لدائرة األكقاؼ اإلسبلمية):
أنشئت ىذه المدارس في العاـ الدراسي ( ،)1969 -1968كانتشر كجكدىا في داخؿ القدس القديمة
كخارجيا مف أقصى شماليا إلى جنكبيا ،كقد بمغ عدد مدارسيا في مطمع الثمانينات ( )16مدرسة ،ككانت

ىذه المدارس تحت إشراؼ جمعية المقاصد الخيرية حتى مطمع  ،1980كأسند اإلشراؼ عمييا إلى مديرية
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محافظة القدس ،كأيلحقت بدائرة األكقاؼ اإلسبلمية العامة ،لمنحيا مظمة حماية تجاه السمطات اإلسرائيمية،

كقد ارتبطت تعميميان بك ازرة التربية كالتعميـ األردنية ،حتى فؾ االرتباط عاـ  ،1988كبقيت مرتبطة شكميان
مع دائرة األكقاؼ اإلسبلمية ،كعمميان مع منظمة التحرير الفمسطينية ،كمنذ استبلـ السمطة عاـ ،1994
أصبحت تحت الرعاية الرسمية لك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،كىي تشرؼ عمى تعييف المعمميف

كالمعممات كاإلدارييف ،كتكفر مستمزمات المدارس مف لكازـ كأثاث كدفع ركاتب العامميف عمييا.
(محسف)124 :2012 ،

 .2مدارس ك ازرة المعارؼ كبمدية القدس (اإلسرائيمية):
تيشرؼ ىاتاف الجيتاف عمى ( )48مدرسة ،كتتكلى ك ازرة المعارؼ اإلشراؼ عمييا فنيان كمينيان ،بينما
تتقاسـ التمكيؿ مع البمدية ،إذ تينفؽ المعارؼ عمى المدارس األساسية ،أما المدارس الثانكية فيتـ اإلنفاؽ

عمييا مف قبؿ البمدية ،كتشرؼ بمدية القدس عمى تعييف المعمميف كالمعممات كاإلدارييف ،كما تكفر

مستمزمات المدرس مف لكازـ كأثاث ،كتدفع ركاتب العامميف ،كتمتاز ىذه المدارس باالستقرار بسبب ارتفاع
ركاتب المعمميف فييا ،بالمقارنة مع معممي المدارس األخرل ،كيبمغ عدد الطبلب فييا ( )36139كنسبة

الطمبة  %50.38مف طبلب القدس (كحدة شؤكف القدس)12-11 :2008 ،

 .3المدارس الطائفية كاألىمية :كىي تيقسـ إلى نكعيف:
أ .المدارس األىمية التي يممكيا فرد أك مجمكعة أفراد ،أك تتبع لجمعيات غير حككمية (كقد تككف ىيئات
مسيحية أك ىيئات إسبلمية).

ب .المدارس الطائفية التي تشرؼ عمييا الكنيسة ،كتتكزع بيف مدارس تابعة لؤلديرة ،كلمكنائس المكثرية،
كاإلنجيمية ،كاألرثكذكسية.

كتتكزع المدارس الخاصة بيف البمدة القديمة كخارجيا ،فييا تتكاجد داخؿ أسكار القدس القديمة ،كتعتمد
تغطية نفقاتيا عمى الرسكـ المدرسية ،كدعـ الكنائس ليا ماليان ،كتتقاضى خمس مدراس منيا معكنات مالية

م ػػف بمدي ػػة االح ػػتبلؿ ف ػػي الق ػػدس ،كتطب ػػؽ المني ػػاج الفمس ػػطيني م ػػع إدخ ػػاؿ التع ػػديبلت عم ػػى ت ػػدريس المغ ػػة
اإلنجميزيػػة .كمػػا أف الجيػػات المسػػيحية أك اإلسػػبلمية ليسػػت مكحػػدة بػػؿ ىنػػاؾ تعدديػػة لمرجعيػػة مختمفػػة فػػي

اإلشػراؼ ،كىػػذا التعػػدد يسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي اسػػتدامة حالػػة التشػػتت كالتشػػرذـ القائمػػة ،إضػػافة إلػػى غيػػاب
فمسفة تعميمية كرؤية استراتيجية كاضحة تمتمكيا تمؾ المؤسسات( .األسكد ،المكح)174-173 :2012 ،

 .4مدارس ككالة الغكث:
أسس ػػت ى ػػذه الم ػػدارس ف ػػي أعق ػػاب نكب ػػة ع ػػاـ ( ،)1948كبع ػػد اح ػػتبلؿ مدين ػػة الق ػػدس ،كض ػػميا إل ػػى
إسرائيؿ ،رفضػت الككالػة تطبيػؽ المنػاىج اإلسػرائيمية فػي مدارسػيا ،كاسػتمرت فػي تطبيػؽ المنيػاج األردنػي،

142

إل ػػى أف ت ػػـ االنتي ػػاء م ػػف إع ػػداد المني ػػاج الفمس ػػطيني فقام ػػت بتطبيق ػػو ع ػػاـ ( .2010-2000كح ػػدة ش ػػؤكف

القدس)12-11 :2012 ،

 .5مدارس المقاكلة (سخنيف ،الحياة ،المستقبؿ):
ىي مدارس غير رسمية ،كلكف تمقػى االعتػراؼ كالتشػجيع مػف ك ازرة المعػارؼ اإلسػرائيمية ،كعمػى الػرغـ
مف حداثة عمرىا الزمني فإنيا قطعت شكطان كبي انر فػي احتػكاء الطػبلب كالطالبػات ،كتتقاضػى ىػذه المػدارس

رسػ ػػكمان شػ ػػكمية مػ ػػف الطػ ػػبلب بمعػ ػػدؿ " "120شػ ػػيكبلن لطالػ ػػب المرحمػ ػػة االبتدائيػ ػػة ك" "220شػ ػػيكبلن لطالػ ػػب
المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية ،كتقكـ ىذه المدارس بتدريس مسػاقي المغػة العبريػة كمػدنيات (دكلػة إسػرائيؿ)،

إلى جانب المنياج المقرر( .النمرم)32-31 :2008 ،

كىػػذا التعػػدد فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ جعػػؿ مػػدارس القػػدس تفتقػػر إلػػى كجػػكد ىيئػػة منسػػقة أك جامعػػة بػػيف
مدارس القدس األىمية ،كالخاصة كمدارس ككالػة الغػكث الدكليػة ،كذلػؾ مػف أجػؿ حمايػة نفسػيا أكالن كحمايػة

منياجيا ثانيان كعدـ تيكيد التعميـ ثالثان( .النمرم)32 :2008 ،

يتبػػيف لمباحثػػة أن ػو ىنػػاؾ صػػعكبات يعػػاني منيػػا ىػػذا القطػػاع األساسػػي حيػػث يعػػاني قطػػاع التعمػػيـ فػػي

القدس مف تعدد الجيػات المشػرفة عميػو مػف مػدارس حككميػة كمػدارس ك ازرة المعػارؼ كبمديػة القػدس التابعػة

لسػ ػػمطات االحػ ػػتبلؿ ،كمػ ػػدارس ككالػ ػػة الغكث،كمػ ػػدارس المقػ ػػاكالت .مم ػػا يزيػ ػػد مػ ػػف العقبػ ػػات أمػ ػػاـ حصػ ػػكؿ
الفمسطينييف في القدس عمى حقيـ في التعميـ ،كىذا ما يفقد حؽ التعميـ ىكيتو ،كيجعؿ المقدسييف في حالة

اغتراب دائـ.

ثانياً -الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق التعميم لمفمسطينيين في القدس (:)2013-2000
تقكـ سمطات االحتبلؿ بكضػع العقبػات المختمفػة أمػاـ الطالػب فػي الحصػكؿ عمػى حقػو بتعمػيـ إل ازمػي،

جراء الممارسات التي تنتيجيا سػمطات االحػتبلؿ ضػاربة بعػرض
كمجاني جيد ،كتفرض القيكد عمى المعمـ ٌ
الحػائط جميػع القػكانيف كالمكاثيػؽ الدكليػػة التػي تضػػمف ىػذا الحػؽ ،متغاضػػية عػف مسػػؤكلياتيا القانكنيػة تجػػاه
شعب محتؿ( .محسف ،)129 :2012 ،كتتمثؿ ىذه الممارسات كالقيكد في اآلتي:
 -االعتداءات المستمرة عمى مدارس القدس ،كالمكاجيات دائمة الحدكث خارج المدارس ،كبالقرب منيا،

كاالعتقاؿ الكبير لمطبلب أدل إلى تسرب ما نسبتو  %50مف المدارس الثانكية ،فاالحتبلؿ غير مع وػف

في تقديـ خدمات سميمة لنيضة التعميـ في القدس ،كتطكير مدارسيا ،كال يكترث بمستكل الطبلب
كتييئة الجك الدراسي المناسب ليـ ،كيفتح سكؽ العمؿ كذلؾ أماـ األطفاؿ ،مما يساعد عمى تسربيـ،

أضؼ إلى ذلؾ ضعؼ ميزانيات المدارس مما أدل إلى ىجرة ،كتسرب الكثير مف الكفاءات التدريسية

إلى مدارس ك ازرة المعارؼ االحتبللية ،كالتابعة لبمدية االحتبلؿ في القدس ،مما أكجد نقصان في
المدرسيف األكفاء في التخصصات األساسية المطمكبة ،كأدل إلى ضعؼ مستكل التحصيؿ لدل
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الطمبة ،ناىيؾ عف تنصؿ االحتبلؿ مف مسؤكلياتو تجاه السكاف العرب ،كعدـ اىتمامو بالتعميـ،

بتكفير المدارس التي تمبي حاجات المدينة حسب القانكف الدكلي كػػكنو دكلة احتبلؿ ،ضاربان بالحائط
االتفاقيات كالقكانيف الدكلية ،بؿ يعمؿ عمى تطبيؽ ،كدعـ نظاـ الخصخصة في التعميـ ،الذم يفتقد

لنظاـ إشراؼ تربكم حقيقي ،كذلؾ لخمؽ حقائؽ تعميـ جديدة تطمس حؽ ،كحاجة الفمسطينييف لمتعميـ

الحر ،كحقيـ في ذلؾ مثميـ مثؿ باقي شعكب العالـ( .حماد ،الفرا)36-35 :2012 ،

 -لقد دأب االحتبلؿ عمى منع كافة محاكالت التأىيؿ ،كالتطكير لمككادر التعميمية :مف خبلؿ العراقيؿ

التي يضعيا أماـ المعمـ الذم يريد تطكير نفسو كتكممة دراستو ،كعمؿ االحتبلؿ أيضان عمى زيادة

نظاـ الدكاـ ،مما أرىؽ المعمـ الفمسطيني ،باإلضافة إلى تزايد أعداد الطبلب كؿ عاـ ،كتبقى المباني

المدرسية عمى حاليا دكف إضافة جديدة ،أك إف اإلضافة ال تفي بالحاجة المطمكبة ،كىكذا أخذت

زيادة الطبلب في استمرار ،يقابميا عجز سنكم في المباني البلزمة باستمرار أيضان( .زناتي:2010 ،
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 كيضاؼ إلى آثار تقييد الحصكؿ عمى التعميـ نقص الخدمات كالمرافؽ الترفييية ،كالثقافية المتاحػةلػشباب القػدس الشرقية .ففي القدس الغربية ،تكجد  1000حديقة عامة مقابؿ  45حديقة فقط في

القدس الشرقية؛ ك 34مسبحان مقابؿ ثبلثة مسابح في القدس الشرقية؛ ك 26مكتبة عامة مقابؿ

مكتبتيف فقط في القدس الشرقية؛ ك 531مرفقان رياضيان مقابؿ  33فقط في القدس الشرقية ،كتيبرز ىذه
التفاكتات في الخدمات الثقافية ،كاالجتماعية أكجو الحرماف المتجذر الذم يعاني منو السكاف

الفمسطينيكف في القدس( .األكنكتاد)31 :2013 ،

 -كقد قامت سمطات االحتبلؿ بإزالة شعار السمطة الفمسطينية عف إصدارات الك ازرة (قبؿ إدخاليا إلى

مدارسيا كتكزيعيا عمى الطمبة) ،كما قامت بحذؼ العديد مف المفاىيـ ،كالقيـ الفمسطينية الكطنية،
كمنعت تدريس كتب التربية الكطنية ،كاستبداليا بمفاىيـ تشكه الحقائؽ الجغرافية كتزيؼ الحقائؽ

التاريخية ،كيطمس كيشكه العقيدة اإلسبلمية ،كاإلرث الحضارم ،كالثقافي لمفمسطينييف في القدس،
كيعتبر ذلؾ مخالفان لممادة الرابعة مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،التي تنص عمى اتخاذ التدابير التشريعية
اإلدارية إلعماؿ الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ،كما تتنافى مع المادة الثبلثيف مف االتفاقية
نفسيا ،التي تكفؿ لمطفؿ كأسرتو التمتع بثقافتيـ( .جكدة)72 :2006 ،

 تيطالب سمطات االحتبلؿ منذ بداية عاـ  ،2005الطكاقـ المدرسية حاممي بطاقة ىكية الضفة الغربيةالتقدـ بطمب لمحصكؿ عمى تصاريح لمدخكؿ إلى شرقي القدس ،تتقدـ ك ازرة الشؤكف المدنية
الفمسطينية بطمب لمحصكؿ عمى تصاريح بالنيابة عف مدارس األكقاؼ اإلسبلمية ،كمختمؼ المدارس

الخاصة ،كلكف في العاـ  ،2005قامت سمطات االحتبلؿ بمنح " "147تصريحان مف مجمكع ""259

طمبان لمحصكؿ عمى تصاريح دخكؿ تقدمت بيا مديرية التربية في القدس ،ىذه التصاريح سارية
144

و
مساء ،كلفترة ثبلثة أشير ،مما يعني
المفعكؿ ما بيف الساعة الخامسة صباحان لغاية الساعة السابعة
أف الطكاقـ ستضطر مجددان في التقدـ مرة أخرل مف أجؿ الحصكؿ عمى تصاريح جديدة ،تتزايد

الصعكبات عند التقدـ بطمبات لمحصكؿ عمى تصاريح لمطكاقـ العاممة في  43مدرسة خاصة في

القدس الشرقية ،تخدـ  641.13طالبان ،كىذه البيركقراطية المرتبطة بتقديـ طمبات لمحصكؿ عمى

ر أماـ حؽ التعميـ( .مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية التابع لؤلمـ المتحدة أكتشا،
تصاريح تشكؿ عائقان كبي ان

)30 :2007

 كقد تكاصمت خبلؿ  ،2013المشاكؿ التعميمية في القدس مف خبلؿ :نقص الغرؼ الصفية ،كعدـبناء مدارس جديدة مف قبؿ بمدية االحتبلؿ لمطمبة ،مما اضطر األىالي لتسجيؿ أبنائيـ في أماكف
بعيدة عف مكاف سكنيـ في ظؿ تخاذؿ كصمت البمدية ،كقد قامت البمدية مع بداية العاـ الدراسي

الجديد بإغبلؽ صؼ السادس في مدرسة "بئر أيكب االبتدائية" ببمدة سمكاف لعدـ كجكد غرؼ صفية

تكفي الستيعاب الطمبة ،ككزعت الطمبة عف مدارس بعيدة عف سكنيـ .أما المدارس األكثر تضر انر

عاـ  ،2013فيي مدارس األقصى الشرعية حيث تعطمت الدراسة فييا  6أياـ (25-18-12-

 ،)49/ك( ،)5-75/لتأميف اقتحامات المستكطنيف إليو ،كما تشكشت الدراسة في مدرسة دار األيتاـ
المطمة عمى أبكاب المسجد األقصى عدة أياـ كتـ اقتحاميا ،كما أنو تـ إلقاء القنابؿ الصكتية

باتجاىيا .كفي عاـ  ،2012اعتقمت القكات اإلسرائيمية طالبيف مف مدرسة الزىراء كاأليتاـ أثناء

تكاجدىما أماـ باب المدرسة بحجة إلقاء الحجارة( .منى القكاسمي ،االنتياكات اإلسرائيمية في القدس ،عاـ
 ،2013مكقع مؤسسة القدس لمكقؼ كالتراث/2 ،كانكف ثاني -يناير)2014/

 كلـ يقؼ االحتبلؿ عند ىذا الحد ،بؿ قاـ االحتبلؿ بإصدار العديد مف القكانيف الجائرة التي تمسبالمسيرة التعميمية كتعطميا ،كتمنع تحقيؽ أىدافيا  -كمف ىذه القكانيف ما يمي:
 قكانيف تمنع أك تعيؽ إدخاؿ الكتب المدرسية ،كقكانيف تنتيؾ الحؽ في إلزامية كمجانية التعميـ صدراألمر رقـ ( )538مف دافيد ميمكف لسنة  ،1976كقكانيف تمنع أك تعرقؿ المدارس مف مزاكلة عمميا
مثؿ :قانكف رقـ ( )654الصادر في أيمكؿ  ،1980كالذم يستند إلى تعديؿ المادة ( )4مف قانكف

المعارؼ لسنة ( .1933مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)12 :2000 ،

باإلضافة إلى قكانيف متعمقة بإغبلؽ المؤسسات التعميمية كىي ق اررات كقكانيف كثيرة منيا :األمر رقـ

( )378لسنة  ،1970الصادر عف الميجر جنراؿ جابي أكفير( .كنعاف)260 :2009 ،
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 كؿ ما سبؽ يؤدم إلى تسرب الطبلب مف المدارس ،حيث جاء في تقرير لمجاف أكلياء األمكر فيالقدس أف:

أسباب التسرب:
 -1قمة الغرؼ الصفية الستيعاب جميع الطبلب كخاصة المستجديف منيـ.
 -2عدـ تكفير مدارس صناعية أك مينية تناسب قدرات الطبلب العقمية.
 -3الجدار كالحكاجز العسكرية كالمعاناة اليكمية لمطبلب.
 -4السجف كالكضع األمني ،كىذا يعني أف سجف الطالب يحرمو مف مكاصمة تعميمو أك سجف كلي
أمره مما يكره الطالب عمى ترؾ مدرستو ليعمؿ كيعيؿ عائمتو.

 -5جيؿ أكلياء أمكر الطمبة بحؽ أبنائيـ في التعميـ.
 -6البطالة في صفكؼ اآلباء كعدـ قدرتيـ عمى تأميف نفقات أبنائيـ المدرسية.
 -7الزكاج المبكر لمبنات مما يحرميـ مف مكاصمة التعميـ( .تقرير لجاف أكلياء أمكر الطبلب في القدس،
)6 :2007

مما سبؽ يتبيف لمباحثة أف الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ التعميـ لممقدسييف منتيؾ كبصكرة صريحة

م ػػف خ ػػبلؿ :االعت ػػداءات المس ػػتمرة عم ػػى الم ػػدارس كاإلىم ػػاؿ المتعم ػػد لمخ ػػدمات التعميم ػػة كنق ػػص الم ارف ػػؽ
التعميمية كعدـ بناء مدارس جديدة ،إضافة إلى التصاريح التي أصبحت مطمكبػة حػاممي ىكيػة الضػفة ،كػؿ
ما سبؽ يؤدم إلى تسرب الطبلب مف مدارسيـ ،مما يترؾ بالغ األثر فػي المسػيرة التعميمية،كتقػدـ المجتمػع

الفمسطيني في القدس.كيتضح أف جميع تمؾ األساليب تتـ بغطاء قانكني مف قبؿ سمطات االحتبلؿ التي ال
تتأخر في سف أم قانكف يحرـ الفمسطيني مف حقكقو.
اسػػتطاعت إس ػرائيؿ السػػيطرة عمػػى أكثػػر مػػف نصػػؼ طػػبلب المػػدارس ف ػي القػػدس ،لعػػدـ قػػدرة الجانػػب

الفمسػػطيني تػػكفير مػػدارس كافيػػة ،كبسػػبب التغييػػر الكبيػػر كالمفػػاجئ فػػي حركػػة السػػكاف النػػاجـ عػػف جػػدار
الفصؿ العنصرم كقػانكف مركػز الحيػاة ،أصػبح مػف شػبو المسػتحيؿ عمػى الطفػؿ المقدسػي أف يحصػؿ عمػى

مقع ػػد د ارس ػػي ،حي ػػث تض ػػطر الع ػػائبلت المقدس ػػية إل ػػى اس ػػتخداـ العبلق ػػات العائمي ػػة إل ػػى ح ػػد دف ػػع الرش ػػاكل
لمحصػكؿ عمػى مقعػد د ارسػي إلطفػالًيـ ،كتقبػؿ المػػدارس الخاصػة المميػزة مػف يسػتطيع الػدفع عمػى أف يكػػكف
ابػف عائمػػة مرمكقػػة يضػػفي عمػى المدرسػػة سػػمعة طيبػػة ،أمػا أبنػػاء بػػاقي النػػاس فمػا ليػػـ سػػكل المػػدارس التػػي
تػػديرىا ك ازرة المعػػارؼ اإلس ػرائيمية أكالبمديػػة ،كفػػي كػػؿ األح ػكاؿ سػػيجد آالؼ الطػػبلب أنفسػػيـ فػػي الش ػكارع،
كسػػتزداد نسػػبة التس ػػرب مػػف الم ػػدارس ،عػػدا ع ػػف تػػدني المس ػػتكل التعميمػػي .كعم ػػى أيػػة ح ػػاؿ جػػاء التكس ػػع

اإلسرائيمي فػي المػدارس ضػمف حممػة كاسػعة لػربط سػكاف القػدس بالعجمػة اإلسػرائيمية مػف تػأميف كطنػي إلػى

146

تأميف صحي ،كبدت األمكر ككأف إسرائيؿ قد قامت بجزء مف التزاماتيا تجاهن  ،التعميـ ،كلكف بػدأت مبلمػح

المخطط تتضػح تػدريجيان فقػد فػرض عمػى كػؿ مػدارس القػدس الخاصػة مػع بعػض االسػتثناءات ،تعمػيـ المغػة
العبريػػة ،كمػػا يجػػرل اآلف منػػع مػػدارس القػػدس كميػػا مػػف تػػدريس المنيػػاج الفمسػػطيني ،بػػدكف التغيي ػرات التػػي

أجراىا االحتبلؿ عميو ،حيث قاـ بمسػح كػؿ مػا لػو عبلقػة بالتػاري الفمسػطيني كاليكيػةٌ الكطنيػة .إف الخطػكة
القادمػػة ،فػػي حػػاؿ مػػرت الخطػػكة األكلػػى ،سػػتككف بالتأكيػػد فػػرض المنيػػاج اإلسػرائيمي عمػػى مػػدارس القػػدس،
كىك المنياج المطبؽ في األرض المحتمة عاـ ( .1948الجعبة)10 :2012 ،

كىػػذا مػػا يسػػتدعي اتخػػاذ مكقػػؼ قػػكم مػػف قبػػؿ السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية كانقػػاذ مػػا يمكػػف إنقػػاذه مثػػؿ
بناء مدارس كجامعات كمعاىد في القدس كربطيا بالمؤسسات التعميمية في الضفة الغربية كقطاع غػزة ،إف

الفمسطينييف ال يمكف ليـ أف يتقدمكا كينتصركا بدكف تمتعيـ بيذا الحؽ بشكؿ مناسب.
ثالثاً-أثر الجدار عمى الواقع التعميمي لمقدس:

 -مع إتماـ الجدار في منطقة ال اٌرـ ،كضاحية البريد تـ حرماف ( )2000طالب ك( )200معمـ مف

الكصكؿ إلى مدارسيـ داخؿ ىذه المنطقة ،معظـ ىؤالء يأتكف مف القدس ،كالضكاحي المحيطة،
باإلضافة إلى قرابة ( )6500طالب مقدسي يقطنكف في مناطؽ الراـ ،الضاحية بيرنباال ،ككفر عقب،
سيعيؽ الجدار التحاقيـ في مدارس داخؿ القدس .كمنطقة العيزرية ،كأبك ديس التي يبمغ عدد سكانيا

قرابة ( )18ألؼ نسمة كتكجد فييا ( )4مدارس فقط غير قادرة عمى استيعاب التزايد في عدد

الطبلب ،ك( )22%مف طبلب المدارس الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،كالبالغة
( )35مدرسة تضـ ( )11981طالبان ىـ مف حممة ىكية السمطة الكطنية ،كبافتتاح العاـ الدراسي

الجديد سيحرـ قرابة  50%مف المعمميف في ىذه المدارس ىـ مف حممة ىكية السمطة الفمسطينية
كالعدد اإلجمالي ليـ ( )656معممة كمعممان %20 .مف طبلب المدارس الخاصة كالبالغ عددىا ))41

مدرسة تضـ ( )13851طالبان ىـ مف حممة ىكية السمطة الفمسطينية ،محركمكف منذ  ،2006مف

االلتحاؽ بمدارسيـ ،كقرابة ( )%20مف المعمميف في ىذه المدارس ىـ مف حممة السمطة الفمسطينية،

كالعدد اإلجمالي( )840معممان كمعممان .كما أف تكمفة تنقؿ الطبلب سكؼ تيضاعؼ مف نسبة التسرب
مف المدارس ،حيث ال يستطيع السكاد األعظـ مف أىالي الطبلب دفع التكاليؼ الباىظة لمتنقؿ،
نتيجة كضعيـ االقتصادم الصعب ،كالضرائب المرتفعة المفركضة عمى المكاطنيف المقدسييف .كما

أف تنقؿ الطبلب كفرض القيكد األمنية ييشكؿ تيديدان لحياتيـ ،كتسبب التأخير نتيجة إجراءات التفتيش
عمى المعابر التي أقامتيا إسرائيؿ في محيط القدس( .حماد ،الفرا) 32 :2012 ،
 -زيادة كمفة الدراسة نتيجة النتقاؿ الطبلب مف أماكف سكنيـ نحك مدارسيـ التي ستقع بعد اكتماؿ

البناء خارج قراىـ ،كاضطرارىـ استخداـ كسائؿ نقؿ مسافة (15كـ) ،لكصكليـ بالسيارة إلى مدارسيـ،
كامضاء نحك  40دقيقة في الطريؽ إلييا ،كالمركر بنقطة مراقبة ،بينما ال تبعد المدرسة سكل (300
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مت انر) مف نقطة االنطبلؽ في الطرؼ اآلخر مف الجدار .ككثي انر مف ىؤالء التبلميذ تقع مدارسيـ داخؿ

الجدار ،كأف أكثر مف( )%20منيـ يحممكف اليكية الفمسطينية ،كعددان مف المدارس تقع في مكاقع
متضررة بشكؿ مباشر ،كيفصميا الجدار عف المدينة المقدسة كمدارس في بمدة الزعيـ الكاقعة شرؽ

مدينة القدس ،كالمدارس في مخيـ شعفاط كعناتا ،ككذلؾ مدارس الراـ ،كضاحية البريد ،كالتي فصميا

الجدار العنصرم عف المدينة ،كأعاؽ كصكؿ الطمبة كالمعمميف إلى مدارسيـ ،كينتقؿ الطمبة،
كالمعممكف عبر الحكاجز العسكرية ،كجدار الضـ يكميان ليصمكا إلى مدارسيـ الكاقعة داخؿ الجدار أك

خارجو مما يؤثر سمبان عمى المسيرة التعميمية ،حيث يكجد في القدس ( )38مدرسة تابعة لمديرية

التربية كالتعميـ ،تقع ( )11مدرسة فييا خارج الجدار ك( )27مدرسة داخمو( .المدني- 213 : 2012 ،
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 كقد أصدرت ككالة الغكث الدكلية تقري انر بينت فيو أف الجدار يؤثر عمى خدمات التعميـ بمستكياتياالمختمفة بما في ذلؾ الطمبة كالمعممكف ،كيؤثر أيضان عمى تشغيؿ مدارس (األكنركا) ،كيمنع كصكؿ

الطمبة البلجئيف إلى مدارس األكنركا كالسمطة الفمسطينية ،كخمصت الككالة إلى أف ( )86معممان

ك( )260طالبان في مدارس الغكث متضرريف مف الجدار في تحركاتيـ اليكمية( .حماد)106 :2009 ،

 كتعاني المدارس في القدس مف عدـ تكفر الكفاءات التعميمية بسبب الجدار ،كالحصار المفركض عمىالمدينة ،كارتفاع أجكر المعمميف مف حممة ىكية القدس ،ككذلؾ تكاجو صعكبات مالية بسبب عدـ

كفاية األقساط المدرسية،كأيضان تعاني ىذه المدارس مف ارتفاع قيمة ىذه اإليجارات ألبنيتيا

(جبريؿ)46 :2010 ،

 كبالنسبة لتأثير الجدار عمى التعميـ العالي ،كالميني ،كحتى العاـ  ،2000كاف باستطاعة طبلبالضفة الغربية الكصكؿ إلى المدرسة الصناعية العربية في قمنديا الكاقعة اليكـ داخؿ منطقة عطاركت

الصناعية.كمعظـ طبلب المدرسة كالبالغ عددىـ ) )300طالب باإلضافة إلى المعمميف ىـ مف حممة
ىكية السمطة الفمسطينية ،كاغبلؽ مدخؿ المدرسة ،كبناء الجدار أدل إلى منع كصكؿ الطبلب

كالمعمميف ،كتعرض إدارة المدرسة إلى المبلحقة القانكنية ،نتيجة تشغيميا معمميف مف حممة ىكية

السمطة ،ىذا كسعي سمطات االحتبلؿ إلى إخراج المدرسة مف داخؿ المستكطنة الصناعية ييدد كجكد

ىذه المؤسسة العربية ،كيعرضيا لئلغبلؽ ،باإلضافة إلى أف معظـ طبلب ،كمعممي المدارس

الصناعية األخرل (دار األيتاـ اإلسبلمية ،المدرسة المكثرية الصناعية) ىـ مف مناطؽ الضفة

الغربية ،كأصبح مجرد دخكليـ لمقدس ،كاقامتيـ في الجناح الداخمي جناية يحاسب عمييا قانكف دكلة
االحتبلؿ المفركض منذ بدء تنفيذ سياسة اإلغبلؽ العاـ منذ  ،1993كبالنسبة لمطمبة الجامعييف
فسيحرـ الطمبة الجامعييف المقدسييف مف الكصكؿ إلى جامعاتيـ ،فقرابة  40%مف طمبة جامعة

القدس ىـ مف أبناء المدينة كسيزيد الجدار مف معاناة تنقميـ إلى الحرـ الجامعي في أبك ديس ،عدد
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و
مساك ليؤالء يتمقكف تعميميـ العالي في جامعة بيت لحـ ،كنسبة أقؿ مف الطبلب الجامعييف
المقدسييف يدرسكف في جامعة بيرزيت( .حماد ،الفرا)33 :2012 ،

 كبناء عمى ما سبؽ فقد أكجد الجدار صعكبات كمشكبلت لمطمبة ،كالمعمميف في الكصكؿ إلى أماكفعمميـ ،كبمكجب المادة ( )50مف اتفاقية جنيؼ الرابعة يتكجب عمى سمطة االحتبلؿ أف تيسر العمؿ

المبلئـ لكؿ المؤسسات المختصة لمعناية باألطفاؿ ،كتعميميـ ،غير أف الجدار قد أثر تأثي انر كبي انر عمى
قطاع التعميـ الفمسطيني إذ حاؿ بيف الكثير مف الطبلب ،كالمعمميف كبيف الكصكؿ إلى مدارسيـ

كجامعاتيـ( .شعباف)40 :2006 ،

كيبلحظ الباحث مما سبؽ األثر البالغ الذم يسببو جدار الفصؿ العنصرم مف انتياؾ لحؽ

الفمسطينييف في التعميـ في القدس ،كالسيما حرماف عدد كبير مف الطمبة مف الذىاب إلى مدارسيـ في

القدس باإلضافة إلى إعاقة الكثيريف مف الكصكؿ إلى مدارسيـ ،مما يؤدم إلى زيادة التكاليؼ الباىظة

لمتنقؿ كالكصكؿ لمدارسيـ ،كحتى التعميـ العالي ،كالميني فقد تأثرت العديد مف المؤسسات التعميمية مثؿ:
جامعة القدس كالمدرسة الصناعية العربية كغيرىـ ،حيث يتـ حرماف الطمبة مف الكصكؿ إلى جامعاتيـ،

كمعاىدىـ داخؿ مدينة القدس.كما سبؽ يعد انتياكان صارخان التفاقية جنيؼ الرابعة كالسيما المادة ()50
التي تكجب سمطات االحتبلؿ عمى تيسير عمؿ المؤسسات التعميمة لممارسة الخدمات التعميمية

لممكاطنيف.

كترل الدراسة أنو لـ يخ يؿ حؽ التعميـ مف ممارسات كأساليب سمطات االحتبلؿ التي تؤثر عمى تقديـ
خدمات تعميمية جيدة تنيض بو ،كذلؾ مف خبلؿ العراقيؿ التي يضعيا أماـ المقدسيكف بيدؼ إضعاؼ
حصكليـ عمى حقيـ المشركع في التعميـ ،كمف ىذه العراقيؿ ما يتـ كضعيا أماـ المعمـ الفمسطيني

كالطالب كالمنياج .فعمى صعيد الممارسات االحتبللية ضد المعمميف في القدس منع معممي الضفة الغربية
مف أداء عمميـ داخؿ مدينة القدس ،كتأخير كصكليـ بسبب الحكاجز العسكرية ،كيحد االحتبلؿ مف
تطكير المعمميف ألنفسيـ ،كمطالبتيـ لمحصكؿ عمى تصاريح لدخكؿ القدس ،كأما عمى صعيد الطبلب فإف

ىناؾ نقصان شديدان في تقديـ الخدمات التعميمية حيث تصر سمطات االحتبلؿ عمى منع بناء مدارس جديدة

في القدس مما يضطر الطبلب إلى قطع مسافة طكيمة لمكصكؿ إلى مدارسيـ ،باإلضافة إلى عدـ تكفر

غرؼ صفية كافية لؤلعداد المكجكدة مما يسبب ازدحامان داخؿ الفصكؿ ،كعدـ تكفر مدارس مينية،

كصناعية تناسب قدرات الطبلب العقمية.

كتضع سمطات االحتبلؿ العراقيؿ أماـ المناىج التعميمية ،حيث قامت بإزالة شعار السمطة الفمسطينية

عف إصدارات الك ازرة ،كعممت عمى حذؼ الكثير مف المفاىيـ ،كالقيـ الفمسطينية الكطنية ،كمنعت تدريس
كتب التربية الكطنية ،كاستبدلتيا بمناىج إسرائيمية تشكه ،كتزيؼ الحقائؽ ،مما ترؾ بالغ األثر عمى

الفمسطينييف في القدس كالعيش في حالة اغتراب ،كىـ عمى أرضيـ.
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كقد كاف لجدار الفصؿ العنصرم أثر عمى ممارسة الفمسطينييف في القدس لحقيـ في التعميـ ،حيث

إف الكثير مف سكاف ضكاحي القدس مثؿ مناطؽ الراـ ،كبيرنباال ،ككفر عقب ،يعيؽ الجدار التحاقيـ في
مدارس داخؿ القدس ،كما أف ىناؾ مدارس تضـ عددان كبي انر مف حممة اليكية الفمسطينية (طبلبان كمعمميف)
يحرميـ جدار الفصؿ العنصرم مف الكصكؿ إلى مدارسيـ بسيكلة ،مما يؤدم إلى زيادة تكمفة الدراسة مف

حيث الماؿ كالكقت نتيجة لكقكع المدارس داخؿ الجدار كخارج قراىـ ،كتغطي سمطات االحتبلؿ جميع
ممارساتيا بقكانيف إسرائيمية تفصميا عمى حسب أىدافيا ،كأيديكلكجيتيا الصييكنية.
كحتى بكجكد ىذه القكانيف فإف ىذه الممارسات تعتبر مخالفة التفاقية جنيؼ الرابعة ،كالسيما المادة
( ،)50كالتي تكجب عمى سمطات االحتبلؿ عمى تيسير عمؿ المؤسسات التعميمية لتقديـ الخدمات
التعميمية لممكاطنيف ،كما أف ىذه الممارسات مخالفة التفاقية حقكؽ الطفؿ ،كالسيما المادة ( )4التي تدعك
إلى اتخاذ التدابير التشريعية ،كاإلدارية إلعماؿ الحقكؽ االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالثقافية لمسكاف ،كما
تتنافي تمؾ الممارسات مع المادة ( )30مف االتفاقية ذاتيا ،كالتي تكفؿ لمطفؿ ،كأسرتو التمتع بثقافتيـ.
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المبحث الثالث :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق العالج
مقدمة:
يقصػد بػالحؽ فػػي العػبلج ىػػك التػزاـ الدكلػػة برعايػة األفػراد فػي حالػػة المػرض كاإلصػػابة بػالعجز ،كالفقػػر
كتػػأميف مكاطنييػػا مػػف الناحيػػة الصػػحية بإقامػػة المستشػػفيات ،كدكر العػػبلج كتيسػػير سػػبؿ العػػبلج المجػػاني

كالخدمات الطبية الشاممة ،كرعاية الطفكلػة كاألمكمػة ،كمػا يتضػمف كفالػة التػأميف الصػحي لؤلفػراد ،ككسػائؿ
العبلج المجاني( .كنعاف)305 :2010 ،

الح ػػؽ ف ػػي الص ػػحة كالع ػػبلج مثب ػػت كمنص ػػكص عمي ػػو ف ػػي مكاثي ػػؽ كاعبلن ػػات عدي ػػدة ،حي ػػث ج ػػاء ف ػػي

"اإلع ػػبلف الع ػػالمي لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف" لع ػػاـ  ،1948الم ػػادة "" :"1/25لك ػػؿ ش ػػخص الح ػػؽ ف ػػي مس ػػتكل م ػػف
المعيشػػة كػ و
ػاؼ لممحافظػػة عمػػى الصػػحة كالرفاىيػػة لػػو كألس ػرتو ،كبتضػػمف ذلػػؾ التغذيػػة كالممػػبس كالمسػػكف

كالعنايػػة الطبيػػة ،ككػػذلؾ الخػػدمات االجتماعيػػة البلزمػػة ،كلػػو الحػػؽ فػػي تػػأميف معيشػػتو فػػي حػػاالت البطالػػة

كالمػػرض كالعجػػز كالترمػػؿ كالشػػيخكخة ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف فقػػداف كسػػائؿ العػػيش نتيجػػة لظػػركؼ خارجػػة عػػف

إرادات ػػو" ،كف ػػي "العي ػػد ال ػػدكلي الخ ػػاص ب ػػالحقكؽ االقتص ػػادية ،كاالجتماعي ػػة كالثقافي ػػة" لع ػػاـ  ،1966الم ػػادة

"" :"1/12تيقػػر الػػدكؿ األط ػراؼ فػػي ىػػذا العيػػد بحػػؽ كػػؿ إنسػػاف فػػي المجتمػػع كبػػأعمى مسػػتكل مػػف الصػػحة
الجسمية كالعقمية ،الذم يمكف بمكغو"( .جاد اهلل)31 :2013 ،
كبمكج ػػب الم ػػادة ( )12الفقػ ػرة ( )1م ػػف االتفاقي ػػة الدكلي ػػة بش ػػأف الحق ػػكؽ االقتص ػػادية ،كاالجتماعيػػػة،
كالثقافيػة ،كالتػي تػنص عمػى أف (تقػر الػدكؿ األطػراؼ فػي االتفاقيػة الحاليػة بحػؽ كػؿ فػرد فػي التمتػع بػأعمى
مستكل ممكف مف الصحة البدنية كالعقمية)( .شعباف)40 :2006 ،

كباإلشػػارة إلػػى المػػادة ( )56مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة التػػي تكجػػب عمػػى دكلػػة االحػػتبلؿ أف تػػؤمف
الشػؤكف الطبيػػة كالصػػحة العامػػة بمعكنػػة السػمطات الكطنيػػة كالمحميػػة( .شػػعباف ،)71 :2006 ،كمػػا أف المػػادة
الػكاردة فػػي دسػتكر منظمػػة الصػحة العالميػػة تقػر بػػأف الحػؽ فػػي الصػحة يشػػمؿ طائفػة عريضػػة مػف العكامػػؿ
االجتماعيػػة كاالقتصػػادية التػػي تييػػئ الظػػركؼ التػػي تسػػمح لمنػػاس بػػأف يعيش ػكا حيػػاة صػػحية ،كمػػا تشػػمؿ

المقكمػ ػػات األساسػ ػػية لمصػ ػػحة ،مثػ ػػؿ الغػ ػػذاء كالتغذية،كالمسػ ػػكف كالحصػ ػػكؿ عمػ ػػى ميػ ػػاه الشػ ػػرب المأمكنػ ػػة،
كاإلصحاح الكافي ،كالعمؿ في ظركؼ آمنة كبيئة صحية( .خماش)75 :2013 ،

أولً-األوضاع الصحية في القدس:

أ .بعض معطيات حول الوضع الصحي في القدس:

ير ،كتبمغ نسبة إشغاؿ األسرة
 يكجد في مدينة القدس سبع مستشفيات فمسطينية ،بمعدؿ " "563سر ان" ،"54كاف  % 83مف المقدسييف لدييـ تأميف صحي %90 ،داخؿ حدكد بمدية القدس ،كيتضح مف
ذلؾ أف عيادات التأميف الصحي اإلسرائيمي (ككباتحكليـ) ىي أكثر العيادات استخدامان ،كىناؾ نسبة ال
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ييستياف بيا قػػد تتخطى  %20مف أفراد األسر المؤمنة يراجعكف عيادات أطباء خاصة لتمقى العبلج،
أك مراكز طبية أخرل كالتابعة لككالة الغكث أك جمعيات خيرية إسبلمية( .مسؾ)42 :2013 ،
 بينما بمغ عدد مراكز الرعاية األكلية في محافظة القدس ( )45مرك انز في العاـ  ،2012تشرؼ عمييامنظمات غير حككمية ،كككالة الغكث الدكلية كك ازرة الصحة ،في حيف كاف ىناؾ  9مستشفيات عاممة

بسعة ( )642سري انر في العاـ  ،2012كبالنسبة لفعاليات المستشفيات في العاـ 2012ـ فقد بمغ عدد

الحاالت المخرجة (االخراجات) في مستشفيات القدس  31.969مريضان ،كبمغ عدد األياـ التمريضية

في المستشفيات نفسيا %64.6كما بمغ عدد العمميات الجراحية المنجزة  16.072عممية جراحية.
(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)69 :2014 ،

 بمغت نسبة المصابيف بالسكرم كيتمقكف عبلجان ،%5.4كنسبة المصابيف بارتفاع ضغط الدـ كيتمقكفعبلجان ،%6.1 %5.3مف األطفاؿ تحت سػػف الخامسة يعانكف مف فقر الدـ .ارتفاع نسبة تعاطي

المخدرات بيف فئة الشباب يظير بشكؿ ممحكظ( .المعاني)47 :2013 ،

 -كصؿ عدد سكاف القدس لمعاـ  ،2012حكالي  400000نسمة ،تشكؿ  %9.2مف مجمكع سكاف

الشعب الفمسطيني منيـ  %50.9ذككر %49.1،إناثان ،نسبة األفراد أقؿ مف  15سنة ،% 38.6
كنسبة السكاف فكؽ  60سنة ( %4.7في العاـ  ،2010مقارنة مع  %5.3عاـ ( .)2005المعاني،

)47 :2013

 بمغت نسبة المشمكليف بالتأميف الصحي في محافظة القدس  ،%92.4حيث ليكحظ انخفاض النسبةإلى  %84.8في المنطقة  J2مقابؿ  %97.1في منطقة  ،J1كقد سجمت نسبة المؤمنيف في محافظة
القدس بالتأميف اإلسرائيمي (ككباتحكليـ) األعمى في منطقة  J1إذ بمغت  %95.5مقابؿ  %6.6في

منطقة ( .J2الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)71:2014 ،

 بمغت نسبة الفمسطينييف في محافظة القدس المصابيف بأمراض السكرم كيتمقكف عبلجان  %5.6مفمجمكع السكاف ،كنسبة المصابيف بأمراض ضغط الدـ كيتمقكف عبلجان  %5.4مف مجمكع السكاف في

محافظة القدس( .المرجع السابؽ)71:

ب .المؤسسات الصحية في القدس:
ىناؾ ثبلث جيات رئيسية تتكلى تقديـ الخدمات الصػحية فػي القػدس ،كىػي :المؤسسػات األىميػة غيػر
الحككميػػة ،ككالػػة غػػكث كتشػػغيؿ البلجئػػيف ،كالقطػػاع الخػػاص ،كتشػػكؿ المؤسسػػات األىميػػة الطػػرؼ ال ػرئيس
بينيا ،حيث تقدـ معظػـ الخػدمات كبخاصػة خػدمات الرعايػة الثانكيػة ،كمػف أىػـ ىػذه المستشػفيات مستشػفى

المقاصػد الخيريػة ،كالتػي تشػمؿ مصػركفاتيا الشػيرية  10مميػكف شػيكؿ ،بينمػا دخػؿ المستشػفى شػػيريان 8.5
مميكف شيكؿ ،كمستشػفى أكغسػتا فيكتكريػا (المطمػع) الػذم يػديره االتحػاد المػكثرم العػالمي كيتعاقػد مػع ككالػة
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الغػػكث الصػػالح المرضػػى البلجئػػيف فػػي القػػدس كفػػي خارجيػػا ،كمستشػػفى سػػانت جكزيػػؼ ،كمستشػػفى سػػاف

رحػػة النسػػائية( .جػ ػػاد
جػػكف كمستشػػفى جمعيػػة اليػػبلؿ األحمػػر الفمسػػطيني ،كمستشػػفى الػػدجاني لم ػكالدة كالج ا

اهلل)30 :2013 ،

كيبلحظ الباحث غياب المؤسسات الصحية التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية فػي القػدس ،فػي الكقػت
الذم تككف فيو القدس بأشد الحاجة لتمؾ المؤسسات.
ثانياً-الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق الصحة لمفمسطينيين في القدس (2013 –2000م):
تترؾ الممارسات اإلسػرائيمية أثػ انر عمػى الكضػع الصػحي فػي مدينػة القػدس ،فيػك يتػأثر نتيجػة السػتمرار

سياسة اإلغػبلؽ ،كعػزؿ المدينػة المقدسػة مػف جيػة كاسػتمرار الحاجػة لمطػكارئ ،كمتطمباتيػا مػف جيػة أخػرل
كتأثيرىػػا عمػػى تنميػػة القطػػاع الصػػحي فػػي مدينػػة القػػدس ،كقػػد جػػاء القػػانكف الصػػحي "اإلس ػرائيمي" الػػذم بػػدأ
سريانو في األكؿ مف كانكف الثاني عاـ  ،1995ليمغي جميع القيكد التي كانػت تضػعيا صػناديؽ المرضػى

كشػػركط لتػػكفير التػػأميف الصػػحي ،كعميػػو أصػػبح التػػأميف إجباري ػان كمرتبط ػان بالتػػأميف الػػكطني ،بحيػػث شػػمؿ

طبػؽ فػػي شػرقي القػػدس ككنيػػا مػف الناحيػػة القانكنيػة اإلسػرائيمية تابعػػة
جميػع طبقػػات المجتمػع ،ىػػذا القػػانكف ٌ
لمسيادة اإلسػرائيمية ،فشػمؿ سػكاف القػدس أك الحػامميف ليكيػة "إسػرائيمية" مػف سػكانيا ،فباتػت كػؿ مؤسسػة أك
شركة تدفع أك تقتطع مف ركاتب مكظفييا لتغطية التأميف الصحي( .مسؾ)41 :2013 ،

 مف الكاضح عمى مر التاري أف مستشفيات القدس كانت تعتمد عمى كصكؿ األفراد الفمسطينييف إلييام ػػف داخ ػػؿ الق ػػدس كخارجي ػػا ،كمن ػػذ ع ػػاـ  ،1994كتحدي ػػدان عن ػػدما ت ػػـ الفص ػػؿ السياس ػػي ب ػػيف الق ػػدس،
كالضفة ،حيث قامت إسرائيؿ بالسػيطرة الكاممػة عمػى نظػاـ الرعايػة الصػحية األكليػة كنظػاـ التحػكيبلت

لممرضػػى ،كلػػـ يكػػف ىنػػاؾ إمكانيػػة لمقاكمػػة ىػػذا التصػػرؼ اإلسػرائيمي ،كبقيػػت مستشػػفيات القػػدس دكف
رافد مف المرضى الفمسطينييف حتى عاـ  ،1995كلػـ يكػف ىنػاؾ اسػتثمارات إسػرائيمية تػذكر لمخػدمات

الصػػحية فػػي شػػرؽ القػػدس سػػكل عيػػادتيف صػػحيتيف تحػػت إدارة صػػندكؽ المرضػػى ،كاعتبػػا انر مػػف العػػاـ

 ،1995طبقت إسػرائيؿ نظػاـ التػأميف الصػحي الشػامؿ كاإلجبػارم ضػمف سػمة خػدمات صػحية محػددة
نتيجػػة ليػػذا الكضػػع ،اضػػطرت مستشػػفيات القػػدس الشػرقية إلػػى العمػػؿ عمػػى مقاكمػػة ىػػذا الكضػػع ،ففػػي

العػػاـ  ،2005تػػـ تسػػجيؿ أكبػػر نسػػبة تحػػكيبلت مػػف ك ازرة الصػػحة إلػػى ىػػذه الشػػبكة ،ممػػا سػػاعد فػػي
دعميا ،كرفع نسبة اإلشغاؿ فييا ،كقد أثبت ىذا النمكذج مف الشبكة فاعميتػو مػف حيػث إقبػاؿ الجيػات

زرة الصػحة الفمسػػطينية( .المعػاني:2013 ،
المانحػة عمػػى المسػاعدة ،ككػػذلؾ تفعيػؿ فػػرص التعاقػد مػػع ك ا
)46

 كعنػػد الحػػديث عػػف حػػؽ العػػبلج لمفمسػػطينييف فػػي القػػدس ،فػػإف المقارنػػة يجػػب أف تػػتـ بػػيف مػػدل تحقيػػؽىػػذا الحػػؽ لممقدسػػييف ،كبمػػا كصػػمو المجتمػػع اإلس ػرائيمي الػػذم فػػرض منظكمتػػو االقتصػػادية كالسياسػػية

بشكؿ سافر في أعقاب االحتبلؿ اإلسرائيمي لممدينة عاـ  ،1967كعمؿ عمى تجريدىا مػف العديػد مػف
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المقكمػػات اإلنمائيػػة الصػػحية بشػػكؿ مقصػػكد ،فقػػد أقػػدـ االحػػتبلؿ عبػػر سمسػػمة مػػف اإلج ػراءات ،إلػػى
ضرب البنية األساسية لمخدمات الصحية الكطنية في القدس ،كفي اتخاذ مجمكعة مف التػدابير إلتبػاع

الم ارفػػؽ الصػػحية إلػػى النظػػاـ الصػػحي اإلس ػرائيمي ،فػػي محاكل ػة منػػو إلػػى إلحػػاؽ المقدسػػييف كجعمي ػـ
معتمػػديف بشػػكؿ أساسػػي كمطمػػؽ عمػػى الػػنظـ المختمفػػة التػػي يػػتحكـ فييػػا ،فػػي محاكلػػة إلػػى اإلمسػػاؾ

كال ػػتحكـ بزم ػػاـ حي ػػاتيـ اليكمي ػػة كافق ػػادىـ عناص ػػر اس ػػتقبلليـ ،ف ػػأغمؽ بن ػػؾ ال ػػدـ المرك ػػزم ،كالمختب ػػر
المرك ػػزم ،كمرك ػػز مكافح ػػة الس ػػؿ ،كح ػ ػ َّػكؿ المستش ػػفى الحك ػػكمي إل ػػى مرك ػػز الش ػػرطة ،كم ػػف ث ػػـ أغم ػػؽ

مستشفى "اليكسػبيس" ،المستشػفى الكحيػد فػي البمػدة القديمػة ،كقػاـ بسمسػمة مػف اإلجػراءات لتجديػد تقػدـ
المنش ػػآت غي ػػر الحككمي ػػة الص ػػحية ف ػػي المدين ػػة ،كأجب ػػر الع ػػامميف الص ػػحييف عم ػػى التق ػػدـ لمت ػػرخص

اإلسػرائيمي ،كمنػػع غيػػر المقدسػػييف مػػف إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى ىػػذه التػراخيص فػػي خطػػكة تيػػدؼ إلػػى

ضرب المنشآت الصحية كتجريد المؤسسات الصحية مف القكل البشرية عمػى كافػة الصػعد .باإلضػافة
إلى سمسمة مف اإلجراءات كالتمييز ضد المؤسسات الصحية الكطنية( .خماش)76-75 :2013 ،

 كلػػك تأممنػػا الكضػػع الصػػحي ف ػػي القػػدس الش ػرقية ،كقارنػػا بمػػا ى ػػك عميػػو غػػرب المدينػػة ،لرأينػػا ص ػػكرةفاضحة لمستكل التمييز العنصرم الذم تمارسو سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمية بػيف شػطرم المدينػة فػي

ىػػذا القطػػاع ،مثػػؿ كػػؿ القطاعػػات األخػػرل ،سػكاء فػػي مسػػتكل الطبابػػة ،أـ حالػػة المستشػػفيات كاألجيػزة
المتكافرة فييا ،كنسبة األطباء كاألسرة إلى نسبة المكاطنيف المحتاجيف لمعبلج كالرعاية الصحية كغيرىا

مف الشؤكف الصحية في المجاالت المختمفة( .دائرة شؤكف القدس)12 :2013 ،

 الكضع الصحي في القدس يتأثر بزيادة الفقػر نتيجػة الحصػار االقتصػادم ،كاسػتمرار اإلغػبلؽ ،كعػزؿخطر بتػدىكر
القدس مف جية،كاستمرار الحاجة لمطكارئ كمتطمباتيا مف جية أخرل .يتضح أف ىناؾ
ان

مممكس لمخدمات الصحية مف حيث النقص في بعض االختصاصات الطبية ،كفي أنظمػة اإلسػعاؼ،

كالطػكارئ ،كفػػي خػػدمات الصػػحة النفسػػية كالتأىيميػػة إضػػافة إالػػى مػػدمني المخػػدرات كعبلجيػػـ ،كنقػػص
في الرعاية الصحية الشاممة كخاصة التي تعتمد عمػى التنميػة الصػحية .بعػض الم اركػز الطبيػة عقػدت

اتفاقات مع صناديؽ المرضى اإلسرائيمية ،حيث يقدمكف خدمات ثانكية ،لكف خدمات الرعاية الصحية
األكلي ػػة ش ػػبو معدكم ػػة ،كغالبػ ػان م ػػا تعم ػػؿ ى ػػذه الم ارك ػػز دكف رقاب ػػة ،كاشػ ػ ارؼ كمرجعي ػػة .كك ػػذلؾ نق ػػص

التمكي ػػؿ ،كاالعتم ػػاد عم ػػى التمكي ػػؿ الخ ػػارجي،كفقر البني ػػة التحتي ػػة لمص ػػحة ف ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية قياسػ ػان
بالقدس الغربية بمػا فييػا الصػحة حيػث ينتشػر التمػكث البيئػي ،كاالزدحػاـ ،كمعالجػة النفايػات المختمفػة،

كانعداـ الصحة المنزلية بما فييا تمديدات المجارم كالمياه( .االئتبلؼ األىمي لمػدفاع عػف حقػكؽ الفمسػطينييف

في القدس ،)18 :2007 ،فثمة نقص بقرابة  50كيمك مت انر مف خطكط الصرؼ الصحي ،فاسػتخداـ آبػار

االمتص ػػاص ب ػػدالن عني ػػا ،تف ػػيض آب ػػار الص ػػرؼ مػ ػ ار انر كتكػ ػ ار انر ،كتتس ػػبب ف ػػي مض ػػار ص ػػحية خطيػ ػرة،
صعكبة متكاصمة في الربط بشبكة المياه( .مكقع مفكضية العبلقات الكطنية)2013 :
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 كمف أكثر المؤسسػات اإلسػرائيمية التػي تمػارس التمييػز العنصػرم كتتػداخؿ مػع ك ازرات إسػرائيمية أخػرللتنفيذ سياسة التطيير العرقي ضد المقدسييف الفمسطينييف ىي مؤسسة التأميف الكطني كىي التي تقدـ

منح الكالدة لتغطية نفقات الكالدة في المستشػفيات ،كمػا تػدفع مخصصػات لؤلطفػاؿ دكف الثامنػة عشػرة
كمخصصات شيخكخة لمف بمغكا الخامسة كالستيف فما فكؽ ،كمخصصات بطالػة كمخصصػات عجػز

لممصػػابيف بعاىػػات أك أمػراض تعػػيقيـ عػػف العمػػؿ ،كمػػا أنيػػا مرتبطػػة بالتػػأميف الصػػحي ،كىػػي ال تقػػدـ
ىذه الخدمات مجانان بؿ مقابؿ خصػكمات تقتطػع مػف ركاتػب كدخػؿ المػكاطنيف المقدسػييف ،إالٌ أف ىػذه
المؤسسة تعمؿ المستحيؿ في سبيؿ عدـ إعطاء المكاطنيف المقدسييف حقكقيـ تحف مزاعـ شتى ،منيػا

ع ػػدـ االعتػ ػراؼ بنس ػػبة العجػ ػزة كالمرض ػػى،كعدـ دف ػػع مخصص ػػات بطال ػػة لغالبي ػػة المػ ػكاطنيف ،كقط ػػع

المخصصات األخرل( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)103-102 :2000 ،

 إف تعامػػؿ مؤسسػػة التػػأميف الػػكطني مػػع المػكاطنيف المقدسػػييف يقػػكـ عمػػى أسػػاس عنصػػرم كييػػدؼ إلػػىسمب المكاطف حقكقو ،حيث تعمؿ المستحيؿ لمتيرب مف دفػع الحقػكؽ تحػت مػزاعـ شػتى ،أىميػا عػدـ

سػػكف الم ػكاطنيف داخػػؿ حػػدكد البمديػػة ،ىادفػػة مػػف ذلػػؾ حرمػػانيـ مػػف حقيػػـ فػػي التػػأميف االجتمػػاعي،
كالصحي كتركيـ نيبان لؤلمراض ،عممان بأنو كبحسب بعض مراكز حقكؽ اإلنساف العاممة في القػدس،
فإف لدل مؤسسة التأميف الكطني العديػد مػف الممفػات العالقػة،كالتي تثبػت بػأف أصػحابيا يقيمػكف داخػؿ

حػػدكد البمديػػة ،كلػػيس خارجيػػا ،كفػػي الكقػػت نفسػػو فػػإف مؤسسػػة التػػأميف الػػكطني تعتبػػر كػػؿ مقدس ػػية
متزكجػػة مػػف زكج غيػػر مقدسػػي ،أنيػػا مقيمػػة خػػارج حػػدكد "بمديػػة القػػدس" ،مػػا لػػـ تثبػػت مؤسسػػة التػػأميف

الػكطني خػػبلؼ ذلػػؾ ،كىػذا اإلثبػػات مػػف قبػؿ المؤسسػػة يسػػتغرؽ كقتػان طػػكيبلن يتػراكح بػيف سػػنة إلػػى سػػنة
كنصػػؼ عمم ػان بػػأف اإلج ػراءات المتعمقػػة باإلس ػرائيمييف ال تسػػتغرؽ أكثػػر مػػف شػػيريف إلػػى ثبلثػػة أشػػير.

(الدكيؾ)65 :2002 ،

كعمى الرغـ مف التػزاـ المػكاطنيف المقدسػييف الػذيف يسػكنكف األحيػاء التابعػة لبمديػة القػدس بػدفع مبػالغ

الت ػػأميف الص ػػحي لض ػػماف عبلجي ػػـ ،إالٌ أني ػػـ ال يس ػػتطيعكف الكص ػػكؿ لممستش ػػفيات داخ ػػؿ الق ػػدس ،بس ػػبب
تأخيرىـ مف قبؿ جنكد االحتبلؿ ،فيضطركف لمعبلج في العيادات أك المراكز الصػحية الخاصػة القريبػة مػف

أماكف سكناىـ عمى نفقاتيـ الخاصة( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)85 :2001 ،

كتبيف لمباحثة أف مؤسسة التأميف الكطني تسعى إلى سمب المكاطف حقو في الرعاية الصحية ،بالتػالي
تعتبر أداة مف أدكات سمطات االحتبلؿ لمتضييؽ عمى المقدسييف أكثر كأكثر.
 كمػا تػؤدم القيػكد المفركضػة عمػى حريػة التنقػؿ إلػػى منػع الطػكاقـ الطبيػة مػف الكصػكؿ إلػى العمػؿ ممػػاييشكؿ تيديدان لممرضى كالمستشفيات ،حيث يكجد ما مجمكعة ( )1.168مكظفان يعمؿ في المستشفيات
الفمس ػػطينية ف ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية كم ػػا يق ػػارب  %70م ػػنيـ م ػػف س ػػكاف الض ػػفة الغربي ػػة.فم ػػثبلن ف ػػي ع ػػاـ

 ،2005كػػاف مستشػػفى اليػػبلؿ األحمػػر يضػػـ  %85مكظف ػان مػػف الضػػفة الغربيػػة حيػػث تػػـ منػػع ()3
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ممرضػػات كرئػػيس قسػػـ الج ارحػػة مػػف الحصػػكؿ عمػػى تصػػاريح .باإلضػػافة إلػػى منػػع سػػمطات االحػػتبلؿ

منح التصاريح إلى الطكاقـ الطبية لمػذيف تقػؿ أعمػارىـ عػف  24عامػان مػف حػاممي بطاقػة ىكيػة الضػفة

الغربيػة ،كيػتـ إعطػػاء تصػاريح لمػذيف تزيػػد أعمػارىـ عػف  24عامػان ،كعػادة مػا تكػػكف سػارية لمػدة ثبلثػة
و
مساء( .مسؾ)43-41 :2013 ،
شيكر أك لمدة يكـ كاحد لغاية الساعة السابعة
كذلؾ األسمكب في منع الطكاقـ الطبية مف الكصكؿ إلى أماكف عمميـ ،إنما ىػك قمػة فػي ابتػزاز ابسػط
حقػػكؽ اإلنسػػاف كالتػػي يجػػب أف يحصػػؿ عمييػػا اإلنسػػاف كىػػي حقػػو فػػي العػػبلج كالرعايػػة الصػػحية،كحقو فػػي

العمؿ،كحقو في حرية التنقؿ كالحركة.

 ال يأخذ النظاـ الصحي اإلسرائيمي أية إجراءات جدية ،لجعؿ المرافؽ كالخدمات الصػحية ت ارعػي ثقافػةالفمسػػطينييف العػػرب ،فالمغػػة الكحيػػدة المسػػتخدمة فػػي الم ارفػػؽ الصػػحية ىػػي المغػػة العبريػػة التػػي يجيميػػا

معظػـ المقدسػييف .فاإلرشػادات الصػحية كنظػػاـ التحكيػؿ ،إلػى غيػر ذلػػؾ مػف المسػائؿ المتعمقػة بصػػحة
األفراد ،ال تأخذ بالحسباف الثقافة كالمغة الفمسطينية ،مما جعؿ الفمسطينييف في معظـ األحياف يعيشكف

في غربة ،مع شعكر بالدكنية أثناء ترددىـ لتمقي الخدمات الصحية ،كما تعمد العديد مف المستشفيات
الطبيػػة اإلس ػرائيمية إلػػى تػػدقيؽ اليكيػػات العربيػػة حتػػى قبػػؿ دخػػكليـ إلػػى المستشػػفيات اإلس ػرائيمية ،ممػػا

يتناقص مع مفاىيـ الحقكؽ الصحية ،كقد ال ييػػسمح لشخص عربي بالدخكؿ إلى المراكز الصػحية فػي
شرؽ القدس عند عدـ استطاعتو إبراز ىكيتو اإلسرائيمية في تمؾ المحظة( .خماش)77 :2013 ،
بالتالي فإف المريض الفمسطيني الذم يبحث عف خدمة طبية في المستشفيات اإلسرائيمية ،يشعر

باالغتراب ،كألنو غير مرغكب في استقبالو ،كبأف عميو االنتظار لساعات طكيمة في عيادات الطكارئ،
بصرؼ النظر عف حالتو التي ربما تستدعي التدخؿ السريع( .جاد اهلل)36 :2013 ،

كيحتاج الفمسطينيكف مف بقية األرض الفمسطينية المحتمة إلى تصاريح لتمقي العبلج الطبي في القدس

الش ػرقية .أم ػا بالن ػػسبة لممرضػػى الػػذيف يطمبػػكف مسػػاعدة ماليػػة مػػف ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية ،فػػإف العمميػػة
تتضػػمف عػػدة خطػكات ،حيػػث يقػػدـ طبيػػب المػريض طمبػان إلػػى دائػرة العػػبلج بالخػػارج [التابعػػة لػػك ازرة الصػػحة

الفمسطينية] التي تقػرر مػدل حاجػة المػريض إلػى العػبلج فػي الخػارج ،كتختػػار المستشػفى ،كيحػدد المػريض
بعػػد ذلػػؾ مكعػػدان مػػع المستشػػفى،ثـ ً
ترس ػؿ بعػػد ذلػػؾ إدارة العػػبلج بالخػػارج أك المستشػػفى طمب ػان إل ػػى اإلدارة

المدنيػة اإلسرائيمية إلصدار تصريح لمفترة المحددة لمكعد العبلجأكاجراءالعممية( .األكنكتاد)33 :2013 ،

 يتضح مما سبؽ أف الفجكة كاسعة كتتسع يكمان بعد يكـ بيف السكاف الييكد كالسػكاف العػرب فػي كػؿ مػايتعمؽ بالخدمات الصحية كجكدتيػا كسػيكلة الكصػكؿ إلييػا،كاف جميػع األطػراؼ المعنيػة تعتػرؼ بتػدني

مستكل الخدمة الصػحية المقدمػة إلػى العػرب ،كىػذه بعػض مظػاىر التمييػز كالمعانػاة فػي ىػذا المجػاؿ:

ربط الحؽ في تمقي الخدمة الطبية بدفع رسكـ ما ييسمى التأميف الكطنيحيث إف ما يطبؽ عمػى العػرب
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ال يطبػػؽ عمػػى الييػػكد ،فػػالعربي الػػذم يتػػأخر عػػف أك ال يسػػتطيع دفػػع رسػػكـ التػػأميف بسػػبب الفقػػر أك

البطالة أك السفر يحػرـ مػف حػؽ الطبابػة .فػي الكقػت الػذم ينػدرج  %78مػف الفمسػطينييف فػي القػدس
رجػػع األعمػػى عبػػر السػػنيف( .جػػاد
تحػػت خػػط الفقػػر ،كأف  %84مػػنيـ أطفػػاؿ ،كتشػػكؿ ىػػذه النسػػبة الت ا

اهلل)35 :2013 ،

 إف المجتمػػع المقدسػػي ،الػػذم ىػػك جػػزء ال يتج ػ أز مػػف مجتمػػع الضػػفة الغربيػػة ،ال ي ػزاؿ يحمػػؿ صػػفاتالمجتمعات العاجزة عف كضع أقداميا عمى سكة االستقرار كالنمك كالتطكر ،فنجػده يعػاني مػف أمػراض

ىػػذه المجتمعػػات ،إلػػى جانػػب األمػراض التػػي تعػػرؼ بأنيػػا أمػراض المجتمعػػات المتطػػكرة ،فيػػك يمػػرض

م ػرتيف ،م ػرة يمػػرض بػػأمراض المجتمعػػات الصػػناعية ،مثػػؿ أم ػراض السػػكرم كالقمػػب كالسػػرطاف،كتارة
يمرض بسبب الكتؿ اإلسمنتية كالمصانع التي ال عبلقة لػو بيػا ،كتعػكد إلػى محتميػو ،تجمػب لػو الػدمار

الصػحي بسػبب مػا تتركػو مػػف قيػر نفسػي كتمكيػث لمبيئػة كلمفضػػاء كتمكيػث سػمعي كبصػرم .باإلضػػافة

إلى نقص حاد في مراكز األمكمة كالطفكلة كريػاض األطفػاؿ التػي تشػرؼ عمييػا بمديػة االحتبلؿ.فكفػؽ
قانكف التأميف الصػحي اإلل ازمػي تمػكؿ ك ازرة الصػحة اإلسػرائيمية بمديػة االحػتبلؿ بالمػاؿ الػبلزـ لصػرفيا

عمػ ػػى ىػ ػػذه الم اركػ ػػز ،كمػ ػػا يحػ ػػدث ىػ ػػك أف البمديػ ػػة تخصػ ػػص ىػ ػػذا المػ ػػاؿ لمييػ ػػكد كتنفػ ػػؽ القميػ ػػؿ عمػ ػػى

رك ػػز دكف أف يتمقػ ػكا الخدم ػػة المناس ػػبة( .ج ػػاد اهلل ،المرج ػػع
الفمس ػػطينييف ال ػػذيف ي ػػدفعكف ضػ ػريبة ى ػػذه الم ا

نفسو)35 :

 إف خ ػػدمات س ػػيارات اإلس ػػعاؼ الت ػػي تق ػػدميا مؤسس ػػة نجم ػػة داكد المرادف ػػة لمي ػػبلؿ األحم ػػر كالص ػػميباألحمر ،ال تصؿ إلى أحياء عديدة في المدينة ،في الكقت الذم تتكافر فيو ىذه الخدمات ألم مػكاطف
إسػرائيمي ،ميمػا كانػت منطقػة سػكناه ،فػإف مثػؿ ىػذه الخػدمات ليسػت متػكافرة لعػدد محػدكد مػف السػكاف
كفي مناطؽ محددة ،أضؼ إلى ذلػؾ أف عػدد عيػادات األمكمػة كالطفكلػة كرصػد التطػكر عنػد األطفػاؿ

رفػؽ( .خمػػاش:2013 ،
ال تصػؿ إلػى الكػػـ المطمػكب ،إذ يعػاني المقدسػػيكف مػف نقػػص فػادح فػي ىػػذه الم ا
)77

 كقػػد أشػػار الرصػػد الكبػػائي لػػك ازرة الصػػحة اإلس ػرائيمية إلػػى أف نسػػبة اإلصػػابات بالعديػػد مػػف األم ػراضالمعديػػة بػػيف األطفػػاؿ تػػزداد بشػػكؿ ممحػػكظ ممػػا ىػػي عميػػو بالنسػػبة لممجمكعػػة الييكديػػة السػػكانية نفسػػيا

الييكدية ،فقد سػجمت عمى سبيؿ المثاؿ أكثر مف  15حالة اللتياب الكبد  Aفي منطقػة عناتػا كشػرقي
ش ػػعفاط ف ػػي الع ػػاـ  ،2012عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أن ػػو يتػ ػكافر تطع ػػيـ اللتي ػػاب الكب ػػد ف ػػي نظ ػػاـ التحص ػػيف

اإلسػرائيمي ،ممػا يشػير إلػى عػدـ تمقػي ىػذه المجمكعػات السػكانية لمتطعػيـ كمػا يجػب( .خمػاش:2013 ،
)77

 كبمغت نسبة انتشار سرطاف الرئة كسرطاف الثدم آخذة في االزدياد بشكؿ سريع جدان ،كما يتـ الكشؼعف سرطاف الثدم في مراحؿ متأخرة ،األمر الذم يقمؿ مف احتماالت الشفاء كالبقػاء عمػى قيػد الحيػاة،
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كمػػا أف المػػرض يظيػػر فػػي جيػػؿ مبكػػر أكثػػر .كنسػػبة مرضػػى السػػكرم عاليػػة ،األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى
تعقيدات كمخاطر صحية في أعقاب المرض( .جاد اهلل)35 :2013 ،

 -كيعاني المقدسيكف مف عدـ مقدرتيـ عمى الحصكؿ عمػى الرعايػة الصػحية العقميػة ،حيػث ال تكجػد فػي

القػػدس الشػرقية مصػػحات لؤلمػراض العقميػػة ،كالمصػػحة الكحيػػدة التػػي كانػػت مكجػػكدة فػػي السػػابؽ ينقمػػت
مػؤخ انر إلى القدس الغربية .كنتيجة لذلؾ ،قيكضػت فػرص حصػكؿ الفمسػطينييف المقدسػييف عمػى الرعايػة

الصحية العقمية بسبب يبعػد المػسافة ،كتكػاليؼ النقػؿ ،كالعكائػؽ المغكيػة ،كعػدـ كجػكد مػكظفيف يتكممػكف
العربية( .األكنكتاد)33 :2013 ،
 كحتػػى الػػدكاء لػػـ يخ ػ يؿ مػػف ممارسػػات متعمػػدة ،حيػػث أيجبػػرت المنشػػآت الصػػحية كالطبيػػة العربيػػة فػػيالقػػدس ،عمػػى سػػحب الػػدكاء مػػف صػػيدلياتيا ،كأيجبػػر األطبػػاء عمػػى أخػػد التػػرخيص اإلسػرائيمي ،كال تػزاؿ
الحممة قائمة إلجبار الممرضات عمى أخذ الترخيص اإلسرائيمي الخاص بالمكاطف في منطقػة القػدس،
مما منع العديد مف الككادر المؤىمة كالمستخدميف الضػركرييف مػف المنػاطؽ الفمسػطينية مػف العمػؿ فػي

ىذه المؤسسات إالٌ بشركط صعبة كظركؼ خاصة،كعمى سبيؿ المثاؿ ،لقد كاجو مستشفى المطمع في

القػػدس تحػػديات كثيػرة فػػي إنشػػاء مركػػز السػػرطاف فيػػو ،إذ رفػػض اإلسػرائيميكف فػػي بدايػػة األمػػر إعطػػاء
التراخيص البلزمة لشراء المعدات كانشاء ىذا القسـ إالَّ بعد إجراءات معقدة( .خماش)79 :2013 ،
 كاألخطػػر ىنػػا أف تحمػػي شػريعة الييػػكد تمػػؾ الممارسػػات ،فالياالخػػاه تقػػكؿ :إف كاجػػب إنقػػاذ حيػػاة قػريفييػػكدم كاجػػب ال يعمػػك عميػػو كاجػػب آخػػر ،كأمػػا بالنسػػبة لؤلغيػػار (الغػػكييـ أك غيػػر الييػػكد) ،فػػإف المبػػدأ

األساسي التممكدم يقكؿ بكجكب االمتناع عف إنقاذ حياتيـ( .جاد اهلل ،نفسو)37 ،

ثالثاً-معاناة المرضى في المستشفيات شرقي القدس:
يتأثر الكضػع الصػحي بطبيعػة المنظكمػة االقتصػادية كاالجتماعيػة السػائدة فػي ىػذه المجتمعػات ،ككػؿ

مجتمػػع يعكػػس كاقع ػان صػػحيان ينسػػجـ مػػع المجػػددات الصػػحية الناتجػػة عػػف ىػػذه المنظكمػػة( .خمػػاش:2013 ،

 ،)75كلكػف لمم اركػز الصػحية فػي القػدس كضػعيا الخػاص ،حيػػث تعػاني مػف تحػديات جمػة ،كمػا يتبػيف مػػف
البيانات التالية:

 عػدـ قػدرت الم اركػػز الصػحية فػي القػػدس لبلنتسػاب تمامػان لمقػكانيف اإلسػرائيمية أك القػكانيف الفمسػػطينية.كمػػا تبمػػغ تكمفػػة المصػػاريؼ فييػػا أكبػػر مػػف م اركػػز الضػػفة الغربيػػة (متكسػػط التكمفػػة اليكميػػة فػػي ك ازرة

الر مقارنة بنحك  200دكالر في مستشفى المطمع في العاـ .)2004في نفس الكقت ال
الصحة  76دك ان
تسػػتطيع المستشػػفيات فػػي القػػدس مػػف االنتفػػاع مػػف الصػػناعات الدكائيػػة الفمسػػطينية.باإلضػػافة إلػػى أف

الجيػػات المانحػػة تتكجػػو إلػػى إيجػػاد اسػػتثمار ليػػا خػػارج الجػػدار (الجانػػب الفمسػػطيني) حيػػث يمثػػؿ ذلػػؾ
تيديدان أبرز لممستشفيات في القدس الشرقية( .المعاني)48 :2013 ،
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 كما كتكاجو مستشفيات شرقي القدس حالة فريدة مف نكعيػا ،فػإف جميػع المستشػفيات ىػي ىيئػات غيػرحككمي ػػة يتكج ػػب عميي ػػا اس ػػتيعاب كي ػػانيف سياس ػػييف مختمف ػػيف لمغاي ػػة عن ػػدما يتعم ػػؽ األم ػػر بالمع ػػايير

كالتمكيػػؿ كاألنظمػػة .كىػػي فػػي قمػػب جػػدؿ سياسػػي شػػديد حػػكؿ السػػيادة عمػػى القػػدس ،المنفصػػمة عػػف

جميكرىا الطبيعي ،كالتي تكاجو كاقعػان اقتصػاديان قاسػيان يتحػرؾ أساسػان عػف طريػؽ جيػات مانحػة دكليػة.
كبعد عاـ 1995ـ تػـ االستيبلء بشػكؿ كامػؿ عمػى أنظمػة الرعايػة الصػحية الفمسػطينية األكليػة ،كتػرؾ
مستشػػفيات ش ػرقي القػػدس بػػدكف حػػارس بكابػػة يمكػػف أف يغػػذييا بالتػػدفؽ الػػبلزـ لممرضػػى .لػػذلؾ أينشػػئ

منتػػدل مستشػػفيات شػرقي القػػدس عػػاـ  ،1997كػػجزء مػػف رؤيػػة أكبػػر لم ارحػػؿ فيصػػؿ الحسػػيني ،كذلػػؾ
لتعزي ػػز كج ػػكد الفمس ػػطينييف ف ػػي الق ػػدس م ػػف خ ػػبلؿ بن ػػاء مؤسس ػػات المجتم ػػع الم ػػدني الق ػػكم ف ػػي كاف ػػة

القطاعػػات الخدميػػة كالمينيػػة كافػػة ،كقػػد ت ػػـ تنظػػيـ المنتػػدل فػػي شػػبكة رسػػمية عػػاـ  2003مػػع سػػتة

أعضػػاء ييقػػدمكف خػػدمات عامػػة ثانكيػػة كمتخصصػػة كثبلثيػػة ،كقػػد أظيػػرت الشػػبكة نجاح ػان كبي ػ انر فػػي
مجػػاالت التخط ػػيط المش ػػترؾ ،كالمناص ػرة ،كبرن ػػامج الج ػػكدة ،فضػ ػبلن عػػف الخدم ػػة التكاممي ػػة كالتعاكني ػػة
المش ػػتركة كبك ػػؿ ذل ػػؾ معػ ػان ،ب ػػدأت الش ػػبكة تظي ػػر ع ػػددان مت ازي ػػدان م ػػف القب ػػكؿ يق ػػؼ عن ػػد م ػػا يق ػػرب م ػػف
 25.000حالة قبكؿ سنكيان،كمع استمرار تحريؾ االقتصاد الفمسطيني أكثر فأكثر خػارج مدينػة القػدس
مف قبؿ الجيات المانحة كالجيػات التابعػة لمجيػات المانحػة ،فػإف جميػع المستشػفيات قػد ت ػػجد صػعكبة

في البقاء عمى قيد الحياة( .المعاني)52-51:2013 ،

رابعاً-أثر الجدار عمى حق الصحة لمفمسطينيين في القدس:
بمغ عدد التجمعات السكنية التي تأثرت بجػدار الفصػؿ التكسػعي االسػتيطاني فػي محافظػة القػدس 27

تجمعان ،حكليا االحتبلؿ إلى ما أشبو بالمعػازؿ ،حيػث تػـ تيجيػر نحػك  2940أسػرة ،عػدد أفرادىػا 21600

فػػرد،كمف جانػػب آخػػر بمغػػت مسػػاحة األ ارضػػي المصػػادرة كالتػػي أقػػيـ عمييػػا الجػػدار  9104دكنم ػات ،بينمػػا
بمغت مساحة األراضي المعزكلة داخؿ الجدار  77876دكنمان خبلؿ العاـ  ،2008كقد استخدمت سمطات

االحػػتبلؿ الجػػدار لمػػتخمص مػػف التجمعػػات الفمسػػطينية كربطيػػا قس ػ انر بػػأقرب المػػدف الفمسػػطينية إلييػػا لتكجيػػو

امتداداتيا بعيدان عف القدس كتحكيؿ مداخؿ القدس كاحدان تمػك اآلخػر إلػى معػابر دكليػة يتطمػب المػركر منيػا
تأشػػيرة خاصػػة كاجػراءات تشػػابو االنتقػػاؿ بػػيف بمػػديف كانتظػػا انر مػػذالن صػػمـ خصيصػان لػػدفع الفمسػػطينييف لعػػدـ

دخكؿ المدينػة،كتحكيؿ أمػبلؾ الفمسػطينييف خمػؼ الجػدار إلػى أمػبلؾ غػائبيف يسػيؿ عمػى حككمػة االحػتبلؿ

مصادرتيا،كبالتالي فػإف أىػداؼ ىػذا الجػدار لػـ تكػف أمنيػة بمقػدار مػا ىػي ديمكغرافيػة كسياسػية،كبالتالي تػـ
التعامؿ مع سكاف ىذه المناطؽ عمى أساس أنيـ يسكنكف خػارج الكيػاف الصػييكني ،فػي الكقػت نفسػيتيدؼ

لضـ عدد مف الكتؿ االستيطانية مثؿ غكش عتصيكف كجفعات زئيؼ ،كمعاليو أدكميـ ،كعكفاريـ ،كجبعكف

لصالح مدينة القدس الكبرل( .النخالة ،أبك ليمى)268 :2013 ،
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كلـ تتكقؼ االنتياكات عند ىػذا الحػد مػف التػأثير بػؿ إف بنػاء جػدار الفصػؿ العنصػرم أثػر عمػى حػؽ

الصحة لمفمسطينييف في القدس كذلؾ مف خبلؿ:

 -عدـ قدرة آالؼ المرضى المقدسييف مف الكصكؿ إلى مشافي القدس كتمقى العبلج فييا ،كخاصة

سكاف األحياء التي عزليا الجدار ،كالذيف يضطركف يكميان إلى اجتياز الحكاجز العسكرية كالمركر في

مقاطع الجدار المختمفة ،لمكصكؿ إلى المراكز الصحية في القدس( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية
كاالقتصادية)27 :2004 ،

 أضحت عشرات الحكاجز كالجدار كنقاط التفتيش عقبة بصكرة بالغة إمكانية المقدسيف كالفمسطينييف مفالكصكؿ إلى الخدمات الصحية ،مما شكؿ انتياكان صارخان لمحقكؽ الصحية لئلنساف الفمسطيني .كعمى
الرغـ مف أف اإلسرائيمييف قد استجابكا –باستحياء -لمضغط الدكلي بالسماح لممرضى بالكصكؿ إلى

المدينة لتمقي العبلج ،إال أف عممية التزكد بالتصاريح ليذه الغاية ما زالت بالغة الصعكبة ،حيث يػيجبر
المرضى كذككىـ عمى جممة مف اإلجراءات المعقدة كالصعبة ،كػإصدار الكثائؽ كالشيادات ،إلى غير
ذلؾ مف المعيقات التي جعمت الحصكؿ عمى الخدمات الصحية في المدينة أم انر معقدان كصعبان ال يتفؽ
مع المكاثيؽ اإلنسانية كاالتفاقيات العالمية بيذا الشأف( .خماش)79-78 :2013 ،

 يؤثر بناء الجدار عمى كصكؿ المقدسييف إلى الخدمات األساسية ،كخاصة الخدمات الصحية ،كقدأفادت األكنركا بحدكث تغييرات في أنماط استخداـ الخدمات ،فعمى سبيؿ المثاؿ لـ يعد أبناء المجتمع

البدكم في الخاف األحمر بيف القدس كأريحا قادريف عمى الكصكؿ إلى مستشفى المطمع كمركز األكنركا
الصحي في القدس ،لمحصكؿ عمى الرعاية الصحية األكلية كالثانكية ،كىـ –اآلف -مضطركف

الستخداـ مركز عقبة جبر الصحي كمستشفى أريحا الحككمي ،حيث تعتبر جكدة الخدمات أقؿ كالتكمفة
أعمى ،كقكائـ االنتظار إلجراء العمميات الجراحية أطكؿ بقدر مممكس .كما أف نقطة التفتيش الدائمة

عمى المدخؿ الرئيس لمخيـ شعفاط إلى جانب مختمؼ القيكد األخرل عمى الحركة المفركضة حكؿ

القدس تمنع البلجئيف كخاصة البدك منيـ مف الكصكؿ إلى خدمات مركز األكنركا الصحي في البمدة
القديمة في القدس( .األكنركا)12:2007 ،

 كما يخسر الفمسطينيكف ،الذيف يشكؿ جدار الفصؿ عائقان أماـ كصػكليـ إلى أماكف الرعاية الصحيةالكثير مف الكقت كالجيد بسبب ىذا العائؽ ،كىػـ يحتػاجكف إلى تػصاريح لمحصكؿ عمى الخدمات

الصحية ،إضافة إلى أف معظـ االستمارات الطبية مكتكبة بالعبرية فقط ،مما يضيؼ عائقان آخر .كال
تشكؿ صعكبة كصكؿ المرضى كالمكظفيف العقبة الكحيدة التي تػضر بالنظػاـ الػصحي في القػدس

الػشرقية ،فالمستشفيات بحاجة إلى تصاريح بناء ،كىي تصاريح يصعب الحصكؿ عمييا ،كعبلكة عمى

ذلؾ ،تيضطر المستشفيات إلى شراء منتجات إسرائيمية يمكف أف تككف تكمفتيا أعمى بخمس مرات مػف
تكمفػة المنتجات الصيدالنية التي ينتجيا الفمسطينيكف( .األكنكتاد)33 :2013 ،
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كترل الباحثة أف الفمسطينييف في القدس يعانكف مف انتياؾ كاضح في الحصكؿ عمى حقيـ في

العبلج ،ذلؾ الحؽ الذم كفمتو مكاثيؽ حقكؽ اإلنساف كاتفاقية جنيؼ الرابعة،كتتعمد سمطات االحتبلؿ

اإلسرائيمي اتباع عدة أساليب ممنيجة ،بيدؼ حرماف الفمسطينييف في القدس مف حقيـ في العبلج ،تتمثؿ
ىذه األساليب في الممارسات التالية:

تبعية المرافؽ الصحية في القدس لمنظاـ اإلسرائيمي في الكقت الذم ال تراعي فيو سمطات االحتبلؿ
ثقافة الفمسطينييف،كاحتراـ إنسانيتيـ ،باإلضافة إلى سياسة مؤسسة التأميف الكطني كالتي تعمؿ ما بكسعيا
لتنفيذ سياسة التطيير العرقي تجاه المقدسييف،كتتعامؿ معيـ بعنصرية،كتيمؿ حقيـ في العبلج ،بذريعة أف
ىؤالء الفمسطينييف يقيمكف خارج حدكد بمدية القدس ،في الكقت الذم يمتزـ فيو المكاطنكف المقدسيكف بدفع

مبالغ التأميف الصحي أمبلن في الحصكؿ عمى خدمات صحية كعبلجية جيدة،كأضيؼ عمى تمؾ

الممارسات ،القيكد المفركضة عمى حرية التنقؿ كالحركة سكاء لممرضى أـ لمطكاقـ الطبية.كما كيعاني
الفمسطينيكف في القدس مف تفشي ألمراض عديدة مثؿ :أمراض سرطاف الرئة كسرطاف الثدم كأمراض

السكرم كأمراض بسبب التمكث.كأما بالنسبة آلثار جدار الفصؿ العنصرم عمى حؽ العبلج لمفمسطينييف
فإنو يمنع الفمسطينييف مف الكصكؿ إلى المؤسسات الصحية لتمقي الخدمات في الكقت المناسب ،مما

يضطرىـ لمعبلج عمى نفقاتيـ الخاصة في عيادات خارجية.كتمؾ الممارسات جميعيا تشكؿ انتياكان صارخان

لحقكؽ اإلنساف الفمسطيني في القدس.
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المبحث الرابع :الممارسات اإلسرائيمية تجاه حـق العمل
يعتبر حؽ اإلنساف في العمؿ مف أىـ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية بما يتضػمنو مػف تػكفير العمػؿ

كتحقيؽ أجر عػادؿ كتػكفير الظػركؼ المبلئمػة كالمناسػبة لمعمػؿ كاالعتػراؼ لمعمػاؿ بػبعض الحقػكؽ المكممػة

كالمتكجو ليذا الحؽ( .كنعاف)295 :2010 ،

إف الحق ػػكؽ العمالي ػػة ى ػػي مح ػػط اىتم ػػاـ ع ػػالمي لم ػػا لي ػػا م ػػف آث ػػار عم ػػى الكاق ػػع االقتص ػػادم كالثق ػػافي

كاالجتم ػػاعي ،كالح ػػؽ ف ػػي العم ػػؿ ى ػػك الدعام ػػة األساس ػػية لمش ػػعكب،كتكفميا المكاثي ػػؽ كالمعاى ػػدات الدكلي ػػة
كاتفاقيات العمؿ الدكلية ،كلعؿ المعاناة التي يمقاىا العامميف الفمسطينييف أكبر برىاف عمػى االنتياكػات التػي
تمارسيا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي( .المقدسي)1 :2013 ،

أولً-بعض معطيات حول أحوال العمل في القدس:
يدخؿ سكؽ العمؿ سنكيان ما يقارب تسعة آالؼ عامؿ جديد%15،مػنيـ ىػـ خريجػك جامعػات ،كالبػاقي

ممف يتسػربكف مػف المػدارس أك ممػف كصػمكا إلػى نيايػة المرحمػة الثانكيػة ،يسػتكعب سػكؽ العمػؿ اإلسػرائيمي

 %40 –35مػػنيـ ،أمػػا البػػاقي فػػإنيـ يتكجيػػكف لمعمػػؿ فػػي السػػكؽ الفمسػػطيني فػػي القػػدس كمنػػاطؽ السػػمطة

الفمسػػطينية ،فػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص ،حيػػث ال تزيػػد إمكانيػػة اسػػتيعاب القطػػاع العػػاـ ليػػـ عػػف %10
منيـ في أحسف الظركؼ،كبالتالي فإف مسؤكلية القطاع الخاص كبيرة جدان( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقػكؽ
الفمسطينييف في القدس)13 :2007 ،
-

بمغت نسبة المشاركة في القكل العاممة في محافظة القدس بيف األفراد 15سنة فأكثر %30.5في

العاـ  ،2013ككانت نسبة المشاركة في القكل العاممة في محافظة القدس ىي ،%40.4 ،%39.8
 ،%32.7،%37.8 ،%39.0لؤلعكاـ 2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،عمى التكالي.
بالنسبة لمعمالة(حسب معايير كمقاييس منظمة العمؿ الدكلية) فقد بمغت نسبة العامميف (عمالة تامة،

كعمالة محدكدة) في محافظة القدس  %82.4في العاـ  ،2013مقارنة مع 88.2 ،%87.8

 82.2 ،%88.1،%لؤلعكاـ

 2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2008عمى التكالي( .الجياز

المركزم لئلحصاء الفمسطيني)122 :2014 ،

ممػػا سػػبؽ تبػػيف لمد ارسػػة أف نسػػبة المشػػاركة فػػي القػػكل العاممػػة فػػي مدينػػة القػػدس آخػػذة فػػي االنخفػػاض
حتى كصمت عػاـ 2013ـ إلػى  ،% 30ككػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لنسػبة العػامميف ،حيػث سػجؿ عػاـ 2013ـ
نسبة عمالة منخفضة عف األعكاـ السابقة.

 تكزع العاممكف في محافظة القدس حسب الحالة العممية في 2013ـ بكاقع  %5.4أربابعمؿ %11.6،يعممكف لحسابيـ ك %81.9مستخدمكف بأجر،ك %1.1يعممكف أعضاء أسرة غير
مدفكعي األجر( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)124-123 :2014 ،
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 كبالنسبة لؤلجكر الخاصة بعماؿ القدس ،فقدبمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ عاـ 2000ـلممستخدميف بأجر مف محافظة القدس في األراضي الفمسطينية  100شيكبلن ،كبمغ األجر اليكمي
بالكسيط لممستخدميف بأجر مف محافظة القدس في إسرائيؿ كالمستكطنات  120شيكبلن( .الجياز

المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)186 :2001 ،بينما بمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ عاـ 2001ـ
لممستخدميف بأجر مف محافظة القدس في األراضي الفمسطينية  80.0شيكبلن ،كبمغ األجر اليكمي
الكسيط بالشيكؿ لممستخدميف بأجر مف محافظة القدس في إسرائيؿ كالمستكطنات  115.4شيكبلن.

(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني.)190 :2002 ،كقد بمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ عاـ 2002ـ
لمعامميف ألجر مف القدس في األراضي الفمسطينية  99.8شيكبلن( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،

 .)183 :2003أما في عاـ ،2003كقد بمغ األجر اليكمي الكسيط لمعامميف بالشيكؿ في األراضي

الفمسطينية  100.0شيكبلن( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)209 :2004 ،كقد بمغ األجر اليكمي
الكسيط بالشيكؿ عاـ  ،2004لمعامميف في األراضي الفمسطينية مف محافظة القدس  96.2شيكؿ

(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)203 :2005 ،

 كقد بمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ عاـ  ،2005لمعامميف في األراضي الفمسطينية 96.2شيكبلن( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)211 :2006 ،كقد بمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ عاـ

 2006لمعامميف في محافظة القدس  134.6شيكبلن لمعامميف في األراضي الفمسطينية( .الجياز

المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)211 :2007 ،كقد بمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ لمعامميف في

األراضي الفمسطينية مف محافظة القدس عاـ 2007ـ  100.0شيكبلن (الجياز المركزم لئلحصاء

الفمسطيني .)207 :2008 ،كقد بمغ األجر اليكمي الكسيط بالشيكؿ لمعامميف في األراضي الفمسطيني

مف محافظة القدس  134.6شيكبلن (الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني)207 :2009 ،

 كقد بمغ األجر الكسيط بالشيكؿ عاـ  2009لمعامميف في األراضي الفمسطينية مف محافظة القدس 115.4شيكبلن( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،)201 :2010 ،كقد بمغ معدؿ األجر اليكمي

الكسيط بالشيكؿ عاـ 2010ـ لمعامميف في األراضي الفمسطينية في محافظة القدس  140.9شيكبلن،
في حيف بمغ معدؿ األجر اليكمي بالشيكؿ لمذيف يعممكف في األراضي الفمسطينية مف محافظة القدس

 113.6شيكبلن ،مقابؿ  163.6شيكبلن لمذيف يعممكف في إسرائيؿ كالمستعمرات مف محافظة القدس.
(الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)190 :2011 ،كبمغ األجر اليكمي بالشيكؿ عاـ  ،2011لمعامميف

مف محافظة القدس  139.0شيكبلن في حيف بمغ معدؿ األجر اليكمي بالشيكؿ لمذيف يعممكف في
األراضي الفمسطينية مف محافظة القدس  109.0شيكبلن مقابؿ  163.7شيكبلن لمذيف يعممكف في

إسرائيؿ كالمستعمرات مف محافظة القدس (الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )125 :2011 ،كبمغ معدؿ
األجر اليكمي بالشيكؿ عاـ  ،2013لمعامميف مف محافظة القدس  129.7شيكبلن ،في حيف بمغ معدؿ
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األجر اليكمي بالشيكؿ لمذيف يعممكف في فمسطيف مف محافظة القدس  ،105.7مقابؿ  158.2شيكبلن

لمذيف يعممكف في إسرائيؿ كالمستعمرات مف محافظة القدس( .الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،
)124 :2014

 نسبة المنخرطيف في سكؽ العمؿ مف الفمسطينييف المقدسييف ممف ىـ في جيؿ يمكنيـ مف العمؿ فيوىك األدنى ،حيث بمغ  %35فقط ،كىذه النسبة تعد ضئيمة جدان إذا ما قيست باالنخراط في سكؽ

العمؿ في الضفة الغربية كالتي تبمغ  ،%44.7ككذلؾ تبمغ نسبة البطالة في القدس حكالي %13.3
بحسب تقرير لجنة مكافحة الفقر في مدينة القدس في بمدية القدس لمعاـ  .2009أما أشكاؿ الميف

التي ينخرط فييا معظـ المقدسييف فيي ميف ال تدر ربحان كبي انر لؤلسر كال تسمح ليـ في أغمب
األحياف أف يطكركا أك يحسنكا في مينيـ كىذا ما ال يساعد في تغيير حالة الفقر بشكؿ جذرم.

(حجازم ،مصاكرة)27 :2012 ،

 -كفي دراسة لمؤسسة االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس تبيف أف :نسبة

البطالة بيف صفكؼ المقدسييف بمغت  ،%40بينما تجاكزت نسبة الفقر  .%50كأف أكثر مف %25
مف المحاؿ التجارية مغمؽ بشكؿ تاـ ،بسبب اإلغبلؽ كالضرائب المرتفعة التي تفرضيا سمطات

االحتبلؿ .كأف عدد المنشآت تتناقص سنكيان بمعدؿ مائة منشأة منذ عاـ  ،1999لتصؿ في عاـ

2007ـ إلى  5000منشأة ،كأف  %97مف تمؾ المنشآت صغيرة ،كىذا التناقص سببو األكضاع
االقتصادية السائدة كالكضع السياحي السيئ كاإلغبلؽ كالحكاجز كالجدار( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف

حقكؽ الفمسطينييف في القدس)7 :2007 ،

ثانياً-أوضاع القطاعات القتصادية في القدس:

 عمػػى صػػعيد تكزيػػع العػػامميف مػػف محافظػػة القػػدس حسػػب المينػػة فػػي عػػاـ  ،2013كانػػت أعمػػى نسػػبةلمعامميف في الحرؼ كمػا إلييػا مػف الميػف %24,9يمييػا العػاممكف الميػف األكليػة بنسػبة  ،%21,7كمػف

ثـ العاممكف كػفنييف كمتخصصيف ككتبة بنسبة  %18,5يمييا مشغمك اآلالت كمجمعكىا بنسبة %16,6
يمييا فئة الذيف يعممكف في الخدمات كالباعة في األسكاؽ %15,7ثـ الذيف يعممػكف ك ػمشرعيف كمػكظفي

إدارة عمي ػػا بنس ػػبة  ،%2,3كأخيػ ػ انر العم ػػاؿ الميػ ػرة ف ػػي الز ارع ػػة كص ػػيد الس ػػمؾ  %0.3كبالنس ػػبة لمنش ػػاط
االقتصادم تركز تكزيع العامميف مػف محافظػة القػدس حسػب النشػاط االقتصػادم فػي العػاـ 2013ـ فػي

نشػاط الخػػدمات كالفػػركع األخػػرل حيػث شػػكمكا مػػا نسػػبتو  %27,1مػف مجمػػكع العػػامميف ،كيميػػو العػػاممكف
في البناء كالتشييد  %24,8ثـ في قطاع التجارة كالمطاعـ كأنشػطة الفنػادؽ  %22.7ككانػت أقػؿ نسػبة

رح ػػة كالص ػػيد حي ػػث بمغ ػػت ( .%101الجي ػػاز المركػ ػزم لئلحصػػػاء
م ػػف الع ػػامميف ف ػػي قط ػػاع الز ارع ػػة كالج ا
الفمسطيني)124-123 :2014،
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كيتبػػيف لمباحثػػة أف العػػامميف فػػي فػػرع الخػػدمات يشػػكمكف النسػػبة األعمػػى مػػف حيػػث عػػدد العػػامميف فػػي

القدس ،أما العاممكف في قطػاع الز ارعػة كالصػيد فػإنيـ األقػؿ نسػبة مػف حيػث عػدد العامميف.كىػذا يػدؿ عمػى
أف المجاؿ االقتصادم الخدماتي ىك المجاؿ الذم تعتمد عميو المدينة في اقتصادىا.
أ .وضع قطاع السياحة في القدس بعد عام :2000
يشػػكؿ القطػػاع السػػياحي مػػا نسػػبتو  %40مػػف اقتصػػاد مدينػػة القػػدس،كيعتبر القطػػاع السػػياحي أكثػػر

القطاعات تأث انر منذ اندالع انتفاضة عاـ  ،2000حيث انقطع التدفؽ السياحي لمدينة القدس،كألغيت جميع
الحجكزات منذ شير أكتكبر عاـ  ،2000حتى نياية عاـ  ،2005مما أثػر فػي إغػبلؽ ( (43فندقان،كقػد تػـ

تسريح مكظفييا كعماليا تدريجيان،كىذا ما جعؿ البنكؾ تطالب شركات النقؿ السياحي بتسديد التزاماتيا،كمع
عجز الشركات بالتسديد تـ بيع أكثر مف  %70مف ىذه الحافبلت كبأرخص األسػعار ،حتػى انخفػض عػدد

الحػػافبلت إلػػى أقػػؿ مػػف  60حافمػػة .كمػػا أدل التػػدني فػػي قطػػاع السػػياحة إلػػى اضػػطرار أصػػحاب المحػػبلت

التجارية إلى إغبلؽ محبلتيـ نتيجة لعجزىـ عف دفع المصاريؼ الثابتة كالضػرائب،كبمغ ذلػؾ عػددىـ 350

محبلن تجاريان مغمقان في نياية عاـ ( .2002جكيمس ،أبك السعكد)108 :2010 ،

كل ػػـ تتكق ػػؼ الممارس ػػات اإلسػ ػرائيمية عن ػػد ى ػػذا الح ػػد ،حي ػػث ل ػػـ ي ػػتـ بن ػػاء أم فن ػػدؽ جدي ػػد طيم ػػة فتػ ػرة
االحتبلؿ ،كجرل أيضان منع الفمسطينييف مف تكجيو أم مطبكعة لمسياح،كتكجو ليػـ المطبكعػات اإلسػرائيمية

كالتي تشكه كتزكر الحقائؽ كالتاري في المقدسة ،عممان بأف الحركة السياحية قد شػمت تمامػان خػبلؿ السػنكات

األخي ػرة جػ ٌػراء اإلج ػراءات اإلس ػرائيمية ،كتحتكػػر إس ػرائيؿ لنفسػػيا تػػكفير األدالء السػػياحييف مػػف اإلس ػرائيمييف
فقط( .مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)12 :2000 ،
إف القطػاع السػػياحي كالػذم يعتمػػد عميػو الفمسػػطينيكف فػي القػػدس لتحسػيف أكضػػاعيـ االقتصػادية ،ليػػك
في تدىكر مستمر ،مما ترؾ بالغ األثر الفمسطينييف في القدس.
ب .وضع قطاع التجارة في القدس:
يعاني التاجر المقدسي في ظؿ منافسة شػديدة مػف قبػؿ ثػبلث فئػات :منافسػة التجػار الفمسػطينييف فػي

مناطؽ الضفة ،حيث إف المستيمؾ المقدسي يشترم معظـ احتياجاتػو مػف راـ اهلل كالخميػؿ ،فاألسػعار ىنػاؾ
أقػػؿ ألف ىػػامش الػربح الػػذم يضػػعو التػػاجر المقدسػػي كبير،ليغطػػي نفقاتػػو المعيشػػية كالضػرائب العاليػػة التػػي

ي ػػدفعيا تزي ػػد ع ػػف ثبلثػ ػة أض ػػعاؼ الضػ ػرائب الت ػػي ي ػػتـ دفعي ػػا ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة ،كىن ػػاؾ منافس ػػة الت ػػاجر
اإلس ػرائيمي :حي ػػث تعتمػػد سياس ػػة التس ػػكيؽ اإلس ػرائيمية عم ػػى حجػػـ مبيع ػػات ع ػ و
ػاؿ ،كعمػػى مش ػػتريات كبيػػرة،
كككاالت رسمية ،كبالتالي ،فإف التاجر الييكدم يحصؿ عمى خصـ كميات أكبر مما يحصػؿ عميػو التػاجر

المقدسػي العربػػي،كينعكس ذلػػؾ عمػى التسػػعيرة ،كالعػػركض المخفضػة التػػي يجػػذب بيػا الزبػػائف ،كػػذلؾ يعتمػػد

التػػاجر الييػػكدم عمػػى أمػػاكف الجػػذب الش ػرائية كم اركػػز التسػػكؽ لجػػذب المشػػترم العربػػي ،كيعػػرض أسػػعا انر
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تنافسية ال يستطيع التاجر العربي االقتضاء بيا .كما أف ىناؾ مشكمة البسطات التجاريػة :التػي تنتشػر فػي

شػػكارع القػػدس ،حيػػث ال يػػدفع صػػاحب البسػػطة أم نػػكع مػػف الض ػرائب ،كال يتحمػػؿ مصػػاريؼ اإليجػػار أك
الكيربػ ػػاء كغيرىػ ػػا ،لػ ػػذا فيػ ػػك يبيػ ػػع البضػ ػػائع نفسػ ػػيا التػ ػػي تبػ ػػاع فػ ػػي المحػ ػػبلت التجاريػ ػػة بسػ ػػعر مػ ػػنخفض.
(حمس)225–224 :2014 ،

كيتبػػيف لمباحثػػة مػػدل انتيػػاؾ حػػؽ التػػاجر المقدسػػي فػػي العمؿ،كالتضػػييؽ عميػػو بكافػػة الكسػػائؿ ،بيػػدؼ

تػػرؾ مدينتػػو ،لكسػػب قكتػػو خارجيػػا ،كبيػػذا يتحقػػؽ لبلحػػتبلؿ ىدفػػو األساسػػي كىػػك إف ػراغ المدينػػة مػػف أىميػػا
كسكانيا األصمييف.
ج .وضع قطاع الزراعة في القدس:
تعاني أراضي القدس الزراعيػة مػف سياسػة مصػادرة األ ارضػي الزراعيػة تحػت ذ ارئػع مختمفػة منيػا :أنيػا

أر و
اض حككميػة ،أك أمػػبلؾ غػػائبيف ،أك أرض خضػراء،كذلؾ لتقػػيـ عمييػا مسػػتكطنات لمييػػكد كم ارفػػؽ أخػػرل.
(حمس ،المرجع السابؽ)222 :

حي ػػث تق ػػدر أ ارض ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية الت ػػي ت ػػـ االس ػػتيبلء عميي ػػا م ػػف قب ػػؿ س ػػمطات االح ػػتبلؿ %86

مقسػمةإلى مػا يمػي :مصػادرة  %43مػػف األ ارضػي الفمسػطينية فػي مدينػػة القػدس الشػرقية لبنػاء المسػػتكطنات

اإلسػ ػرائيمية تص ػػنيؼ  %40م ػػف أ ارض ػػي الق ػػدس الشػ ػرقية كمن ػػاطؽ خضػ ػراء حي ػػث يمن ػػع البن ػػاء الفمس ػػطيني
فيياتجميد  %3مف مجمكع مساحة األراضي( .سيدا)19 :2010 ،

كيظ ػػؿ قطػ ػػاع الز ارعػػػة ى ػػك القطػ ػػاع األقػ ػػؿ إنتاجي ػػة كأقػ ػػؿ عمال ػػة ف ػػي الق ػػدس،كاف سػ ػػمطات االحػ ػػتبلؿ
اإلسػ ػرائيمي معني ػػة بع ػػدـ كج ػػكد قط ػػاع ز ارع ػػي ق ػػكم يخ ػػص الفمس ػػطينييف ف ػػي الق ػػدس ،بي ػػدؼ قط ػػع ص ػػمة
الفمسطيني بأرضو.

ثالثاً-الممارسات اإلسرائيمية تجاه حق العمل لمفمسطينيين في القدس:
أجمػ ػػؿ رئػ ػػيس كزراء إس ػ ػرائيؿ بنيػ ػػاميف نتنيػ ػػاىك سياسػ ػػة إس ػ ػرائيؿ تجػ ػػاه االقتصػ ػػاد المقدسػ ػػي كالعربػ ػػي
الفمسػطيني أمػاـ مػؤتمر" شػراكة كتنميػة " لتطػكير االقتصػاد العربػي فػي إسػرائيؿ كالػذم عقػد فػي مدينػة حيفػا

في منتصؼ نيساف  ،2012حيث أشار إلى أف تعاممو مع تطكير الحالة االقتصادية لمسكاف "غير الييكد"
في إسػرائيؿ كفقػان لتسػميتو ينطمػؽ مػف الت ازمػو بػالفكر الميب ارلػي االقتصػادم ،كالفصػؿ بػيف الحالػة االقتصػادية
لمسكاف العرب كالسياسة ،كتطكير االقتصاد العربػي بمػا يخػدـ االقتصػاد اإلسػرائيمي ،كعميػو يمكػف القػكؿ أف

رؤية رئيس كزراء إسرائيؿ الذم ييمثؿ رأس ىرـ الحككمة اإلسػرائيمية كالسػمطة الحاكمػة فػي إسػرائيؿ بتطػكير
االقتصاد العربي في إسرائيؿ بما يشمؿ اقتصاد القدس الشرقية المحتمة ىػك اسػتمرار لمسياسػات االقتصػادية
الحاليػػة الممنيجػػة كالمخططػػة تجػػاه مجمكعػػة السػػكاف العػػرب التػػي تتسػػـ بنػػزع التنميػػة عػػف االقتصػػاد العربػػي

الكمي ،كالحاؽ االقتصاد العربي في الداخؿ الفمسطيني بما فييا القدس الشرقية ،كاإلفقار الجماعي بػالتكازم
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مع خمؽ نماذج نجاح كىمية كفرديػة عػف طريػؽ أدكات االقتصػاد الميب ارلػي ،كقػد حظيػت القػدس فػي الخطػط

االستراتيجية إلسرائيؿ باىتماـ بالغ حيث شممت خطتيػا القػدس بشػطرييا الغربػي كالشػرقي ،كفػي ىػذا المقػاـ
سيتـ إعطاء نبذة مختصرة عما شممو جزء مف ىذه المخططات كخاصة بالنسبة لمسياسة العامة في تطكير

المنػػاطؽ الصػػناعية كالتػػي تتضػػمف زيػػادة مممكسػػة فػػي كزف الصػػناعات فػػي فػػركع العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ككزف

الفػػركع التػػي تتخصػػص بيػػا المدينػػة مثػػؿ :الصػػحة ،سػػياحة ،التعمػػيـ الجػػامعي ،كتقميػػؿ كزف فػػرع الخػػدمات
العامة كخصكصان اإلدارية ،كتقميؿ كزف الصناعات التقميدية( .السيكطي)10-9 :2012 ،

 سببت سياسة إغبلؽ المدينة المقدسة في كجو الفمسطينييف كعزليا عف باقي أرجاء الكطف الفمسطيني،خسػػائر فادحػػة فػػي سػػكؽ العمؿ،كالتجػػارة ،كالسػػياحة ،حيػػث كاصػػمت الحككمػػات اإلس ػرائيمية ،سياسػػتيا
بفػػرض مجمكعػػة مػػف الض ػرائب الباىظػػة عمػػى الم ػكاطنيف المقدسػػييف بصػػكرة غيػػر قانكنيػػة ،بػػؿ كبالغػػة

التعسؼ كالجكر ،كتفكؽ قدرات أكبر مف  %95مػف المػكاطنيف ،ىػذا دكف تػكفير الحػد األدنػى ليػـ مػف
الخػػدمات كافػػة ،مقارنػػة مػػع مسػػتكل الػػدخؿ العػػالي ككفػرة الخػػدمات فػػي القػػدس الغربيػػة ،ممػػا سػػبب فػػي

انتش ػػار ح ػػاالت اإلف ػػبلس كارتف ػػاع مع ػػدالت الفق ػػر إل ػػى أكث ػػر م ػػف  ،%40كالبطال ػػة الدائم ػػة ل ػ ػ ،%35
كاغبلؽ العديد مف المحبلت كالمنشآت التجارية كالصناعية في القدس العربية .باإلضافة إلى تعرض

العديػػد مػػف المقدسػػييف إلج ػراءات غيػػر قانكنيػػة بسػػبب عػػدـ مقػػدرتيـ عمػػى دفػػع الض ػرائب مثػػؿ السػػجف

كحجػػز كمصػػادرة الممتمكػػات ،خاصػػة ض ػريبة السػػكف (األرنكنػػا) التػػي تيفػػرض عمػػييـ بػػأثر رجعػػي بعػػد
تعمػػد سػػمطة االحػػتبلؿ تراكميػػا ،كىػػذا كمػػو دكف أف يػػكفر بالمقابػػؿ أم خػػدمات لمسػػكاف( .مركػػز القػػدس
لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية)11 :2000 ،

 تع ػػاني مدين ػػة الق ػػدس أيض ػػا مش ػػكمة ىجػ ػرة رأس الم ػػاؿ كالكف ػػاءات إل ػػى راـ اهلل كمعظمي ػػـ م ػػف الطبق ػػةالكسطى كالعميا مف المجتمع المقدسي،كبالتالي فقد أصبح عدد كبر مف المحبلت التجاريػة فػي راـ اهلل

ممك ػان ألشػػخاص فػػي القػػدس،كينطبؽ ىػػذا األمػػر عمػػى المصػػانع الصػػغيرة كالمتكسػػطة،كىذا يعبػػر عػػف
حقيقػ ػ ػػة أف القػ ػ ػػدس قػ ػ ػػد ضػ ػ ػػاقت عمػ ػ ػػى أصػ ػ ػػحاب رؤكس األم ػ ػ ػكاؿ كالمقػ ػ ػػاكليف كأصػ ػ ػػحاب المصػ ػ ػػانع
كالحرفييف،كذلػػؾ بسػػبب ارتفػػاع تكػػاليؼ اإلنتاج،كبسػػبب الض ػرائب الباىظػػة،كمف الكاضػػح بػػأف راـ اهلل

كبيت لحـ كالخميؿ مدف جذب لمعماؿ كرؤكس األمكاؿ في القدس( .الجعبة)19–18 :2012 ،

 كمػػا أف تػػدني حجػػـ العمالػػة ألقػػؿ نسػػبة شػػيدتيا مدينػػة القػػدس عبػػر تاريخيػػا ،أدل إلػػى ازديػػاد نسػػبةالبطالػػة فػػي المدينػػة إلػػى نسػػبة غيػػر مسػػبكقة بمغػػت فػػي حػػدىا األقصػػى ( .%35جػػكيمس ،أبػػك السػػعكد،

 )108 :2010كبالنسبة لمبطالة (حسب معايير كمقاييس منظمة العمػؿ الدكليػة) بمػغ معػدؿ البطالػة فػي
عػػاـ 2013ـ فػػي محافظػػة القػػدس  %23,6كفيمػػا يتعمػػؽ بمعػػدؿ البطالػػة حسػػب الفئػػات العمريػػة فػػي

محافظػة القػدس ،فيػػبلحظ أف أعمػى معػدؿ لمبطالػة كػػاف بػيف األفػراد تتػراكح أعمػارىـ مػا بػػيف 15-19

سنة حيث بمغت النسبة  %66,1في العاـ .2013كقد كاف مف أسباب البطالة ،السبب األمني ،حيث
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ل ػػـ تس ػػمح الس ػػمطات لممت ػػكرطيف ف ػػي أعم ػػاؿ المقاكم ػػة م ػػف العم ػػؿ ف ػػي إسػ ػرائيؿ كى ػػي الجي ػػة الكحي ػػدة

المتاحػػة ،كيكػػاد ال يخمػػك شػػاب مػػف سػػابقة أمنيػػة أك تيمػػة بالمشػػاركة فػػي مقاكمػػة االحػػتبلؿ( .صػػندكقو،
)170 :2000

 كعمػى سػػبيؿ المثػاؿ لمحالػػة االقتصػادية لػػبعض أىػػـ تجمعػات القػػدس كىػي بمػػدة العيزريػة حيػػث كصػػمتنس ػػبة البطال ػػة فيي ػػا ع ػػاـ  2012إل ػػى ،%60كق ػػد تب ػػيف أف أكث ػػر القطاع ػػات االقتص ػػادية تض ػػر انر ى ػػي

قطاعات الزراعة كالصناعة كالتجارة (معيد األبحاث التطبيقية – أريج)10 :2012 ،

 باإلضػػافة إلػػى أعمػػاؿ المصػػادرة المسػػتمرة كالتػػي تقػػكـ بيػػا السػػمطات اإلس ػرائيمية فقػػد قامػػت إس ػرائيؿبتيكي ػػد أع ػػداد م ػػف المص ػػانع كالمؤسس ػػات الفمس ػػطينية مم ػػا أدل إل ػػى ط ػػرد الع ػػامميف الع ػػرب م ػػف ى ػػذه

المؤسسات التي ىكدت مما زاد عدد العاطميف عف العمؿ( .المحاميد)36 :2011 ،

 كقػػد كػػاف لئلغػػبلؽ العسػػكرم أثػػر عمػػى الكضػػع االقتصػػادم كحػػؽ العمػػؿ فػػي القػػدس فقدبػػدأ اإلغػػبلؽالعسػػكرم لمقػػدس الش ػرقية مػػع حػػرب الخمػػيج عػػاـ  ،1991ثػػـ تػػـ تشػػديده منػػذ العػػاـ 2000ـ مػػع بدايػػة
االنتفاضػػة الثانيػػة ،كذلػػؾ عمػػى حػػدكد القػػدس الشػرقية كفػػي داخميػػا ،كىػػك مػػا كػػاف لػػو أثػػر خطيػػر عمػػى

المدينة ،كيتضح ىذا مف دراسة مسحية قامت بيا الغرفة التجارية لعينات مف المؤسسات التجاريػة فػي
محافظة القدس لتقييـ أثر اإلغبلؽ في الفترة األكلى لبلنتفاضة الثانيػة قػائـ عمػى أسػاس البيانػات التػي

تـ جمعيا قبؿ االنتفاضة ،في الربع األخير مف عاـ 2000ـ كالربع األكؿ مف عاـ  ،2001ككاف مف

أىـ نتائج ىذه الدراسة:

 -1انخفضت األنشطة الصناعية بنسبة  %37في عدد العامميف ،كنسبة  %50في ساعات العمؿ،
كنسبة  %88في االستفادة مف القدرة اإلنتاجية.

 -2األنشطة التجارية تظير انحدا انر في األنشطة بنسبة مف  %100-15حسب نكع التجارة.
 -3أدت السيطرة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس ،إلى جعؿ االقتصاد المقدسي يفتقد إنتاجيتو ،كينكمش
في ظؿ كجكد قكة عمالة كبيرة في بعض أشكاؿ البطالة المقنعة ،كتضرر القطاع الزراعي بشدة

بسبب سياسات اإلغبلؽ ،حيث إف المنتجات الطازجة كالتي تيغذم أسكاؽ القدس الشييرة ،ال ييسمح
ليا بالكصكؿ إلى كجيتيا ،في الكقت نفسو تنتشر بضائع المستكطنات في أنحاء القدس ،بما فييا

القدس القديمة ،باإلضافة إلى مصادرة األراضي في القدس كالتي لعبت دك انر سمبيان عمى الحياة
النباتية كالبرية في القدس الشرقية)4-3 :2002 ،khoury( .

 ىذا كيؤثِّر االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى اقتصاد القدس الشرقية مف خبلؿ التدابير التي تتعمَّؽ باقتصادمحافظػة القػدس ،كبخاصة في المنطقة( ،)J1فقد أثَّر االحتبلؿ في اقتصاد القدس الشرقية عمى
ِّ
متعددة ،بما في ذلؾ سكؽ العمػؿ ،كسكؽ المنتجات ،كالتجارة كاالستثمار .فتدفُّقات العماؿ
مستكيات
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الفمسطينييف إلى إسرائيؿ تؤثِّر في االقتصاد الفمػسطيني مػف خػبلؿ التحكيبلت المالية ،كالطمب الكمي،
كمستكل األجكر المحمية ،كأكضاع سكؽ العمؿ المحمية ،كمف ثـ فيك يؤثِّر في صمب االقتػصاد
الفمسطيني .فاألجكر المرتفعة نسبيان لمعماؿ في إسرائيؿ مقارنةن بأجكر العماؿ في األرض الفمسطينية

المحتمة ،قد مارسػت ضػغطان تصاعديان عمى األجكر في القدس الشرقية ،كبالتالي فقد زادت تكاليؼ
العمؿ التي يتحمميا المنتجكف الفمسطينيكف رغػـ ت ِّ
كقكضت القدرة التنافسية
ػدني مستكل اإلنتاجيةَّ ،
لممنتجات الفمسطينية التي ال تستطيع التنافس مع الكاردات ،كال سيما مف إسرائيؿ( .األكنكتاد:2013 ،

)16

 كيبلحظ عمى العمالة الفمسطينية حتى أكاخر القرف الماضي ،أنيا كانت عمالة مؤىمة حرفيا كخاصةفي أعماؿ البناء أك الكرش كالمصانع ؛ أما بعد عاـ  2000فقد أصبحت عمالة غير مؤىمة .حيث
أصبح الكثير مف عماؿ القدس يعممكف كعماؿ نظافة عبر شركات مقاكالت ،كأغمبيتيـ يستغنى عنيـ

قبؿ مركر عاـ عمى تشغيميـ ،مما يفقدىـ حقكقيـ ،كيحكؿ دكف مراكمتيا ،في الكقت نفسو تتدنى
أجكرىـ إلى حدىا األدنى ،كبالكاد نجد ممف يعممكف داخؿ القدس الغربية كاسرائيؿ مف العماؿ
الفمسطينييف مف يستمركف في العمؿ نفسو لدل المشغؿ نفسو مدة طكيمة ،فالتنقؿ مف عمؿ إلى آخر

سمة أساسية مف سمات ىذه العمالة ،كتتدنى البطالة في المدينة ،في أكقات اشتداد السياحة كارتفاع
الطمب عمى عماؿ المطاب كالتنظيؼ في المطاعـ كالفنادؽ كتصبح شركط المشغميف متدنية ،كلكف ما

إ ف ينتيي المكسـ ،حتى تكتظ شكارع القدس بالعاطميف عف العمؿ ،كاألمر ذاتو ينطبؽ عمى عماؿ
البناء .ىذا باإلضافة إلى أنو يجرم التخمص مف العماؿ الفمسطينييف ،في الكقت الذم تسمح فيو

إسرائيؿ لمعماؿ القادميف مف تايبلند أك تركيا بالقدكـ بأعداد كبيرة( .الجعبة)19 :2012 ،

رابعاً-أثر الجدار عمى حق العمل لمفمسطينيين في القدس:
 عمد جدار الفصؿ العنصرم إلى سم أحياء عربية بكامميا عف القدس الشرقية كتقطيع أكصاليا،حيث قاـ الجدار بعزؿ حكالي  225.000فمسطيني مف سكاف القدس الشرقية داخؿ الحدكد اإلدارية
لما يسمى بمدية القدس عف الضفة الغربية ،كتضرر معيا عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف الذيف
يعيشكف في البمدات كالقرل الكاقعة في محيط المدينة ،حيث كصؿ عدد القرل الفمسطينية المتضررة

مف جراء إقامة الجدارفي شرقي القدس إلى ( )23قرية ،تضـ  2.940أسرة ،كىذه األسر تضـ

 21.600فرد ،فضبلن عف مصادرة كعزؿ  86.980دكنمان ،كقد تمكف جدار الفصؿ العنصرم مف

حرماف أكثر مف  15.000مكاطف مقدسي في قمنديا ككفر عقب مف الكصكؿ بسيكلة إلى أعماليـ
كتجارتيـ في القدسخاصة بعد تحكيؿ حاجز قمنديا العسكرم إلى معبر حدكدم( .سيدا)16 :2010 ،

 -كبالنسبة ألثر جدار الفصؿ عمى االقتصاد المقدسي ،فإف التدىكر االقتصادم في مدينة القدس

بمختمؼ قطاعاتو ،ىك نتيجة لتراكمات ممتدة عبر السنكات الماضية .أك باألحرل تراكـ إجراءات
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االحتبلؿ اإلسرائيمي التعسفية إلى يكمنا ىذا ،فبناء الجدار كاف الضربة القاضية عمى اقتصاد القدس
كعزليا عف محيطيا.كقد تأثرت معظـ القطاعات االقتصادية في القدس بشكؿ سمبي مف إقامة الجدار

التكسعي االحتبللي،كذلؾ نتيجة اإلجراءات اإلسرائيمية التعسفية كالتي اتخذت بشكؿ تدريجي مف أجؿ

إضعاؼ االقتصاد العربي كالمقدسي بشكؿ خاص .كتمثمت ىذه اإلجراءات بإقامة الحكاجز العسكرية
كنقاط التفتيش عمى مدخؿ القدس.كعدـ السماح لمكاطني الضفة كالقطاع لدخكؿ القدس إال بتصريح

يصعب عمى الغالبية منيـ الحصكؿ عميو كتجديد التفتيش األمني لمبائع الكاردة لمتجار العرب مف

الخارج كغيرىا مف اإلجراءات األخرل كالتي كاف آخرىا جدار الفصؿ العنصرم كالذم تتأثر بو

القدس أكبر األثر .حيث إنو يعزليا عف محيطيا الفمسطيني كامتدادىا العربي الذم تنتمي إليو.

(جكيمس ،أبك السعكد)51 :2010 ،

 كقد ٌأدل بناء حاجز الفصؿ إلى التعجيؿ بفصؿ سكاف الضفة الغربية عف أسكاؽ القدس الشرقية كالىزيادة تقطيػع أكصاؿ األسكاؽ الداخمية .فالمقدسيكف الذيف يعيشكف في أبك ديس يسافركف اآلف إلى
بيت لحـ كالخميؿ ،بينما يسافر سكاف الراـ إلى راـ اهلل ،أما الفمسطينيكف مف سكاف الضفة الغربية

التسكؽ في قرل مثؿ بيت حانينة في طريؽ عكدتيـ
الذيف يعممكف في إسرائيؿ كالػذيف اعتادكا عمى
ٌ
مف العمؿ ،فمـ يعكدكا قادريف عمى ذلؾ .ثـ إف القيكد اإلضافية التي يفرضيا نظاـ التصاريح قد

َّ
حدت مف سفر المسمميف إلى القدس الشرقية أياـ الجمعة لمصبلة في المسجد األقصى ،كىؤالء
يمثِّمكف زبائف ميميف لتجار القدس الشرقية .كقد َّ
شكؿ تقمُّص طمب المستيمكيف الفمسطينييف عامبلن

رئيسيان مف العكامػؿ الػتي أفضت إلى إغبلؽ أكثر مف ( )280متج انر في القدس الشرقية خبلؿ
السنكات الخمس عشرة األخيرة ،مف بينيا ( )50متجػ انر في المدينة القديمة كحدىا .كما تأثَّرت مناطؽ
أخرل تقع إلى الجية الشمالية الشرقية ،مثؿ الراـ التي تقع خارج الحػاجز ،تػأثُّ انر شديدان بالقيكد

المفركضة عمى حركة التنقُّؿ؛ كنتيجة لذلؾ ،أ ً
ؽ ( )63متج انر مف بيف ( (110مف المتاجر في
يغم ى
سكؽ الراـ المركػزم في أعقاب بناء حاجز الفصؿ( .األكنكتاد)14 :2013 ،

 كقد جاء في تقرير لبلئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس حكؿ أثر الجدار عمىحؽ العمؿ لممقدسييف التالي :جدار الفصؿ العنصرم جعؿ ( (100ألؼ حامؿ ىكية مقدسية خارج

الجدار .مما سبب انخفاض تجارة التجزئة إلى نسبة تقارب  %40عما كانت عميو عاـ 2000

كانخفاض حجـ تجارة الجممة .باإلضافة إلى عزؿ مناطؽ حيكية مثؿ بير نباال كالعيزرية ،كىي مراكز

بيع الجممة كالتخزيف .تزامف ىذا مع تكقؼ تجارة المكاد الغذائية مع قطاع غزة كالتي كانت تشكؿ

 % 20مف إجمالي المبيعات .كما أثر الجدار في زيادة تكاليؼ النقؿ البيني بنسبة مف ،%40–30
مع عدـ انتظاـ كصكؿ العماؿ إلى المصانع كانخفاض عدد ساعات اإلنتاج .باإلضافة إلى تراجع
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نسبة اإلشغاؿ في فنادؽ القدس حيث تبمغ نسبة اإلشغاؿ بيف  % 23–8فقط( .االئتبلؼ األىمي لمدفاع

عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس)12-11 :2007 ،

ما سبؽ يؤكد عمى أف جدار الفصؿ العنصرم خمؽ انقطاعان في التكامؿ االقتصادم بيف سكاف

القدس العرب ،األمر الذم يقكد إلى اضطرابات في جميع مناحي الحياة اليكمية،كينعكس عمى النكاحي
االجتماعية كالثقافية بيف الفمسطينييف.
الخالصة:
لـ تست ً
ثف اإلجراءات اإلسرائيمية حؽ العمؿ مف سمسمة ممارساتيا تجاه حقكؽ اإلنساف الفمسطيني في
مدينة القدس ،رغـ كؿ ما تنص عميو قكانيف القانكف الدكلي اإلنساني ،حيث تعاني جميع القطاعات

االقتصادية مف التراجع الشديد كالسيما قطاع السياحة كالذم تراجع بشكؿ كبير جراء الممارسات

اإلسرائيمية تجاه المؤسسات السياحية،كتجاه السياح ،مما أفقر الفنادؽ كشركات السياحة كشركات النقؿ
كالمحبلت التجارية،كتمؾ الممارسات أثرت عمى قطاع التجارة في القدس ،حيث يعاني التاجر المقدسي مف
التنافس التجارم الشديد كالذم يجعمو ال يستطيع تغطية نفقاتو األساسية ،مما اضطر التاجر المقدسي إلى

الكقكؼ عمى مفترؽ طرؽ فيك إما أف يغمؽ باب رزقو أك ينتقؿ بمحمو خارج مدينتو التي يقطف فييا،كىذا

ما تسعى لمكصكؿ لو السمطات اإلسرائيمية حيث إفراغ مدينة القدس مف سكانيا الفمسطينييف كتيكيدىا

بالكامؿ.

كأما قطاع الزراعة فأصحابو يعانكف مف مصادرة أراضييـ الزراعية يكميان بحجج كذرائع عديدة يدعميا

قانكف غاشـ كضعو المحتؿ ،باإلضافة إلى تجريؼ كقطع األشجار كبشكؿ يكمي أيضان في المدينة.

كيتضح مف الممارسات السابقة تجاه جميع قطاعات العمؿ مدل ىجرة رؤكس األمكاؿ كالكفاءات إلى

خارج القدس ،مما أدل إلى تدني نسبة العمالة في القدس كالذم أدل بدكره إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكؿ
غير مسبكؽ بيف صفكؼ المكاطنيف في المدينة .باإلضافة إلى عدـ استمرار العامؿ الفمسطيني في

العممنفسو مدة طكيمة مما يفقده حقكقو.
كال يمكف تجاىؿ سياسة اإلغبلؽ التي أثرت سمبان عمى جميع األنشطة االقتصادية في القدس،كالتي

كاف آخرىا جدار الفصؿ العنصرم كالذم سبب انييا انر في القطاعات االقتصادية في القدس كحرماف

المكاطنيف مف حقيـ في العمؿ ،جراء إجراءات التفتيش كالمنع كالحجز كصعكبة إصدار التصاريح لمعماؿ

كالمكظفيف مف القدس ،ناىيؾ عف فصؿ أسكاؽ القدس عف محيطيا الخارجي ،بيدؼ عزؿ المدينة
بأكمميا ،كذلؾ في طريؽ لتيكيدىا.
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الخــــــاتمـــــة

أولً -سيناريوىات حول مستقبل المقدسيين في القدس.
ثانيا -النتائج والتوصيات.
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أولً -سيناريوىات حول مستقبل المقدسيين في القدس:
مقدمة:
إطاللة عمى الممارسات اإلسرائيمية تجاه حقوق الفمسطينيين في القدس ما بين عامي (:)2015-2014
-

يعتبر عاـ  2014مف األعكاـ الحافمة باألحداث في القدس المحتمة ،التي تعيش حربان تسابؽ فييا
"إسرائيؿ" الزمف عبر المس مف جية أكلى بقكاعد الجغرافيا بالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية في
القدس كمحيطيا عبر التكسع االستيطاني في منطقة جبؿ أبك غنيـ ،كمنطقة بيت صفافا ،كمنطقة ما

يسمى  E1عمى سبيؿ المثاؿ ،ك"بالديمغرافيا" مف جية أخرل عبر التضييؽ عمى المقدسييف كىدـ
منازليـ كتيجيرىـ في حي سمكاف ،كالبمدة القديمة ،كغيرىا كالدفع بعشرات أالؼ المستكطنيف إلى

المدينة المقدسة عبر مشاريع اإلسكاف كالضـ التي تسعى بمدية االحتبلؿ في القدس لتنفيذىا في

السنكات األخيرة ،كتمؾ الممارسات يمكف رصدىا عبر بيانات الشرطة اإلسرائيمية كتقارير المؤسسات
الفمسطينية التي تحدثت عف االنتياكات ضد الفمسطينييف في القدس ،سكاء أكاف ذلؾ عمى شكؿ

االعتداء الجسدم عمى يد المستكطنيف ،أـ االعتقاالت الكاسعة التي بمغت ( )1400حالة اعتقاؿ في

كؿ مف شير سبتمبر ،أكتكبر،نكفمبر ،ديسمبر مف عاـ  ،2014كذلؾ كفقان لتقارير صادرة عف شرطة

االحتبلؿ( .الريماكم)1:2014 ،

-

كحسب األرقاـ كالمعطيات التي كثقتيا مؤسسة األقصى لمكقؼ كالتراث كجيات إسبلمية أخرل ،فإف
عاـ  ،2014شيد إغبلقان كامبلن لممسجد األقصى كذلؾ بتاري /30تشريف أكؿ-أكتكبر ،2014/ألكؿ
مرة منذ احتبلؿ مدينة القدس عاـ  ،1967حيث قامت السمطات اإلسرائيمية بفرض حصار شامؿ

لممسجد األقصى كمنع المسمميف مف الدخكؿ إليو( .الشرباتي ،)12 :2014 ،كتجاكزت سمطات

االحتبلؿ في ىجمتيا ضد المسجد األقصى كؿ الخطكط الحمراء ،خاصة بعد تبني الحككمة

اإلسرائيمية االقتحامات بشكؿ عمني ،مف خبلؿ آلية كضعتيا لجنة الداخمية في الكنيست اإلسرائيمي،
كتبنتيا ك ازرة األمف الداخمي اإلسرائيمي عبر برنامج يكمي يبدأ مف صباح يكـ األحد كينتيي مساء يكـ

الخميس مصحكبان بحراسة مشددة مف الشرطة اإلسرائيمية .كبمغ متكسط االقتحاـ اليكمي لممسجد

األقصى كفؽ مؤسسة األقصى لمكقؼ كالتراث ،قرابة ( )80مستكطنان إسرائيميا كجنديان( .الريماكم،

مصدر سابؽ)1 :

-

كشفت مؤسسة األقصى لمكقؼ كالتراث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي يضع الممسات األخيرة الفتتاح أنفاؽ

كقاعات كاسعة أسفؿ منطقة باب المطيرة عمى بعد ( )20مت انر عف الحدكد الغربية لممسجد األقصى
كذلؾ بعد عمميات حفريات كتفريغات ترابيةكتغيرات كاسعة في المكقع كاستمرت عشر سنكات ،في

مكقع أسفؿ الكقؼ اإلسبلمي المعركؼ بكقؼ حماـ العيف نياية شارع الكاد في البمدة القديمة في

القدس المحتمة ليس بعيدان عف منطقة حائط البراؽ .كأكدت المؤسسة أف عشرات العماؿ يكاصمكف
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عمميـ في أطراؼ المكقع كيقكمكف بأعماؿ شبو ختامية لمدخؿ المكقع المذككر عمى مستكل شارع

الكاد .بيدؼ تحكيمو إلى مكقع ييكدم تحت اسـ خمؼ جدارنا( .المؤتمر الكطني الشعبي لمقدس العدد
الرابع)5 :2014 ،

-

كإلحكاـ السيطرة عمى األقصى ،ناقش الكنيست في  2014شباط  -فبراير ،/اقتراحان قدمو عضك
الكنيست مكشيو فيجميف،يتعمؽ بكضع المسجد األقصى تحت السيادة اإلسرائيمية الكاممة ،ألف ذلؾ

جزء مف السيادة عمى القدس ،كعمى الرغـ مف انتياء الجمسة مف دكف التصكيت عمى االقتراح إال أف
ذلؾ ال يعني أف سعي االحتبلؿ لبسط سيادتو عمى األقصى طكيت صفحتو مع انتياء الجمسة ،حيث
تتكرر التحذيرات مف أعماؿ الصيانة التي يقكـ بيا مكظفك األكقاؼ في المسجد ،ناىيؾ عف التعرض

لسيادة األكقاؼ اإلسبلمية عمى المسجد عبر التعرض بشكؿ مستمر لمكظفي األكقاؼ مف حراس
كسدنة كاحتجازىـ أك إبعادىـ عف المسجد ،كاذ عجزت ميرم ريغؼ رئيسة لجنة الداخمية كاألمف عف

السير باتجاه تشريع االقتحامات كاقرار التقسيـ الزمني لؤلقصى،فقد أقرت في  ،2014/3إنشاء لجنة
فرعية برئاسة النائب ديفيد تسكر لمتحقؽ مف التزاـ الشرطة بقرار الحككمة لجية تخصيص ثبلث
ساعات كنصؼ يكميان القتحامات المستكطنيف لؤلقصى( .درزم ،إبراىيـ)7 :2015 ،

-

كلـ يتكقؼ االحتبلؿ عند حدكد استيداؼ المرابطيف كرمكز المسجد األقصى عبر اإلبعاد عف المسجد
األقصى أك حت مف المنع مف دخكؿ القدس المحتمة ،بؿ كحرصت سمطات االحتبلؿ خبلؿ عاـ

2014عمى إغبلؽ عدد مف المؤسسات العامة ألجؿ األقصى بحجة ارتباطيا بالحركة اإلسبلمية في
األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1948كالتي تسعى بعض الجيات اإلسرائيمية إلى تصنيفيا حركة

إرىابية .فأغمؽ االحتبلؿ في /3أيمكؿ-سبتمبر 2014/مؤسسة عمارة األقصى في الناصرة كالتي

ترعى برنامج مصاطب العمـ ،كتمعب دك انر ميمان في رفد المسجد األقصى بالمرابطيف ،كال سيما في
الصباح حيث تزداد االقتحامات ،كما استيدؼ االحتبلؿ حافبلت مسيرة البيارؽ التي تسيرىا مؤسسة

البيارؽ إلحياء المسجد األقصى ،فأقدمت عناصر مف قكات االحتبلؿ كالمخابرات عمى اعتراض
حافمة تقؿ مصميف مف منطقة سخنيف في /24أيمكؿ-سبتمبر ،2014/بعد إف كانت الشرطة احتجزت

في /8أيمكؿ-سبتمبر 2014/سائقيف مف سائقي الحافبلت في منطقة كادم الجكز شرؽ الصكانة
كجرل التحقيؽ معيما لساعات طكيمة امتدت إلى منتصؼ الميؿ( .درزم ،إبراىيـ)7 :2015 ،

-

شيدت مدينة القدس المحتمة كضكاحييا ارتقاء  12شييدان خبلؿ العاـ  ،2014في حكادث متفرقة
تراكحت بيف اإلصابة برصاص جنكد االحتبلؿ ،كفي إطار جرائـ المستكطنيف المتكاصمة ،كعمى اثر

ذلؾ عمميات فدائية( .المؤتمر الكطني الشعبي لمقدس العدد الرابع ،)4 :2014 ،كمف فظائع االحتبلؿ في
ذلؾ العاـ ىك جريمة حرؽ كقتؿ الطفؿ محمد أبك خضير ،حيث شكمت حادثة إحراؽ كقتؿ الطفؿ
المقدسي محمد أبك خضير عمى يد مستكطنيف في تاري /2تمكز-يكليك 2014/نقمة نكعية مف حيث
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نقؿ المكاجيات إلى مختمؼ مناطؽ القدس ،ثـ حادثة إطبلؽ النار عمى الطفؿ محمد سنقرط في

تاري

/31آب-أغسطس 2014/كاستشياده عمى اثر ذلؾ في تاري

/7أيمكؿ-سبتمبر.2014/

(الريماكم ،مرجع سابؽ)3 :

-

كقد ارتفعت كتيرة االعتداءات اإلسرائيمية في القدس عمى حياة المقدسييف بشكؿ ممحكظ في عاـ
 ،2014حيث أشارت بيانات شرطة االحتبلؿ في القدس إلى بمكغ نسبة االعتداءات فييا ما يقارب 3
اعتداءات شيريا ،كصؿ بعضيا إلى إصابات نقؿ خبلليا المعتدل عمييـ إلى المستشفيات

اإلسرائيمية.حيث كثؽ مركز معمكمات كادم حمكة المقدسي نحك ( )134اعتداء شيريان مف قبؿ
المستكطنيف كجيش االحتبلؿ عمى المقدسيف شيريان( .المرجع نفسو ،)1:كيتبيف مف ذلؾ مدل التزييؼ
الذم يشكب المعمكمات التي مصدرىا شرطة االحتبلؿ ،كنبلحظ ذلؾ مف خبلؿ الفرؽ الشاسع بيف
األرقاـ التي تصدرىا شرطة االحتبلؿ كبيف األرقاـ التي تصدرىا المؤسسات الحقكقية.
-

كبالنسبة لتكقعات أعداد السكاف في القدس ،فإف دراسة الخمايسي تبيف تمؾ التكقعات حتى عاـ
 2020بالتالي:



تكقع منخفض ،يعتمد عمى نسبة التكاثر الطبيعي مع افتراض أف ىذه النسبة ستنخفض تدريجيان إلى



كتكقع متكسط ،يعتمد عمى نسبة التكاثر الطبيعي التي سكؼ تنخفض في السنكات القادمة مع زيادة

.%2



ىجرة غير مكجية قميمة جدان.
كتكقع و
عاؿ ،يعتمد عمى أف نسبة التكاثر الطبيعي ستنخفض في السنكات القادمة ،مع افتراض حدكث
ىجرة مكجية عالية تصؿ إلى  %1,5في كؿ فترة أربع سنكات ،مما يؤدم إلى ارتفاع في نسبة

الزيادة السكانية( .خمايسي)162 :2014 ،
-

استعرض مؤتمر "إحصائيات االعتداءات لمعاـ  ،2014كالتحديات المستقبمية لمدينة القدس" ،الذم

عقدتو الييئة اإلسبلمية المسيحية لنصرة القدس كالمقدسات يكـ االثنيف المكافؽ /5كانكف ثاني-

يناير ،2015/إحصائيات حكؿ انتياكات االحتبلؿ لممسجد األقصى المبارؾ حيث اقتحمو أكثر مف

( )13750صييكنيان منيـ ( )12770مستكطنان ك( )2070مف قكات االحتبلؿ ما بيف ضباط
كعناصر مخابرات كجيش ،حيث بمغت ذركة االقتحامات خبلؿ األعياد الييكدية كبعد عممية خطؼ
كحرؽ كقتؿ الطفؿ محمد أبك خضير ،كما شيدتو المنطقة مف تكتر بعدما نفذ الشييد معتز حجازم

عممية طعف المستكطف "ييكدا غميؾ" ،كأشار المؤتمر إلى ارتقاء ( (15شييدان مف مدينة القدس

المحتمة خبلؿ العاـ  ،2014شييداف ارتقيا عمى يد العصابات االستيطانية ،ك( )8شيداء ارتقكا

متأثريف بإصابتيـ بنيراف االحتبلؿ،ك 5شيداء ارتقكا بعد تنفيذىـ العمميات الفدائية في المدينة كأكثر

مف  10محاكالت اختطاؼ لؤلطفاؿ كالنساء المقدسييف عمى يد المستكطنيف في مناطؽ التماس،
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كأكثر  1,25إصابة سجمت العتداء المستكطنيف عمى العماؿ المقدسييف في المكاقؼ العامة كأماكف
عمميـ كمحطة القطار الخفيؼ ناىيؾ عف اعتقاؿ  2100معتقؿ مقدسي خبلؿ العاـ  ،2014منيـ

 %30أطفاؿ،ك 1,54امرأة( .الييئة اإلسبلمية المسيحية ،إحصائيات االعتداءات اإلسرائيمية في القدس لمعاـ
 ،2014مكقع أصداء/5 ،كانكف ثاني-يناير)2015/

-

تطكر مشركع التيكيد في القدس خبلؿ عاـ  :2014حيث يعتبر مشركع التيكيد في القدس جزءان ال
يتج أز مف المشركع الصييكني في فمسطيف المحتمة ،فيك يعممعمى إلباس القدس كجيان يخرج عف

اإلطار العربي كاإلسبلمي ،كذلؾ لتثبيتيا عاصمة لمدكؿ العبرية مع ابتبلع الكجكد العربي كاستيعابو
ضمف المحددات الديمغرافية

الديمغرافية:

التي تسعى إلى خفض عدد المقدسييف بما يحفظ ليا األغمبية

 -1كفقان ألرقاـ جمعية حقكؽ المكاطف في إسرائيؿ لعاـ  ،2014يعيش حكالي  %75,3مف سكاف القدس
تحت خط الفقر.

 -2يعاني المسيحيكف مف سياسات االحتبلؿ التي تطاليـ في حياتيـ كعباداتيـ كمقدساتيـ كحرية تنقميـ،
كقد برز خبلؿ عاـ  2014منع عدد كبير مف المسيحييف مف الكصكؿ إلى كنيسة القيامة في سبت النكر

في/9نيساف-أبريؿ 2014/حيث نصب االحتبلؿ الحكاجز العسكرية عمى مداخؿ البمدة كعرقؿ دخكؿ
المصميف ،كما أقدـ متطرفكف عمى إضراـ النار في كنيسة كاثكليكية في القدس في/26أيار-مايك2014/
خبلؿ زيارة البابا فرانسيس إلى القدس(.درزم ،إبراىيـ)9:2015 ،

 -كال ننسى سياسة ىدـ المنازؿ التي تتبناىا دكلة االحتبلؿ في القدس لمتضييؽ عمى المقدسييف كتشريدىـ

كحمميـ عمى ترؾ القدس،حيث يتـ اليدـ إما بحجة البناء مف دكف ترخيص أك ضمف عقكبات جنائية،
كقد بمغ عدد المنشآت الميدمة في العاـ  2014ما يقرب  214منشأة تشمؿ منازؿ كمتاجر كحظائر

مكاشي ،ىدمتيا جرافات االحتبلؿ ،أك ألزمتأصحابيا بيدميا بشكؿ ذاتي ،ككفقان لتقرير مكتب تنسيؽ

الشؤكف اإلنسانية التابع لؤلمـ المتحدة (اكتشا) ،بمغ عدد المنازؿ الميدمة في القدس عاـ 2014
حكالي" "8منازؿ مما أدل إلى تشريد " "169فمسطينيان( .المرجع نفسو)9:
 كحتى األطفاؿ المقدسييف يعانكف مف آثار السياسات التي ينتيجيا االحتبلؿ بحقيـ ،حيث تـ اعتقاؿحكالي " "1000طفؿ في القدس سنكيان ،فتصدر بحؽ بعضيـ أحكاـ بالحبس المنزلي ليتحكؿ البيت

سجنان ،كاألىؿ سجانيف ،كيحرـ الطفؿ مف التعميـ حيث يتـ منعو مف الخركج مف المنزؿ إال لزيارة
الطبيب بمرافقة أىمو كبإذف مف سمطات االحتبلؿ ،كاعتقمت سمطات االحتبلؿ عاـ  2014حكالي

) )126طفبلن فمسطينيان( .درزم ،إبراىيـ)10:2015 ،
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 ككفقان لمخطط  ،2020فقد ىب ىنتٍسمطات االحتبلؿ جدار الفصؿ ،لتخرج بذلؾ حكالي  25ألؼ مقدسي إلىخارج حدكد بمدية االحتبلؿ في القدس ،إلى أ ف يتـ اعتماد الجدار كحدكد نيائية لممدينة المحتمة مع ما
يعنيو بذلؾ مف فصؿ ليا عف امتدادىا الجغرافي في الضفة الغربية،كيبمغ طكؿ الجدار في جزئو

الممتؼ حكؿ القدس ما يقارب  142كـ ،كبالنسبة لبلستيطاف في القدس ،كىك األمر الذم كاف كاضحان

عاـ  2014مف خبلؿ تمسؾ نتنياىككحككمتو باالستيطاف كجزء مف حؽ الييكد في البناء في أم جزء

كترسيما نتنياىك ما بيف عامي
مف الدكلة العبرية ،كال سيما في القدس كالحككمتيف المتيف شكميما أ

 2014 ،2009شيدت أرقاما غير مسبكقة عمى صعيد االستيطاف ،مقارنة بما كاف األمر عميو في

عيد غيره مف رؤساء حككمات االحتبلؿ ،كقد ارتفعت نسبة االستيطاف في الضفة الغربية بما فييا

القدس المحتمة إلى  %40عاـ  2014فيما تركز معظـ النشاط االستيطاني في القدس المحتمة ،فقد
صادقت لجنة الماؿ في الكنيست عاـ  2014عمى زيادة بمقدار ( )20مميكف شيكؿ ،لتمكيؿ األمف في

المستكطنات شرؽ القدس كىك األمر الذم يعني تكمفة حماية المستكطف الكاحد خبلؿ عاـ 2014

تصؿ إلى ( )30ألؼ شيكؿ( .المرجع نفسو)15-11:

 كتكثؼ الحككمة اإلسرائيمية مف مشاريع االستيطاف في القدس الغربية داخؿ الجدار بشكؿ مباشر مفخبلؿ البمدية كك ازرة األشغاؿ ،كغير مباشر بكاسطة الجمعيات االستيطانية الييكدية المتطرفة ،كالجدكؿ

اآلتي يبيف المشاريع المستقبمية التي يتـ اإلعبلف عنيا ،حيث بمغ مجمكع الكحدات السكنية المقترحة
ضمف ىذه المشاريع) )48754كحدة سكنية( .البيطار)22 :2013 ،

جدول رقم ()16

مشاريع استيطانية مستقبمية
عدد الوحدات الستيطانية

المشاريع الستيطانية
1

مشاريع مستقبمية تـ اإلعبلف عنيا

3

مشاريع عمى جدكؿ أعماؿ المجنة المحمية لمتنظيـ كالبناء

3,400

مشاريع في محيط القدس كمنطقة E1

5,510

2
4
5
6
7
8
9

30,000

مشاريع أكدعت كدخمت حيز التنفيذ
مشاريع تـ اإلعبلف عف مناقصتيا

مشاريع قبؿ اإليداع في المجنة المكائية

63

1,231
2,159

مشاريع تـ المصادقة عمييا في المجنة المكائية

2,975

مشاريع تحت المصادقة عمييا كدخمت حيز التنفيذ

3,927

مشاريع تـ اإلعبلف عف مناقصتيا

المجموع

5,329
48,754

(البيطار)22 ،2013 ،
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كقد كشفت مصادر إعبلمية النقاب عف مخطط إسرائيمي ضخـ لحفر أنفاؽ أرضية جديدة ،أسفؿ

أسكار مدينة القدس المحتمة ،لغايات إقامة مكقؼ لمسيارات كالحافبلت تحت األرض ،كقاؿ مركز قدسنا
لئلعبلـ :إف بمدية االحتبلؿ في القدس تعكؼ ىذه األياـ عمى دراسة كضع مخطط عمبلؽ لتنفيذ مشركع
تيكيدم متعدد كمتفرع يسعى مف خبللو إلى إقامة مكقؼ لمحافبلت تحت األرض قبالة منطقة باب العمكد

في القدس ،كأكضح أف المخطط يشمؿ إقامة أنفاؽ تحت األرض تمتد مف منطقة الزاكية الشمالية الغربية
إلى السكر التاريخي لمدينة القدس ،مرك انر بمنطقة باب العمكد كحتى باب الساىرة ،إضافة إلى إقامة جسر
يربط بيف منطقة حي المص اررة كباب العمكد ،كيتضمف المخطط إقامة دكار فكؽ مكقؼ السيارات

المذككر ،كاقامة مظمة سياحية عمى البمدة القديمة في المكقع ذاتو ،باإلضافة إلى تمرير مسار لممشاة
بمحاذاة سكر القدس يمتد مف منطقة باب عبد الحميد كحتى باب الساىرة ،كالخطير ىنا أف عمميات الحفر

ستككف في منطقة حساسة فييا الكثير مف المكجكدات األثرية العربية كاإلسبلمية( .مخطط تيكيدم لحفر أنفاؽ
أرضية عميقة شرؽ القدس ،مكقع مدينة القدس/17 ،نيساف  -أبريؿ)2015/

النظرة الستش ارفية حول مستقبل مدينة القدس في ظل الممارسات اإلسرائيمية لتيويدىا:
 السيناريو األول:االستمرار في سياسة انتياؾ حقكؽ اإلنساف لمفمسطينييف في القدس ،كاالستمرار في سياسة التضييؽ

كالتيكيد ،كلكف يبقى الفمسطينيكف في القدس في أرضيـ كأماكنيـ ،صامديف يتحممكف االنتياكات بكؿ قكة.
كيأتي ىذا السيناريك في إطار ما يحدث اآلف في المدينة مف تضيؽ كتشديد عمى حقكؽ المقدسييف

كخاصة مف ناحية سياسية كديمكغرافية كاقتصادية ،لطمس ىكية القدس كخمؽ ميزاف ديمغرافي لصالح
الييكد ،مما يشكؿ أبرز التحديات التي تكاجو القضية الفمسطينية في القدس ،كخاصة كأف سمطات

االحتبلؿ نجحت -إلى حد بعيد -في إقصاء قضية القدس عف حمبة الصراع السياسي كاالجتماعي
كاالقتصادم الفمسطيني اإلسرائيمي ،في الكقت الذم يستمر المقدسيكف في العيش في المدينة كالتمسؾ بيا.
 السيناريو الثاني:اشتداد كتيرة التضييؽ عمى الفمسطينييف في القدس بيدؼ تفريغ مدينة القدس مف سكانيا األصمييف،
كتيكيدىا بالكامؿ كعمى المستكل الديمغرافي كالثقافي ،كيسمح لممسمميف بزيارة األماكف المقدسة عف طريؽ

تصاريح دخكؿ خاصة تصدرىا سمطات االحتبلؿ ،كىذا السيناريك قد يتحقؽ كخاصة إذا استمرت حككمة
اليميف بتكلي زماـ األمكر كما يحدث اآلف.
كيدعـ ىذا السيناريك تأكيد نتنياىك رئيس الحككمة اإلسرائيمية الحالي بأف القدس لف تقسـ أبدان،

كستبقى عاصمة أبدية إلسرائيؿ ،في الكقت نفسو فإنو كمف المبلحظ أف الكزراء اإلسرائيمييف يبيتكف نيتيـ

في التضييؽ عمى المقدسييف كانتياؾ حقكقيـ ،كيظير ذلؾ جميان في تصريحات كزير اإلسكاف أكرم أرئيؿ
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بأنو ينتظر تكافر الظركؼ التي تسمح ببناء المعبد كتحقيؽ الخبلص لمشعب الييكدم ،كذلؾ عمى أنقاض

المسجد األقصى ،باإلضافة إلى أف قيادات حزب الميككد قد تكعدت عشية االنتخابات بتمرير قكانيف تنص
عمى تغيير األكضاع القانكنية كالدينية في القدس كالمسجد األقصى .كدليؿ آخر عمى التشديد في

انتياكات حقكؽ المقدسييف عرض شرطة االحتبلؿ في  ،2015/1عمى نتنياىك رئيس الحككمة ،خطة

شاممة لمكاجية التصعيد األمني في القدس تتضمف نشر ( )1156شرطيان إضافيان ،كاضافة مركزيف
لمشرطة ،كنصب بكابات ممغنطة عمى مداخؿ األقصى .أضؼ إلى ذلؾ القكانيف التعسفية التي أعمف عنيا

نتنياىك مؤخ انر كخاصة إقامة الحكاجز عمى مداخؿ األحياء الفمسطينية في القدس ،كتكثيؼ تكاجد قكات
االحتبلؿ كانتشارىا في األحياء الفمسطينية ،كتكثيؼ إصدار رخص أسمحة لممستكطنيف ،كتعزيز حماية

األماكف العامة التي يتكاجد بيا اإلسرائيميكف.

كلك تحقؽ ىذا السيناريك فإف الصراع في القدس سيتحكؿ عما قريب إلى صراع ديني ،كىك األخطر
عمى مستكل القضية الفمسطينية.
كترجح الدراسة السيناريك الثاني ،كذلؾ بسبب فكز حزب الميككد في االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة،
باإلضافة إلى تصريحات بنياميف نتنياىك التي تشير إلى سياسة التشديد كالتضييؽ عمى المقدسييف في

القدس كالسيما القدس الشرقية.
 -السيناريو الثالث:

تشكيؿ مجمسيف إدارييف يعمبلف في إطار قدس مكحدة تحت السيادة اإلسرائيمية ،كالمجمس اإلدارم
الخاص بالفمسطينييف يعمؿ عمى تحسيف أكضاعيـ.
كىذا السيناريك محتمؿ أف يحدث فيما لك عاد حزب العمؿ كتكلى الحككمة في السنكات القادمة،
كيدعـ ىذا السيناريك تصريحات تسيفي ليفني حكؿ إعبلنيا إمكانية تقسيـ القدس في حاؿ التسكية مع

الفمسطينييف.
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خاتمة الدراسة:
تناكلت الدراسة الممارسات اإلسرائيمية تجاه حقكؽ الفمسطينييف في القدس في ضكء سياسات سمطة

االحتبلؿ اإلسرائيمي بيف عامي .2013 -2000

كبدأت الدراسة بتكضيح حكؿ مدينة القدس في الفكر الصييكني ،حيث شكمت القدس بؤرة اىتماـ
المشركع الصييكني باعتبارىا-مف كجية نظر الصياينة-المكاف الكحيد لتأدية الكصايا الدينية المنصكص

كبناء عميو اتخذ
عمييا في التكراة ،كأنيا مدينة خاصة بالشعب الييكدم ،كعمى الييكد تطييرىا مف العرب،
ن
الصياينة خطكات عممية لترجمة أفكارىـ ،مف خبلؿ إصرارىـ عمى تجميع مؤسساتيـ في مدينة القدس
مثؿ مقر المجنة التنفيذية لممنظمة الصييكنية العالمية كمقر الككالة الييكدية ،كالصندكؽ التأسيسي

كالصندكؽ القكمي ،كالمجمس الكطني لبلستيطاف ،كالجامعة العبرية ،كمستشفى ىداسا.

كقد تناكلت الدراسة السياسة اإلسرائيمية في القدس منذ عاـ  1948حتى عاـ  ،1967حيث

استخدمت سمطات االحتبلؿ سياسة تقسيـ القدس إلى شرقية كغربية ،ليبقى الجزء الغربي جزءان مف دكلة

إسرائيؿ كأمر كاقع ،كفي الكقت نفسيعممت كمنذ عاـ  1967عمى تفريغ القدس الشرقية مف الفمسطينييف،
كما اتبعت -إلحكاـ سيطرتيا عمى القدس -سياسة فرض القكانيف اإلسرائيمية عمى السكاف المقدسييف،

كمف أىـ ىذه القكانيف قانكف أمبلؾ الغائبيف عاـ  ،1950كقانكف استمبلؾ األراضي عاـ ،1953
باإلضافة إلى السياسة االستيطانية كالتي ىدفت منيا تكطيف أالؼ الييكد مف جميع أنحاء العالـ في

القدس.

أما السياسة األبرز كاألكضح تجاه القدس في القرف الماضي بيف عامي  1967ك 1993فتضمنت

تمسؾ األحزاب اإلسرائيمية عمى كامؿ مدينة القدس ،لعدة أىداؼ أىميا:األىداؼ األمنية كالديمغرافية،
كاالقتصادية كالسياسية كالدينية.

وتتضمن السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس بين عامي  1967و 1993مما يمي:
السياسة القانكنية كالتي تضمنت سف مجمكعة مف القكانيف ىدفت إلى إحكاـ السيطرة عمى مدينة

القدس كخاصة قانكف ضـ القدس في عاـ  ،1967كقانكف الغائبيف لمعاـ نفسو ،كقانكف التنظيمات

القانكنية كاإلدارية لمعاـ نفسو،كقانكف المستكيات القضائية لعاـ  1968كقانكف اإلشراؼ عمى المدارس لعاـ
 ،1969كقانكف ضـ مدينة القدس لعاـ .1980
كأما السياسة الثانية فتضمنت سياسة تيكيد القدس ،كشممت التيكيد الديني ،كالتيكيد الديمغرافي
كتيكيد القضاء كتيكيد التعميـ.
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كأما السياسة الثالثة فشممت النظاـ الضريبي الذم قير الفمسطينييف في القدس .كالسياسة الرابعة ىي

سياسة إىماؿ التعميـ بشكؿ ممحكظ كتشكيو كتحريؼ الحقائؽ التاريخية كخاصة فيما يتعمؽ بالقدس،
كالسياسة الخامسة ىي سياسة ىدـ المنازؿ كالمماطمة في منح رخص البناء .كالسياسة السادسة كاألخطر
ىي سياسة االستيطاف ،كقد شكمت مجمكع األراضي التي أقيمت عمييا المستكطنات منذ عاـ 1967

حتى عاـ  1993ما مجمكع مساحتو ) )25402دكنمان.

كقد بينت الدراسة السياسات اإلسرائيمية في القدس بيف عامي  ،2000–1993مكضحة سياسة

الحككمات اإلسرائيمية تجاه القدس كالتي انطمقت بدايتيا مف حزب العمؿ الذم دعا إلى قدس مكحدة

كعاصمة أبدية ،أما حزب الميككد فبدأ أكثر تطرفان حيث ركز عمى ضـ القدس الشرقية لمسيادة الصييكنية،
كتكحيدىا،كتأكيد الرفض المطمؽ مف الحديث حكؿ السيادة عمى القدس ،كقد ترجمت الحككمات اإلسرائيمية

سياساتيا عبر ممارسات خطيرة كمف أىميا:

االنتياكات الخاصة بالمسجد األقصى مف تكاصؿ لمحفريات كاالقتحامات كاستفزاز لمشاعر

المسمميف.

باإلضافة إلى ممارساتيا تجاه حؽ المشاركة،حيث شارؾ عدد محدكد جدان مف المقدسييف في

انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ .1996

كممارسات تجاه حؽ المقدسييف في اليكية ،حيث تركتيـ في حالة اغتراب ما بيف المكاطنة
كالبلمكاطنة ىي "حؽ اإلقامة الدائمة" ،باإلضافة إلى كضع القكانيف التي سرعاف ما تؤدم إلى سحب ىذه

اإلقامة.

كممارسات تجاه حؽ التعميـ لممقدسييف حيث استغمت سمطات االحتبلؿ األزمات السياسية كالمالية في

تمرير كتبيا كمناىجيا كتشكيو التاري كالحقائؽ.

كممارسات استيطانية خطيرة في تمؾ الفترة ،فقد ازداد عدد المستكطنات اإلسرائيمية بنسبة  %52ما
بيف عامي ،2000-1993كقد كصؿ عد المستكطنات إلى ( )144مستكطنة في الضفة الغربية ،كفي

عاـ 1993ـ بدأت سمطات االحتبلؿ التخطيط لمقدس الكبرل،كقد ىدؼ ىذا المخطط التي خمؽ تكاصبلن

كاضحان بيف الييكد كتقميص التقارب مع المستكطنات التي بداخميا.

في الفترة الزمنية نفسياأم ما بيف عامي ،2000-1993تنامت أعداد المستكطنيف في القدس الشرقية

إلى أف كصمت عاـ  2000إلى  170,000مستكطف ،كحتى بعد اتفاقات السبلـ فاف االستيطاف استمر
في التكسع كالتمدد كبناء مستكطنات جديدة في القدس الشرقية.ككذلؾ استمرت سياسة ىدـ المنازؿ حتى
كصؿ عددىا بيف عامي  287 ،2000-1994منزالن.
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كقد قامت الدراسة بعرض كاضح لمكضع القانكني لمقدس في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني كق اررات

الشرعية الدكلية ،كبينت كيفية حماية السكاف المدنييف أثناء الحركب أك االحتبلؿ ،كقد تعددت مظاىر

الحماية تمؾ مف خبلؿ المكاد القانكنية الكاضحة التي تبيف حماية حقكؽ اإلنساف ،ككضحت الدراسة كضع

القدس في أحكاـ اتفاقيات جنيؼ ،كالتي أكدت انطباؽ أحكاـ تمؾ االتفاقية عمى كضع القدس ،في الكقت
الذم عممت فيو سمطات االحتبلؿ عمى نفي صفة االحتبلؿ الحربي لتكاجدىا في األراضي الفمسطينية بما

فييا القدس ،كاعتبرتيا أراضي محررة أك مدارة متخذة عدة ذرائع مثؿ اإلقميـ المكتسب ،كالغزك الدفاعي،

كفراغ السيادة ،لكف الدراسة بينت أنو ال يمكف أف تيعفى سمطات االحتبلؿ مف الممارسات الدكلية ،كمف ثـ
المساءلة القانكنية عف كافة األعماؿ كالتصرفات التي قامت بيا كاقترفتيا عمى كجو مخالؼ ألحكاـ
كمبادئ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،ككضحت الدراسة كضع القدس في ق اررات األمـ المتحدة ،فكاف ليا كضع

التدكيؿ في ق اررات الجمعية العامة األكلية ،كبعد ذلؾ تكالت الق اررات التي تؤكد أف القدس جزهء مف
األراضي العربية التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ  ،1967أما مجمس األمف فقد كانت ق ارراتو تؤكد عمى أف

القدس أرض محتمة ،كأف ضـ إسرائيؿ ليا مخالؼ لمقانكف الدكلي كمخالؼ لميثاؽ األمـ المتحدة ،كقد

ركزت الدراسة عمى رصد كتحميؿ الممارسات اإلسرائيمية تجاه الحقكؽ السياسية كالمدنية لمفمسطينييف في

القدس كخاصة تجاه حؽ الحياة ،كاالعتداءات المستمرة عمى السبلمة البدنية كاالعتداء عمى حقيـ في

السكف كالبقاء،باإلضافة إلى الممارسات التي أدت إلى زيادة نسبة الفقر كالتيجير كالتطيير العرقي كانتشار
ظاىرة المخدرات ،مما أدل إلى انتياؾ جميع مظاىر الحياة لممقدسييف.
كما بينت الدراسة ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاه حؽ الحرية حيث الحكاجز التي تطكؽ المدينة،
كاالعتقاالت كاالختطاؼ لممقدسييف حيث بمغ عدد المعتقميف المقدسييف في عاـ  2013حكالي ()1450

معتقبلن مقدسيان ،كلـ تسمـ حرية العبادة في القدس مف االنتياكات التي مست كؿ مف المسمميف
كالمسيحييف ،مف منع المسمميف مف الصبلة في المسجد األقصى،كاالقتحامات اإلسرائيمية المتكررة كاليكمية

لو ،كما بينت الدراسة سبؿ تيكيد محيط المسجد األقصى كالحفريات اإلسرائيمية أسفمو ،كما كضحت

الدراسة أثر الجدار عمى حؽ الحرية كالتنقؿ لمفمسطينييف في القدس حيث يعاني آالؼ التبلميذ كالعماؿ
كالمكظفيف يكميان بسبب جدار الفصؿ العنصرم الذم يعطؿ كيعيؽ حركة المقدسييف.
كأما عف انتياؾ حؽ اإلقامة لممقدسييف في القدس فقد بمغ ذركتو بعد عاـ  2000حيث مارست

سمطات االحتبلؿ كافة الكسائؿ بيدؼ تيجير المقدسييف مف القدس كحرمانيـ اإلقامة فييا ،كقد كضحت
الدراسة –بإسياب -الممارسات اإلسرائيمية تجاه الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لمفمسطينييف في القدس

مف عاـ  2000حتى عاـ  ،2013كخاصة حؽ التممؾ حيث يعاني المقدسييف مف ىدـ لمنازليـ كعقاراتيـ
كتجريؼ ألراضييـ ،كمصادرة ألمبلكيـ.
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كبينت الدراسة ممارسات سمطات االحتبلؿ تجاه حؽ العبلج لممقدسييف حيث سياسة مؤسسة التأميف

الكطني التي تتعمد سمب المقدسييف حقيـ في العبلج ،باإلضافة إلى تعمد في إىماؿ العبلج ،ككضحت
الدراسة كيفية تعمد سمطات االحتبلؿ النتياؾ حؽ العمؿ لممقدسييف ،كتعقيد تنقميـ ،كارتفاع نسبة البطالة

بيف صفكؼ المقدسييف ،كاىماؿ أجكرىـ كحقكقيـ ناىيؾ عف ضعؼ في جميع اقطاعات االقتصاد في

القدس ،ىذا كقد كضحت الدراسة أف جميع تمؾ الممارسات منافية لما جاء في القكانيف الدكلية كخاصة
اتفاقية جنيؼ الرابعة كما قامت الدراسة بالبحث حكؿ الممارسات اإلسرائيمية تجاه حقكؽ المقدسييف في

القدس كرصد السياسات اإلسرائيمية فييا ،فإنيا بالطبع كضعت سيناريكىات مستقبمية مختمفة كمحتممة
الحدكث كقد جاءت ىذه السيناريكىات مف خبلؿ تحميؿ الكضع الحالي في القدس كالكضع العربي
كالدكلي.
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ثانياً -النتائج والتوصيات:
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
نتائج الدراسة :لقد
ُ
 -1أف جميع الممارسات اإلسرائيمية تجاه حؽ المقدسييف في الحياة،إنما ىي انتياكات جسيمة لما تتعمده
مف إيذاء جسدم كنفسي لمفمسطينييف في القدس كالتأثير عمى كؿ حياتو،مف خبلؿ ممارسات سمطات

االحتبلؿ كخاصة تعمدىا لئليذاء الجسدم ،كانتياكيا لحؽ السكف ،كالقتؿ المتعمد ،ك التيجير

كالتطيير العرقي.

 -2أف سياسات إسرائيؿ تجاه حؽ المقدسييف في الحرية ىي أيضا انتياكات جسيمة لما تحتكيو مف منع
لمتنقؿ كاقامة الجدراف كالحكاجز في كجو المقدسييف كاعتقاليـ ،كانتياؾ حرية العبادة لممسمميف
كالمسيحييف ،كاالعتداء عمى المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية ،بؿ كاف المدينة كميا تعاني مف انتياؾ

حؽ الحرية.
 -3أف الفمسطيني في القدس يعاني معاناة شديدة في حؽ إقامتو في أرضو كأرض أجداده ،حيث إف

إسرائيؿ تعمؿ عمى رسـ سياسات تيدؼ إلى حرماف المقدسي مف حقو في اإلقامة بيدؼ تفريغ

المدينة مف سكانيا األصمييف ،مف خبلؿ سياساتيا المتشددة تجاه لـ الشمؿ األسر المقدسية ،كسياسة

سحب اليكيات مف المقدسييف بذرائع غير قانكنية.

 -4أف ىناؾ انتياكا كاضحان مف سمطات االحتبلؿ لحؽ الفمسطيني في القدس في التممؾ المشركع ،مف
خبلؿ  :سياسات مصادرة األراضي كالممتمكات تحت حجج قانكنية مختمفة ،كسياسة االستيطاف التي

زادت حدة كتيرتيا بعد عاـ  2000بشكؿ غير مسبكؽ بيدؼ تحكيؿ القدس إلى مدينة ييكدية،
باإلضافة إلى سياسة ىدـ منازؿ المقدسييف كأمبلكيـ كمحاليـ التجارية بذرائع شتى ،السيما قكانيف

البناء كالتراخيص التي تعتبر تعجيزية بالنسبة لممكاطف المقدسي،ناىيؾ عف جدار الفصؿ العنصرم
الذم قضـ أراضي المقدسييف كدمر مزارعيـ ،ككؿ تمؾ الممارسات تتـ بذرائع منافية لمقانكف الدكلي

كاإلنساني.

 -5أف السمطات اإلسرائيمية تتعمد انتياؾ حؽ التعميـ لممقدسييف ،مف خبلؿ تعمدىا إلىماؿ الخدمات
كالمرافؽ التعميمية كتشكيييا لمحقائؽ الكطنية كالتاريخية ،ككضع العراقيؿ أماـ الطبلب كالمعمميف في

الكصكؿ إلى مدارسيـ ،كاالعتقاؿ الكبير لمطمبة المقدسييف ،كنقص الخدمات كالمرافؽ الترفييية
كالثقافية في القدس ،باإلضافة إلى زيادة تكمفة كصكؿ الطمبة إلى مدارسيـ بسبب جدار الفصؿ

العنصرم كالحكاجز المتكغمة في المدينة ،مما يترؾ بالغ األثر عمى الطمبة كالمعمميف كذكييـ.

 -6أف ممارسات إسرائيؿ تجاه حؽ الفمسطينييف في القدس في العبلج ىك انتياكات منافية لمشرائع
الدكلية كقانكف حقكؽ اإلنساف ،كذلؾ مف خبلؿ سياساتيا المتعمدة في كضع العراقيؿ أماـ األطباء
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كالممرضيف كالمرضى في الحصكؿ عمى خدمات طبية كصحية مناسبة ،كسياسة اإلىماؿ التي

تنتيجيا سمطات االحتبلؿ تجاه مستشفيات القدس بالمقارنة مع حاؿ المستشفيات في غرب المدينة،
ناىيؾ عف النقص في الخدمات الصحية المقدمة لممكاطنيف في بعض االختصاصات الطبية ،كفي

أنظمة اإلسعاؼ كالطكارئ ،كفي خدمات الصحة النفسية ،كالتأىيمية،باإلضافة إلى فقر البنية التحتية

لمقطاع الصحي ،كىذا كمو يسبب انتياكان كاضحان لحؽ الصحة لممقدسييف باعتباره أحد الحقكؽ
األساسية التي ال يمكف أف يستغني عنيا أم إنساف.

 -7خمصت الدراسة إلى أف سمطات االحتبلؿ تتعمد التضييؽ عمى الفمسطينييف في القدس كتنتيؾ حقيـ
في العمؿ مف خبلؿ سياساتيا الرامية إلى زيادة نسبة الفقر كالبطالة ،عف طريؽ كضع العراقيؿ الكثيرة

أما قطاع الصناعة ،كالزراعة ،كالتجارة ،كالسياحة في المدينة ،مما أدل إلى تدني نسبة العمالة

كانتشار البطالة ،كجعؿ االقتصاد المقدسي يفقد إنتاجيتو بكتيرة متسارعة ،باإلضافة إلى أثر جدار

الفصؿ العنصرم عمى حؽ العمؿ لممقدسييف حيث أف إجراءات التفتيش عمى الحكاجز ،كعدـ السماح
لمكاطني الضفة كالقطاع لدخكؿ المدينة إال بتصريح ،كتجديد التفتيش األمني لمبائع ،كالتجار كميا

ممارسات أدت إلى التضييؽ عمى المقدسييف بشكؿ كبير.
 -8إف ممارسات كسياسات سمطات االحتبلؿ تجاه حقكؽ المقدسييف في مدينة القدس ،كالسيما حؽ
الحرية ،كاإلقامة ،كالحرية ،كالحياة ،كالتممؾ ،كالتعميـ ،كالصحة ،كالعمؿ إنما ىي انتياكات جسيمة
منافية لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كق اررات الجمعية العامة لؤلمـ

المتحدة ،كق اررات مجمس األمف الدكلي.

توصيات الدراسة :توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:
 -1ضركرة دعـ الفمسطينييف في القدس بكافة الكسائؿ مف أجؿ دعـ صمكدىـ.
حث مؤسسات المجتمع المدني ،في العالـ اإلسبلمي عمى العمؿ -إعبلميا كماديان -لدعـ قضية
ٌ -2
القدس كالدفاع عف حقكؽ اإلنساف في مدينة القدس.
 -3تكثيؼ دكر كسائؿ اإلعبلـ العربية كاإلسبلمية ،في إبراز االنتياكات اإلسرائيمية تجاه السكاف
المقدسييف في مدينة القدس.

 -4تكجيو اىتماـ القيادة الفمسطينية إلى االىتماـ بقضية القدس في مقدمة القضايا التي تطرح عمى
طاكلة المفاكضات.

يسميب كؿ يكـ حقكؽ الفمسطينييف في
 -5كحدة األحزاب الفمسطينية معان لمكاجية الخطر ٌ
الداىـ الذم ٌ
القدس.
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 -6التثقيؼ القانكني لمجيؿ الحاضر ،كخاصة في القانكف الدكلي اإلنساني ،ليستطيع خكض المعركة
القانكنية تجاه االحتبلؿ كتخميص القدس مف براثنو.

 -7مساىمة القيادة الفمسطينية في دعـ كجكد مؤسسات تعميمية كحقكقية في القدس.
 -8اىتماـ الحككمات العربية كاإلسبلمية بكجكد صندكؽ مالي خاص لدعـ سكاف القدس ،كالتخفيؼ مف
معاناتيـ كخاصة مف الفقر كالبطالة كالضرائب.

 -9التكاصؿ مع المؤسسات الحقكقية األجنبية لكشؼ كرصد السياسات اإلسرائيمية تجاه المقدسييف لتكجيو
أنظار العالـ أجمع لما يحدث في القدس مف انتياكات.

 -10تعمؿ القيادة الفمسطينية عمى تأسيس لجنة قانكنية ،لمرد عمى القكانيف اإلسرائيمية ،كتقديـ التماسات
خاصة في قضايا ىدـ المنازؿ كلـ تشمؿ كاالعتقاؿ.

 -11تعمؿ الحككمات اإلسبلمية مع القيادة الفمسطينية عمى إنشاء مشاريع إسكاف في القدس لضماف عدـ
مصادرتيا.
 -12تعمؿ الجامعات الفمسطينية عمى االىتماـ بإعداد الدراسات كاألبحاث التي ترصد تطكر الممارسات
اإلسرائيمية في القدس ،كنشرىا عمى مستكل العالـ.
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ممحق رقم ()1

أىم المنعطفات في تاريخ القدس
التاريخ

التفصيل

 3000ؽ.ـ

بنبء هدينة القدش على يد اليبىسين وهن هن الكنعبنين العرة.

1362–1417
ؽ.ـ

عيد مدينة القدس (أكرشميـ) عبد خيب لكنعاني كرسائمو التي ذكر فييا اسـ اكر سالـ.

1237–1304

عيد رمسيس الثاني(السبللة  )19كىك الذم تـ في زمنو خركج النبي مكسى كاتباعو مف مصر

1200 1150ؽ.ـ

ىجرة الفمسطينييف إلى فمسطيف(الساحؿ الفمسطيني الجنكبي) كمنيـ جاءت تسمية قبيمة (فمستينا)

ؽ.ـ

971–1010
ؽ.ـ

كقد عيف بعضيـ تاري حكمو  1232 -1300ؽ.ـ.
فمسطيف أرض كنعاف.
فترة حكـ النبي داككد.

 597ؽ.ـ

حممة بنكخذ نصر الثاني.

 586ؽ.ـ

حممة بنكخذ نصر الثانية كسبي الييكد إلى بابؿ السبي الثاني.

333 - 536
ؽ.ـ

العيد الفارسي.

 312ؽ.ـ

فمسطيف تصبح تحت حكـ البطالمة في مصر.

 64–312ؽ.ـ

فترة حكـ السمككييف في سكريا كببلد الشاـ.

 300ؽ.ـ

حممة بطميمكس األكؿ عمى أكرشميـ كنقؿ عدد غفير مف الييكد إلى افريقيا.

164–175
ؽ.ـ
 7ؽ.ـ –476
ـ

دخكؿ نيكخكس الرابع (أبياف) أكرشميـ كتدمير ىيكميا كنيبو خزائنيا.
عيد اإلمبراطكرية الركمانية.

 20ـ

أعاد ىيردكس الييكؿ.

29ـ

اعتداء الييكد عمى المسيح كنبكءتو.

 313ـ

أصدر قسطنطيف مرسكمان يقضي بمنح المسيحية حرية لمعبادة في جميع أقطار االمبراطكرية
الركمانية
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 326ـ

حج االمبراطكرة ىيمينا أـ قسطنطيف إلى القدس كبناء كنيسة القيامة.

 614ـ

احتبلؿ الفرس لسكريا كفمسطينكتخريب كنائس القدس مف ضمنيا كنيسة القيامة.

 638ـ

(17ىجرم) فتح مدينة القدس عمي يد الخميفة العادؿ عمر بف الخطاب.

 695–685ـ

عيد عبدالممؾ بف مركانالخميفة األمكم الذم في عيده تـ بناء قبة الصخرة.

 692ـ

االنتياء مف بناء قبة الصخرة.

 1060ـ

سقكط تنكرقبة الصخرة كبو  500قنديؿ ككاف فاؿ شؤـ.

 1067ـ

خربت الزالزؿ أرض فمسطيف فأنشقت الصخرة فعادت ثـ فالتأمت.

1099ـ
1187ـ
1228ـ
 1238ـ

اجتاح الصميبيكف ببلد فمسطيف كلما دخمكا بيت المقدس عثر عمى جثث 70ألفان مف سكاف المدينة
كىكذا أصبحت القدس مممكة صميبية سميت " بمممكة القدس ".

السمطاف الممؾ صبلح الديف يكسؼ بف أيكب أنقذ بيت المقدس مف الصمبييف كبادر إلى مسجد
الصخرة فأزاؿ معالـ الصمبييف.

سمـ حاكـ مصرالممؾ كامؿ بيت المقدس لئلمبراطكر األلماني فردريؾ مقابؿ انسحاب االفرنج مف
دمياط فدخؿ االمبراطكر القدس.
استرد الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب ابف الممؾ الكامؿ مدينة القدس كحرر الصخرة المشرفة مف
اإلفرنج .

 1244ـ

ىاجـ الخكارزميكف كعمى رأسيـ األمير حساـ ،االفرنج دفاعان عف القدس كالصخرة المشرفة.

 1260ـ

انتقؿ الحكـ اإلسبلمي عمى مدينة القدس أليدم المماليؾ الذيف كانت مصر مقر لسمطاتيـ.

 1262ـ

السمطاف الممؾ الظاىرركف الديف بيبرس زار بيت المقدس كجدد كؿ شيء كاف قد تيدـ.

 1516ـ
 1542ـ
 1813ـ
 1874ـ

ىزمت جيكش األتراؾ العثمانييف الجيكش المممككية كقد كقعت الببلد تحت ظؿ حكـ إسبلمي
جديدىك الحكـ العثماني،الذم استمر نحك أربعة قركف.

جدد السمطاف سميماف األكؿ بف السمطاف سميـ األكؿ عمارة قبة الصخرة كثبلثة أبكاب نحاسية
كعمر الباب الشمالي (باب ستنا مريـ) .
دخميا ابراىيـ باشا.
في عيد السمطاف عبد العزيز تـ إنشاء قسـ كبير مف السقؼ الخشبي المثمف األضبلع لممسجد
األقصى.

 1917ـ

دخميا الغازم البريطاني المكرد المنبي.

 1920ـ

أصبح القدس عاصمة فمسطيف ،محتمة مف قبؿ بريطانيا.
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 1921/6/5ـ

انعقاد المؤتمر الفمسطيني األكؿ في القدس ،الذم قرر إرساؿ كفد الى لندف لشرح كجية النظر
الفمسطينية مف كعد بمفكر.

 1929ـ

حدثت ثكرة فمسطينية عارمة كأحداث دامية مع الييكد دفاعان عف الحقكؽ الفمسطينية في القدس.

1930

قضية البراؽ كحكـ المجنة الدكلية بأنو ممؾ لممسمميف كحدىـ.

1931 /12/7
1935/1/25
1946/7/22
1948/9/4
1948/9/4
1948
1949/12/16
1950
1964/5/28
1967/6/5
1967/6/13
1967/6/27
1967/6/28
1967/8/3

1968

افتتاح المؤتمر اإلسبلمي لمعاـ في المسجد األقصى ،ككاف مف أىدافو العمؿ عمى حماية بيت
المقدس.
انعقاد مؤتمر عمماء فمسطيف األكؿ برئاسة الحاج أميف الحسيني في مدينة القدس.
نسؼ فندؽ الممؾ داككد في القدس قبؿ عصابة األكرغكف اإلرىابية ،مما أدل إلى قتؿ 95
شخصان.

استشياد القائد عبدالقادر الحسيني في معركة القسطؿ.
مذبحة دير ياسيف عمى يد قكات عصابة األكرغكف اإلرىابية بزعامة مناحيـ بيغف،كالتي راح
ضحيتيا  250شخصان.
استكلت إسرائيؿ عمى القدس الجديدة.
إعبلف رئيس الكزراء اإلسرائيمي ديفيد بف غكريكف بأف القدس ستصبح عاصمة لدكلة إسرائيؿ
ابتداء مف .1950/1/1
ممارسة السيادة األردنية عمى القدس.
انعقاد أكؿ مجمس كطني في القدس ،حيث تـ خبللو اقرار الميثاؽ الكطني الفمسطيني ،كأعمف عف
إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية.

احتمت اسرائيؿ القدس القديمة كباقي الضفة الغربية كقطاع غزة.
ذكر المطراف تيكدكركس مطراف الركـ األرثكذكس بأف اإلسرائيمييف اعتدكا عمى كنيسة ما ارلياس
عمى طريؽ بيت لحـ ،ككسركا مقاعدىا كنيبكا األيقكنات المقدسة كاألثريات.
أصدر الكينستاإلسرائيمي ق ار انر يقضي بضـ القدس الشرقية.
إسرائيؿ تقرر تكسيع حدكد القدس العربية إلى عشرة أضعاؼ مساحتيا كضميا إلى الجزء الغربي
مف المدينة كما يتبعو مف سيطرة قانكنية كادارية.
حدث اشتباؾ بيف الشباف العرب في القدس كبيف القكات اإلسرائيمية بسبب دخكؿ اإلسرائيميات
إلى الحرـ بصكرة غير الئقة.

أقامت إسرائيؿ أكؿ عرض عسكرم كاغتصبت مساحة كبيرة مف أراضي المدينة المقدسة داخؿ
السكر كخارجو.
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1969/4/10
1969/7/22

نشرت جريدة ىارتساإلسرائيمية أف جميرة إسرائيمية قامت في الصباح الباكر مف اليكـ السابؽ لعيد
الفطربإجراء صبلة تذكارية لقتمى الجيش اإلسرائيمي داخؿ الحرـ الشريؼ.
أصدرالحاخاـ األكبرإلسرائيؿ نداء دعا فيو إسرائيؿ لمتكجو إلى حائط المبكى لقراءة التياليؿ
كالصمكات.

1969/8/12

أقدـ ثبلثة مف اإلسرائيمييف عمى سرقة تاج السيدة العذراء.

1969/8 /13

أصدر بطريرؾ البلتيف أم انر بإغبلؽ كنائس تابعو لو في القدس بسبب انتياكيا ككقكع السرقة.

1969/8/21
1969
1976/2/8ـ
1980/7/30

إحراؽ المسجد األقصى عمى يداإلسرائيمييف ،في محاكلة لتيكيد القدس كالقضاء عمى أىـ معالميا
العربية.

استكمؿ اإلسرائيميكف احكاـ الحفريات حكؿ المسجد األقصى في القدس.
محكمة إسرائيمية تقرر حؽ الييكد في الصبلة في منطقة الحرـ القدسي الشريؼ كما يدعى " جبؿ
الييكؿ ".
الكينستاإلسرائيمي يتبنى قرار الحككمة األساسي القاضي بأف القدس المكحدة عاصمة لدكلة
إلسرائيؿ.

1982/4/11

دخكؿ المتطرؼ اإلسرائيمي ىارم غكدماف إلى ساحة األقصى كقيامو بفتح النارعمى المصميف.

1985/5/10

إغبلؽ مستشفى اليكسبيس عمى أيدم السمطات اإلسرائيمية.
االعتداء عمى كنيسة القديس بكلص األسقفية كاحراؽ الباب الجنكبي ليا في شارع األنبياء في

1987

القدس.

1987/12/8

االنتفاضة الشعبية الفمسطينية في األراضي الفمسطينية كمف ضمنيا القدس.

1989

االستيبلء عمى جزء مف دير ماريكحنا المجاكر لكنيسة القيامة.

1990/10/8
1992/8/12
1993/3/28
1993/10/21

مجزرة إسرائيمية بحؽ المصميف الفمسطينييف في ساحة المسجد األقصى كالقدس الشريؼ،مما أدل
إلى استشياد30مصميان كجرح 150آخريف.
اإلعبلف عف تأسيس ممتقى القدس الكبرل مف مستكطنات معاليو اكدميمكجعفات زئيؼ ،كغكش
عتصيكف ،كبيتار ،ككفار أدكميـ ،آدـ.
إغبلؽ القدس بكضع الحكاجز العسكرية كعدـ السماح لمفمسطينييف بدخكليا.
إصدار قرار مف ك ازرة اإلسكاف اإلسرائيمية ببناء13ألؼ كحدة سكنية في المستكطنات الكاقعة
ضمف نطاؽ القدس الكبرل.

1995/5/18

قاـ المستكطنكف اإلسرائيميكف بمحاكلة إضراـ النار داخؿ كنيسة الجثمانية بالقدس.

1995/5/20

سرقة تمثاؿ السيد المسيح مف دير الطمياف في الشياح
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1995/7/10

إغبلؽ ثبلث مؤسسات فمسطينية في القدس ،كمف ضمنيا الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني.

1996/3/10

فتح مركز شرطة إسرائيمي في الجزء الشرقي مف القدس العربية.

1996/8/2

إغبلؽ مكتب أحد النكاب المقدسيف في المجمس التشريعي الفمسطيني.

1996/9/24

افتتاح نفؽ " حشمكنايئـ" كأحد نتائج الحفريات تحت المسجد األقصى،حيث اندلعت انتفاضة
شعبية رافضة افتتاح ىذا النفؽ مما أدل إلى استشياد  88مكاطنان فمسطينيان كجرح1.600آخريف.

1996/12/17

قرار رئاسي فمسطيني بتشكيؿ محافظة القدس.

1997/9

تكميؼ الك ازرات اإلسرائيمية بتكثيؼ نشاطاتيا في القدس.

1997/12

إنشاء كحدة شرطية خاصة لمبلحقة البناء الفمسطيني في القدس.

1997/12

فتح ممؼ مستشفى المقاصد مف قبؿ إسرائيؿ كبحث إمكانية إلغاء ترخيصو.

2000/1/25

الجيش اإلسرائيمي يمنع كصكؿ مكاد البناء لمترميـ في المسجد األقصى.

2000/2/8
2000/2/12
2000/2/15
2000/2/17
2000/3/23
2000/5/15

2000/6/7

2000/7/11
2000/7/23

إسرائيؿ تصادر أراضي تقع بيف الطكر كالزعيـ كجزء مف خطة فتح شارع يربط مستكطنة معالي
أدكميـ بالمستكطنات المحيطة بالقدس.

الجمعية العامة لممجمع الكنسي في األراضي المقدسة يؤكد عمى أف القدس تخص الديانات
الثبلث كتحتؿ مكانة ايدلكجية في التفكيرالعربي الفمسطيني كالمسيحي.
الفاتيكاف كالسمطة الكطنية الفمسطينية تكقعاف اتفاقية حكؿ كضع الكنائس الكاثكليكية كترفضا
التغييرات اإلسرائيمية مف طرؼ كاحد في القدس.
بعد ثبلث سنكات مف البحث ،البركفسكر كليد الخالدم يعمف أف األراضي المنكم إقامة سفارة
لمكاليات المتحدة فييا في القدستعكد ممكيتيا لؤلكقاؼ اإلسبلمية ،كأمبلؾ فمسطيف الخاصة.

البابا يكحنا بكلص الثاني يعقد مؤتم انر في القدس بحضكر رجاالت الديف المسمميف كالمسيحيف
كالييكد.

الكنيست اإلسرائيمي يصادؽ عمى نقؿ أبك ديس ،كالعي ازرية ،كالسكاحرة الشرقية لمسيادة الفمسطينية
الكاممة (فيما بعد تـ تأجيؿ التنفيذ حتى تاري اعداد ىذا التقرير).
المجمس اإلسبلمي األعمى يصدر " عيدة القدس" مؤكدان حؽ السيادة الفمسطينية الكاممة عمى
القدس عاصمة الدكلة الفمسطينية المستقمة ،كتأتي ىذه العيدة لمتأكيد عمى فتاكم سابقة بعدـ
شرعية التنازؿ عف أم شيء مف مدينة القدس.

فتح ممؼ القدس في مفاكضات السبلـ بيف السمطة الكطنية الفمسطيني كاإلسرائيمي كالتي استمرت
أسبكعيف دكف أف تتمخض عف أية اتفاقيات.
عكرمة صبرم مفتي القدس الشي يصدر فتكل تحرـ قبكؿ الفمسطينيينالبلجئيف تعكيضات بدالن
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مف العكدة إلى ديارىـ.
2000/8/15

عكرمة صبرم مفتي القدس الشي يصدر فتكل تحريـ حصكؿ المقدسيف الفمسطينييف عمى
الجنسية اإلسرائيمية.
استشياد ثمانية فمسطينييف في دفاعيـ عف األقصى الشريؼ كذلؾ ردان عمى دخكؿ أرئيؿ شاركف
زعيـ حزب الميككداإلسرائيمي إلى المسجد األقصى منتيكان حرمتو بحماية ثبلثة آالؼ جندم

2000/9/29

كشرطي إسرائيمي ،فكانت ش اررة اندالع انتفاضة األقصى التي استشيد فييا المئات كجرح

االالؼ ،كما زالت مستمرة حتى تاري اعداد ىذا التقرير ،حيث صدر خبلليا مجمكعة مف
الق اررات الدكلية أصدرىا مجمس األمف الدكلي كىيئة األمـ المتحدة كالمجاف المنبثقة عنيا ،تنص
في مجمميا عمى إدانة إسرائيؿ الستخداميا لمعنؼ كالتصعيد العسكرم ضد الشعب الفمسطيني.

2000/12/1

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تصدر ق ار انر بعدـ شرعية قياـ إسرائيؿ بجمع الضرائب مف السكاف
الفمسطينييف في القدس.

(الجياز المركزم االحصائي)59-53:2001 ،
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ممحق رقم ()2

ق اررات الجمعية العامة المتعمقة بمدينة القدس
رقم القرار

تاريخ اإلصدار

181

1947/11/29

(185س)2-

1948/4/26

(187س)2-

1948/5/6

)4(303

1949/12/9

(2253س.س(5-

1967/7/4

تقرير

1967/7/12

(2254س.س5(-

1967/7/14

15/36

1981/10/28

عناصر القرار الرئيسة
المعركؼ بقرار التقسيـ المعنكف بخصكص مستقبؿ فمسطيف ككاف ما
يخص القدس ىك :تكضع القدس تحت إدارة دكلية كمنطقة منفصمة ،كيقكـ
مجمس كصاية بتمؾ اإلدارة نيابة عف األمـ المتحدة .كحدكد القدس تشمؿ
القرل كالمناطؽ المحيطة كىي:مف الشرؽ ابك ديس ،كمف الجنكب بيت
لحـ ،مف الشماؿ شعفاط ،كمف الغرب عيف كارـ.
بخصكص القدس كمكاطنييا كمجمس الكصاية يعتبر حفظ األمف كالسبلـ
أم انر ضركريان.
بخصكص حماية سكاف القدس بتعييف رئيس مجمس بمدم خاص :آخذان

في االعتبار طمب مجمس الكصاية بالتشاكر مع سمطة االنتداب .يطمب

مف سمطة االنتداب تعييف رئيس مجمس بمدم مقبكؿ مف األطراؼ المعنية
قبؿ.1948/5/15
حيث يطمب مف مجمس الكصاية كضع نظاـ لحماية األماكف المقدسة
داخؿ كخارج المدينة كيطمب تكممة االستعدادات ليذا األمر.
يأسؼ لقرار إسرائيؿ مد القانكف اإلسرائيمي إلى القدس الشرقية ،كيعتبر
ذلؾ غير شرعي كتطمب مف إسرائيؿ التراجع عنو.

تقرير لمسكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة يكضح عدـ انصياع إسرائيؿ لمقرار
.2253
يستنكر فشؿ إسرائيؿ في االنصياع لمقرار .2253
يؤكد عمى الق اررات السابقة ،كيعتبر أم تغيرات في منطقة القدس إنما ىي
غير شرعية كضد القانكف الدكلي ،كاف مثؿ ىذه األعماؿ تعتبر عاتقان أماـ
تحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ.

(الجياز المركزم اإلحصائي)60 ،2001 ،
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ممحق رقم ()3

ق اررات مجمس األمن الدولي المتعمقة بمدينة القدس
رقم القرار

تاريخ اإلصدار

عناصر القرار الرئيسة

242

1967/11/22

يدعك إسرائيؿ االنسحاب إلى حدكد ما قبؿ حرب .1967

250

1968/4/27

إدانة لئلعداد لمقياـ بعرض عسكرم في القدس.

252

1968/5/2

استنكار القياـ فعبلن بعرض عسكرم.

253

1968/5/21

يدعك إسرائيؿ إلى إلغاء جميع إجراءاتيا التعسفية لتغيير كضع المدينة.

267

1969/7/3

يدعك إسرائيؿ مجددان إلى إلغاء جميع إجراءاتيا غير القانكنية في القدس.

271

1969/7/3

يندد بمحاكلة حريؽ المسجد األقصى ،كتدنيس األماكف المقدسة.
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1971/9/25

446

1979/3/22

465

1980

476

1980/6/30

478

1980/8/29

672

1990/10/12

1322

2000/10/7

مجمس األمف يأسؼ لعدـ احتراـ إسرائيؿ ق اررات األمـ المتحدة الخاصة
بإجراءاتيا لتغيير معالـ القدس.

إصدار بياف يندد بالممارسات اإلسرائيمية بإقامة المستكطنات عمى األراضي
الفمسطينية.
طالب إسرائيؿ بتفكيؾ المستكطنات القائمة كالتكقؼ عف تخطيط كبناء
المستكطنات في األراضي المحتمة بما فييا القدس.
إعبلف بطبلف اإلجراءات اإلسرائيمية لتغيير طابع القدس.
عدـ االعتراؼ بالقانكف اإلسرائيمي بشأف القدس كدعكة الدكؿ إلى سحب
بعثاتيا الدبمكماسية مف المدينة.

يستنكر المجزرة التي جرت في ساحات المسجد األقصى كالقدس ،كيؤكد
مكقؼ المجمس أف القدس منطقة محتمة ،كيبيف رغبة األميف العاـ لؤلمـ
المتحدة بإرساؿ بعثة تحقيؽ.
يشجب التصرؼ االستفزازم الذم حدث في الحرـ القدسي الشريؼ في
 2000/9/28كأعماؿ العنؼ التي كقعت فيو كفي غيره مف األماكف

المقدسة ،مما أسفر عف مصرع أكثر مف 80فمسطينيان ،كيديف أعماؿ العنؼ
كاستعماؿ القكة بصكرة مفرطة ضد الفمسطينييف ،كيطالب إسرائيؿ بالتقيد

التاـ باتفاقية جنيؼ الرابعة ،كيؤكد ضركرة احتراـ األماكف المقدسة في مدينة
القدس ،كيديف أم تصرؼ مخالؼ لذلؾ.
(الجياز المركزم اإلحصائي)61 ،2001،
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ممحق رقم ()4

ق اررات منظمة األمم المتحدة لمثقافة والعموم (اليونسكو)المتعمقة بمدينة القدس
رقم القرار
.15ج
343/3

تاريخ اإلصدار
1968/11/10

عناصر القرار الرئيسية
يدعك إسرائيؿ إلى الحفاظ عمى األماكف المقدسة،ك البنايات كالممكيات الثقافية ،كيبتعد عف
أم حفريات أك نقؿ ممكيات ،أك تغيير معالـ المدينة.
يبلحظ أىمية الممتمكات الثقافية في القدس ،كأف القدس منطقة محتمة يجب عدـ التصرؼ

 .20ج7،6/

1978/11/28

11،3

1985/11/8

5،4،1

1986/9/18

11،6

1987/11/16

فييا ،كما يبلحظ أف إسرائيؿ استغمت احتبلليا العسكرم لتغيير معالـ المدينة ،كىذا يخالؼ
الضمير الدكلي ،كما يديف إسرائيؿ في عدـ انصياعيا لق اررات األمـ المتحدة السابقة بيذا
الخصكص.
يستنكر مياجمة األماكف المقدسة ،كما يبيف أف بعض األعماؿ تضر باألماكف األثرية،
كيييب بجميع الدكؿ المساعدة عمى حفظ اآلثار التاريخية ،كما يمفت انتباه المجتمع الدكلي
إلى األعماؿ التي تييف األماكف الدينية كالثقافية.
الييئة التنفيذية قرار ( ،)1،4،5يطمب التكقؼ عف أعماؿ الحفريات في القدس (تحت الحرـ
الشريؼ)كالتي تؤثر عمى األماكف المقدسة.
يستنكر العدكاف عمى األماكف المقدسة كيمفت انتباه المجتمع الدكلي إلى أعماؿ اإلىانة
لؤلماكف اإلسبلمية المقدسة.

(الجياز المركزم اإلحصائي)62،2001،
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الخرائط

جدول الخرائط
العنوان

رقم الخريطة

الصفحة

1

األراضي المستيدفة باالستيطاف مف قبؿ إسرائيؿ

198

2

الحفريات تحت المسجد األقصى كمحيطو

199

3

الخطط االستيطانية اإلسرائيمية البتبلع القدس

200

4

تحميؿ استخدامات األراضي كالغطاء النباتي ضمف المخطط الييكمي

201

5

جدار الفصؿ العنصرم كالمستكطنات في القدس

202

المقترح لمقدس

197

خريطة رقم ()1
األراضي المستيدفة بالستيطان من قبل إسرائيل المصدر معيد األبحاث التطبيقية  -القدس أريج
2013

198

خريطة رقم ()2
الحفريات تحت المسجد األقصى ومحيطو آب أغسطس 2009

199

خريطة رقم ()3
الخطط الستيطانية لبتالع القدس المصدر قسم شؤون المفاوضات  - NADوحدة مساندة
المفاوضات NSUبمنظمة التحرير الفمسطينية

200

خريطة رقم ()4
تحميل استخدامات األراضي والغطاء النباتي ضمن المخطط الييكمي المقترح لمقدس

201

خريطة رقم ()5
جدار الفصل العنصري والمستوطنات في القدس آذار مارس  2007المصدر دائرة شؤون المفاوضات
منظمة التحرير الفمسطينية

202

المصادر والمراجع

203

أولً -المراجع العربية:
 المصادر والتقارير والمنشورات:
 )1إدارة األبحاث كالمنشكرات ،تقرير حاؿ القدس خبلؿ القترة مف أكتكبر إلى ديسمبر  ،2013مؤسسة
القدس الدكلية ،غزة.2014 ،

 )2إدارة اإلعبلـ كالمعمكمات ،التعميـ في القدس التقرير المعمكماتي ( ،)6مؤسسة القدس الدكلية ،القدس،
.2009

 )3إدارة اإلعبلـ كالمعمكمات ،القدس  2012قراءة في مسار األحداث كالمآالت ،مؤسسة القدس الدكلية،
غزة.2013 ،
 )4االستيطاف اإلسرائيمي االستعمارم في القدس ،منشكرات دائرة شؤكف القدس ،منظمة التحرير
الفمسطينية.

 )5األكنركا ،نشرة نداء الطكارئ  ،2007القدس.2007 ،

 )6األكنكتاد مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية ،االقتصاد الفمسطيني في القدس الشرقية الصمكد في
كجو الضـ كالعزؿ كالتفكؾ ،األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ كجنيؼ.2013 ،

 )7االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،أربعكف عامان عمى االحتبلؿ القدس حقائؽ
كأرقاـ ،حزيراف.2007 ،

 )8االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،نشرة صكت القدس ،العدد العاشر،
ديسمبر.2009

 )9االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،نشرة صكت القدس ،العدد الرابع ،مارس
.2008

 )10االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،نشرة صكت القدس ،مايك .2009
 )11ايسكي ،بركنراكر ،كممة ألقاىا بشأف المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة ،منشكرات
األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية.1985 ،

 )12أيكب ،نزار ،القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،سمسمة تقارير قانكنية ،الييئة
الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف ،راـ اهلل ،ايار.2003 ،

 )13التقرير السنكم لعاـ  ،2005مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،بيت لحـ،
فمسطيف.2005 ،

 )14التقرير السنكم لعاـ  ،2002مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية،
فمسطيف.2002 ،

204

بيت لحـ،

 )15التقرير السنكم لعاـ  ،2004مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،بيت لحـ ،فمسطيف،
.2004

 )16التقرير السنكم ،مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،بيت لحـ ،فمسطيف.2001،
 )17تقرير حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني كممتمكاتو خبلؿ العاـ  ،2013ك ازرة
العمؿ ،كحدة السياسات ك المشاريع،راـ اهلل ،فمسطيف.2014 ،

 )18تقرير لجاف أكلياء أمكر الطبلب في القدس ،فمسطيف.2007 ،
 )19التميمي ،تيسير رجب ،الممارسات اإلسرائيمية تجاه األماكف المقدسة ،المجمس األعمى لمقضاء
الشرعي ،فمسطيف.2007 ،

 )20جاد ،إسحاؽ ،تيكيد القدس التخطيط كالديمغرافيا ،سمسمة أكراؽ القدس ( ،)2القدس.2010 ،

 )21الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،المسح االجتماعي لمحافظة القدس ،راـ اهلل ،فمسطيف،
.2013

 )22الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،المسح االجتماعي لمدينة القدس.2013 ،
 )23الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،كتاب القدس اإلحصائي السنكم رقـ ( ،)3فمسطيف ،راـ اهلل،
.2001

 )24الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،كتاب القدس اإلحصائي السنكم ،فمسطيف ،رقـ 16ػ راـ اهلل،
.2014

 )25حمبي ،أسامة ،القانكف كالقضاء اإلسرائيمييف أداتاف لتحقيؽ أىداؼ سياسية ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع
عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس.2006 ،
 )26حمبي ،أسامة ،الكضع القانكني لمقدس في التشريعات اإلسرائيمية ،سمسمة أكراؽ القدس ( ،)12القدس،
.2010

 )27الحماية القانكنية لممدنييف في األراضي المحتمة ،سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني ( ،)4مركز الميزاف
لحقكؽ اإلنساف.2010 ،

 )28دائرة البرنامج الحككمي ،القدس تيديدات كمخاطر ،األمانة العامة لمجمس الكزراء.2007 ،

 )29دائرة العبلقات القكمية كالدكلية ،االنتياكات اإلسرائيمية لممقدسات اإلسبلمية كالمسيحية 1999-
،1967منظمة التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل.1999 ،

 )30دائرة شؤكف القدس ،القدس ممارسات كاجراءات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ حزيراف ،2009-1967
سمسمة القدس ( ،)1منظمة التحرير الفمسطينية ،القدس.2010 ،
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 )31دائرة شؤكف المفاكضات ،االعتراؼ بفمسطيف استثمار في السبلـ ،منظمة التحرير الفمسطينية،
.2011

 )32درزم ،ابراىيـ ،عمي ،حاؿ القدس  2014قراءة في مسار األحداث كالمآالت ،إدارة األبحاث
كالمعمكمات ،مؤسسة القدس الدكلية ،غزة ،مارس .2015

 )33درزم ،براءة ،تقرير حاؿ القدس  ،2-1مؤسسة القدس الدكلية ،إدارة اإلعبلـ كالمعمكمات.2012 ،
 )34الرشؽ ،حجازم ،الكضع االقتصادم في القدس ،سمسمة أكراؽ القدس  ،2010 ،2منظمة التحرير
الفمسطينية ،دائرة شؤكف القدس.

 )35الركيضي ،احمد ،دكيدؾ ،نكر ،دليؿ إرشادم حكؿ اإلجراءات المفركضة بخصكص حؽ اإلقامة في
القدس ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس.2007 ،

 )36الزغير ،ىنادم ،ركيضي ،احمد ،كآخركف ،ىدـ المنازؿ في القدس  ،2007-1976االئتبلؼ
األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،أيار.2007،

 )37سمسمة تقارير القدس ( )1ممارسات كاجراءات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ حزيراف ،2009-1967
منظمة التحرير الفمسطينية ،دائرة شؤكف القدس.2010 ،

 )38أبك العطا ،محمكد ،كنس تطكؽ األقصى ،مؤسسة األقصى لمكقؼ.2009 ،

 )39عكدة ،يعقكب ،القيكد المفركضة عمى البناء الفمسطيني في القدس ،مركز أبحاث األراضي-جمعية
الدراسات العربية.2009 ،

 )40فنكس ،محمد ،القدس حضارة كتاري  ،منشكرات ك ازرة االعبلـ.1996 ،
 )41القدس  2010مشركع التيكيد في ذركتو ،تقرير استراتيجي صادر عف مؤسسة القدس الدكلية،
.2010

 )42الكتاب السنكم لمقضية الفمسطينية ،1975 ،مطبكعات مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت1978 ،
.1980 )43مركز أبحاث األراضي ،دليؿ الدفاع عف حؽ الفمسطينييف في السكف ،جمعية الدراسات العربية،
الخميؿ.2011 ،

 )44المركز الفمسطيني لمحقكؽ ،نشرة ضماف احتراـ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،غزة ،فمسطيف.2010 ،

 )45مركز القدس لئلعبلـ كاالتصاالت ،التعميـ الفمسطيني ييدد أمف فمسطيف ،ترجمة مؤسسة مرح
لصحافة كثقافة الطفؿ ،عماف.1989 ،
 )46مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،التقرير السنكم ،فمسطيف ،بيت لحـ.2000 ،
 )47مركز عطاء ،اعرؼ حقكقؾ في السجؿ السكاني في ك ازرة الداخمية ،بيت حنينا.2007 ،
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 )48معيد األبحاث التطبيقية أريج ،دليؿ بمدة العيزرية ،دراسات التجمعات السكانية في القدس ،القدس،
.2012

 )49معيد األبحاث التطبيقية أريج ،دليؿ بمدة أبك ديس ،القدس.2012 ،
 )50معيد األبحاث التطبيقية أريج ،دليؿ قرية الشي سعد ،دراسات التجمعات السكانية في القدس ،القدس،
.2012

 )51المقدسي لتنمية المجتمع ،الكضع القانكني لمحؽ في العمؿ لمفمسطينييف في القدس ،نشرة شيرية،
العدد الثامف ،مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ،شباط.2013 ،

 )52مكتب تنسيؽ الشؤكف االنسانية التابع لؤلمـ المتحدة أكتشا ،الجدار الفاصؿ في الضفة الغربية كآثاره
اإلنسانية عمى التجمعات السكانية (القدس الشرقية) ،تقرير ،7حزيراف.2007 ،

 )53مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية ،القدس الشرقية مخاكؼ رئيسية إزاء
األكضاع اإلنسانية تقرير خاص ،مارس.2011 ،
 )54مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية ،تقرير خاص ألزمة التخطيط في القدس،
األمـ المتحدة أكتشا ،القدس،نيساف.2009 ،
 )55مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية ،مراقب الشؤكف اإلنسانية ،القدس ،نكفمبر،
.2010

 )56منظمة التحرير الفمسطينية ،دائرة شؤكف القدس ،االستيطاف اإلسرائيمي االستعمارم في القدس ،سمسمة
أكراؽ القدس  ،4فمسطيف.2012 ،

 )57منظمة الصحة العالمية ،األحكاؿ الصحية في األرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية
كالجكالف السكرم المحتؿ تقرير مرحمي ،جمعية الصحة العالمية التاسعة كالخمسكف18 ،مايك.2006،

 )58نشرة ضماف احتراـ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،عقد مؤتمر لؤلطراؼ السامية المتعاقدة ،المركز الفمسطيني
لحقكؽ اإلنساف ،غزة ،فمسطيف ،مايك .2010

 )59كحدة شؤكف القدس ،تقرير عف قطاع التعميـ في القدس الشريؼ لمعاـ الدراسي  ،2007-2008ك ازرة
التربية كالتعميـ ،فمسطيف.
 )60ك ازرة االكقاؼ الفمسطينية ،التقرير السنكم حكؿ االعتداءات الصييكنية عمى القدس ك المسجد
األقصى لعاـ  ،2009فمسطيف.2009 ،

 )61الكضع القانكني لدكلة االحتبلؿ الحربي كمسؤكليتيا في األراضي المحتمة ،مركز الميزاف لحقكؽ
اإلنساف ،سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني (.2010 ،)5
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 الكتب العربية:
 )1إبراىيـ ،عمي ،نحك رؤية قانكنية عربية مكحدة في مؤتمر الدكؿ األطراؼ في اتفاقية جنيؼ الرابعة
 ،1949القاىرة.1999 ،

 )2إبراىيـ ،يكسؼ كامؿ ،جدار الضـ كالعزؿ العنصرم كالدكلة الفمسطينية العتيدة ،باحث لمدراسات،
لبناف

بيركت.2005 ،

 )3األطرش ،محمد ،السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي بيف األعكاـ ،1975-1973
مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.1987 ،
 )4بركات ،نظاـ محمكد ،االستيطاف اإلسرائيمي في القدس كالشرعية الدكلية ،عماف.2009 ،
 )5التفكجي ،خميؿ ،المستعمرات اإلسرائيمية في الضفة الغربية ،جمعية الدراسات العربية ،القدس،
.1994

 )6التكركرم ،عثماف ،ك بدر ،عكني ،المدخؿ لدراسة القانكف ،دار الفكر ،فمسطيف.2001 ،
 )7أبك جابر ،إبراىيـ ،مستقبؿ القدس كسبؿ إنقاذىا مف التيكيد ،دار النشر ،سنة .2009
 )8أبك جابر ،ابراىيـ ،كآخركف ،قضية القدس كمستقبميا في القرف الحادم كالعشريف ،مركز دراسات
الشرؽ األكسط ،عماف.2001 ،
 )9جابر ،فايز فيد ،القدس ماضييا كحاضرىا كمستقبميا ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف.1985 ،
 )10جابر ،محمد محفكظ ،االستيطاف الصييكني في القدس كمستقبؿ المستكطنات ،دار فضاءات لمنشر
كالتكزيع ،عماف.2009 ،
 )11جرادات ،محمد عبد اهلل ،اليجرة مف مدينة القدس نحك استراتيجية فمسطينية تجاه القدس ،مركز
دراسات كتكثيؽ المجتمع ،بير زيت ،فمسطيف.1948 ،
 )12الجندم ،أنكر ،المخططات التممكدية الييكدية الصييكنية ،دار االعتصاـ ،مصر ،ص .1977 ،8
 )13حمبي ،أسامة ،الكضع القانكني لمدينة القدس كمكاطنييا العرب ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيركت.1997 ،
 )14حمبية ،أحمد ،القدس كاألقصى في خطر ،مؤسسة القدس الدكلية ،ط  ،1فمسطيف.2012 ،
 )15أبك الخير ،السيد مصطفى أحمد ،القدس كاألمـ المتحدة رؤية قانكنية ،مركز النكر لمدراسات.2010 ،
 )16أبك الخير ،السيد مصطفى أحمد ،فتكل الجدار العازؿ كالقانكف الدكلي ،دار ايتراؾ لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،القاىرة.2006 ،
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 )17د .الدجاني ،أحمد صدقي ،الحكار العربي األكركبي-كجية نظر غربية ،معيد البحكث كالدراسات
العربية ،القاىرة.1976 ،

 )18د .الدجاني ،أحمد صدقي ،قضية القدس كالتسكية السياسية كطريؽ التحرير.
 )19الدقاؽ ،إبراىيـ ،القدس المدينة كالمعاش ،مؤسسة األبحاث العربية ،عماف ،األردف.1993 ،
 )20الدكيؾ ،مكسى ،االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي العربية المحتمة كحقكؽ اإلنساف ،المركز
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ،غزة.1997 ،
 )21الدكيؾ ،مكسى ،القدس كالقانكف الدكلي ،دراسة لممركز القانكني لممدينة كاالنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ
اإلنساف فييا ،اإلسكندرية.2002 ،
 )22ربايعة ،غازم ،تاري القدس السياسي الجزء الثاني ،ك ازرة الثقافة ،األردف.2010 ،
 )23ربايعة ،غازم ،تاري القدس السيمسي ،الجزء الثالث ،ك ازرة الثقافة ،األردف.2010 ،
 )24الريس ،ناىض منير ،القدس بيف زيؼ القانكف اإلسرائيمي كعجز القانكف الدكلي ،المجنة الكطنية العميا
لمقدس عاصمة الثقافة ،غزة.2009 ،

 )25زناتي ،أنكر محمكد ،تيكيد القدس كمحاكالت التيكيد كالتصدم ليا مف كاقع النصكص كالكثائؽ
كاإلحصاءات ،مركز الدراسات الكحدة العربية ،بيركت.2010 ،

 )26زناتي ،أنكر محمكد ،تيكيد القدس ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.2010 ،
 )27زناتي ،أنكر محمكد ،تيكيد القدس ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط.2000 ،1
 )28سركيس ،خميؿ ،تاري القدس المعركؼ بتاري أكرشميـ ،مكتبة الثقافة الدينية ،بكرسعيد.2001 ،
 )29السيمي ،نبيؿ ،القدس مدينة الصراع المفتكح ،مركز جنيف لمدراسات االستراتيجية.2000 ،
 )30شاش ،ظاىر ،التطرؼ اإلسرائيمي جذكره كحصاده ،طبعة  ،1دار الشركؽ ،القاىرة.1997 ،
 )31الشامي ،عبد الكريـ ،سياسة االستيطاف كاإلبعاد اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة في ظؿ
أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ،ديكاف الفتكل كالتشريع ،فمسطيف.2010 ،
 )32شحاتة ،إبراىيـ ،الحدكد اآلمنة المعترؼ بيا ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،سمسمة رقـ  ،37بيركت،
.1974
 )33شعباف ،إبراىيـ ،القدس في ق اررات األمـ المتحدة ،جمعية الدراسات العربية ،القدس.2011 ،
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 )34شعباف ،إبراىيـ ،محمد ،االنتفاضة الفمسطينية في عاميا األكؿ دراسة في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي
العاـ ،القدس ،الطبعة األكلى.1989 ،

 )35الشعراكم ،عطا السيد فتكح ،الدكؿ االشتراكية كالقدس ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر.2010 ،
 )36شفيؽ ،محمكد ،الفتح العمرم لمقدس نمكذج لمدعكة بالعمؿ كالقدكة ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة
المنكرة1404 ،ىػ.

 )37شقير ،رزؽ ،المكقؼ اإلسرائيمي مف انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة كأحكاـ أنظمة الىام ،مؤسسة
الحؽ ،فمسطيف.1995 ،

 )38الشقيرم ،أحمد ،عال طريؽ اليزيمة ،دار العكدة ،بيركت.1972 ،
 )39شمبي ،أحمد ػ الييكدية ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.1975 ،
 )40صالحية ،محمد عيسى ،مدينة القدس السكاف كاألرض ،مركز الزيتكنة لمدراسات ،بيركت ،الطبعة
األكلى.2009/7 ،
 )41صفكت ،محمد ،المسألة الشرقية كمؤتمر باريس ،معيد الدراسات العربية العالمية.1958 ،
 )42طرابيف ،أحمد ،قضية فمسطيف  ،1948 – 1897ط.1968 ،1
 )43العارؼ ،عارؼ ،تاري القدس ،دار المعارؼ لمنشر ،القاىرة.1951 ،
 )44العارؼ ،عارؼ ،نكبة فمسطيف كالفردكس المفقكد ،دار اليدل ،ج ،1ط.1956 ،1
 )45أبك عامر ،عدناف ،السياسة الصييكنية تجاه مدينة القدس ،مركز البحكث كالدراسات ،الرياض،
.2009

 )46عبد الكىاب المسيرم  ،الييكد كالييكدية  ،دار الشرؽ .1999 ،
 )47عزب ،خالد ،القدس المدينة كالتيكيد ،ىبل لمنشر كالتكزيع ،الجيزة.2010 ،
 )48عمارة ،عبد اهلل سميـ ،القدس التسمية كالتاري كالتراث ،مكتبة جزيرة الكركد ،القاىرة.2009 ،
 )49غنيـ ،أحمد ،القدس نداء أخير ،القدس.1999 ،
 )50غكشة ،محمد،التفكجي ،كآخركف ،دراسات في التاري كالسياسة ،مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث
االستراتيجية ،أبك ظبي.2010 ،
 )51الفني ،إبراىيـ ،كآخركف ،المسجد األقصى كالصخرة المشرفة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف،
.2001
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 )52فكدة ،عز الديف ،قضية القدس في المحيط العبلقات الدكلية ،مركز األبحاث في منظمة التحرير
الفمسطينية ،بيركت.1969 ،

 )53قاسـ ،أنيس فكزم ،الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية في قضية الجدار ،المغزل كاآلثار ،الجدار
العازؿ اإلسرائيمي فتكل محكمة كالعدؿ لدكلية دراسات كنصكص ،مركز الكحدة العربية ،بيركت،
حزيراف .2007

 )54قاسمية ،خيرية ،قضية القدس ،دار القدس ،بيركت.1979 ،
 )55الكاتب ،عبد الحميد ،القدس ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة األكلى.1994
 )56كفافي ،زيداف ،ك آخركف ،القدس عبر العصكر ،جامعة اليرمكؾ ،إربد.2006 ،
 )57كنعاف ،نكاؼ ،حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ كالمكاثيؽ الدكلية كالدساتير العربية ،إثراء لمنشر كالتكزيع،
األردف.2010 ،

 )58محمد مؤنس عكض  ،الرحالة األكركبيكف في مممكة بيت المقدس لمصميبييف دار النشر  ،القاىرة،
.1992

 )59محمكد ،محمد ،القدس التاري
أسيكط.1997 ،

كالمستقبؿ ،مركز دراسات المستقبؿ ،دار النشر كالتكزيع بجامعة

 )60المسيرم ،عبد الكىاب محمد ،األيديكلكجية الصييكنية (القسـ الثاني) ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف
كاآلداب ،الككيت.1983 ،
 )61النحكم ،عدناف ،عمى أبكاب القدس ،منشكرات فمسطيف المسمحة.1995 ،
 )62النمرم ،طاىر ،التعميـ في القدس ،كاقع كاحتياجات ،الممتقى الفكرم العربي ،القدس.2001 ،
 )63النمكرة ،محمكد ،العرب كاإلسبلـ ك فمسطيف حقكؽ تاريخية كصراع حضارات أـ استعمار كصراع
مصالح ،مركز اإلعبلـ ،مصر.2009 ،

 )64اليزايمة ،محمد عكض ،القدس في الص ارع العربي  -اإلسرائيمي ،دار لمنشر كالتكزيع ،عماف،
.2011

 )65ىنداكم ،حساـ أحمد محمد ،حدكد سمطات مجمس األمف في ضكء قكاعد النظاـ العالمي الجديد ،دار
النيضة ،القاىرة.1994 ،

 )66ىنداكم ،حساـ احمد ،الكضع القانكني لمدينة القدس (دراسة تطبيقية لكاقع االحتبلؿ اإلسرائيمي في
ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1998 ،
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 )67اليكر ،منير ،المكسى ،طارؽ ،مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية ،الطبعة الثانية ،دار الجميؿ لمنشر،
عماف.1986 ،

 )68أبك الييؼ ،عمي صادؽ ،القانكف الدكلي العاـ ،مطبعة أطمس.1972 ،
 )69ىيثـ الكيبلني ،االستراتيجيات العسكرية لمحركب العربية اإلسرائيمية مركز دراسات الكحدة العربية ،
بيركت  ،الطبعة األكلى .1991 ،

 كتب مترجمة:
)1
)2

أرمستركنج ،كاريف ،القدس مدينة كاحدة عقائد ثبلث ،ترجمة ،فاطمة نصر ،نيكيكرؾ.1996 ،
بيكر ،بيتر ،الصراع اإلسرائيمي

الفمسطيني النقطة المحكرية الجيكبكلتيكية لعالـ متأزـ ،الجدار

العازؿ اإلسرائيمي فتكل محكمة كالعدؿ لدكلية دراسات كنصكص ،مركز دراسات الكحدة العربية،
بيركت ،حزيراف.2007 ،

)3

بيفيستي ،قضية القدس مشاكؿ كحمكؿ ،لندف ،جامعتي ىارفرد ككمبج.1972 ،

)4

شرغام ،نداؼ ،التخطيط كاألكضاع الديمغرافية كالجيكسياسية في القدس ،ترجمة عدناف أبك

)5

كيف ،ىنرم ،فمسطيف في ضكء الحؽ كالعدؿ  ،دار الجامعية لمطبعة كالنشر ،بيركت.1975 ،

)6

عامر ،مؤسسة القدس الدكلية ،بيركت.2013 ،

مارجميت ،مائير ،إسرائيؿ كالقدس الشرقية استيبلء كتيكيد  ،ترجمة مازف الحسيني ،منشكرات

مركز القدس لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية.2011 ،

 الرسائل العممية:
)1

األغا ،راني عبد الكريـ كامؿ ،التكجو اإلسرائيمي نحك اليميف كأثره عمى قضية القدس-2000 ،

)2

أبك جعفر ،أحمد حسف ،دراسة نقدية في قرارم الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  181ك 194

 ،2011رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.2013 ،

المتعمقيف بالقضية الفمسطينية ،رسالة ماجستير في القانكف العاـ بكمية الدراسات العميا ،جامعة

النجاح ،نابمس ،فمسطيف.2008 ،
)3

حمداف ،أمينة شريؼ فكزم ،حماية المدنييف في األراضي الفمسطينية المحتمة (اتفاقية جنيؼ

)4

زناتي ،أنكر محمد ،تيكيد القدس كمحاكالت التيكيد كالتصدم ليا مف كاقع النصكص كالكثائؽ

)5

أبك السعكد ،بياء الديف ،أثر االحتبلؿ اإلسرائيمي كاقامة المستكطنات عمى كضع القدس كفقان

الرابعة) ،رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة النجاح ،فمسطيف.2010 ،
كاإلحصاءات ،مركز الدراسات الكحدة العربية ،بيركت.2010 ،

ألحكاـ القانكف الدكلي ،منشكرات ك ازرة الثقافة الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،معيد البحكث

كالدراسات العربية التابع لجامعة الدكؿ العربية ،القاىرة.2001 ،
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)6

أبك شمالة ،مركاف :2012 ،االستراتيجية الصييكنية تجاه مدينة القدس ( ،)1948-1897رسالة

)7

عناب ،محمد رشيد ،االستيطاف الصييكني في القدس  ،1993-1967رسالة ماجستير منشكرة،

ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،دراسة منشكرة.
منشكرات بيت المقدس ،الراـ.2001 ،

 الدراسات واألبحاث والمجالت العممية:

 )1إبراىيـ ربايعة  ،طائفة الييكد في مدينة القدس مف بدايات الحكـ العثماني الى قبيؿ قياـ الحركة
الصييكنية ،1897-1516 ،مجمة التاري كاآلثار  ،الجامعة األردنية.2008 ،
 )2االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس 40عامان عمى االحتبلؿ القدس حقائؽ
كأرقاـ ،القدس.2007 ،

 )3االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،التعميـ في القدس بيف مطرقة االحتبلؿ
كسندياف التقصير الرسمي ،نشرة صكت القدس.2008/11 ،

 )4أيكب ،نزار 43 ،عامان مف االحتبلؿ ممؼ القدس ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف
في القدس.2010 ،

 )5أيكب ،نزار ،التطيير العرقي في القدس ،بحث مقدـ لمجمة حكليات القدس ،ع  ،13جنيؼ .2012
 )6أيكب ،نزار ،الحؽ في اإلقامة انتياكات اسرائيؿ لحؽ الفمسطينييف في اإلقامة في القدس ،االئتبلؼ
األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس.2008 ،

 )7أيكب ،نزار ،الكضع القانكني لمدينة القدس بيف االنتداب كالتسكية السياسية ،مؤسسة الحؽ ،راـ اهلل،
.2001

 )8بف طبلؿ ،األمير حسف ،القدس دراسة قانكنية.1986 ،

 )9جبريؿ ،سمير ،تعدد مرجعيات التعميـ في القدس كاقع كتحديات 43 ،عامان مف االحتبلؿ ،االئتبلؼ
األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،القدس.2010 ،

 )10الجدبة ،فكزم سعيد ،االستيطاف اإلسرائيمي في شرقي القدس  ،2009-1967مجمة جامعة األقصى
(سمسمة العمكـ اإلنسانية) ،المجمد الخامس عشر ،ع  ،2يكنيك.2011،

 )11الجعبة ،نظمي ،القدس مف جديد مشاىد كتحديات ،حكليات القدس ،العدد الثالث عشر ،جنيؼ
.2012

 )12جكدة ،سعيد ،الكاقع التعميمي لمطفؿ الفمسطيني في القدس المحتمة ،مجمة بمسـ ،العدد.2006 ،31
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 )13جكيمس ،نائمة ،كأبك السعكد ،عزاـ ،أثر سياسة اإلغبلؽ الحكاجز العسكرية كجدار الفصؿ العنصرم
عمى القطاعات االقتصادية في القدس 43 ،عاما مف االحتبلؿ ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ

الفمسطينييف في القدس ،القدس.2010 ،
 )14حجازم ،يحي ،كمصاكرة ،إيماف ،مشركع التسرب المدرسي في مدارس القدس الشرقية المسببات
كالدكافع ،ممتقى الفكر العربي ،القدس .2012

 )15حسيف ،زىا ،غكلدبرغ ،استيفاف ،الجدار اإلسرائيمي العازؿ ،تحميؿ لسبلمتو القانكنية بمقتضى القانكف
 -األمريكي كالدكلي ،مجمة المستقبؿ العربي ،ع .2003 ،298

 )16حمبي ،أسامة ،القانكف كالقضاء اإلسرائيمييف أداتاف لتحقيؽ أىداؼ سياسية ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع
عف الفمسطينييف في القدس ،القدس.2006 ،

 )17حمبي ،أسامة ،دراسة عف المكانة القانكنية الفمسطينية في مدينة القدس ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف
حقكؽ الفمسطينييف في القدس.2008 ،
 )18أبك الحمك ،مسمـ ،سياسات التيكيد الديمغرافي كالجغرافي لمدينة القدس ،مجمة جامعة القدس
المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ،العدد األكؿ ،القدس ،تشريف اكؿ.2002 ،

 )19الخطيب ،ركحي ،اإلجراءات اإلسرائيمية لتيكيد القدس مابيف  1956ك  ،1975مجمة شؤكف
فمسطيف ،عدد .1975 ،42 /41

 )20خمايسي ،راسـ ،تحديات السكف كاإلسكاف في القدس الكاقع كالمعكقات كاالحتياجات كالسياسات
المطمكبة ،مركز التعاكف.2014 ،

 )21درزم ،براءة ،إبراىيـ ،عمي ،حاؿ القدس  2014قراءة في مسار األحداث كالمآالت،إدارة األبحاث
كالمعمكمات ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف ،مارس.2015 ،

 )22الدكيؾ ،مكسى القدسي ،القدس كالقانكف الدكلي دراسة لممركز القانكني لممدينة ،كلبلنتياكات
اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف الفمسطيني فييا ،مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،القدس،

.2002

 )23ربيع ،عفاؼ ،كاقع المخدرات في مدينة القدس ،مجمة صكت القدس ،االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف
حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،العدد الثالث.2007 ،

 )70رسبلنة ،حجازم ،القدس في السياسة األمريكية ،مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة-فمسطيف،
السنة األكلى-العدد األكؿ.2001 ،
 )24الرقب ،صالح حسيف ،نقض المزاعـ الصييكنية في ىيكؿ سميماف ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،المجمد
العاشر ،العدد األكؿ ،غزة ،فمسطيف.2002 ،

214

 )25الريماكم ،عبلء ،تقدير مكقؼ ،مؤسسة القدس الدكلية ،بيركت.2014/12 ،

 )26الزغير ،ىنادم ،االئتبلؼ األىمي لدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس ،التيجير الصامت إلغاء
اإلقامة الفمسطينية مف القدس ،القدس ،ايار .2007

 )27السكاحرم ،خميؿ ،االستيطاف الصييكني في مدف الضفة الغربية القدس كالخميؿ كنابمس ،مجمة
صامد االقتصادم ،)48( ،فمسطيف.1984 ،

 )71السكيطي ،شبمي اسماعيؿ ،األكضاع االقتصادية في القدس الشريؼ ،كمية العمكـ اإلدارية
كاالقتصادية ،جامعة القدس المفتكحة.2012 ،

 )28شعباف ،عبد العزيز ،جدار الفصؿ العنصرم اإلسرائيمي كانتياكاتو لمقكاعد الدكلية كاإلنسانية ،مجمة
االكاديمي ،المركز الكطني لمبحكث كالمعمكمات ،بغداد ع .2006 ،1

 )29صبلح الديف ،المستكطنات في األراضي المحتمة في ضكء القانكف الدكلي المعاصر ،المجمة
المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد  ،35مصر.1979 ،

 )30عدكاف ،أكرـ محمد ،االستراتيجيات الصييكنية تجاه مدينة القدس  ،1949 -1917الجامعة
اإلسبلمية ،كمية اآلداب ،غزة ،فمسطيف.2007 ،

 )31عذاب ،صبيح بشير ،عركبة القدس كالتيكيد اإلسرائيمي ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية
كالدكلية ،ع .2011 ،35

 )32عمكاف ،محمد ،المركز القانكني لمقدس في القانكف الدكلي ،بحث منشكر في المجمة األردنية في
القانكف كالعمكـ كالسياسية ،المجمد ( ،)5ع  ،3يكليك.2013 ،

 )33عمراف ،كامؿ محمد ،تيكيد مدينة القدس جكىر المشركع الصييكني (دراسة سكسيكلكجية) مجمة
جامعة دمشؽ ،دمشؽ.2009 ،

 )34العيمة ،رياض ،كشاىيف ،ايمف ،األبعاد السياسية كاألمنية لبلستيطاف اإلسرائيمي في القدس
ككضعيتيا القانكنية ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكماالنسانية،المجمد  12العدد .2010 ،1
 )35غكلد ،دكرم ،القدس  :الحؿ الدائـ ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،ع .1996 ،26
 )36قاسـ ،نياؿ ،االتحاد األكركبي كالقدس ،بحث منشكر في كتاب القدس معرفة في سبيؿ التحرير،
مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر.2010 ،

 )37القاضي ،أحمد ،القدس بيف كاقع االحتبلؿ كمستقبؿ التنمية ،صامد االقتصادم ،دار الكرمؿ ،عدد
.1994/95 ،3
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 )38قبعة ،كماؿ ،مشكمة القدس في ضكء مبادئ كق اررات الشرعية الدكلية ،مجمة صامد االقتصادم،
المجمد الرابع عشر ،العدد .107

 )39الكرمي ،عمر ،جدراف الفصؿ في القدس العربية منفى ثالث لمشعب الفمسطيني ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،16العدد .2005 ،62

 )40كنعاف ،أحمد عمي ،التعميـ العاـ كالعالي في القدس ،مجمة جامعة دمشؽ لآلداب كالعمكـ اإلنسانية
كالتربكية.2009 ،

 )41المحاميد ،حاكـ سبلمة ،الحياة االقتصادية في القدس في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي بيف عامي
( ،)1990-1948مجمة الثقافة كالتنمية،السنة الحادية عشرة ،عدد  ، 44مايك.2011 ،
 )72المدلؿ ،كليد حسف ،إسرائيؿ كمستقبؿ التسكية في القدس ،بحث منشكر في مجمة الجامعة

اإلسبلمية ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد السادس عشر ،العدد الثاني ،ص ،809-787
يكنيك.2008 ،

 )42مسمط ،عصاـ ،الكاقع يفرض الكاقعية القدس في ق اررات الشرعية الدكلية ،بحث مقدـ لمؤتمر يكـ
القدس الثامف ،جامعة النجاح ،فمسطيف.2006 ،

 )43مصاكرة ،إيماف سعيد ،االستيطاف في مدينة القدس العتيقة،كحدة االبحاث كالدراسات في مركز
القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،القدس.2003 ،

 )44مصاكرة ،إيماف ،االستيطاف في القدس القديمة ،مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،بيت
لحـ ،فمسطيف.2004 ،

 )45المغربي ،عبد الرحمف ،ككعانبة ،محمكد ،تجريد المقدسييف مف حؽ المكاطنة خطكات حثيثة نحك
إفراغ مدينة القدس كتيكيدىا ،جامعة القدس المفتكحة كجامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف،

.2006

 )46النابمسي ،تيسير ،االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية ،دراسة لكاقع االحتبلؿ في ضكء القانكف
الدكلي العاـ ،مصر.1975 ،

 )47نظمية ،سعد الديف ،الكاليات المتحدة األمريكية كالقدس ،بحث منشكر في كتاب القدس معرفة في
سبيؿ التحرير ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر.2010 ،

 )48نعماف عاطؼ عمرك ،العنؼ في الفكر الصييكني قبؿ إقامة دكلة إسرائيؿ عاـ ، 1948بحث
مقدـ ،جامعة القدس المفتكحة .2008 ،

 )49أبك ىبلؿ ،مراد داككد ،اليكية المقدسية ،جامعة القدس.2014 ،
 )50ىمسة ،محمد عقؿ ،القدس في الفكر التكراتي الصييكني ،دراسة مقدمة إلى اليكـ الدراسي بعنكاف
القدس بيف األمؿ كاأللـ ػ ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.2006 ،
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 ندوات حوارية ومؤتمرات:
 )1االستيطاف في القدس ك دكره في تيكيدىا ،مؤتمر القدس الخامس ،مؤسسة القدس الدكلية ،غزة،
.2011

 )2األسطؿ ،كماؿ : 2007 ،مستقبؿ مدينة القدس في ظؿ السياسات كاإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة
لتغيير الكاقع الجغرافي كالديمغرافي في المدينة بعد عاـ  ،1967مؤتمر القدس الدكلي األكؿ.

 )3األسكد ،فايز عمي ،كالمكح ،عصاـ حسف ،التسرب الدراسي لدل طمبة المدارس الحككمية كالخاصة
في محافظة القدس مف عاـ  2011-2008كسبؿ عبلجيا ،مؤسسة القدس الدكلية ،مؤتمر القدس

السادس ،فمسطيف.2012،

 )4باركد ،نعيـ ،القدس االستيطاف كالتيكيد ،مؤتمر يكـ القدس السابع ،فمسطيف ،جامعة
النجاح.2005،

 )5البيطار ،عبلئي داكد ،األكضاع االقتصادية كأثرىا عمى مستقبؿ السكاف كاإلسكاف في مدينة
القدس ،مؤتمر القدس العممي الثامف ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2014 ،
 )6البيطار ،عبلئي ،المخططات اإلسرائيمية لتيكيد القدس كاألثار السمبية لمخطط القدس 2000
كجدار الفصؿ العنصرم ،بحث مقدـ لممؤتمر السابع لمؤسسة القدس الدكلية ،غزة ،فمسطيف،

.2013

 )7التفكجي ،خميؿ ،االستيطاف في القدس سياسية مبرمجة ،كتاب مؤتمر القدس األكؿ كالثاني
كالثالث ػ مؤسسة القدس الدكلية ،غزة.2009 ،
 )8التفكجي ،خميؿ ،الديمغرافيا كالصراع الجيكسياسي بمدينة القدس ،االتحاد البرلماني العربي األمانة
العامة ،المؤتمر العشريف ،الككيت ،يناير.2014 ،
 )9التفكجي،خميؿ ،الركيضي ،أحمد ،كآخركف ،ندكة حكؿ إقامة الفمسطيني في القدس ،منشكرات ك ازرة
اإلعبلـ الفمسطينية ،رقـ  ،14فمسطيف.1995 ،

 )10التميمي ،تيسير رجب ،الممارسات اإلس ارئيمية ضد المسجد األقصى المبارؾ ،المؤتمر الدكلي
الثاني لنصرة القدس ،فمسطيف.2008 ،

 )11جاد اهلل ،محمد ،الكضع الصحي الراىف في مدينة القدس ،دراسة مقدمة لندكة الكضع الصحي في
مدينة القدس ،دائرة شؤكف القدس (ـ.ت.ؼ) ،القدس.2013 ،

 )12الجندم ،رائد ،أثر الجدار عمى الكاقع الصحي في القدس ،دراسة مقدمة لندكة الكضع الصحي في
مدينة القدس ،دائرة شؤكف القدس (ـ .ت .ؼ) ،القدس.2013 ،
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 )13حشيش ،رياض ،كاقع تيكيد القدس مف خبلؿ التكراة كالتممكد ،المخططات الصييكنية في القدس

التيكيد كسبؿ المكاجية ،مؤتمر القدس العممي – السابع ،-مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف،

.2013

 )14حمس ،رامي ،سياسات تيكيد القدس المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي الخطط كالتنفيذ كآليات
المكاجية ،مؤتمر القدس العممي الثامف ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2014 ،

 )15حماد ،خميؿ ،كالفرا ،ميسكف ،التعميـ في مدينة القدس منذ العيد العثماني كحتى اليكـ ،مؤتمر
القدس السادس ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2012 ،

 )16حماد ،عبد القادر ابراىيـ ،االستيطاف اإلسرائيمي في القدس " دراسة في الجغرافيا " ،مؤتمر القدس
الدكلي األكؿ كالثاني كالثالث ،مؤسسة القدس الدكلية ،غزة.2009 ،

 )17خماش ،أمية ،السياسات اإلسرائيمية ككاقع الخدمات الصحية ،دراسة مقدمة لندكة الكضع الصحي
في مدينة القدس ،دائرة شؤكف القدس (ـ .ت .ؼ) ،القدس.2013 ،
 )18أبك ركبة ،محمد منصكر ،السياسات اإلسرائيمية تجاه عمميات التيكيد في مدينة القدس مف 2000
 ،– 1948مؤتمر القدس العممي الثامف ،غزة ،فمسطيف.2014 ،

 )19أبك ريدة ،جماؿ احمد ،التغير الديمغرافي في مدينة القدس خبلؿ الفترة الممتدة مف العاـ 2013-
 ،1948مؤتمر القدس العممي الثامف ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2014 ،

 )20أبك ريدة ،جماؿ ،التغييرات الديمغرافية في مدينة القدس خبلؿ الفترة الممتدة مف العاـ -1948
 ،2013مؤتمر القدس العممي السابع ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2013 ،

 )21صندكقة ،فيصؿ ،األكضاع االقتصادية في القدس ،ندكة بعنكاف يكـ القدس صراع اليكية
كاالرض ،عماف.2000 ،

 )22عامر ،صبلح الديف ،ندكة القدس مفتاح السبلـ ،القدس كالقانكف الدكلي ،تكنس.1992 ،
 )23عياش ،عدناف حسيف ،المشركع الصييكني االستيطاني في مدينة القدس " دراسة في االدعاءات
الصييكنية بأحقيتيـ فييا ،مؤتمر القدس العممي الثامف ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2014 ،

 )24المجمكح ،كائؿ ،المكقؼ السياسي الصييكني مف االستيطاف في القدس ،2010-1967
االستيطاف في القدس كدكره في تيكيدىا ،مؤتمر القدس الخامس ،القدس.2011 ،

 )25محجكب ،تماضر ،تيكيد القدس كالمكقؼ الدكلي منو ،المخططات الصييكنية في القدس التيكيد
كسبؿ المكاجية ،مؤتمر القدس العممي السابع ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2013 ،
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 )26محسف ،ناىض محمكد ،اإلدارات التربكية كالجيات المشرفة عمى التعميـ في القدس أثرىا
كانعكاسيا عمى األمكر الحياتية ،مؤتمر القدس السادس ،فمسطيف.2012 ،

 )27المدني ،رشاد عمر ،إجراءات كممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي كأثرىا عمى العممية التربكية في
القدس ،مؤتمر القدس السادس ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،مؤسسة القدس الدكلية ،كفمسطيف.2012 ،

 )28المدني ،رشاد ،االستيطاف في القدس كدكره في تيكيد المدينة ،مؤتمر القدس الخامس ،مؤسسة
القدس الدكلية ،فمسطيف.2011 ،
 )29مسؾ ،عادؿ ،حقائؽ كأرقاـ حكؿ المشكبلت الصحية في مدينة القدس ،دراسة مقدمة لندكة الكضع
الصحي في مدينة القدس ،دائرة شؤكف القدس( ،ـ.ت.ؼ) القدس.2013 ،
 )30مسمط ،عصاـ ،الكاقع يفرض الكاقعية القدس في ق اررات الشرعية الدكلية ،بحث مقدـ لمؤتمر يكـ
القدس الثامف ،جامعة النجاح ،فمسطيف.2006 ،

 )31المعاني ،قاسـ ،الرعاية الصحية كاالستراتيجية المشتركة لشبكة مستشفيات القدس ،دراسة مقدمة
لندكة الكضع الصحي في مدينة القدس ،دائرة شؤكف القدس( ،ـ.ت.ؼ) القدس.2013 ،

 )32مؤتمر القدس السابع " االستيطاف اإلسرائيمي في مدينة القدس ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس،
فمسطيف.2005 ،

 )33المؤتمر الكطني الشعبي لمقدس ،العاصمة صحيفة نصؼ شيرية متخصصة في شؤكف القدس،
العدد الرابع2 ،ديسمبر.2014 ،

 )34مؤتمر يكـ القدس التاسع بعنكاف الحفريات اإلسرائيمية في القدس كعبلقتيا بالييكؿ المزعكـ،
جامعة النجاح ،نابمس.2007 ،

 )35النخالة ،سمية ،أبك ليمي ،حمدم ،سكاف مدينة القدس كاقع كتحديات ،مؤتمر القدس العممي
السابع ،مؤسسة القدس الدكلية ،فمسطيف.2013 ،

 )36النمرم ،طاىر ىاشـ ،البيئة المدرسية في شرؽ القدس ككاقعيا كمعيقاتيا كتحدياتيا كالتكصيات،
مؤتمر التعميـ ،مؤسسة المقدسي لتنمية كتطكير المجتمع.2008 ،

 )37الكحيدم ،فتحي ،إجراءات اسرائيؿ في القدس عمى ضكء ق اررات األمـ المتحدة ،مؤتمر القدس
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