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تهويدفيوإلمعانهااليهودية،باألحياءمحاطةفسيفساءإلىوتحويلهاالعربيةاألحياءتقسيموهيالتهويدمراحل
وضعتحيثفيها،المستوطنينعددوزيادةالقديمةالبلدةمنالعربالسكانإفراغعلىإسرائيلتعملالمدينة

ممثالً )31(وإسرائيلياًمخططاً )40(منتوجيهياطاقماًوشكلت "2020عامالقدسمشروع"اإلسرائيليةالحكومة
االقتصاديمركزهاوتقويةالمدينةتطويربهدفم2020للعامالمدينةهيكليةخارطةلوضعالقدس،بلديةعن

  .اليهوديللشعبومركزاًةالعبريالدولةعاصمةباعتبارهاواالجتماعي
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الوطني والتأمين الداخلية بمؤسستي مدعمة اإلسرائيلية السلطات تقوم األخيرة السنوات اإلقامةوفي حق بسحب
القدس الماضيفي العام سجل وقد المدينة، في إقامتهم عدم ذريعة تحت وذلك الفلسطينيين المواطنين  +2006من
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شكل الفلسطينيينكما منازل علىهدم السيطرة إحكام أدوات من أداة الشرقية القدس احتاللهافي فمنذ األرض،

وتفريغ فيها، اليهودي االستيطان وتعزيز المدينة وتهويد أهدافها لتحقيق األداة هذه تستخدم وإسرائيل للمدينة



 

المدينة حدود خارج إلى وتهجيرهم منها العرب �-, ���)�� �*�. سكانها 2004 - 1997+ !$ +�U )606 (�`�&� ��� 
+�= z-h�(�� �I X*���� �-&�I .�R
�` ��-$� +���� �* +���� 2004B+ M-) !$ +�U )152 (�"�&� V<= �)�;� ��#$ 

C�y�T)9000 +2 (R
�`� ^%U �)�;��� �* +���� 2005+ O[(� V�P )12000+2 .(X� ���K�� V�P @I R�-<�= +���� 
]W�$ V<= R�"�&C�� �T����� ,� )4 - 7 (Q���?. 

والتعليم، الصحة مجالي المعركوفي القدس والمستشفياتخسرت الطبية المراكز تحولت الصحة ففي االحتالل، مع ة
لحكومة اإلسرائيلي التصعيد فيه ترك الذي الوقت في اإلسرائيلي، الصحي التأمين لمؤسسات توابع إلى الفلسطينية

الحص نتيجة الفقر بزيادة تأثر حيث المدينة، في الصحي الوضع على والصعوبة السوء بالغ أثراً اراالحتالل
ومتطلباتها للطوارئ الحاجة واستمرار جهة، من المقدسة المدينة وعزل والعدوان اإلغالق واستمرار االقتصادي،

القدس في الصحة قطاع تنمية على وتأثيرها أخرى، جهة  .من

اإلسعافأنظمةوفيالطبيةاالختصاصاتبعضفيالنقصحيثمنالصحيةللخدماتملموسبتدهورخطروهناك
الصحيةالرعايةفيونقصوعالجهم،المخدراتمدمنيفيهابماوالتأهيليةالنفسيةالصحةخدماتوفيارئ،والطو

الصحيةالتنميةعلىتعتمدالتيوخاصةالشاملة
أوبلديةمناإلسرائيليةللسلطاتتابعةمدارسفيالفلسطينيينالطالبمنالكبرىالغالبيةالتحقتالتعليممجالوفي

الوطنيةللسلطةالتابعةالمدارستعيشفيماإسرائيل،منالشواكلماليينعلىسنوياًتحصلخاصةومدارسمعارف
األردنيةوالتعليمالتربيةقوانينبإلغاءللقدساحتاللهابعداإلسرائيليةالسلطاتقيامنتيجةوذلكعليه،تحسدالوضعاً
المعارفوزارةسيطرةتحتواإلعداديةاالبتدائيةالحكوميةسالمدارووضعتالمدينة،فيبهامعموالًكانالتي

هزةالتعليمبقطاعلحقتوبذلكأيضاً،اإلسرائيليةالقدسبلديةسلطةتحتالثانويةالمدارسووضعتاإلسرائيلية
الخطرولعلينة،المداحتاللعلىعاماًأربعينحواليمروربعدالتعليميةالعمليةعلىالسلبيةآثارهاتزالالعنيفة
التابعةالحكوميةالمدارسإلىالخاصةالمدارسمنكبيرةبأعدادالهجرةهوالتعليمقطاعيهددأصبحالذياألكبر

متكررةواحتجاجاتإضراباتمنذلكعنيترتبوماالفلسطينيةالمدارسلدىالماديةاإلمكانياتشحبسببإلسرائيل
وتجهيزاتهاهاأبنيتأوضاعوترديفيهاللعاملين

مشاكلمنرئيسبشكلتجاريخدماتيسياحياقتصاداألساسفيهوالذيالمقدسياالقتصاديعانيجهتهمن
والدخل،األرنوناضريبتيوأهمهاالمتعددةبالضرائبالمواطنينوإرهاقالعسكريةالحواجزبسببكثيرةوعراقيل

منالعديدإغالقإلىإضافةاليهودي،المواطنعنتميزهالذيالعربيللمواطناالقتصاديةاألوضاعتراعيالوالتي
والعمالةالفلسطينيةللسلطةالتطويريةالميزانيةمنالمدينةحصةفيالكبيروالتراجعالفلسطينيةالمؤسسات
الحكومية
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الفراغحالةالصهيونيةالعصاباتفاستغلتقواتها،وسحبفلسطينفياالنتدابإنهاءبريطانياأعلنتم1948عامفي
غوريونبنديفيدأعلنم1948األولكانون/ديسمبر3وفياإلسرائيلية،دولةالقياموأعلنتوالعسكريالسياسي

للسيادةالشرقيةالقدسخضعتحينفيالوليدة،اإلسرائيليةللدولةعاصمةالغربيةالقدسأنإسرائيلوزراءرئيس
.اإلسرائيلياللاالحتلسلطةبأكملهاالقدسضمعنأسفرتالتيم1967حزيران/يونيوهزيمةحتىاألردنية
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على اليوم الفلسطينيون على% 14يسيطر يسيطرون كانوا أن بعد القدس أراضي عام% 100من وذلك1967منها م،
بشكل الفلسطينيون فيها يعيش التي المساحة تقليص بهدف الفلسطينية لألراضي االحتالل سلطات مصادرة نتيجة كله

ا قوانين خالل من إلىمبرمج باإلضافة األراضي، ومصادرة البناء، رخص على والقيود التي) البروتوكوالت(لتخطيط
العربي البناء منع في متطوراً نموذجاً بينما. تعتبر حد، كأقصى طوابق ثالثة من بأكثر البناء يمنع العربية المناطق ففي

ثمانية إلى تصل جداً عالية البناء نسبة تكون اليهودية المناطق السكانية. طوابقفي للزيادة ونتيجة األسباب، ولهذه
أو القدس بلدية حدود خارج األحياء إلى المركزية العربية األحياء مغادرة على يجبرون الفلسطينيين فإن الفلسطينية،
موجود هو بما مقارنة رخيصة األراضي وأسعار صرامة، أقل والبناء التخطيط قوانين تكون حيث الغربية الضفة إلى

القدس بلدية حدود الحوافز. ضمن خالل من اإلسرائيلية للمستعمرات السريع البناء ضمان يتم فإنه ذلك مقابل وفي
الخاصين للمتعهدين . الحكومية

 p�'�"�� &���[�>V\� ���	��� `�T ����M� �&�M>O�� `{����� J�;�T �&'�	g��� &��U=�� _��
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م بإجراءاتها وبدأت خاصة الفلسطيني والشعب عامة العربي العالم على للضغط محاوالتها في إسرائيل باشرةعمدت
                                                 

1    tA>+ _�+	�O��� $�{	�� $��N=�a��.  
2  http://www.freebarghouti.org/arabic/jerusalem/jerusaleminh.html  
3    s��G �$"UaT >'�+ p>[�� �w[�>u�� &�O�� _�V����� �&�M>O�� ,�;��.  



 

عام االحتالل نجم1967بعد الذي األمر الشرقية، القدس على اإلسرائيلي القانون لسريان األخضر الضوء بإعطاء م،
مصالحهم من الكثير وعطّل اليومية، الناس حياة صفو عكر مما الغربية، الضفة أراضي باقي عن عزلها عن

االجتماعية . وعالقاتهم
رفضمطبفي)تسرعواممن(البعضأوقعمماالقدس،سكانصفوففيستنفاراالمنحالةأوجدالمذكورالوضع
 .غيرهماأواألردنالغربللضفةإمامنها،الهجرةنحووالسعيالجديدالواقع

تالوما )الموحدةالقدس(مسمىتحتوتوحيدهااإلسرائيليةللسيادةالمدينةبضمالخاصاإلسرائيليالقانونمنوانطالقاً
عنكلياًيختلفالقدس،مدينةفيجديدقانونيوضعنتج،)األبديةإسرائيلعاصمةالموحدةالقدسقانون(منذلك

 .األخرىالمحتلةالعربيةاألراضي
 

سيادتهالضماناإلسرائيليةاالستراتيجيةمنأساسياً،جزءاالقدسوحولداخلاليهودالسكانعددزيادةوتشكلهذا
ذاتقريبةجديدةأحياءبناءطريقعنضمتالتيالشرقيةالقدسمنمكانكلفياليهودالسكانوزعوقدالمستمرة،

أنذلكنتيجةوكانتالمستعمرات،هذهفياليهودالسكانعددفيالزيادةهذهمعظمتركزتوقد .عاليةسكانيةكثافة
 .الشرقيةالقدسفيالفلسطينيينعلىيهوديةأغلبيةإسرائيلحققت
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السكانعددوبلغنسمة، )197700 (والغربيالشرقيبشطريهاالقدسفياليهودعددبلغفقدذاتها،المعطياتوحسب
 .نسمة )68.800 (الفترةلنفسالعرب
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اءاألحيامتدادرقعةإتساعإلىأدىم1967العاممنذالعربللسكانالسريعالنموأناإلسرائيليةالباحثةوأوضحت
أنإلىوأشارتالمبنية،واألحياءوالسكانالمبانيفياكتظاظوإلىلهاالمجاورةالعمرانيةغيرالمناطقباتجاهالعربية
لقطعالشرقيةالقدسوجنوبووسطشمالفياليهوديةاالستيطانيةاالحياءمنسلسلةإقامةإلىعمدتاالحتاللحكومة
الطلبارتفاعنتيجةعامةبصورةالنموذجهذامثلوينشأالعرب،بالسكانمأهولوالالمبنياالمتدادهذاعلىالطريق

الزيادةمنكبيراًجزءاًفإنومنها،المدينةإلىالهجرةحركةعلىالمفروضةالقيودوبسببالمدينة،فيالسكنعلى
المنطقةكاملفيالسريعالسكانيالنموإلىباإلضافةاألحياءبينداخليةهجرةحركةعنناتجاألحياءفيالسكانية
.القدسبلديةلحدودالمتاخمة
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انحساراًعديدةسنواتمنذتشهدالقدسفياليهوديةاألغلبيةأنمنحوشنالباحثةإليهذهبتماإسرائيليونخبراءويؤكد
.تدريجياًوتقلصاًمتزايداً
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نحوحالياًيبلغبشطريهاالقدسسكانتعداد

العقودغضونفياليهودالسكانمنأكثرسريعةبوتيرةالعربالسكانعددإزدادفقداإلسرائيليالمعهدتقاريروحسب
نسبتهمانخفاضإلىأدتاليهودالسكانلدىنسبياًالبطيئةالنمووتيرةأنموضحةًم،1967العاممنذالمنصرمةاألربعة

.م2005عامفي%)66(إلىم1967عامفي%)74(منالمدينةفي
اإلسرائيليةالحكومةسياسةمعتناقضفيالقدسفيالقائمالواقعتضعالمعطياتهذهفإناالسرائيليينللخبراءووفقاً

وأكدوا.المدينةفياليهودللسكانالديمغرافيالتفوقعلىالمحافظةوتدعمتساندوالتيم،1967العامنهايةمنذالمعلنة
نمووتيرةأنيعنيماوهو،%)4(و%)3(بيناألخيرالعقدفيتراوحتالعربالسكانلدىالسنويةالزيادةنسبةأن

للسكاناإلسرائيليةالحكوماتوضعتهالذيالسكانيةالزيادةهدفأنعلىيدللممااليهود،منأكثرالعربالسكان
فياليهودالسكانعدديزدادأنالسبعيناتفيأقرالذيالهدفحسبالمفروضمنأنهحيثيتحقق،لمالقدسفياليهود
السنويةالزيادةمعدلأنإالاليهودي،الديمغرافيالتفوقعلىالمحافظةبهدفسنوياًاألقلعلى%)3.7(بنسبةالمدينة
لدىالسنويةالزيادةمعدلبلغحينفي%)2.7(نسبةالمنصرمةاألربعةالعقودفييتجاوزلمالقدسفياليهودللسكان
%).3.4(ذاتهاالفترةخاللالعرب،السكان

  

عدد ارتفاع من بمرتين أكثر ارتفع القدس في العرب السكان عدد أن أكد اإلسرائيلية للدراسات القدس لمعهد آخر تقرير
الماضية العشر السنوات خالل المااليهود األربعين السنوات خالل العرب السكان عدد بمعدلوارتفع ضية

بمعدلألفاإلىألفامن اليهود عدد ارتفع حين في  ألفاإلىألفمن،

منبمرتينأكثرأيالمائة،فيوأربعةثالثةبينالماضيةالعشرالسنواتخاللالعرببينالمواليدمعدلوتراوح
عامبحلولالمدينةسكانمنالعربسيشكلعليههوماعلىاالتجاهاستمرحالوفياليهودمعدالت

نفسهالتقريروفقم،
 %)35(بلغتنسبتهموأنبالتزايدأخذواالفلسطينيينبأنتبينتقاريراًإسرائيلألبحاثالقدسمعهددراساتنشروبعد

 .م1967عامالسكانمن %)25(كانواأنبعدللسكانالعامالمجموعمن

األخيرةالسنواتفيزادتنسبتهمأنإالالبلديةحدودخارجالسكانلطرداإلسرائيليةالجهودجميعمنالرغملىوع
الزيادةفيآخرسبباًالساحلإلىالعلمانييناليهودلهجرةكانكذلكالمقدسيين،هوياتبسحباإلسرائيليةللسياسةنتيجة

يعترفمرةوألولالكبرى،القدسمشروععنلإلعالناإلسرائيليلوزراءارئيسدفعاألمرذلك–العربيةالسكانية
 ).إثنوجيوغرافي(عنصريسببعنناتجالبلديةحدودتوسيعبأناإلسرائيليون

 :أنظر
 .م1922- 1800منالقدسسكانعدديبين )1(رقمجدول�

 .م1995- 1922منالقدسسكانعدديبين )2(رقمجدول�
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 .القدسبلديةحدودداخلالعربيةالتجمعاتيبين )3(رقمجدول�

 .القدسفيالسنواتحسبالسكاننموحول )4(رقمجدول�
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مقدمة
عام حاولت1967منذ التي" إسرائيل"م والقوانين واإلجراءات السياسات من جملة عبر القدس تجاه موقفها تطبيق

وإدخالهد تهويدها، إلى الرامية مخططاتها يخدم بما المدينة لهذه القانوني الوضع لتغيير مادية وقائع خلق إلى فت
إلى القدس في الفلسطينيين لتحويل واالقتصادي واإلداري الجغرافي والوضع السكاني التركيب على جوهرية تغييرات

اليهود الوجود تعزيز يتم المقابل وفي هامشية، المقدسةأقلية المدينة في . ي
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 القدسعلىلإلطباقاإلسرائيليةالحكومةسنتهاالتيالقوانينأهم

القدس"قانون .1 " ضم
إسرائيليقانونإلىفقرةإضافةشكلعلىقراراًم27/6/2000في)الكنيست(بـالمسمىاالسرائيليالبرلمانأصدر
اليومفيوأصدرإليها،القدسضم"إسرائيل"حكومةالفقرةتلكخولتوقد"م1948لسنةوالنظاماإلدارةقانون"اسمه
أرضحةمساأنفيهأعلن،)م1967لسنةواحدرقموالنظامالقانونأمر(بعنوانأمراًالحكومةسكرتيرالتالي

هذاويضماإلسرائيلية،الدولةإدارةقضاءلقانونخاضعةهي–باألمرالملحق–الجدولفيالمشمولة“إسرائيل”
الطوروقرىالمطاربينماتقعوهيالعربي،اإلداريالحكمتحتتقعالتيالقدسمدينةأمانةتنظيممنطقةالجدول

الدفاعجيشأصدرالثالثاليوموفيالعرب،السكانمنألفمائةليحواويقطنهاشرقاًوالراموعناتاوالعيسوية
الخطيبروحيالقدسأمينوبطردالقدسسكانمن"المنتخبالعربيالقدسأمانةمجلس"بحليقضيأمراًاإلسرائيلي

 .عملهمن
وأثاثهااألردنيةالحكومةكاتممتلجميععلىفاستولتبشدة،األوامرالمحتلةاإلسرائيليةالعسكريةالسلطاتنفذتوقد

عنهاواستعاضتاألردنيةواألنظمةالقوانينجميعألغتثموبلديتها،ومحاكمهابدوائرهاوألحقتهاوسجالتهاوأجهزتها
األممهيئةإلىشكواهموأوصلوااإلجراءاتهذهعلىالعرباعترضجانبهمومناإلسرائيلية،واألنظمةبالقوانين
اإلسرائيليةاإلجراءاتبموجبهااعتبرتم،14/7/1967وم4/7/1967بتاريخقراراتالهيئةفأصدرتالمتحدة،
رقمالدوليالقرارجاءكماالقدس،فيالوضعتغييرشأنهمنعملأياتخاذعنفوراًوالعدولبإلغائهاوطالبتهاباطلة،

ووجوباإلجراءاتمشروعيةعدمؤكدليالقدسضمعلى"إسرائيل"إقدامخلفيةعلىم1967أيار21في)252(
 .القدسوضععلىالمحافظة

عندمام1980آبشهرفيذروتهالتبلغممارساتهافيوتمادتالدوليةاألسرةبموقف"إسرائيل"تأبهلمذلككلورغم
األمنمجلسدفعمما.إلسرائيلالموحدةالعاصمةهيالقدسأنيعلنأساسياًقانوناًعضوا67ًبأغلبيةالكنيستأقرت
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األساسيالقانونعلى"إسرائيلمصادقة"أنعلىفيهيؤكدم،1980آب20في)478(القرارإصدارإلىأخرىمرة
ذلكفيبماالمحتلة،األراضيجميععلىالرابعةجنيفاتفاقيةانطباقعلىتؤثروالالدولي،للقانونانتهاكاًتشكل
تغييرالقرارلهذانتيجةتستهدفالتي“إسرائيل”أعمالمنوغيره"القانون"بـفاالعتراعدمعلىالقراروأكدالقدس
 .ووضعهاالقدسمعالم

 
 "إسرائيلعاصمةالقدس“أساسقانون .2

الكنيست،الدولة،رئيسإقامةمكانهيالقدس،“إسرائيل”عاصمةهيوالموحدةالكاملةالقدسأن(علىالقانونينص
يمسأنيمكنشيءأيومنآخر،مسأيأوتدنيسكلمنمصانةتكونالمقدسةاألماكنالعليا،والمحكمةالحكومة،

وتعملالحكومةتحرصاألماكن،تلكتجاهبمشاعرهمأولديهاالمقدسةاألماكنإلىالدياناتألبناءالوصولبحرية
سنويةهبةذلكفيبماخاصة،مواردتخصيصطريقعنمواطنيهارفاهيةوعلىوازدهارهاالقدستطويرعلىجاهدة
سلطاتأعمالفيخاصةأولوياتللقدستعطىللكنيست،الماليةاللجنةبمصادقة"العاصمةهبة"القدسلبلديةخاصة
أوهيئةالحكومةتشكلأخرى،مواضيعوفيواالقتصادالعامةالخدماتمواضيعفيالقدستطويرأجلمنالدولة
 ).دالبنهذالتنفيذهيئات
مكتوبلدستورمشروعاًآخرأساسياًقانوناًعشرثالثةمعيشكلوهوأساس،قانونتسميتهمنالقانونهذاأهميةوتأتي
واجتماعيةودينيةسياسيةالعتباراتوذلكمتكامالً،مكتوباًدستوراًتسنلممعروفهوكماالتيالعبريةللدولة

 .العبريةالدولةسكانخمسيشكلعربيلوجودوالعلمانيينتدينينالمبينالعالقاتعلىوللحفاظوجغرافية
 
المقدسة"قانون. 3 األماكن على  "المحافظة

منشخصكلحقمنبأنوالقاضي)المقدسةاألماكنعلىالمحافظة(بشأن)10/67(رقمقانون"إسرائيل"أصدرت
وقداألماكن،لتلكبالنسبةومشاعرهبأحاسيسهالمساسندوإليهبالنسبةالمقدسةاألماكنإلىيصلأنالطوائفأبناء
العلياالعدلمحكمةلدى22/67الدعاوىبإقامةاإلسرائيليينلبعضالمجالإليهاالمشارواألنظمةالقوانينإصدارأتاح

عليهاقوميالتياألراضيجميععلىأي–البيتجبلعلىاإلشرافبأنيقضيقرارإصدارمنهاطلباًاإلسرائيلية
المشاروالدعوىاليهودية،الطائفةألبناءمقدسكمكانبحراستهتهتمأيدفييكونأنيجب–الشريفالقدسيالحرم
 .إسالمياًوليسيهودياًمقدسمكانهو"البيتجبل"يسمىالذيالمكانبأنالزعمعلىتقومإليها
 
لسنة"قانون. 4 واإلدارية القانونية  "م1968التنظيمات

في الكنيست أقرته الذي القانون القدس23/8/1968ويشكل عروبة إزالة إلى الرامية اإلجراءات من جديدة حلقة م
واألطباء"وذلك والمحامين الحرف، وأرباب المهن وأصحاب التعاونية والجمعيات الشركات تسجيل باشتراط

اإلسرائيلية القوانين حسب والمهندسين، مخال"والصيادلة ورغم الحفاظ، توجب التي الدولية واالتفاقيات للقوانين فته
التي الدولي األمن ومجلس المتحدة األمم هيئة لقرارات وتحديه المحتلة البالد في المرعية واألنظمة القوانين على

قرار الضم" إسرائيل"رفضت إجراءات كافة وإيقاف القرار ذلك عن الرجوع منها وطلبت إليها القدس فإنه–بضم
معه تزعم المقدسة المدينة على واقع أمر أنه على فرض العملية، الناحية مع" إسرائيل"من بالتعامل العرب قبول
الضم بإجراءات التسليم وبالتالي اإلسرائيلية القوانين أساس على المحتلة .السلطات



 

الغائبين"قانون. 5  " أمالك
قيام لسكان" إسرائيل"بعد الكلية اإلحصاء عامبعملية من1967القدس فيها الموجودين جميع خالله سجلت م

حكم في منهم الموجودين غير واعتبرت هوية، بطاقات على الحصول على أشهر ثالثة خالل وأجبرتهم مواطنين
قانون تطبيق في وسارعت الغائبين"الغائب، الجديد،" أموال المحتل القسم عن العرب الغائبين أموال جميع على

مكات الغائبين،وفتحت أموال تخص التي المنقولة وغير المنقولة األموال جميع تسجيل وباشرت بالقدس لها حكومية ب
سلطات وضعت الجديدة العملية هذه أراض" إسرائيل"وبموجب من القدس لعرب تبقى مما واسعة مساحات على يدها

الغائبين، أولئك تخص شركات وأسهم منقولة أمواالً حجزت كما واقعةوأمالك، أو يهودية أمالك إلى ذلك كل وتحول
تصرفها .تحت

 
 " التعويض"قانون. 6

المتتبعين“ إسرائيل”أصدرت لدى واسعة أصداء اإلعالن فلقي القدس في العرب المواطنين أمالك عن للتعويض قانوناً
مش من الهدف وكان االحتالل، وتكريس القدس تهويد إلى الرامية اإلسرائيلية تكريسللمخططات هو التعويض روع

االختيار حق العرب يمنح لم ألنه أساسه من رفض أنه إال الشرعية، الصبغة وإعطائه العربية األمالك على االستيالء
التي األسس على البيع وبين مناسبة يرونها التي بالطريقة واستغاللها بها الحر والتصرف بأمالكهم االحتفاظ بين

وا االحتالل، سلطة عامحددتها إلى يعود رجعي بأثر وإنما تاريخه من تتم ال المصادرة أن ألن1948لغريب م
عام في القيمة أساس على القانون1948التعويض مشروع فإن ذلك إلى إضافة للمصادرة، الرجعي التاريخ يفيد م

استبعد أنه أي الغائبين واستبعد القدس في حالياً الموجودين المواطنين أمالك على أهملاقتصر كما المالكين، أكثرية
يكن لم إذا المحاكم طريق عن الممتلكات لقيمة العادل التقدير أيضاً وأغفل العقارات، غير من الممتلكات عن التعويض

. عادالً
 
القديمة"قانون. 7 البلدة في لعقاراتهم اليهود  " استرجاع

في الكنيست استعاد24/8/1968أصدرت من اليهود يمكن قانوناً منم لهم مؤجرة أو مملوكة كانت التي المنازل ة
لسنة اإلسرائيلي القانون بموجب لهم يحق فال القدس أهالي من العرب المالك أما أمالكهم1973العرب، استرجاع م

وفقاً التعويضات أخذ في فقط ينحصر العربي المالك حق إن بل اليهود، للمالك بالنسبة اإلسرائيلي بالقانون أسوة
لسنةألسعار الضرائب تخمين بموجب1947قوائم التعويض مبلغ يدفع أن وعلى العقار، إدارة مقابل خصم بعد م

حكومة دين سنة“ إسرائيل”سندات عشرين بعد . تستحق
 
أريحا"قانون. 8 ومنطقة غزة قطاع بشأن االتفاق  "تطبيق

وشيفحآنذاك،الحكومةرئيسرابينإسحاقمنكلعليهووقعم،1/1/1995فيمفعولهسريانبدأالذي-القانونهذا
باعتبارهاالقدسفينشاطأيمنالفلسطينيةالسلطةليمنعجاءوايزمان،عيزرالدولةورئيسالكنيسترئيسفايس
البندفيجاءوقد)م1994لسنةنشاطاتتقييد(بقانونيسمىماوهواإلسرائيليالمفهومحسب"إسرائيل"منجزءاً
إالإسرائيل،دولةسلطةحدودضمناجتماعأيتعقدوالممثلية،أيتشغلوالتفتحالالفلسطينيةالسلطة":نهمالثالث

كلالفلسطينيةالسلطةمفهوميعنيالسياقهذافي.الحكومةخولتهممنأوالحكومةمنخطيإذنعلىحصلتإذا
منهبأمريمنعأنالصالحيةالشرطةلوزيراسمها،يستعملأوإشرافهاتحتيعملأوالسلطةقبلمنيعملشخص



 

 ".بهاالسماحيتملمإذااجتماعأيعقديمنعأوبإغالقهايأمرأوالفلسطينية،للسلطةممثليةأيةتفعيلأوافتتاح
 
المدارس"قانون. 9 على  " اإلشراف

فيالمتبعالمنهاجهواإلسرائيليلتعليمامنهاججعلإلىالقدسالحتاللاألولىاللحظاتمنذاالحتاللسلطاتسعت
حواليفيهايدرسوأهليةطائفيةمدرسة)14(وواإلناثللذكورمدارسثالثاالحتاللأثناءفيهاكانالتيالقدس،
منالكثيرامتنعأنبعدبالقوة،المدارسفتحعلىاإلسرائيليةالحكومةأقدمتحيثوطالبة،طالبألفعشرخمسة

المدرسةطالبمنكبيرعددوتحولالتعليم،مجالفيتهويديإجراءأيورفضفيهاالتدريسعنالمعلماتوالمعلمين
قانوناالحتاللسلطاتأصدرتوهنااإلسرائيلي،المنهجتطبيقعلىتجبرالالتياألهليةالمدرسةإلىالحكومية
ويفرضواألهلية،الطائفيةالمدارسجميعلىعالكاملاإلشرافاستهدفالذيم1969لسنةالمدارسعلىاإلشراف

البرامجعلىاإلشرافلهاأصبحكماالتعليمفيبالعملاالستمرارلهاتجيزإسرائيليةتراخيصعلىالحصولعليها
 .والتمويل

 
 "االستمالك"قوانين .10

م14/4/1968بتاريخالرسميةبالجريدةنشرالذي)1443(رقماالستمالكأمراإلسرائيليةالسلطاتأصدرت
بهدفمنهاسكانهاوطردالقدس،منالقديمةالبلدةفياإلسالميةالعربيةاألحياءمندونماً)16(استمالكتموبمقتضاه

فيالمؤرخ)1656(رقماالستمالكأمروبموجبيهودي،شخص)3500(فيهايسكنفيهاسكنيةوحدة)300(إنشاء
تحيطدونم)100(منهاالعامة،المنفعةستارتحتالقدسأراضيمندونماً)11680(استمالكتمم30/8/1980

أيالعامةالمنفعةتحقيقبغرضاألفرادملكيةنزعالدولفياالستمالكقوانينوتستهدفالقديمة،القدسمدينةبأسوار
قانونسخرتفقد–العربيةقدسللوبالنسبة–"إسرائيل"أماأخرى،منفعةأيأوحديقةأوجامعةأومستشفىإنشاء

إخالءهينظرهاوجهةمنالعامةفالمنفعةاالستمالك،قوانينوأهدافغاياتمعويتناقضيتنافىبشكلاالستمالك
 .فيهايهودمهاجرينوإسكانمكانهاجديدةأبنيةإقامةأوترميمهاثممنهاالعربالمواطنينوطردالعربيةالمساكن

 
 "م1952لسنةإسرائيلإلىولالدخ"قانون .11

،لهويحقلذلك،بطلبتقدمإذاإالاإلسرائيلية،الجنسيةيحملوالدائماًمواطناًالقدسمواطنيعتبرالقانونهذابموجب
علىحصلإذا:التاليةالثالثالحاالتإحدىفيالقدسفياإلقامةحقويفقدللبرلمانوليسالبلديللمجلسالتصويت

سنواتسبع"إسرائيل"خارجبقيإذاأخرى،دولةفياإلقامةحقعلىحصلإذا،)األردنيةالجنسيةغير(خرىأجنسية
 .متواصلة

 
  "العودة"قانون .12

 QB ��P���M ,�;�� $! &�{�	��� j	;
 $V�;��� �{�	��� �+ dC=' QB `C�� &��G���� >'�	� QL! Q	��;�� �vh d�	�M
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  "م1988لعامالقدسلتطويرالسلطة"قانون .13
بينوالتنسيقاقتصادياًالقدسلتطويرمبادراتوتشجعوتحضرتبادرأنأهدافها"القانونهذامنالخامسةالمادةفيورد

بمبادراتيتعلقماحولبالمعلوماتتزودهموأنالقدسلتطويرتعملالتيوالمؤسساتوالسلطاتالمختلفةالوزارات



 

وفيالقدس،فياقتصاديةبمشاريعيتعلقماكلفيوتساعدالنصحتسديوأن،القدسفياقتصاديةومشاريعلبرامج
النصحإبداء:المجلسوظائفضمنمنالتاسعةالمادةفيووردالقدس،بلديةبهتقومماالسلطةهذهتناقضالأعمالها

كلفيالوزارةعلىشيروت،)إسرائيلعاصمةالقدس(أساسقانونمن)4(مادةتطبيقأجلمنللحكومةوالمشورة
مواطناًيكنلممنإدارةعضوأو)السلطةمجلس(المجلسفيعضومنصبيشغلالالقانون،هذابتنفيذيتعلقأمر

القدسأهلمنفلسطينيمواطنأيحتىيستطيعالالبندهذاوبموجب،"اإلسرائيليةالجنسيةيحملأي"إسرائيلياً
القدسأبناءالفلسطينيينالعربالمواطنينضدواضحتمييزوهذااإلدارة،فيأوجلسالمفيعضواًيكونأنالمضمومة

تنصوالتي)23(رقماألخيرةالمادةهيآخرقانونأيفيمثيالًلهانجدولمواستغراباًإثارةاألكثرالمادةأماالعربية،
تعينالقوانينجميعففيلتطبيقه،أنظمةيسنواأنلهمويحقالقانونهذاتنفيذهعنمسؤولونالوزراءجميع"أنعلى

قامالسنويةموادهتنفيذعمليةتسريعأجلومنلتنفيذه،األنظمةلسنبالقانونالعالقةذاالمختصالوزيرعادةالحكومة
بتشجيعتتعلقم25/4/1990فيأنظمةبسنالقدسشؤونلجنةرئيسوهو)شاميرإسحاق(آنذاكالوزراءرئيس
 .بالتقنيةالمعروفةالمصانعوخاصةالقدسفيتثماراالس

 
�A�C��� &���[�>V\� "]��B bf��Vf� k�� $K��@� &V�;���"9 
قراراتأهميليوفيماالمقدسةاألماكنعلىلالستيالءالقويةاالحتاللسلطاتأدواتإحدىاإلسرائيليةالمحاكمتشكل
 :الشأنهذافيالمحاكمهذه
$! �	�'B 1967H H�;T $+�C��� ��	g��� "���P} �M ��� ",�����M ��� )67233 (H�+B &�UC��� &���[�>V\� ���O�� d�{ ��! Q��M 

y�PV@� $��� �	CT Q�� H��� p���� Q�'�@� &V�>CM sP� sU�g�� )�"=��� k��@� (�+ sP� ��u}B Q�>P�O' Q�U+ ,�;+ ��	g��� 
��
� >�� &=�G �+ >PAB q�p� "s�[�>V# "$! �vh ,������ ����WB |���>� $! 27/3/1968H b�� ��! :(# R�P�� sP� &�V�� Q

"�"=��� k��@� "F�� dO��� ��	g��� R=�� ��"+ ¢�;��� |���MB $h� �M£� R=�� &;�O�+ ��M �U
 $h� j	! sA �ICM QB� sP� 
R�P�� Y�+ �	g��� Z# ]�>�}� Y���� ����� �+ Q	��� 	���V	P���s�[ $����� . ( 
إلىبالتماستقدمتقدكانتإسرائيليةعامةشخصية)15(أنأحرونوتيديعوتصحيفةنشرتم13/5/1970وفي

المحكمةتركتوقداألقصى،المسجدساحاتفيالصالةأداءمنلهمالشرطةمنعحولالعليااإلسرائيليةالمحكمة
صالحيةضمنومنالتنفيذيةالسلطةيدتحتالقسيالحرمفياليهودةصالموضوعترتيبقرارهافيالعليااإلسرائيلية

 .الشرطة
ساحاتفيالصالةبمحاولةم1975أيارفياليهودية"بيتار"منظمةمنشاباًثالثينعلىتزيدمجموعةقامتوحين

روث(القدسصلحضيةقاأصدرتباألمنوإخاللهماإلزعاجبسببواعتقالهمالحرمإخالءورفضهماألقصىالمسجد
"بيتار"مجموعةمنلثمانيةتبرئتهابمناسبةوذلكاألقصىالمسجدساحاتفيالصالةفيالحقلليهودبأنحكماً)أور

 .باألمنواإلخاللاألقصىالمسجدفيالصالةمحاولةجريمةمنالمذكورة
التابعةوالتاريخيةالدينيةالحقوقلهدماألدواتمنوأداةالوسائلمنوسيلةاإلسرائيليةالمحاكمأنسبقممايتضح

 .األقصىالمسجدفياألخصوعلىالمقدسةأماكنهمفيللمسلمين
قانونأصدرتحيناإلسرائيليةالسلطاتاستهدفتهالتياإلعالميالتضليلمدى"إسرائيل"شرطةتقاعسمنلناويتضح

وذلك"إسرائيل"إلىالقدسضمقانونفيهصدرالذياليومذاتوفيم،1967لسنةالمقدسةاألماكنعلىالمحافظة
أوينتهكمنكلعلىاألقلعلىسنواتسبعلمدةالحبسعقوبةستوقعوأنهاالمقدسةاألماكنحارسةبأنهامنهاكإشارة

بمشاعريمسأوالمقدسةاألماكنإلىالوصوليمنعشخصكلعلىسنواتخمسلمدةوالحبسالمقدسةاألماكنيمس

                                                 
9  ������ �=a�. 



 

واألنظمةالقوانينسريانوعدمتقييدفيهالمقدسةاألماكنعلىالمحافظةقانونوأنالمقدسة،األماكنتجاهاألشخاص
 .المقدسةاألماكنعلىاإلسرائيلية

األفرادقبلمنواالنتهاكاتاالعتداءاتمنآالفعدةارتكابتمالقانونهذاصدورمنذقرنربعمنأكثرمدىفعلى
اإلسرائيليةالمحاكمإلىهؤالءمنأيإحالةيتمولمالقدس،فيوالمسيحيةاإلسالميةالمقدسةاألماكنبحقاإلسرائيليين

األماكنمنتهكيعلىعقوبةتفرضاللكيالمسوغاتالمحاكمإيجادأوالمحاكمإلىالوصولحالةفيإدانتهمأو
علىالمسلحالهجومأوم1969عامفيكإحراقهاألقصىالمسجدفييمةالعظالكوارثأحدثواالذينأنحتىالمقدسة،

 .عقلياًمختليناإلسرائيليةالمحاكمنظروجهةمنأصبحوام1982عامفيالصخرةقبة
وهيتقييداًوالتغييراًتقبلالالتيالثابتةالتاريخيةوحقوقهماألقصىالمسجدفيالدينيالمسلمينحقمنالرغموعلى

المقدسةاألماكنمستقدهذهاإلسرائيليةالمحاكمقراراتأنإالمحكمة،منقرارأوقيدأووضعيقانونكلوقف
 :منهانواح،عدةمناإلسالمية
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المستوطناتإقامةأجلمنالعامةللمصلحةالمصادرةقوانيناإلسرائيليةالسلطاتاستخدمت :األراضيادرةمص .1

للمصلحةاالستمالك(غطاءوتحتالماليةوزارةخاللومنم1943لسنةاألراضيقانونوبموجبعليها،
إسرائيليةمستعمرة )15(نشأتفأالشرقيةالقدسمساحةمن %)35(يعادلوما،)2كم24(مصادرةتمتالعامة

استخدمتهاالتيالقوانينأهممنالعامةللمصلحةالمصادرةقانونوكان .سكنيةوحده )ألف 59(ببناءوأقامت
  .الفلسطينيالعمرانيللتطورالحيويالمجالتعتبركانتالتيالفلسطينيةاألراضيعلىاالستيالءفيإسرائيل

علىوالسيطرةالعمرانيالنمومنللحدالقوانينهذهاإلسرائيليةالسلطاتاستخدمت :والبناءالتنظيمقوانين .2
البلدةحولمناطقبإغالقلالحتاللاألولىاأليامومنذفبدأتوالتخطيط،التنظيمطريقعنالسكانيالنمو

خضراءمناطقرقيةالشالقدسمساحةمن %)40(جعلمماعليها،البناءيمنعخضراءمناطقبإعالنهاالقديمة
قريةفيالرأسمنطقةأبوغنيمجبلفيحدثكماعليهامستوطناتلبناءاستراتيجياحتياطمناطقواعتبرت

تحديدوتم،)شلوموراماتهارحوماه،(استيطانيبناءمناطقإلىخضراءمناطقمنتحويلهاتمعندماشعفاط
فيمااألقصىالحدوهواألرضمساحةمن %)75(منثربأكبالبناءلهيسمحالفالفلسطينيالبناء،مستوى
  %).300(إلىتصلنسبةبالبناءلليهوديسمح
للرخصةدوالر )ألف 30(إلىتصلالتيالباهظةوالتكاليفالبناءرخصأمامالكبيرةالعراقيلوضعتكما

الحصولدونللبناءالسكاندفعيالذاألمرالبناء،رخصإصدارخاللهايتمالتيالمدةإلىباإلضافةالواحدة،
 .القدسلبلديةالمحاذيةالمناطقباتجاهللهجرةأوالتراخيص،هذهعلى
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فييعيشونأردنيونمواطنونأنهمعلىالقدسفيالفلسطينيينالمواطنينإلىإسرائيلتنظر :الهوياترةمصاد .5
سنةلالحتاللاألولىاأليامفيأعلنتحيثالقدس،مدينةعلىفرضتهاالتيللقوانينطبقاًوذلكإسرائيلدولة
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هذاجداولأنواعتبرتم26/6/1967بتاريخهناكللفلسطينيينإحصاءوأجرتالتجول،منعم1967
ألسبابالمقدسيينمنتواجدومنالقدس،فيللفلسطينييناإلقامةبطاقةإلعطاءاألساسالحكمهياإلحصاء

علىإسرائيلوطبقت )القدسإلىالعودةلهيحقال(المدينةخارجأوفلسطينخارجسواءالقدسخارج
والذيالدخولألنظمة )11(رقماألمرفيهابمام،1974لسنةوتعديالتهم1952لسنةاإلقامةقانونالفلسطينيين

الفلسطينيينجميعاعتبرتوبذلك "إسرائيل"إلىيدخلمنلكلباإلقامةمتعلقةخاصةوتعليماتبشروطيقضي
القدسيفباإلقامةلهمسمحثمحزيران،منالخامسفيشرعيةغيربطريقةإليهادخلواقدالقدسفيالمقيمين

 .إسرائيلداخلدائمةإقامةيقيمونأجانبوإنمامواطنين،ليسوافهموبذلك،"إسرائيل"دولةمنإنسانيةكلفتة

العودةحقيفقداإلقامةمكانيغيرمنفكلإسرائيلإلىالدخولوأنظمةتعليماتمن )11(رقماألمروبموجب
يتموبالتالي .البلديةحدودخارجوإنمافقط )إسرائيل(سطينفلخارجإلىليساإلقامةمكانوتغييرالقدس،إلى

وجعلاإلسرائيليينلصالحالديمغرافيالتوازنإعادةأجلمنذلككل .البالدخارجوإخراجهاإلقامةحقسحب
 .م1973عامالصادراإلسرائيليةالقدسلشؤونالوزاريةاللجنةلقرارتنفيذاًالمدينةفيأقليةالعربالسكان
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ألفأنيعنيالذياألمرعام،كلفيعلمانييهوديألفجلبإلىباألساستهدفالخطةوهذه
وفصلدينيبطابعالمدينةيطبعالذيالطائفيالتوازنوإعادةعامبالقدسللعيشاستيعابهمسيتممستوطن
الضفةمنكبيرةأجزاءعلىالسيطرةوإحكامكنتونات،ثالثةالىالضفةوتقسيمبعضعنبعضهاالفلسطينيةالمناطق
علىالفلسطينيةالسيادةلممارسةاالنتقالأوعليهاالجغرافيةلواليةاوحدةاليجادفلسطينيجهدأيومنعالغربية

بالقدسفلسطينيةعاصمةقيامومنعالغربيةالضفةفيخاصةمستقلاقتصادينمطأيوتدميراالرض،
 )البوابات(شارونمشروع

بؤرإقامةوهيجديدةسياسةم1987عامفيبدأبالمستعمراتالمدينةتطويقتمأنوبعدالمبرمج،التهويدسياسةضمن
وخاصةالقديمة،البلدةداخلاالستيطانيةالبؤربإقامةاإلسرائيليةالسلطاتفشرعتالعربية،األحياءداخلاستيطانية

متوازيوبشكلأقيمتكماعليها،االستيالءأجلمنالكثيرةواألساليبالقوانينباستخداماإلسالمي،الحيداخل
علىبالسيطرةمباشروغيرمباشربشكلاإلسرائيليةالحكومةتدعمهاالتيالمتعددةاألسماءذاتستيطانيةاالالجمعيات

 :منهاأهداف،عدةتحقيقأجلمنالعربية،البيوت
 .البراقوحائطالعامودباببينوآمنعليهمسيطرطريق .1
 .سلميلحلالوصولحالةفيالقديمةالبلدةتقسيمصعوبة .2

ط .3
يسهلأقليةالعربوجعلعليهالسكانيةالسيطرةبهدفوالمسيحياإلسالميالحيمنالعربالسكانرد
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 .م2020لعامللمدينةاالسرائيليبالمخططجاءماوهذامراقبتهم،

ديمةالقالبلدةخارجاستيطانيةبؤرة )26(إقامةمشروعشارونطرحعندمااألسوار،خارجالسياسةهذهانتقلتوبعدها
فكانتالجوزواديمنطقةإلىانتقلثمجراح،والشيخالزيتون،وجبلالعامود،رأسفيفبدأالعربية،األحياءوداخل

فسيفساءإلىالعربيةاألحياءتحويلأجلمنالتوسعفيأخذتكما،واليهودالعربالسكانبيناحتكاكنقاطالبؤرهذه
 .اليهوديةاالستيطانيةالبؤرضمن

 
 E1االستيطانيلمشروعا

عام المشروع هذا عن اإلعالن تبلغ1994تم مساحة على قرى) 12443(م أراضي من عناتا،(دونماً الطور،
ديس أبو عام) العيزرية، عليه المصادقة تمت الذي المخطط اسحق1997ويهدف آنذاك الدفاع وزير قبل من م

الى كم: (مردخاي مساحة على صناعية منطقة إقامة 2إقامة فنادق) 3500(واحد، خمسة وإقامة سكنية،  .وحده

 :التاليةلألسبابتنفيذهحالةفياإلسرائيليةالمخططاتأخطرمنالمشروعهذاويعتبر
وليس )حزماالطور،عناتا،(المناطقوتطويقكاملبشكلالقدسمنطقةمنالشرقيةالمنطقةإغالق-

 .الشرقاتجاهبالمستقبليللتوسعإمكانيةأيهنالك
 .الشرقباتجاهتطورهاوإمكانية )لفلسطينكعاصمة(الشرقيةالقدسإقامةمنع-

داخلالمستوطناتمعالقدسبلديةحدودوخارجالشرقيةالمنطقةفيالواقعةالمستوطناتجميعربط-
 .بالمستوطناتمحاصرةمعازلالىالعربيةالقرىتحويلوبالتاليالقدسبلديةحدود

مساحةمن %)10(يعادلأوما 2كم)600(مساحتهاتبلغالتياإلسرائيليبالمفهومالكبرىالقدسإقامة-
 .الغربيةالضفة

البلديةحدودداخلالمستوطناتمعالمستوطناتهذهلربطواألنفاقالسريعةالشوارعمنأحزمةإقامة-
 )16(األنفاقوشـارعتنفيذه،لجاريا )70(رقموشارعالمقترح،الطوقشارعمثلالغربيةوالقرى

 .سكوبسالمشارفجبلعندافتتاحهتمالذي
بلغتوالتيالعربيةالسكانيةالزيادةعلىللتغلبالقدسبلديةحدودفيالكبيرةاليهوديةالسكانيةالزيادة-

ساتالدارخاللمنوتبينم2005لعامالقدسبلديةحدودفيللسكانالعامالمجموعمن %)35(
أصبحتالقدسبأنيعنيمماأغلبية،م2050عامفيسيكونونالعرببأنتبينالسكانيةاإلسرائيلية

   .عربيبلديتهاورئيسالقوميةثنائية
 ".الشرقيةالبوابة"اسمعليهوالمطلقالتخطيطقيدالمشروعمعالمخططهذاربط-
 .والجنوبالشمالبينفاصالًالقدسمحوريكونفيماجغرافيةواليةذاتفلسطينيةدولةإقامةعدم-
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بلديةحدودخارجواالستيطانياألمنياإلسرائيليالوجودوتعزيزتقويةوالمقصودالقدسبغالفاالهتمام.
حلقاتثالثضمنالقدس

فيبالتنفيذالخطةبدأتالمدينةمركزعنشرطيةوليسعسكريةحواجزبواسطةكثيرةمناطقفصل.
حنينابيتمنطقة

وجعلهمعليهم،واالقتصاديةاألمنيةالسيطرةتتمبحيثالقدسمنطقةفيالفلسطينيالسكانيالوجودتقليص.
هيالمقترحةوالحدودواآلنالبلدية،داخلللسكانالعامالمجموعمنتتجاوزالقليلةنسبة
كمتتجاوزالالتياألردنيةالقدسبلديةحدود

يجريوالذيالمشارفجبلفتحهاتمالتياألنفاقطريقعنالغربيةبالقدسلشرقياالقدسحزامربط.
الزيتونجبلمنطقةفياقامته

يعقوبالنفيآدم،البلديةحدودداخلمستوطناتمعالقدسبلديةحدودخارجالمستوطناتربط.
المك.6 الشمالية األحياء في خصوصاً معابر عدة في الحواجز المسالك(تظةإقامة الزعيم، حاجز شعفاط، مخيم

ديس وأبو للعيزرية المؤدية إقامة) الترابية عن االعالن والخروج) 11(وتم للدخول شعفاط(بوابه  -بوابة

 ).قلنديا

بالمستوطنين.7 وإسكانها الفلسطينية األحياء داخل االستيطانية البؤر جبل(زيادة مشروع العمود، رأس مشروع
تحت تحتالمكبر أخرى ومشاريع ديس، أبو مشروع الجوز وادي مشروع جراح، الشيخ مشروع اإلنشاء،

 ).اإلنشاء

كهرباء.8 شبكة بإقامة والبدء القدس، محافظة كهرباء شركة عن البؤر لهذه المزودة الكهرباء خدمات فصل
ب االستيطانية البؤر لتزويد القطرية بالشركة مباشرة مرتبطة بالمستوطنات مباشرخاصة بشكل  .الكهرباء

ب.9 تقدر مالية مبالغ وربطها) 11(تخصيص الشرقية، بالقدس التحتية البنية تطوير أجل من دوالر مليون
الغربية بين. بالقدس المساواة تحقيق اجل من شيكل مليار إلى بحاجة أنها إلى القدس بلدية مصادر وتشير هذا

والغربية الشرقية  .القدس

مبلغ.10 منها) 400(تخصيص شيكل، المدينة) 100(مليون تهويد أجل من دوالر  . مليون

ض.11
عام القدس مشروع سكانية 2020من زيادة وكذلك القديمة البلدة من العرب السكان إفراغ سيتم م

 .للمستوطنين
 

عام  م2020القدس
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اقتطاععلىتقومالذيالسكانيالتصورفيكاملبشكليندمجوقويةكبيرهيهودية،قدساالصطالحفإنوهكذا
نسمهلفأعنيزيدمافيهاويعيشمحرببعدإسرائيلالىضمتالتيالعربيةاالحياءوالتجمعات
البلديةحدودداخلتقعالتياالسرائيليةالمستوطناتبضمإسرائيلتقوموبالمقابلالفلسطينيةالسلطةالىوتسليمها
العامالمجموعمنعنتزيدمطلقهيهوديةأغلبيهخلقأجلمنالغربيةبالضفةالبلدينطاقهاوخارج
العبريةالدولةقلبفيالقدستكونأنوهواألبعدللهدفوتحقيقاًرائيلياإلسللصالحالسكانيالتوازنوإعادةللسكان،

القوميةأحاديةكبيرةحدودذات

في إجمالها يمكن الفلسطينيين السكان على كبيرة آثاراً وضواحيها القدس في االسرائيلية االستيطانية العملية تترك
التالية :النقاط

 .المستوطناتعليهاتقامالتيللقرىالتابعةاألراضيمنالدونماتآالفمصادرة .1
 .العربللسكانالطبيعيالتزايدالستيعابوالعمودياألفقيتوسعهامنوالحدالفلسطينيةالسكنيةالتجمعاتتطويق .2
الرامياإلسرائيليمخططالتنفيذتعترضالتيتلكوخاصةباإلزالة،الفلسطينيةالسكانيةالتجمعاتبعضتهديد .3

 .بالقدسالمحيطةالمستوطناتمنالعديددمجإلى

منعليهمالمتكررةاالعتداءاتخاللمندائمين،ورعبخوفحالةفيالعزلوضواحيهاالقدسفلسطينيإبقاء .4
 .بالسالحالمدججينالمستوطنينقبل

 .والجنوبالالشمفيالفلسطينيمحيطهاعنوضواحيهاالقدسمدينةعزل .5
 .المناطقهذهبينالفلسطينيينحركةفيوالتحكمجنوبها،عنالضفةشمالفصل .6

دولةإقامةدونبالتاليوالحيلولةمتناثرةبقعإلىوتقسيمهاالغربيةالضفةأنحاءبينالجغرافيالتواصلقطع .7
 .سيادةذاتفلسطينية

وذلكالتاريخ،أعماقفيجذورهالضاربةالمحيطة،الفلسطينيةوالقرىالعتيقةللقدسالرائعالعمرانيالنمطتشويه .8
 .الحديثالعمرانيالنمطبإدخال

 .القدسفيأقيمتالتيالمستوطناتأهميبين )5(رقمجدول :أنظر

مدينةعلىالكاملةللسيطرةالهادفاالستيطانيمخططهااستكمالإلىالماضيةالعقودخالل "إسرائيل "سعتوقد
معاليه"مستوطنةبضموذلكوشماال،شرقاالقدسبحدوديسمىماتوسيعخاللمنذلكتحقيقعلىعملتحيثالقدس،
الصغيرةالعسكريةالمستوطناتإلىإضافةالشرق،منرئيسيةكمستوطنةنسمة، )ألف 20(حوالييقطنهاالتي "أدوميم

كفعاتزئييف،كفعاتيعقوب،وكخان"الشرقية،الجهةمن "بنيامينكفعاتكدار،أدوميم،ميشور،عنتوت،"مثل
 .الشمالمن "هارداركفعاتحدشا،
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العربالسكاننسبةقللتالوقتنفسوفيالمستوطنينعددمضاعفةإلىأدت "إسرائيل"دولةاتبعتهاالتيالسياسةهذه
معنسمة، )ألف 380(المضمومالجزءفيهاابمنسمة )ألف 220(حواليأيالقدسسكانثلثيشكلونالذينالفلسطينيين

ألف 180(غزةوقطاعالغربيةالضفةفيالمستوطنينعدديساويالشرقيةالقدسفيالمستوطنينعددأنالعلم
 ).مستوطن

الموجودينالمستوطنينعددإلىمستوطن )ألف 20(أضافالبلديةحدودإلى "أدوميممعاليه"مستوطنةضمفإنعمليا
إلىإضافةالبلديةحدودداخليسكنونمستوطن )ألف 200(منأكثريصبحوبذلكالقدسحولاالستيطانيلحزامافي

 .الغربيةالقدسفييهوديألف 400إلىالعددتضاعفالتيالشرقيةالمستوطنات
منها )14(نة،مستوط )29(األراضيأبحاثمركزإحصائياتحسبالقدسفيالمستوطناتعددأنذكرهالجديرومن

شكلعلىالقدسلواءفيالمستوطناتهذهوتنتشرالشرقية،القدسحدوديسمىماأيالقدسمنالمضمومالجزءفي
 .المساحةكبيرةاستيطانيةبمراكزممثلةوضواحيهاالمدينةحولالدائريالشكلتتخذمكثفةاستيطانيةتجمعات

 ���'� �q'B k�# QB ���
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 : أنظر

 .سكانهاوعددومساحتهاالقدسبلديةحدودداخلائيليةاإلسرالمستعمراتيبين )6(رقمجدول�
 .القدسبلديةحدودداخلالعربيةالتجمعاتيبين )7(رقمجدول�
 .الماضيةاألعوامخاللالقدسبمدينةاليهودأعداديبين )8(رقمجدول�

 .اإلسرائيليةاألدبياتفيالديموغرافيالصراعحول )9(رقمجدول�
 .السنواتحسبالقدسبلديةحدودتوسيعيبين )10(رقمجدول�
 .القدسفيالسنواتحسبالسكاننموحول )11(رقمجدول�

 .القدسبلديةحدودداخلاإلسرائيليةالمستعمراتسكانوعددالمساحاتيبين )12(رقمجدول�

 

                                                 
17 ��'� ���	�C�� ���+ `PV ]>AZ .  



 

O[��� X����� 
Z�[&��� O[��� ���S   

مقدمة

ا الحكومة اتخذته الذي القرار تُقدمإن إجراء أخطر يعد القدس مدينة حول العنصري الفصل جدار ببناء إلسرائيلية
عام غزة وقطاع الغربية الضفة باحتالل قيامها بعد العبرية الدولة أمنية1967عليه لدواع ببنائه تقوم ال الجدار فهذا م،

ل عملياً القرار هذا يحسم كما الفلسطينية، األراضي مصادرة أجل من بل الحلفقط، قضايا من أربعا إسرائيل صالح
القدس وهي االحتالل، ودولة الفلسطيني الشعب بين للصراع سياسية تسوية أي معها تتعاطى أن المفترض الدائم

سياسية تسوية أي بعد ينشأ الذي الفلسطيني الكيان وطبيعة النهائي، االنسحاب وخط االستيطانية، .والتجمعات

حسمضمنوذلكحاسم،بشكلالقدسمدينةتهويداستكمالعلىالعملهيالقراربناءعنمةالناجالتداعياتأخطرومن
مقدسيألفوخمسونخمسةسيجدالمدينةحولالجدارمساراستكمالبعدأنهإذاليهود،لصالحالديمغرافيالصراع
يمهدالقرارألنمقدسي،ألفمائةإلىليصللالرتفاعمرشحالعددوهذااألولى،المرحلةفيالمدينةحدودخارجأنفسهم

 .الغربيةللضفةوضمهاعنهاالمدينةجنوبالفلسطينيةاألحياءلسلخالمستقبلفيالطريق

حيث .ومحيطهاالقدسفيلالستيطاناليهودلجذباإلغراءاتمنسلسلةعنباإلعالناإلسرائيليةالحكومةتقومكما
كثيرةعملفرصتوفيرطريقعنومحيطها،القدسفيلالستيطانيستعددييهولكلكبيرةتسهيالتتقديمقررت

جداًميسرةقروضاًوتقديمكبيرة،ضريبيةتسهيالتتقديمجانبإلىسياحية،ومرافقصناعيةمناطقإقامةعبرومغرية
 .وحولهاالمدينةداخلاالستيطانيةاألحياءفيشققشراءاليهودعلىلتسهل

الجداريقملمإذأنهحيثالمستوطنات،منمزيدإلقامةأراضاحتياطيتوفيرإلىالجداربناءمنئيلإسراتهدفكما
منواسعةمساحاتمصادرةعلىعملإنهبلفحسب،مدينتهممنالفلسطينيينمناآلالفعشراتبطردالعنصري
منمزيدإقامةفياستغاللهاباإلمكانالتيالخاليةالشاسعةاألراضيمنواسعةمساحاتوأوجدالفلسطينية،األراضي

 .االستيطانيةاألحياء
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ال� حول الجدار بحدوديضم يسمى ما تشكل استيطانية كتل ثالث الكبرى"قدس اليهودية تمتد" القدس بحيث
لحم بيت محافظة غرب جنوب إلى وصوالً الجنوب، الشرق، الشمال، إلى القدس غرب شمال من  .حدودها

هي� هنا الجدار يضمها التي االستيطانية عتصيون:( الكتل غوتسي أدوميم، معاليه يقتطع) بسجوت، حيث
منه الغرب إلى ويضمها بها يمر التي الفلسطينية والتجمعات القرى أراضي من واسعة مساحات  .الجدار

والبالغة� القدس حول العربية التجمعات أوصال تقطيع على الجدار يسكنها) 25(يعمل ) 228.200(قرية

وا االستيطانية والطرق بالجدران محاطة جيوب خمسة إلى الجدار ويحولها منهانسمة، اثنين يقع لمستوطنات،
قرى في األول ويضم للقدس الشمالية الجهة البلد:( في حنينا بيت بيرنباال، الجيب، في)الجديرة، الثاني ويقع ،

قرى ويضم الغربية الشمالية الجيب( الجهة المصباح، خربثا سيرا، بيت لقيا، بيت عنان، بيت طيرة،
ويضم)الشرقي ال(، ديس، أبو الشرقيالعيزرية، الشمالي الجيب سعد، الشيخ الشرقية، ويضم)سواحرة ،

البريد(  وضاحية يعمل) الرام حين في فيها، االجتماعية العالقات ويدمر للسكان الحياتية األمور يعقد مما
لدولة عاصمة الكبرى القدس مشروع لتحقيق العربية التجمعات وتطهير اليهودية التجمعات ضم على

 .االحتالل

الخالليل� وحي صموئيل النبي قرية ليعزل القدس، لمدينة الغربية الشمالية الجهة في الجدار  600( يلتف

معها) نسمة ليشكل االستيطانية الشوارع مع ويلتقي الجدار يلتف الشرق وفي األخضر، الخط وبين بينه
حوالي الجهالين وعرب الفهيدات، عرب حي من لكل عزل عناتاا) نسمة 540(منطقة شرقي  .لواقعة

الجدار� يعزلها التي األرض على القائمة للمستوطنات وتوسيع جديدة مستوطنات ببناء االحتالل سلطات تقوم
القدس في يهودية أغلبية  .لتحقيق

القدس،� مدينة في والخدماتية الصحية والمراكز المستشفيات وكذلك والمهنية التعليمية المؤسسات الجدار يهدد
الغربيةويعمل الضفة من إليها والقادمين منها، والمنتفعين والمرضى الطالب فصل أن بعد تفريغها  .على

المخطط� اكتمال حال القدس يعادل% 90ستخسر ما أي أراضيها الغربية،% 4من الضفة مساحة من
حوالي الجدار وحوالي) ألف100(وسيعزل القدس، مدينة عن المقدسية الهوية حاملي مقدسي 240من ألف

الغربية الضفة  .عن

يسمى� ما يشكالن رئيسيين معبرين وتجهيز بانشاء القدس حول الجدار ترسيم من االحتالل سلطات انتهت
من عدد إلى باإلضافة لحم، بيت غربي القبة ومعبر اهللا، رام شرق جنوب قلنديا معبر وهما الكبرى، القدس

إكما وتم حولها، المحيطة الصغيرة بعضالمعابر تبقى حين في القدس، حول الجدار من األكبر الجزء ل
تشطيبها على العمل يجرى التي  . األجزاء

ذكرتهلماووفقام،عاممنذالفلسطينيةاألراضيفياالستيطانمخططاتأخطرمنالجدارهذايعد�
كبيرةمساحةضمتإسرائيلإناالستيطان،ومواجهةاألراضيعنللدفاعالموحدةالفلسطينيةالتنسيقهيئة
تسعىحيثالعملهذاخاللمنالغربيةالضفةفيبالماءوغنىخصوبةاألكثرالفلسطينيةاألراضيمن

األراضيمساحةبلغتوقدالجدار،بهذاالضفةمساحةمنمنأكثرعلىاالستيالءإلىإسرائيل
محافظاتفيمعظمهادونمألفحواليدارالجلهذاخدمةالمجرفةواألراضيالمصادرةالفلسطينية

والمنشآتالمبانيمنعدداًألجلهإسرائيلدمرتكماوالقدس،وقلقيليةجنين
�
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الجدار،داخلسيعيشونألفمقدسية،زرقاءبطاقاتيحملونعربيألفالمدينةفييعيش
المدينة،خارجالضفةفيسيعيشونألفأنكماالجدار،خارجأصبحتالتيالقدسمناطقفيسيعيشونألف
بلديةرئيسووفقالمستقبليةالقدسبلديةلحدوداالعتباربعينتؤخذالتيهيالديموغرافية،االعتباراتإنحيث

علىيقومالذيالقدس،لمستقبلتماماًواضحتصورلديهالذيأولمرتالحاليوزرائهاورئيسالسابق،القدس
خارجتقعالتياالستيطانيةالكتلوضمالبلدية،حدودخارجالفلسطينيةالتجمعاتإخراجهمارئيسيينعنصرين

العامالمجموعمنعنيزيدونالفلسطينيينبسكانحولهاوماالقديمةالبلدةعلىوالحفاظالبلدية،حدود
للسكان

 c-<= �>Y 

�T��� V<= ]-��� �*��>��

                                                 

 �$��>�U��� �'>P�� �p>'t"�� &!>O���  

21    Q�� �R��^>+ �O+ �'� ��;+ 25/1/2005 &C�q! RO�W $! ,�;��."  
22 �T�rh 26/1/2005 &NG �t� ,�;�� ]>��� �h.  
23    _	O'�' – ��;+ ���"�� sOa' ��O! – 8/7/2005H .  



 

عربيةأقليةذاتمدينةهدفهاعنصريةسياسةعلىوالقائمةالمقدسةالمدينةتجاهاإلسرائيليةالسياسةفإنهنامن
اإلسرائيليةالقدسلشؤونالوزاريةاللجنةقبلمنمعاموضعتيالتللقراراتنتيجةجاءتيهودية،وأغلبية

العربيةالسكانيةللزيادةونتيجةالمدينة،لسكانالعامالمجموعمنيشكلواأنيجبالعرببأنحددتالتي
لقراراألصحابقدمتالتيللدراساتونتيجةللسكان،العامالمجموعمنإلىوصلتحتىزادتالتي

للزيادةنتيجةالسكانإجماليمننسبتهمام،عامفييشكلونالعرببأناإلسرائيليالسياسي
القوميةثنائيةأصبحتالعاصمةبأنيعنيوالذيالساحلباتجاهالعلمانية–اليهوديةوالهجرةالطبيعيةالسكانية
إجماعومحطالعبريةالدولةقلبهيالقدسبأنالصهيونيةالعقيدةمنكبيراًجزءاًيشطبالذيعربيهوورئيسها

الخارطةستغيروالتيالمقدسة،المدينةتجاهأولمرتايهودالحاليالوزراءرئيسرؤيةفظهرتالعالمفياليهود
مؤقتاًلغماًستكونالمشاريعهذهأنإالوالمسلمين،للعربمدمرةنتائجهاستكونوالتيللمدينة،اليومالمعروفة
وأخرىلحظةبينسينفجر

 �;�&�M>��� &aq��� ,�;�� ��M &���� ���"�� <N� :��'������ ��������� ���!�;? ���'�� $�����M� �OKB ¤�=��� $��=�\� 
$�{	��� .��A B ªf? R�	�� ���qT� p���P�+ RCPWB _�!�=��� QB k�# &!�K# ����V�;��� p��
 $! |�>�PA |�M�>NK� ª�


�� _�>+ H�� $! j	=��� &�V�;��� &'	g�� $�+�
 �+ ����;��� k�� zPW�! _>?�T &��C��� j�	V@� �q'B� ���"�� sP� �
 �	Phv' Q� k�� ��>P�� $
�	q�� �+ ,�;�� $! ,���+ $! v�+f��� �q'B� ���"�� �g?�
B $��� &!�=��� �OM dP=M ��

�� &�'	{ _�!�=+ �	ON;' Q� �� �h��UV �+ &P'>� ,����� ����=��� &P=���M ��C�� Y�vA ��gV���+ k�� �	W	
�gT���P� b��@ &��'��� �A�+�� k�� y�hv�� Q��'>' �'v�� ���C�=����. 

zK��� ��� QB ��OM# �����N=�a�� �� ,�;�� &��>��� 	h ��h >}�P+ b��P� ���� �s�a�� I�
 RC�V _�N�=�� &���[�>V�� 
�����N=�a�� ���V�;��� Q�M �	�P' ��+�� �g� $! "$
�	q�� &������� &��>���� &�M	�"��� �,�;�� �H�>�� 	MB �'� &'�t�O��� 
���P�>�M� Y�Z� ��gM �h��OM# �� ,�;�� &��>��� I�
 RCPWB ]vh $
�	q��  ��G sG�� ���� �s�a�� ��M $�O' QB ]vh 



 

`{����� $��� R��A ��K ���
 ,�;�� RCPWB QX� ��g���G d=
� Q	��;�� �>V��$��[ QL! $�+�
 &'	g�� b���t�� d"' QB 
�	��O' sG�� ���
 ,�;�� �&�V>��� Q#� RP? Q# ��
B ��+ Q	��C' &'	g�� &�V�;��� s;� tA>+ �T��
  ��G &�'���� Q�!  �� >+@�

�g�B _�P?� Y�Z� ,�;�� &�'�+ $! ¡�O��� �	�>�� �����N=�a�� ���V�;��� ��� >Nq' Y�v�� ���'	h dCV k�� ���' 
�gT�'	h �t�T QB �+ |�P=CT ,�;�� Q�UV �+. 

 
�>��+ z=+ ¤[��� _>g�B�· ,-� "s'�M /tA>��� $��N=�a�� ������ j	;
 &�{�	��� ��«�f��� "�"��g"�� �tA>��� b��
�� 

$��N=�a�� "�	
 >?B ���� �q�� <V	���� �T�OPT� k�� x�t��� �>=;�� �����N=�a�� $! ,�;��- ���a�� >V@� �� �gqOM ��� 
y���@� &"��� b��M ���"�� ��T�OPT� I�
 ��PT QB )21.4 (%�+ >V@� &���N=�a�� �B �
B �h��>!B $! &�!�C+ ,�;�� R��a�� �� 
y���@� )"15.5 (%sG�� ���"�� �)32.6 (% ��G ���"�� ."��A R��M ¤[����� QB )18 (%�+ >V@� &���N=�a�� $! &�!�C+ 

,�;�� s�a�� �g�� y@� )"14.3 (%sG�� ���"�� �)26.2(% ��G ���"�� "QB� )12.7 (%�+ >V@� &���N=�a�� $! &�!�C+ 
,�;�� R��a�� �g�� H�� )"12.9 (%sG�� ���"�� �)12.3 (% ��G ���"��. 

 
األسرمن %)84.6(أنالنتائجبينتحيثالجدار،ببناءالقدسمحافظةفيتقيمالتيلألسراالجتماعيةالعالقاتوتأثرت
خارج %)85.2(والجدارداخل %)84.3"(والترفيهيةواالجتماعيةالثقافيةالنشاطاتممارسةعلىقدرتهاتأثرت

داخل %)48.5"(والترفيهيةواالجتماعيةالثقافيةالنشاطاتممارسةعلىقدرتهاتأثرتاألسرمن %)56.3(و،)ارالجد
كما،%)40(بنسبةالمقدسةاألماكنزيارةعلىاألسرقدرةعلىالجدارأثركما،"الجدارخارج %)70.9(والجدار
المقيمالحياةشريكمناألفرادأحدزواجمنمانعلديهاأصبحلتياالقدسمحافظةفياألسرنسبةأنالمسحنتائجبينت
 .الجداربناءبعد %)69.4(إلىالجداربناءقبل %)31.6(منارتفعتالجدارمناألخرىالجهةفي

 
 جداولفيالجدارحولمعطيات

:  أنظر
 .م2006 - حزيرانالجدارمنوالموقعالخلفيةالخصائصبعضحسبالقدسمحافظةفيالفلسطينيينواألفراداألسريبين )13(رقمجدول�
ومؤشراتوتبعاتهالجداربسببالسابقةإقامتهممكانغيرواالذينالقدسمحافظةفيالفلسطينيينلألفرادالنسبيالتوزيعيبين )14(رقمجدول�

 .2006 - حزيران /الجدارمنالموقعحسبأخرى

الحاليإقامتهممكانتغييرفيسابقاًفكرواالذينالقدسمحافظةفي )فأكثرسنة 16(الفلسطينيينلألفرادالنسبيالتوزيعيبين )15(رقمجدول�
 .2006 - حزيرانالجدار،منوالموقعالسببحسب

الحاليإقامتهممكانتغييرفي *حالياًيفكرونالذينالقدسمحافظةفي )فأكثرسنة 16(الفلسطينيينلألفرادالنسبيالتوزيعيبين )16(رقمجدول�
 .2006 - حزيرانالجدار،منوالموقعالسببحسب

المتطلبحسبالحالياإلقامةمكانفيالبقاءمتطلباتحددواالذينالقدسمحافظةفي )فأكثرسنة 16(الفلسطينييناألفرادنسبةحول )17(جدول�
 .2006 -حزيرانالجدار،منوالموقع

حسبالحالياإلقامةمكانفيالبقاءمتطلباتحددواالذينالقدسمحافظةفي )فأكثرسنة 16(الفلسطينييناألفرادنسبةيبين )18(رقمجدول�
 .2006 - حزيرانالجدار،منوالموقعالمتطلب

الجدار،منوالموقعالسببحسبالسابقةإقامتهامكانغيرتالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )19(رقمجدول�
 .2006 -حزيران

منوالموقعالمتطلباتحسبالحالياإلقامةمكانفيالبقاءمتطلباتحددتالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةاألسرنسبة )20(رقمجدول�
 .2006 -حزيرانالجدار،

المتطلباتحسبالحالياإلقامةمكانفيالبقاءمتطلباتحددتالتيلقدسامحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )21(رقمجدول�
 .2006 -حزيرانالجدار،منوالموقع

                                                 
·� s�} ICP�� &��� S�M �g�"
 $�U�� )1.008 (�p>VB s�U�V� �g�+ )981 (�p����V� R���}�� k�� )4.148 (�|��>! Y�Z� $! p>�a�� �+ 15 ��'� k�
 10 

Q�>'t
 2006H.  



 

 التنقلوحريةالجدار

:أنظر
بعاتهوتالجداربسببوالتنقلالحركةفيعوائقأفرادهابعض /أفرادهايواجهالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةاألسرنسبةيبين )22(رقمجدول�

 .2006 -حزيرانالجدار،منوالموقعالعائقنوعحسب

 االجتماعيةوالعالقاتالجدار

: أنظر
 - حزيرانالجدار،منوالموقعاألقاربعناألسرةأفرادانفصالحسبمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )23(رقمجدول�

2006. 
منوالموقعانفصلالذيالفردحسبأفرادهاأحدعنهاانفصلالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )24(رقمجدول�

 .2006 -حزيرانالجدار،
 - حزيرانالجدار،منوالموقعالتأثيرنوعحسبوتبعاتهبالجدارتأثرتالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةاألسرنسبةحول )25(رقمجدول�

2006. 
والموقعواألطفالاإلناثحركةعلىوتبعاتهالجدارتأثيرشكلحسبالقدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )26(رقملجدو�

 .2006 - حزيرانالجدار،من

 .2006 -حزيرانالجدار،منالموقعحسبالقدسمحافظةفياألسرعلىالحياةشريكاختيارفيوتبعاتهالجدارأثر )27(رقمجدول�

 والخدماتالجدار

:أنظر
 )الثانوي /األساسي(المدرسيالتعليممجالفيوتبعاتهبالجدارتأثرتالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةاألسرنسبةحول )28(رقمجدول�

 .2006 - حزيرانالتأقلم،طريقةحسبالعاليوالتعليم
والموقعالعائقنوعحسبالصحيةالخدماتعلىالحصولفيعائقاواجهتالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةاألسرنسبةحول )29(رقمجدول�

 .2006 - حزيرانالجدار،من
 

 الجداربناءبهدفاألراضيمصادرة

: أنظر
مختارةمتغيراتبحسالجداربسببأراضيهامصادرةتمالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )30(رقمجدول�

  .2006 -حزيرانالجدار،منوالموقع
 

 الصحيالقطاععلىالجدارتأثيرات

هؤالء- نسبة وتبلغ والتمريضية، الطبية طواقمها عمل حيث من المدينة بمستشفيات الضرر من%) 75(إلحاق
المستشفيات تلك في العالمة الطواقم .إجمالي

 .العالجعلىالحصولفيحقهممنالغربيةالضفةأبناءمنالفلسطينيينحرمان-

الضفةهويةحملةمنسواءالمستشفياتهذهفيالعاملةوالتمريضية،الطبيةالكفاءاتهجرةمنبنزيفالتسبب-
منهاالعديداستقطبالتيالزرقاءالهويةحملهمنللطواقمبالنسبةأوتنقالتهمعلىمشددهقيودتفرضالغربية
 .إسرائيليةومستشفياتزمراكفيللعمل

    الفلسطينيةالمؤسسةحسابعلىاإلسرائيليةالصحيةالمؤسسةوانتشارسيطرةاإلطارهذافيويندرج-
 .المقدسية

لهاالمراكزعشراتالماضيةالسنواتخاللافتتحتالتياإلسرائيليةالمرضىصناديقظاهرةإلىهنااإلشارةوتجدر
 .المقدسةالمدينةفييةالفلسطيناإلحياءقلبفي

�A�T� ¤[����� QB )34.5 (%�+ >V@� &���N=�a�� $! &�!�C+ ,�;�� �� sU} �g� ���a��� �� _�+�u�� &�PN�� $! tA�>+ Q���� 



 

|�;[�� $! �	�C�� k�� _�+�u�� &�C��� )"5.8 (%sG�� ���"�� �)88.3 (% ��G ���"��"� ��A sU} H�� p��� ���U�� $PN�� 
�+ �	W	�� k�# <�"��� �;[�� �� )31.3 (%�+ >V@� )4.4 (%sG�� ���"�� �)81.8 (% ��G ���"��"24. 
 
 

                                                 
24     z=��� �v�� ]�>�B tA>+ s'�M ��g"��� �tA>��� b��
f� $��N=�a��. 



 

 التعليمعلىالجدارتأثيرات

الوصول.1 من القدس بلدية حدود خارج والقرى المدن أبناء من التالميذ مئات مدارسهمحرمان .إلى

القدس،حدودخارجالجدارعزلهاالتياإلحياءفيالتالميذآالفوتنقلحركةحريةعلىمشددةقيودفرض .2
  .اإلحياءهذهحولالمنتشرةالحواجزبسبب

هؤالءنسبةوتبلغالمدارس،هذهفيالغربيةالضفةأبناءمنالتدريسيةالهيئاتوصولعلىمشددهقيودفرض .3
 .التدريسيةالهيئاتعددإجماليمن %)75(

4._>g�B ¤[��� z=��� QB )80 (%�+ >V@� &���N=�a�� $! &�!�C+ �,�;�� $���� �g'�� ��>!B ��;C��+ ���O���M �$��O�� 
�	OPT� j>{ ��'�M �	W	�� k�# &O+�"�� &��U���B &;'>NA ������� <+ _�M	O��� $��� �gg��	T sM�;+     )75.2 (%>V£� 

�$�� �g'�� ��>!B Q	;C��+ ���O���M $V�V@� ��	������B )72.1 (%�+ >V@� >NK� �h��>!B s�NO��� p�O� H�'B �� &O+�"�� 
�B &��U�� dP=M jf^# �&;N���� sM�;+ )69.4 (%>V£� $��� �g'�� ��>!B Q	;C��+ ���O���M $V�V@� �B �	����� >NK� 

�h��>!B s�NO��� �� &V�����25.                                                                        
                                    

 
 والتجارياالقتصاديالوضععلىالجدارتأثيرات

_>?�T ��O+ _���N;�� &'������� &'��"���� $! ,�;�� sU�M $P�V �+ &+��# ���"�� _B�M� &�'���� >O�T Mw�q�� �gNM>� 
�������M �$��[�>V\� s��;T� &P=� �PT��� �������M $��N=�a�� .Y�Z� &"��� _�b�>��� &���[�>V\� &�a=O��� $���� _vuT� sU�M 

$"'��T �+ s�B ��OK# ������� �$M>O�� &W�G �OM QB ���g} QB |���� �+ ��"T &�'�+ ,�;�� �� �	��
 k�� _��A� p>}�P+ 
<�=� P��B&� �g'�� bfA� $! s�[�>V# Y�Z� $! p>�a�� ��M 1995- 2000�H R���T� ]vh _�b�>�\� y26:  

 .القدسمداخلعلىالتفتيشونقاطالعسكريةلحواجزاإقامة-

  .بتصاريحإالالقدسبدخولوالقطاعالضفةلمواطنيالسماحعدم-
والمطاراتالموانئمنتخليصهاوإعاقةالخارج،منالعربللتجارالواردةللبضائعاألمنيالتفتيشتشديد-

يستوردهاالتيالبضائعمعالتنافسعلىقدرتهاعدماليوبالتوتخزينها،نقلهاتكاليفيزيدممااإلسرائيلية
 .اإلسرائيليالوكيل

                                                 
25 ������ ��=a.  
26    &�[�� ���'	� H�t� 	MB ��	O=�� >?B ���� s�a�� �>��O�� k�� _���N;�� &'������� &a��u��� $! ,�;�� &�M>O��"� &!>��� &'��"��� &������� 

�&�M>O�� �,�;�� �	�T 2006.  
  



 

O[��� e��d�� 
 R�-C�� +�U  

مقدمة
Ôßáاالحتاللذلكفمنذاألرض،علىالسيطرةإحكامأدواتمنأداةالشرقيةالقدسفيالفلسطينيينمنازلهدم

األ1967عام هذه استخدام في اإلسرائيلية السلطات بدأت وتفريغم فيها، اليهودي االستيطان وتعزيز المدينة لتهويد داة
المدينة حدود خارج إلى وتهجيرهم منها العرب .سكانها

عام من استيطاني1967ابتداء حي بناء بهدف وذلك بالكامل الشرف وحارة المغاربة حارة باب إسرائيل هدمت م
مخ) ألف æÊã ÊÔÑíÏ ãÇ íÞÇÑÈ ãä )20¡مكانه إلى أخرىمقدسي ومناطق شعفاط 
���T �>��� p يمات $!��

    b��M)460 (أنقاضها على أقيم الذي اليهودي للحي سكنية  .وحدة
p��PO�� �A�+BÇáÊÇÑíÎíÉ áã ÊÓáã åí ÇáÃÎÑì Èá ØÇáÊåÇ íÏ ÇáåÏã ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ¡ ÍíË

ØÇáÊ ÈÚÖ ÇáãÓÇÌÏ æÇáßäÇÆÓ ÚÇã  æÊã äÞá ÓßÇä Íí ÇáãÛÇÑÈÉ Åáì ÔÞÞم1967
ÎÇáíÉ Ýí ÇáÍí ÇáÅÓáÇãí¡ æÝí ÔÚÝÇØ æÈíÊ ÍäíäÇ æÓáæÇä¡ æÔÇÑßåã ÝíåÇÂáÇÝ ãä 

ÇáãæÇØäíä ÇáãÞÏÓííä ÇáÐíä Êã åÏã ÈíæÊåã æÊÔÑíÏåã ãäåÇ .االحتالل بدء من أسبوع من أقل وفي
 :تم

يسكنها 135هدم� المغاربة حي في  .شخصا) 650(منزالً

المغاربة� حي في مسجدين  .هدم

بالستيك� مصنع القدسهدم في الشرف حي قرب ومخازن  .ومتاجر
�H�h �+ �'t' k�� )200 (�t�+ Qtu+� $! `{��+ &a��u+    �+ >�AB �'>�T Y�Z �� �"�� �,�;�� �+)7500 (

Ju} �+ ��M �>�+ x����27. 

القدس في المنازل لهدم المتبعة  السياسات

V\� _�+	UC�� R+�u�V� _��WB� �������� H�h &V��=� &;!�>��� _�V��=��� _���@� �+ &�=�V &P��O���� &���[�>
 ]vh �+� �&���N��V�� ����@� k�� &�N��A $�	��;�� <M�N��M �g���� _�V��=�� Y�T `�PN�� ����	�� _���>�

$�' �+ _�V��=��� _���>;��28:  
 
والعقارات. 1 األراضي  مصادرة

أراضي على لالستيالء وسريعة سهلة أداة والعقارات األراضي مصادرة قرار من االسرائيلية السلطات اتخذت
الشرق القدس في وأمالكهم مختلفةية،الفلسطينيين قانونية حجج تحت مصادرتها تمت التي العقارات جملة :ومن

عام- مصادرة1968في االسرائيلية الحكومة قررت الشرقية) ألف 30(م للقدس الشمالية المنطقة في دونم
ومنها عليها اليهودية االستيطانية االحياء بناء يعقوب" ليتم والنبي زئيف وبسجات الفرنسية،  ".التلة

جبللمنطقةتتبعوالتيالقدسلشرقيالجنوبيةالمناطقفيآخردونمألف 27مصادرةتمم1972عامفي-
 ."���I _-;(&U@"ب��-)'(#� ��)�وعليهايهوديةمستوطناتبناءوتمباهر،وصورالمكبر

                                                 
27    ��h�>M� 	M� �>M�� ���+ `PV ]>AZ.  
28    ����h >�^t�� �Q�>GB� "H�h ������� $! ,�;�� 1967 -2005 "&V��� �f�[�� $�h@� ��!��� �� j	;
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$��? 2006H.  



 

بدعوىاليهوديالحيلتوسيعالوقتنفسفيدونماً )116( �]�
�� ��#�"��C� !$B>��اوفيم1972=�+ *�-
 .عربيمواطن )ألف 15(منيقاربماالمصادرةالمنطقةهذهفييقطنكانحيثالعامة،المصلحة

األراضي احتياطي من ملموس وبشكل القدس في الفلسطينية األراضي من الواسعة المساحات هذه مصادرة قلصت لقد
ا إلتاحة عليها البناء للفلسطينيين فيها يمكن التي لمجتمعاتهمالمتوفرة الطبيعي للنمو الترخيص. لمجال أنظمة وتقيد

عليها يبنوا أن للفلسطينيين يمكن والتي ألشخاص المملوكة األراضي مساحات من المناطق هذه في  .والبناء
 
الغائبين. 2 أمالك  قانون

لعام الغائبين أمالك قانون األخرى1950بموجب والممتلكات والمنازل األراضي مصادرة تمت للفلسطينيينم العائدة
للدولة أرضاً عنها واإلعالن غائبين اعتبروا بعيداً. الذين أو البالد خارج كانوا الذين الفلسطينيين جميع القانون ويعرف

بعد إقامتهم مكان الثاني 29عن غائبون1947تشرين بأنهم من. م من) ألف 800(وأكثر فروا أو طُردوا فلسطيني
ا الحرب في الـالبالد ربع حوالي حال كان كذلك القانون، هذا بموجب وممتلكاتهم أراضيهم منهم ) ألف150(نتُزعت

الحرب بسبب داخلياً مهجرين أصبحوا لكنهم البالد، في بقوا الذي .فلسطيني

عام حرب أفرزته ما إلى وضع1967إضافة تم وعليه القدس، فلسطيني فيهم بمن للفلسطينيين أخرى هجرة من م
القدساغلب في الفلسطينيين بعقارات التصرف من آخراً فصالً ليبدأ الغائبين أمالك حارس حراسة تحت ممتلكاتهم

إسرائيلية إستيطانيه جمعيات لصالح تدريجياً ملكيتها  .ونقل
 
الطابو. 3 في العقارات  تسجيل

األراضي قطع من العديد بناءعليها -تواجه رخص استصدار المل -المتاح في لعددمشاكل مملوكة تكون حيث كية،
عليها، للبناء آلية وضع أو لبعضهم بيعها على اتفاقهم يتم أن الصعب من أو المتواجدين، غير األفراد من كبير

طابو وجود عدم إلى ملكية( باإلضافة القدس) أوراق أراضي .لمعظم

األراضي تسجيل على بالعمل بدأت قد كانت األردنية الحكومة أن إلى مجيءويشار ومع الطابو في والعقارات
الفترة هذه وخالل سنوات، خمس لمدة الطابو في واألراضي العقارات تسجيل اإلسرائيلية الحكومة جمدت االحتالل

أصل) ألف 57(صادرت من تم) ألف 76(دونم التي األرض مساحة ربع سوى الفلسطينيين للسكان يتبقَ ولم دونم،
البلدية لحدود العقاراتوكذلك. ضمها تسجيل عند الطريقة بنفس معها التعامل  .تم



 

المنازل لهدم المستخدمة  الذرائع

منها مختلفة وحجج ذرائع تحت المنازل هدم سياسة :تأتي
1.<�+ b��M _	�P�� &���N=�a�� k�� kK��B ���T �g��M b�>qG  - ~��B <��' b��P�� �g��� J�uT� ���O�V� &����� w;! 

b���\ _���C+ P{&�O� f�+ �B `[��
- $!� R�� `
� ��' �g��� _��{	�=+ b��M . 
حدث.2 كما استيطانها يعاد كثيرة أحيان وفي الذريعة هذه تحت العقارات أو األراضي تصادر حيث األمن، حجة

يعقوب"في النبي  ".معسكر

و.3 لتنظيم مطابق غير أو قانوني، وغير مرخص غير منزله بأن البناء صاحب المدينةاتهام  .تخطيط
4. b��P�� k�� ~��B &�+	U
 �B ���	} &+�� �B kK��B &'>?B &�u'��T� �h>�^� �+ <[��v�� $�	��� ��V �B �g� ��� $���. 
5. $! ª�
 ��A �$+�;��� sO! �� &"���30/1/1967H k�� b	K &���O�� &'>�"a��� $��� _va� $! "j	V $�C+ ��	g' "<��	�� 

$! &�'�+ ,�;�� M>���&� I�
 _�>� &�"��� &'���	�� Q����� &��+@� &�V��=��� &���[�>V\� Z�uT� p�� _�	NG &�+�;��� �>A 
sO! k�� &���O�� Q�A� �+ ]vh _�	Nu�� 	h ��>� H�h _	�M $! &aq�� &�M>��� sU�M �H�� $!� ,�;�� &��>��� sU�M 

��G29. 
ا.6 غير والبناءالبناء التنظيم قانون بموجب  .لمرخص

تبرر حيث ترخيص، دون البناء ذريعة ضمن للهدم المعرضة تلك أو فعال هدمت التي البيوت من الهائل الكم يندرج
تطالب الذي الوقت وفي قانوني، غير البناء بأن الشرقية القدس في الهدم عمليات اإلسرائيلية والبلدية الداخلية وزارة

البلدي تعطيفيه ال أنها إال القدس في بناء رخص على للحصول طلبات بتقديم المقدسيين المواطنين الداخلية ووزارة ة
فقط طابقين أو واحد طابق لبناء تكون للرخص منحها حالة وفي نادراً، إال الرخص هذه  .مثل

 
بالتهجير وعالقته القدس في والبناء  التخطيط

ض منذ االسرائيلية السلطات فيانتهجت القدس تسمح1967م هيكلية مخططات وإنشاء والبناء التخطيط سياسة م
سياسات االحتالل سلطات مارست وقد الشرقية، القدس دون الغربية القدس في البناء في واالمتداد بالتوسع بدورها

مث معنية ليست االسرائيلية فالسياسة الشأن، بهذا يتعلق فيما والعرب اليهود بين واضحة علىعنصرية بالموافقة الً
القدس في للعرب بناء .مخططات

مستقبلية محاولة أية يحبط أن شأنه من وجغرافي ديموغرافي واقع اليجاد االسرائيلية والبناء التخطيط سياسة وتسعى
واالعمارية االستثمارية االعمال وتشجع تسهل فهي بالمقابل الشرقية، القدس على االسرائيلية السيادة في للطعن

القدسا في الفلسطيني والبناء االعمار لتخنق العربية العقارات على االستيالء وكذلك الشرقية، القدس في  .ليهودية

منذ القدس مدينة شهدت أنه1967وقد التقرير في جاء حيث قبل، من موجة أية من أكبر المساكن بناء من موجة م
الثاني تشرين وشباط1967بين الوحد1995/م تقاسم كان يليم كما واليهود العرب الفريقين بين السكنية  :ات

نحو� اليهودية االحياء في فتشكل) ألف 64(بني سكنية، السكنية%) 88(وحدة الوحدات جميع من  .تقريباً
�$�M $! b��
�� &���N=�a�� 	C� )9000 (p�
� �&��UV sU�T )12 (%�+ <��� _��
	�� &��U=��30. 

السل الفلسطينيينوضعت للسكان القدس في العمراني التوسع من للحد وذلك وقيود كثيرة عراقيل االسرائيلية طات
للبناء المخصصة األراضي حددت إنها بل مستعمراتها، عليها وتقيم فقط العربية األراضي تصادر لم أنها إال هناك،

من أكثر خصصت تبقى%) 52(حيث أن أو العامة للمنفعة األراضي باألراضيمن تسمى ما أي مكشوفة كمساحات
                                                 

االنسان 29 لحقوق بيتسيلم لمركز    .تقرير
نفسه 30    .المصدر



 

للفلسطينيين الرخص إعطاء وعلى البناء على كثيرة قيوداً البلدية وضعت لقد عليها، البناء من العرب يمنع الخضراء
لها داع ال كثيرة وثائق تتطلب وهي  .للبناء،

��UT� &�G>�� ��M )25-30 ��B (����� �U�� d�^B ���{�	��� � z�=' �g� JG>M �b��P�� Q��"��! k�# b��P�� >�^ JG>��� 
�OP�'� Y�Z H�h �g����+ �+ sP� &'��P�� p����� �&��G���� �=�� >�PA �+ ���{�	��� �'v�� �	O�+ �+ b��P�� $! ,�;�� �B �T H�h 

�g����+ &"CM b��P�� >�^ JG>��� �	�;��� ¡�O��  ��G ���
 &�'���� H	;T� p���� &��G���� d;� Y�Z b����M �g�+��� �g�a�T� ��[�g� 
�+ &�'���� .�vgM� _�B ]vh &V��=�� &!�>O��� �M"s�
>��� bF��g�� "k�� Q��;! ��� �����N=�a�� �g�+��� ,�;��M v�+ &�V 1967H .

Y�Z� RCT &O'�Z H�t��� _�N�V �f�
�� |�NNu+ |���U�h &�'���� �g+t�' H�gM ����+ �����N=�a�� &��P��� p�	�M >�^ &��>} "�+��T 
��A sOaT &'B &'��M $! �B Q�U+ �+ ���O�� ."���� Q�A d��>��� $���u�� >�^ <�N��� k�� _f��a��� _�b�>���� p�;O��� w�Nu��� 

���P�� $! �,�;�� 	g! �"' Y�vM �"
 &O�;+ .>�^ QB "_�NNu��� &��U�g�� "$��� ��;T �����N=�a�� |����;T |�+��W ����M z�=T 
������M V��$��[�> ���U��� ���# >g�T &g��� &��	��� d"CT &;�;
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$T�T� "&N'>u�� &��U�g�� ,�;�� 2000 "��K ]vh _�NNu��� p>�PU�� $��� s��T ,�;�� &��>��� M>�����&� I�
 �"�' ��h 
&N'>u�� 	C� H�O�� 2020H $q;'� ~>aM &�P�^B &'�	g' �&;�N+ >��T� k�# QB ��� �����N=�a�� $! ,�;�� &��>��� �	V s�' 

k�
 H�� 2020H k�� )380 ��B (&�=� sU�' )40 (%�+ �	�"+ ��� Q�U=�� $! ,�;�� �p�
	��� ]vh� _�O�	��� &��P;�=��� 
Q�U=�� �����N=�a�� O!�R �����[�>V�� Q��q� v�a�T _���>� &+	UC�� 1967H Y�Z� �+ s�B �'�CT &P=� �����N=�a�� $! ,�;�� 
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ال اليهودية والمرافق االستيطاني التوسع الخريطة العاموتتناول حتى اقامتها على2020مزمع ستقام أغلبها والتي م
ذكر اي تجاهلت الخريطة فإن وبالمقابل عليها، البناء واقامة استعمالها من الفلسطينيون منع التي الخضراء األراضي

تطويرية مشاريع أية أو لديهم بناء مخططات القامة وض. للفلسطينيين عندما االسرائيلية الحكومة حددت هذاوقد عت
سيكون بأنه الفلسطينيين السكان عدد سيناريوهات) ألف 950(المخطط ستة بوضع القدس مخططوا وقام نسمة،

عام حتى القدس في واليهود الفلسطييين أعداد حول  .م2020توقعات
>��B :���� ��� )31 (�	
 _�O�	T ��� ����N=�a�� �	g���� $! ,�;�� k�
 H�� 2020H. 

 
الهيكل العربيةالمخططات المنازل بهدم وعالقتها للقدس  ية

العامفياعتُمدتقدكانتالتياألردنيةالتطويرخطةاإلسرائيليةالسلطاتألغتم،العامفيالضمبعيد
هذهوفيجديدة،خططاعتمادبانتظارتخطيطيفراغخُلقوهكذاللتطويرواسعةفرصةأتاحتوالتيم،

للغايةمحصورةمناطقوفيللفلسطينيينخاصةألغراضالبناءتراخيصمننادرعددإالإصدارميتلماألثناء
الخططهذهفيالملفتةوالسمةالشرقيةالقدسفيالفلسطينيةاألحياءلمعظمعامةخططُأعدتالثمانينيات،ومنذ
منشكلأيفيهايحظر،مفتوحةاضكأرمنهانسبةصنفتإذالألرض،االعتياديةغيرالمساحةكانت
منقليالًأكثرعلىإالبالبناءمالعامنهايةبحلولاعتُمدتالتيالخططتسمحوالاإلنشائية،المشاريعأشكال

بصورةتقعاألراضيوهذهفلسطينيون،أشخاصيملكهاالتيالشرقيةالقدسمنطقةفياألراضيمن
معالفلسطينية،ولألحياءاليهوديةللمستوطناتمنفصلةعامةخططإصدارويتمأصالًولةمأهمناطقضمنرئيسية
الطاقةإلىوتفتقرجغرافية،بقيودتتسمالفلسطينيةباألحياءالخاصةفالخططواضحبشكلمختلفةمعاييراعتماد

الفلسطينيينالسكاناحتياجاتاالعتباربعينتأخذولمالكافيةاالستيعابية
األراضيتُقسمالحالية،المأهولةالمناطقمعظمحول،أزرقبخطحدوداًالخططترسمالجغرافية،الناحيةومن

تخصيصقطيتمولمالقائمةالمبانيبينفضاءأراضقطععلىالثغراتلسدبالتطويريسمحنحوعلىبداخلها
الحصةتجاوزيتمالبحيثالحدودلحصرالحاجةإلىليةاإلسرائيالسجالتفيويشارللبناءجديدةألرضيذكر
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شيتاحمفتوحةكمساحاتاألزرقالخطخارجالموجودةاألراضيوتُصنفالبناءمشاريعحدودلتضييقكمبرر
الزراعيةالمشاريعحتىاألحيانأغلبفيعملياًيمنعمماعليها،مشاريعأيةبإقامةيسمحالباتواحنوف
تتمأنإلىاألرضاستغاللمشاريعلتجميدمتكررةبصورةمفتوحةكمساحاتاألراضيتصنيفخدمواستُ

األحدثالكبرىوالمستوطنةصفافاوبيتشعفاطريخسفيحدثكماإسرائيليةمستوطناتإلقامةالحقاًمصادرتها
فلسطينيةمساكنلبناءصنفتوالتيشعفاطفيالموجودةاألرضأنإلىباإلشارةهوماهارغنيمأبوجبلفيعهداً
السرو،بأشجاروزرعتهامفتوحةكمساحةبعدفيماتصنيفهاإسرائيلأعادتم،للعاماألردنيةالخطةفي

الحينذلكمنذبناؤهاتملليهودمساكنإلنشاءاليهوديالوطنيللصندوقخُصصتمالعاموفي
التياألرضعلىإالعادةيبنونالالفلسطينيينأنورغمللمشاكل،مصدرأيضاًهيالمستخدمةاإلجراءاتوتعتبر
لتفويضمحاولةتبذلولمالخططإعدادفياالعتباربعينالملكيةأنماطألخذمحاولةأيةتبذللمالعائلة،تملكها
ضرورياًيكونمافغالباًعامة،خططداعتمايتمعندماوحتىالمحليالقرارصنعبعمليةالمحليةالفلسطينيةاألحياء
إلىاألرضبتقسيموذلكلتقسيمهامعتمدةخطةإلىاألرضمنالكبيرةالقطعوتحتاجتفصيلية،خطةاعتمادعندها
سنواتاعتمادهايستغرقأنيمكنعمليةوهيمختلفةملكيةذاتقطع

بعدحتىتراخيصعلىالحصولعليهمالمستحيلمنأنهالفلسطينيينمناآلالفوجدوسواها،العوامللهذهونظراً
فيولكنالنفقات،منمزيداًتكبدواحيثالمحاكم،إلىمنهمالعديدولجأطلباتلتقديمومكلفةطويلةإجراءاتاتباع
لحصوللفرصةأيةأمامهمليسأنهيعرفونآخرون،وعمدبالنجاحقدموهاالتياالستئنافاتتكلللمالحاالت،معظم
فيماالمنازلمنالمئاتهدمجرىلذلكونتيجةترخيصعلىللحصولطلبتقديمدونمنازلهملبناءترخيصعلى

الهدملخطرأخرىمئاتتتعرض
RK>!� _�N�=�� &���[�>V\� _�+�>^ &�h�M ���! �OM k�� �'�O�� �+ ��u}@� �'v�� �	+�� b��P��M Q�� J�G�>T R�W� $! 

�OM _��C�� �#k &a�UT _	�P�� �g=a� .�	��A� Q��;�O' QB <!� &+�>��� ����V k�# z�+ J�G>��� �B k�� s�@� k�# ��OM# zP} 
�'�g��� H�g��M �B ]>�G�T k�# ��
 b�>�# &O��>��� p�	����� H���� J�G�>T b��P�� .��M ��B d;� <!� bt� �+ �&+�>��� $!� �OM 

_��C�� ��g��O+ �	;�T >+��B H�g��M ^�� Y�Z .33 
وال التخطيط فقانون والبناء، التنظيم بشان يتعلق فيما والعرب اليهود بين تماماً واضحة التمييز سياسة لسنةإن بناء

اصدار1965 وجوب ضمنها ومن البناء في يرغب من على المفروضة الشروط وتنطبق ومقيم مواطن بين يميز ال م
في والبناء التخطيط مجال في القدس، بلدية وخاصة اسرائيل، تتبعها التي السياسة ولكن جميعا، للسكان بناء رخصة

ال في العرب عند السكن ازمة تفاقم الى ادت حلالقدس عن البحث الى بالمقدسيين دفع الذي االمر الشرقية، قدس
كحدود اإلسرائيلية السلطات حددتها التي الخطوط خارج بالقدس المحيطة المناطق في بالسكن وذلك السكنية لضائقتهم

فيها، يهودية ومناطق مستوطنات وبناء العربية لألراضي مكثفة بمصادرة االحتالل سياسة تميزت وقد وذلكبلدية،
مع العرب تجاهل بسبب عندهم السكنية األزمة وتفاقم العرب تشريد الى أدى الذي األمر القدس في وجودهم لتعزيز

وتوسيعها جديدة أحياء وبناء اليهودية األحياء تطوير جرى فقد وبالمقابل هناك، احتياجاتهم .تجاهل
s�[�>V�! |����� R+�u�V� ����	� ������� b��P��� &O'�vA �+ s�B �C�� �+ 	���� $��>�O�� p>N�=��� k�� 	���� $��U=�� �� `'>{ 

������� w�Nu���� .�vh� �	;' ]���M k�� ��qC�V� �+ �TB�M _�N�=�� &���[�>V\� v�+� H�'@� k��@� �f�
f� >P� �g�f^# `{��+ 
p��C+ �	
 p��P�� &�'�;�� �g����B� �g�B ~�B b�>qG �gT>P���� kK��B ���
� b��P� _��{	�=+ ��g��� ��A ª�
 $! sP� 	MB 

���^ �v�� $�M ���� &�{	�=+ �OM ��f�# &;N�+ b�>qG .sU�T� $K��B 	MB ���^ sU�T )850 (|����� �g�+ )420 (�	OT &�U��� 
&�M>� &W�G $��P��� kK��B &+�� &���t+ ��"}�M _�M���� �{	�=��� &+���� �g����� �? �&�O�P{ &��C+ �h��P���M ��g�	! &
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 k�# ��! �	g��� �UV &P=� s�T� �vh)6500 (p�
� &��UV .��A�����  k�� &�?��A ]vh p��@� �&���[�>V�� �;! R�W� $K��@� 
b�>qu�� k�# $��	
 )50 (%�+ &
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وتأكيد لذلك، عاموإضافة المدينة احتالل بعد عليه البناء1967اً حرية للعرب بان البلدية رئيس كوليك تيدي صرح م،
إصدار تم وقد للعرب، جديدة بيوت النشاء تتوفر وعقارية مالية قروضاً هناك عامي) 1400(وأن بين بناء رخصة

من. م1980 -م1976 اليهود للمستوطنين االولوية تعطي البناء عمليات المدينةكانت في اليهودي التواجد تعزيز أجل
االسرائيلية السلطات قيام بسبب وذلك العربي، السكان لنمو كبيرة عرقلة هناك وكان العربي، التواجد ينافس بما
يبنون العرب جعل الذي االمر القدس، في العرب للمقاولين المتوفرة االراضي لحجم حد ووضع االراضي بمصادرة

البلد الحدود  .يةخارج

لتزايدهموتستجيبالمقدسيينحياةالىتستجيبمخططاتبوضعوالتقاعسبالتباطؤاالحتاللسلطاتاستمرتوبذلك
عددوصلأخرىجهةمنترخيصبدونبنيتبيوتضدالهدمأوامرتنفيذفيواالستمرارجهة،منالديموغرافي

أعضاءبأنويذكر .م1995العامخاللأمراً )115(حواليالقدسبلديةرئيسعنصدرتالتيبالهدماإلداريةاألوامر
الهدمأوامربتنفيذالداخليةووزارةالبلديةمطالبينإسرائيلفيالعلياللمحكمةم1994عامقدموااليمينمنكنيست

 .الشرقيةالقدسفيعديدةمنازلبحقالصادرة
           نحوبناءتمإذالمصادرةالعربأراضيعلىكوذلاليهودالمستوطنينحاجاتتلبيكانتالبناءفمخططات

 .األراضيتلكعلىلليهودسكنيةوحدة )38.500(
ووزارةالقدسبلديةتقملمالجوز،وادومشروعحنينا،بيتفينسيبةكمشروعللعربصغيرةسكنيةمشاريعوباستثناء
اشتملفإنهحنيناوبيتشعفاطلمنطقتيهيكليمخططوضعتمفعندماللعرب،اسكانيةمشاريععلىبالمصادقةاالسكان

السكنيةالوحداتعددخفضالىأدىمماواالسكانالداخليةوزارتيقبلمناالعتراضوتمسكنيةوحدة )ألف 18(على
 %).25(إلىالمخططهذافيالخضراءاألراضينسبةبلغتوقدفقط،وحدة )7500(إلىالمخططعليهااشتملالتي

� Y�vM� �&���[�>V\� _�������� <+ `M�N�T b��M wNG �	+�;' QB y>O�� k�� Q�A �;� T �+ >��A k�� &������� ��
&'��P�� �g�'�;T ©'��T �+ _�	�V <M�B sP� ��' �� Y�Z QL! ��g��� j�	W 	� k�
� �|fWB &+�;��� _��������. 

عامحتىوالغربيةالشرقيةللقدسشاملهيكليتخطيطىعليحتويالذي 2000للقدسالهيكليةالخريطةمخططوحول
فيتفاصيلهانشروتمحينذاك،القدسلبلديةرئيساكانحينمااولمرتايهودبإعدادهابادروالذيم،2020

الدولةكعاصمةالقدسحالةوتأكيدمطلقةيهوديةأغلبيةفرضهومنهااألساسيالهدفأنويتضح .م2004/أيلول14
فيساهموايهودمتخصصينحسبللمدينةالمستقبليةالسكانيةفالتوقعات ".االباءحلمتحقيق"الحكمومركزيليةاالسرائ
وهونسمة )ألف 380(الىم2020عاميصلسوفالشرقيةالقدسفيالعربالسكانعددأنترى :المخططنفسإعداد
تحضيرباتجاهاسرائيلدفعتالتيهيالتوقعاتهذه .الموحدةالقدسفيالسكانمجموعمن %)40(نسبتهمايشكل

تنفيذولضمانعربيسكاننسبةوأقليهوديتواجدنسبةأكبرلضمانالواقعهذاتغييرأجلمنوذلكالهيكليةالخريطة
 %).30(عنتقلبحيثالشرقيةالقدسفياليهودمقابلالعربنسبةتحديديخصفيمام1967عامالحكومةقرارات

 
  _�;�O��� $��� ���	T ���V�;��� $! �U=�� <V	���� $��>�O��35: 

الفلسطينيين للسكان العمراني التوسع تمنع التي المعيقات أهم يليتندرج فيما المدينة  : في

 إسرائيلتفرضهاالتيالتنظيموإجراءاتاألراضيمصادرةبسببللبناءالمتاحةاألراضيمحدودية .1

                                                 
العرب، 34 ومواطنيها القدس لمدينة القانوني الوضع حلبي،  .1997اسامة
35    ����h �>�^t�� �Q�>G�� "H�h ������� $! ,�;��1967 -2005"�f�[�� $�h@� ��!��� �� j	;
 ���V�;��� $! �,�;�� �,�;�� �'>�T $��? 2006.  



 

بناء.2 رخص إخراج تعيق وغيرها مالية .معيقات

 .المتاحةلألراضيهيكليةمخططاتوجودعدم .3
 .تراخيصاستصدارمنتحدالتحتيةالبنيةمحدودية .4
 .للبناءاألسرعندالمخصصالتمويلوديةمحد .5
 .المفروضةوالضرائبالمبانيإقامةتكاليفارتفاع .6

 .والطابوالملكيةفيمشكالتووجودالمحليالمستوىعلىوالتنسيقالتعاونضعف .7
 .مرخصةغيرالمبنىعلىإضافاتأيأوالترخيصلعدمالمنازلهدم .8
 .المنازلترميمعلىقيودفرض .9
 
 

 البناءعلىالقيود - المرخصغيرالبناء
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¤"
� >�^ &O�;+ �Z��! sOa' ºQ	���N=�a�� Q# b��P�� Q�� J�G>T �B �+ ���=' Q	���[�>V\� b��P�� >�^ $�	��;�� 	h ���u�� ��
	�� 
x����� �g+�+B b�	'\ �gTf[�� �B ���G  �>u��  ��G &�'���� .d=C! Q	��;�� $��[�>V\� �v�� �UC' �����N=�a�� d"' k�� 

���V�;��� QB �	+�;' |�P�{ &'��P� ,�;�� �	�C�� k�� &�G� �b��M �U�� �sM�;���M QL! s�O�� $��	�� ${�>��>�P��� $! &'��P�� 
wPC+ d��N��� &���N=�a�� �z�� J�G�>T �b��P�� Y�v�� >���' b��P�� Q�� J�G�>T &P=���M �{�	��� $��N=�a�� &W�G QB� &���O�� 

&�{�>��>�P�� sG�� &'��P�� p�;O+ ��� k�� d��� Y�Z � Y��' �{�	��� $V�;��� �q'B p��;�� k�� &�N�T �B >�!	T ��? &a�UT &�G� 
b��P�� $���� ��;T �+ ��M )20 – 30 ��B (����� &'��P��! &���[�>V\� � ���T JG� b��M �����N=�a�� ���V�;��� �# |����� f! 
s�' ��� JG� b��P�� $��� ���T |�'	�V k�# )90 (�&�G� ���g! �+ y��;' )100 ��B (�{�	+ � Q	U��' `
 �U=�� $! 

�g�{	+ $! ,�;�� �vh� �+ �gO!�' k�# b	"��� k�# b��P�� >�^ JG>���36¡ æÅáì ÌÇäÈ Ðáß íæÇÌå ÊÞÏíã ØáÈ
ááÍÕæá Úáì ÑÎÕÉ ÈäÇÁ ÎØæÑÉ ÎÓÇÑÉ ÇáÃÑÖ ÇáÊí íãáßåÇ ÇáÓßÇä ÝÝí ÚÇã 2000H 

_>�^ &'��P�� &;'>N�� $��� d"' �+ �g�fG QB RP�' d
�W ~�@�  ~�@� Y��+ ���M� �T�T�P?# ��>MLM �P��NT� ��g� ���U�+
$h _�T�P?�� ]vh� �,�;�� $! ��;'�: Q�}	A �	M�{  �>G� ���;�� z'>�T &P'>K �f+@� I'�
 �©'����� z'>�T �+ ���u+ 

&;N���� >P� �»H�C+ z'>�T� $�u} �+ d
�W &ON� ~�@� �� `'>{ �H�C+ $!� &��
 Q	A H�;+ d�N�� >�^ Y��+ �&ON;�� 
��L! d"' �'�;T z'>�T <�	+ �+ Y����� >P� �»H�C+ z�=' �M H�;�� d�N�� �b��P��M &!�K# k�# z'>�T �+ »H�C+ ��a' �+��;M JCaM 

~�@� $! p>[�� $K��B �s�[�>V� �A����� �+ H�� �	�� �B ~�>��� k�� b��P�� �g�!37.  
القضية أن إال الغائبين، أمالك قانون على لبناء األرض تلك االسرائيلية الدولة تصادر والوثائق االثباتات تلك ودون

تعقيداً االسرائيليةتزداد السلطات تعتبرهم البالد خارج وآخرين البالد، في يقطن بعضهم الورثة من عدد وجود عند
كثيرين ورثة وجود حالة في أو بالعقار، التصرف يمنع بموجبه والذي الغائبين، أمالك قانون عليهم وتطبق غائبين

ا يتم ال وهنا جميعهم، أصحابها يعرف وال الملكية تفتت الى الموافقةأدى أو االرض ببيع الجميع موافقة على لحصول
جميع يوافق حتى بالبناء اذنا االسرائيلية السلطات تعطي ال الحالة هذه وفي الورثة، جميع قبل من عليها بالبناء
فهنا إليهم الوصول حتى أو الورثة جميع من موافقة على الحصول في صعوبة األرض صاحب فيواجه الورثة،

المقدس رخصةيضطر على الحصول بدون للبناء  .يون

ماوهذاالقدس،مدينةحدودخارجالهجرةالىلجأوابناءرخصعلىالحصولفياألملفقدواعندماالمقدسيينآالفإن
 )ألف 50(عنفيزيدالمدينةحدودخارجيقطنونالذينعددأماالمتعاقبة،االسرائيليةالسلطاتجيداًلهوخططتأرادته

 .مواطن
                                                 

36    ������ �=a�.  
37 �=a� ������.  



 

رخصالسكانمنحتالبلديةوبالمقابلمواطن، )ألف140(هوم2004حتىم1976منذالقدسلسكانالطبيعيفالتكاثر
 )ألف 100(ويبقىفقط،مواطن )ألف 40-30(بيناليواءيكفيالرقموهذارخصة )3100(فقطالفترةتلكخاللللبناء

اسرائيلاعتمدتالظاهرةهذهولمجابهةالمرخصغيرالبناءاتعمليزادتوبالتاليللبناءتراخيصيملكونالمواطن
 .البيوتهدماداة

f��! �fG 2004H RC�+ &'��P�� )51 (&�G� b��M �w;! �T� ��� )31 (&�G� �g�+ &"CM &a��u+ �gM�CW� �>�� &�G>�� 
&
	����� &!�K#� k�� Y�Z Q�! &'��M ,�;�� RO�� �+ ���{�	��� �fG 2004�H �+ �;'� 	C�M      )64 Q	��+ (sU�} b�>� 
_�a��u+ �b��M ��A �g�B _�W� &���t�+ ������� $! ,�;�� &��>��� &��;M )$�	��+ (�sU�}  H�O�� _�W��2005H )&=�G ��'f+ 

sU�} (v�a��� _�«+ >+��B H�g�� $! ,�;�� &��>��� �vh� ��>�� sM�� p��'t�� .Y�Z� w;! �a�� H�O�� �T <'�	T _�«+ +��B> H�g�� 
&'���\� k�� ���{�	��� ���V�;��� �fG >g}B �P} ��Z�� Q�=��� /2005H ��K &��
 >�^ &�	P=+ �gaW� ��[� �=� ¡��a��� 

J�G>���� $! &'��P�� "�u�+ �M Q	� "�g��M "y>
 k�� ,�;�� "38. 
 

��� _�W� &'��M ,�;�� S�P+ )2.4 Q	��+ (sU�} H�g� ������� >�^ &�G>��� $! ,�;�� &��>��� Y�Z� �fG H�� 2005�H ����M 
p���� &��G���� &���[�>V�� ��;T �g����t�+ >�A�M �+ )Q	��+ (sU�} .�+� >'�"�� ]>AZ QB �vh S�P��� � ��q�' �+ �>�' k�� 

�	��� &'	"�� $��� �g!�h �W� b��P�� >�^ �JG>��� $���� ��;' �g� S�P+ )200��B (sU�}  .&!�K# k�# QB  QB &���t���� $��� 
J�uT �'>Pu��� �'v�� ��' �ga��	T ��U�� �� b��P�� >�^ JG>��� $! b��
B ,�;�� &��>��� Y�vA� ����	��;�� �'v�� Q	��O' 

k�� �'�CT ���g���� ���[�;�� b��P��M >�^ JG>���39. 
 :أنظر
رقم� ال) 32(جدول عدد عليهايبين الموافقة تم التي الطلبات وعدد القدس في بناء رخصة الستصدار المقدمة منتصف 1999طلبات ولغاية

2002 . 
oرقم �<JG !$ يبين) 33(جدول�� >�^ b��P�� �"


 _�	�=�� �fG &��>��� ,�;��)2000-2004.( 
رقم� وزار) 34(جدول قبل من الصادرة والقضائية اإلدارية األوامر المرخصيبين غير البناء بحق االسرائيليتين القدس وبلدية الداخلية  .ة

رقم� عام)  35(جدول خالل الفلسطينية المساكن هدم عمليات مقارنة عام 2002يبين من االول وعدد2003والنصف الذريعة حسب م،
والمسطح االسرة وافراد والغرف  .المساكن

رقم� القد) 36(جدول في المنازل هدم سنةيبين خالل  . م2005س

رقم�  .م2004سنةخاللالقديمةالقدسفيالمنازلهدميبين) 37( جدول

رقم� من) 38(جدول للفترة المهدمة المنازل تاريخ 2003 1/1/2003يبين امنية 30/6/2003وحتى  .لذرائع

مهدميبينرقمجدول�

مهدميبينرقمجدول�

�oالمرخصغيرالبناءعلىالمفروضةالغراماتيبين )41(رقمدول. 

 
الهدم اجراءات  تصعيد
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من أكثر هدم تم أنه عليها الحصول تم التي االحصائيات تتعلقمنازل) 210(وتوضح ألسباب الشرقية القدس في
بين ما تقع التي الفترة خالل وذلك بين1993 - 1986بالترخيص تقع التي الفترة وخالل منتصف1987م، حتى م

                                                 
القدس، 38  .م4/5/2005جريدة
39  p�'>� �,�;�� 11/2/2006.  
40    ����h >�^t�� �Q�>G�� ���+ `PV ]>AZ.  



 

من2004 كثر أ هدم تم فقد دراسة. منزالً) 450(م إلى مرغلي"وباالستناد بلغ"_مئير فقد ،  R+�h $��� _�'��P�� ���

األع) 350( خالل �<JG م2005-2003وامبناية�� >�^ b��P�� &O'�vM. االسرائيلية السلطات أن الواضح ومن
 b��P�� �'�t�� �>�� J�G>T Q�� p�'�t���� &��U=�� _��
	�� �	K	+ Q��M ,�;�� &�'��;CM p��=� >�AB _�	Nu�"g���

_�	�=�� ]vh �fua�U+ sU�P�G>��� >�^. 
 

بين تقع التي الفترة  ÈÍÌÉ ÚÏã ÇáÊÑÎíÕ æÏæÇÝÚ ÃãäíÉمنازل)  H�h �T �;)606 !م2004 - 1997وخالل

æåíÚÏã ÇáÊÑÎíÕ ãÚ ÍÌÌ ÃãäíÉ ÃÎÑì. عام هدم2004وخالل تم فقط الشرقية،) 152(م القدس في بناية
��'& ��;�V	H�h بناية) 128(M �g�+�h �g�+)24 (الداخلية وزارة طريق عن أخرى تركز .بناية القدس بلدية أن والمالحظ

أصالهدم هي مناطق على للبنايات  ãÎÕÕÉ ááÈäÇÁ¡ ÈíäãÇ ÊÑßÒ æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ Úáìها

åÏãÇáÈäÇíÇÊ æÇáãäÇÒá ÇáãÔíÏÉãäåÇ ÃÕáÇ Úáì ÇáÃÑÇÖí ÇáÎÖÑÇÁ ÝÞØ .مساحة وتقدر
عام خالل هدمت التي المساحة). 2م C�)9000	بم2004البناء هذه �k�# R وزادتW� k�
عام) 2م12000( في

منوالجد .م2005 المكونة البنايات على الهدم عمليات في تركز االسرائيلية السلطات أن ذكره  .طوابق) 7 -4(ير
 

الرقميحملالبلديةلدىقديممخططبتطبيقوالقاضيم11/11/2005بتاريخالقدسبلديةعنالصادرالقرارشكلوقد
وذلكبالقدس،المنازلهدمسياسةفيفارقةعالمةن،سلوافيالبستانحيفيمنزالً )88(هدميتمبموجبهوالذي،9/م/ع

مسمىتحتعامةحديقةإقامةوهوالهدممنالهدفالىبالنظروثانياواحدهمرههدمهاالمنويالمنازلحجمالىبالنظر
هذهمعظمبانعلماومواطنه،مواطن )ألف(يقاربماتشريدمنالقرارهذاتنفيذعنيتوقعوما،"داودالملكحديقة"

 .ذاتهاالحتالليسبقوبعضهاالبناءقديمةالمنازل
 "المقدسالحوض "أسماهإسرائيليبحزامليحاصرهاالقديمةبالقدسالمحيطةالمناطقاإلسرائيليالمخططويشمل

نقلعمليةأكبرالمخططويمثل .جراحوالشيخالجوزووادي  "الطور"الزيتونجبلوسفوحسلوان(
وخداعالمخططولتمرير .القدسواحتاللم1967حزيرانحربانتهاءبعدالقدسفيللفلسطينيين  )ترانسفير(

والموحدالرافضالموقفلشقمنهامحاولةفيوهدمإخالءأمر ) 40-30(بتوجيهاالحتاللبلديةقامتالمواطنين
أنهاتؤكدالبلديةفإنهذاومعألراضهم،لكبدي "حكوميةأرض"عنلهمتبحثبأنهامدعيةالبستان،وحيسلوانلسكان
 .بديالًحالًللسكانتجدلملوحتىبيوتهمستهدم

النظردونالحجرتالحقوالتيوالبناءالتنظيمقانونمنم1965لسنة 212/5المادةتطبيقإعادةأيضاالقرارميزوما
اإلسرائيليالقانونبموجبوالمحميةالقديمةالمنازلدمبهالحقالمادةهذهتعطيحيثالحجرهذافيالمقيماإلنسانالى
فيقديمةمنازل )عشرة(م2005عاممنالماضيةأشهرالعشرةخاللالبلديةهدمتوفعالً .مناسبهتراهاألسبابذاته
 .القانونهذابموجبالبستانحي
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Çيبنونالذينضدوقسوةصرامةأشدعقابيةإجراءاتاتخاذالىوالقضائيةالبلدية،خاصةاإلسرائيليةلسلطات
:التاليةاألساسيةالعناصرعلىتستندجديدةسياسةاتبعتحيثالشرقية،القدسفيرخصةدون



 

 .القضائيةالدعاوىاستئناف .1

 .المرخصغيرالبناءعلىالمفروضةالغرامةمضاعفة .2
 .وهكذاالخالطاتالحديد،الرمل،الشاحنات،مثلالثقيلةالبناءمعداتمصادرة .3

�;� _���W &'��M ,�;�� �fG H�� 2005H >�AB �+ )68 (&�� b��M ��q�T )12 (fG R��V� �����
�}� Y�vA� p����+ 
_��O+ b��M &a�aG |��� .$!� &��
 ���B Q	���;��� ���>�V� �gT��O+ d"�! �g��� QB �	O!�' &��aA x��>�T �g���� ��M )10���– 

40��B (sU�} .��� RO!� ]vh &V��=�� &�M�;O�� p�'�"�� ��OVB b��P�� R�O�� �g�a�UT &���� .�+ <!� �����;��� �N�d ��OVB &���� 
|��� sM�;+ �+ ~>O�T �gT��O+ �+ >NG p������� �+ sP� &'��M ,�;�� .41 

�+� ¼
f��� QB ��PT� ]vh &;'>N�� _b�� ¤[���M z���� &=V���� &��V>�� &���[�>V�� I�
 Rqau�� &P=� b��P�� >�^ 
JG>��� $! ,�;�� &��>��� sU�M ¥	C�+� �;!�� �	��� &'	"�� ,�;�� &��>��� b����V�M )p��P�� &�'�;�� ��u+� �aO} 

&'��=�O��� (���B v�+ Q�=�� 2004H k�
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 الشرقيةوالقدسالغربيةالقدسبينالعنصريالتمييز
���h� t���T zK�� sU�M� >�PA $���� ��M ,�;�� &�M>��� &��>���� $! z�+ JG� �b��P�� >��'� >'>;T &�O�"� "H	U��M "��B �+ 

��M $+�� 1996H �2000H QL! ��� _�a��u+ b��P�� &�"=��� $! ,�;�� &�M>��� Q�A >PAB &OM��M ��OKB ���� �+ b��
@� 
&���N=�a�� $! ,�;�� �&��>��� I�
 �W� >'>;��� �+ ��	�"+ )17.382 (&a��u+ b��M $! ,�;�� &�M>��� sM�;+ )3846 ($! ,�;�� 

&��>���43.  
�;P{� �O��_�+	 �+ �a� &�O�"�� QL! >�AB �+ )450 (|�t�+ ���B $! ,�;�� &��>��� ��M 1987H ������ ��@� �+ 2004H .$!� 
p>�a�� �+ ��M 1992 –2001H �T v�a�T )67.1 (��>�+ b��M $! ,�;�� &��>��� $! R�	�� �v�� _��WB ��! &'��P�� )1400 (

&�G� b��M �w;! $!� p>�a�� �gT�Z R�"V 5318 +&a��u b��M $! ,�;�� &��>��� I�
 _��WB &'��P�� )616 (|�>+B |�'���� H�g� 
�������.44 

بين ما المتعاقبة االسرائيلية الحكومات تنتهجها التي العنصري التمييز سياسة بوجود وتوضح تؤشر االرقام هذه إن
المقدسة المدينة  .شطري

 %)88(أنحيثلهاالمرافقالعنصريوالطابعالمشكلةحجمم1995عامفياالسرائيلي "تسيلمبي"لمركزتقريريبرزو

 %)12(بناءتمفيمايهودية،أحياءفيإقامتهاتمالقدسفيشيدتالتيالسكنيةالوحداتمجملمنوحدة )64870(أي

منللفلسطينيينواحدةسكنيةوحدةتخصيصريجولمالمطلقةباألرقاموحدة )8890(يمثلماوهوالعربيةاألحياءفي
لليهودتخصيصهاوجرىالفلسطينيينأصحابهامنمصادرةمعظمهاهيأراضيعلىشيدتسكنوحدة )38500(بين

شخص )1.1(الىالواحداليهوديحصةم1990سنةفيوصلتوقديهودي،مستوطن )ألف160(حواليفيهايقيمحيث
األحياءنصيبكان )1990(فيسكنيةوحدة )9070(إقامةوتمالعربي،للفردغرفةلكلخصش )2.2(مقابلغرفةلكل

إالأصالً،النسبةهذهانخفاضمنالرغموعلىالحد،هذاعنداألمورتقفوال %)5.1(يعادلبما )463(منهاالعربية
أصلمنسكنيةوحدة )1.3(الفلسطينيةالحصةكانتعندما %)3.8(بنسبةم1993عامفيآخرانخفاضعليهاطرأأنه
وبالمقابلخاصة،وأموالفرديبمجهودجميعهابنيتالفلسطينيةالسكنيةالوحداتأنعلماًالعامذلكفينفذت )2720(

 .عامةومؤسساتالحكومةمنبتمويلاليهوديالبناءجاء
تسمحلمأنهاحينفيالقدس،فياليهودللمستوطنينةسكنيوحدة )ألف40(بناءالدوليةالتنسيقللجنةتقريرفيوردوقد

 .ذاتهاالفترةفيسكنيةوحدة )555(ببناءسوىللفلسطينيين
                                                 

41Margalit,Housing Demolition,2006   
42 p�'>� �,�;� 9/8/2006 
43 p�'>� �,�;�� 9/5/2006  
44  p�'>� �,�;�� 12/3/2005 
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االسرائيليينالمستوطنينعددزيادةهوالقدسفياءللبنللعربالرخصمنحعدمفياالسرائيليةالسلطاتهدفإن

جانبإلىللعرب، %)30(مقابلوالمستوطنيناليهودلصالح %)70(إلىالنسبةلتصلالعربالمواطنينعددوخفض
بالتوازناإلسرائيليونيسميهماوهذاللعرب، %)12(مقابللليهود %)88(نسبةالىالوصولضرورةعلىتأكيدوجود

  .والخفيةالسياسيةالمعلنةأهدافهمضمنتحقيقهإلىيسعواالذينديموغرافيال
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دولة إسرائيل تشكل التي اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات فيه بما اإلنسان، لحقوق الدولي بالقانون ملزمة إسرائيل إن

فيها التقرير. طرفاً هذا يتناولها التي القلق ببواعث صلة األكثر المعاهدات بالحقوق: وتشمل الخاص الدولي العهد
أشكال جميع على القضاء واتفاقية والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية

المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية العنصري، المرأة(التمييز الطفل) اتفاقية حقوق .واتفاقية

اإلنسانلحقوقالدوليالقانون :التكميليةالقانونيةاألطرمنمجموعتانالقدسفيهابماالمحتلةاألرضفيوتنطبق
أيضاًيتقيدأنيجبأعاله،المذكورةاإلنسانلحقوقالدوليةالمعاهداتإلىباإلضافةوهكذا .الدولياإلنسانيوالقانون

العسكري،االحتاللعلىلمنطبقةاالدولياإلنسانيالقانونبنصوصالمحتلةاألراضيفياحتاللكدولةإسرائيلسلوك
 :ضمنهاومن

الحربوعاداتقوانينبشأنبهاالملحقةواألنظمةالبريةالحربوعاداتقوانينبشأن )4(الهاياتفاقية�
 ؛)الهايبأنظمةيليفيماإليهايشارالتي( 1907األولتشرين/أكتوبر 18فيالمؤرخةالبرية

حم� بشأن الرابعة جنيف فياتفاقية المؤرخة الحرب وقت في المدنيين األشخاص آب/أغسطس 12اية
الرابعة( 1949 جنيف باتفاقية يلي فيما إليها المادة)يشار ضمنها ومن العرفي، الدولي القانون قواعد ،

للعام 75 اإلضافي البروتوكول النـزاعات 1977من ضحايا حماية بشأن جنيف باتفاقيات الملحق
الدولية األولا(المسلحة ؛)لبروتوكول

المحتلة. 1 القدس ضمنها ومن المحتلة األراضي على الدولي القانون انطباق
اإلنسان لحقوق الدولي التي: القانون اإلنسان لحقوق المتحدة األمم معاهدات بتطبيق ملزمة أنها بثبات إسرائيل أنكرت

غزة وقطاع الغربية الضفة في فيها طرفاً دولة إسرائ. تشكل الدولي،وزعمت القانون بموجب ملزمة ليست أنها يل
السيادة ذات أراضيها من جزءاً تشكل ال التي المناطق على المعاهدات هذه يجب. بتطبيق إنه القائل الموقف وتتخذ

اإلنسان لحقوق الدولي القانون يستثني نحو على المحتلة األراضي على اإلنساني القانون من محدودة نصوص . تطبيق

أنه التيبيد المناطق جميع في اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات تطبيق اإلنسان حقوق قانون في األساسية المبادئ من
ال أم المنطقة تلك في السيادة تمارس كانت إذا عما النظر بصرف فعالة، سيطرة األطراف الدول فيها .تمارس

انطباقحولإسرائيلموقفاإلنسانلحقوقالمتحدةألممامعاهداتتنفيذمراقبةعنالمسؤولةالهيئاتمنأيتقبلولم
لألممالتابعةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوقلجنةصرحتفمثالً، .المحتلةاألراضيفياإلنسانحقوقاتفاقيات
إنترىاللجنة" :نأ 2000العامفيإسرائيلقدمتهالذياألوليالتقريربشأنإليهاتوصلتالتيالخالصاتفيالمتحدة

                                                 
45    )• •• •••••••••••••••••••••••••• • • • :MDE 15/033/2004 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••/• •••••••200•••• ••••••••••• • •• • •••••••••• •••• • ••••••••  

• •••• •••••••• • •••• :• •••••••••••••••••••• • •• • •• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••  



 

مناللجنةوطلبت .الفعالةلسيطرتهاالخاضعينوالسكاناألراضيجميععلىتنطبقالعهدبموجبالدولةواجبات
أجلمن"المحتلةاألراضيفيوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوقإنفاذحولإضافيةبمعلوماتتزويدهاإسرائيل

 ".التقاريرإعدادبشأنعليهاالمترتبةبالواجباتالكاملتقيدهاضمانوبالتاليلطرفاللدولةاألوليالتقريرإنجاز

الدوليالعهدبأنموقفهاعلىأصرت 2001العاموفيالماضيتينالسنتينفيالقضيةهذهفيالنظراللجنةوأعادت
النـزاعخاللحتى" :أنهوذكرت .المحتلةاألراضيفيينطبقوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاص
المعاييرمنكجزءاألساسيةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوق ...واألساسيةاإلنسانحقوقاحتراميجبالمسلح،

 ."الدوليالقانونأيضاًبهاويوصيالعرفيالدوليالقانونيكفلهاالتياإلنسانلحقوقالدنيا
 الدولياإلنسانيالقانون .2

القانوني النظام أن اإلنسان لحقوق المتحدة األمم معاهدات بمراقبة المكلفة الهيئات أمام زعمت إسرائيل أن رغم
المعايير هذه من العديد بأن القبول رفضت فقد فقط، اإلنساني القانون هو المحتلة األراضي في ينطبق الذي المناسب

فيها ألن. تنطبق القانوني باالنطباق أقرت علىوبينما الرابعة جنيف اتفاقية انطباق بثبات إسرائيل رفضت الهاي، ظمة
غزة وقطاع الغربية تطبق. الضفة أنها على إسرائيل إنسانية"وتصر اتفاقية" نصوصاً في واردة محددة غير فعلية

الدولي القانون بموجب بذلك ملزمة ليست أنها حين في الرابعة، .جنيف

األممإنإذ .غزةوقطاعالغربيةللضفةاحتاللهاعلىتنطبقالالرابعةجنيفاتفاقيةبأنزعمهافيوحيدةوإسرائيل
علىبالكاملتنطبقالرابعةجنيفاتفاقيةأنعلىبثباتأصرقدالدوليوالمجتمعاألحمرللصليبالدوليةواللجنةالمتحدة

 .تفاقيةاالأحكامبموجبمحميونسكانالفلسطينيينأنوعلىالمحتلةاألراضي
 السكنفيالحق  -اإلنسانلحقوقالدوليالقانون .3

بحقوق التمتع في ومحورياً واف معيشة مستوى في الحق في جوهرياً عنصراً ويشكل أساسي، حق السكن في الحق
األخرى الناس. اإلنسان جميع يحصل أن ضرورة والصحة"ودفعت والخصوصية الشخصي لألمن السكن على
والحما المشتركةوالسالمة لإلنسانية األخرى الصفات من والعديد الطبيعة عناصر من إلى 67"ية الدولي المجتمع

المادة فيها بما اإلنسان، حقوق صكوك من عدد في الحق والمعاهدات 25تكريس اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من
فيها طرفاً إسرائيل تشكل التي اإلنسان لحقوق .الدولية

المادةفيالكافيالسكنفيالحقوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهديكفللالمثاسبيلفعلى
)11.( 
الغذاءمنبحاجتهميفيمايوفروألسرته،لهكافمعيشةمستوىفيشخصكلبحقالعهدهذافياألطرافالدولتقر"

هذاإلنفاذالالزمةالتدابيرباتخاذاألطرافالدولوتتعهدمعيشية،اللظروفهمتواصلتحسينفيوبحقهوالمأوى،والكساء
 ..."الحق

الحقيشملوال .كافسكنفيالحقعنفضالًوكرامة،وأمنبسالممامكانفيالعيشفيالحقالسكنفيالحقويشمل
الصحة،تتهددالتيخطارواألالطبيعةعناصرمنوالحمايةواألمنوالحيزالخصوصيةمنيكفيمافقطكافسكنفي

القسرياإلخالءمنالحمايةفيهابما–للحيازةالقانونيالضمانأمور،جملةمنيشملأيضاًبلمعقولة،بتكلفةوالتهوية
ومرافقالصحيةوالمرافقواإلضاءةوالتدفئةاآلمنةالشربمياه :علىالمتواصلوالحصولوالتهديدات؛والمضايقة
 .الطارئةوالخدماتالنفاياتنموالتخلصاالغتسال
بصورةالمقيميناألشخاصلجميعيحقوالسياسية،المدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن )12(المادةوبموجب

 .مسكنهماختيارحريةماإقليمفيقانونية



 

فيإسرائيل،فيهاماباألطراف،الدولواجبويرد .كافسكنٍفياألطفالحقالطفلحقوقإعالنمن 4المبدأويكرس
المادةفيبالسكن،يتعلقفيماوبخاصةواألطفال،العائالتإلىالدعموبرامجالماديةالمساعدةتقديمإلىالحاجةحاالت

 .الطفلحقوقاتفاقيةمن )3( 27
فيالمرأةضدالتمييزعلىالقضاءفيإسرائيل،فيهابماالدولواجبالمرأةاتفاقيةمن )ح( )2(14المادةوتكرس
 .السكنلجهةوبخاصةكافية،معيشيةبأوضاعتمتعهاضمانأجلمنالريفيةالمناطق
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لكونإسرائيل،فيالعلياالعدلمحكمةقراراتوفقحددوإنمامعوقاًيبقفلماإلسرائيليةبالهويةاالحتفاظصالحيةأما
الزرقاءالهويةلسحبصالحياتمنالداخليةمكتبيملكمامعهذاالبالد،فيدائمةإقامةتأشيرةمجردالزرقاءيةالهو

فيالهويةبطاقةسحباالحتالللسلطاتويجوزهذاالقدس،فياإلقامةعنطويلةلمدةكالتغيبمحددةغيرألسباب
 :هيثالثحاالت

 .األقلعلىسنواتسبعفترةإسرائيلخارجالشخصتواجدإذا-
 .أخرىدولةفيإقامةعلىالفردحصلإذا-
 .التجنسبواسطةأخرىدولةجنسيةعلىحصلإذا-

أثرمماالمدينة،دخولمنوحرمواالقدسسكانمناآلالفهويةبطاقاتاإلسرائيليةالسلطاتسحبتذلكعلىوبناء
 .االقتصاديبوضعهموأضرواألسريةاالجتماعيةعالقاتهمعلى

ويخشىأ،)11(المادةفيجاءالذيالقانونيالتعديلبعدخاصةمنظمة،قانونيةتهجيركحالةالظاهرةهذهإلىوينظر
االسرائيلية،الداخليةوزارةلصالحطرفهامنقرارصدورمنخوفاًلالستئناف،العلياالعدللمحكمةالتوجهمنالناس

                                                 
46   �p����+ Q��'���"�#�� ��#�� �* @�/-(�\� �2004.  
47 $a�=T �	u��++�= ��� ��#<� �-*��b��"��� �/"�d�� B>� � �,�;�� p�'15/9/2001.  
48 p�'>� �,�;�� 18/5/2007� � 13.  



 

 .القدسفيالسكانمنالهوياتبسحبالمتعلقةقراراتهاعلىعلياقانونيةةهالسيضفيالذياألمر
للبلديةالمستحقاتكاملدفعالمذكورينعلىواجبأصبحالقدس،لسكاناإلسرائيليةالهويةمنحقانونمنوانطالقاًهذا

 .األمالكضريبةوكذلكالوطنيمينوالتأاألرنوناوضريبةالدخلكضريبةعليها،يحصلونالتيالخدماتمقابلوالدولة
منالغربيةالقدسيسكنونمنيدفعهمانفسبدفعمطالبونوأنهمخاصةسوءاً،عامةالقدسأهلوضعزاداألمرهذا

 .بلديةخدماتمنالشرقييتلقاهوماالحياةمستوىبينالشاسعالفارقمعومستحقات،ضرائب
اعتبارهم"بمعنىللسكانضمالضمهذايصحبلمالشرقيةالقدسبضمائيلإسرقيامعندأنهإلىاإلشارةوتجدر

السكانحملهاالتياألردنيةالجوازاتعلىاإلسرائيليةالحكومةفأبقت ".إليهامدينتهمضمتالتيالدولةفيمواطنين
فيومقيمينأردنييننينمواطالسكانفيهأصبحغريبوضعنشوءإلىأدىممااإلسرائيليةالهويةمنحتهمبالمقابل
إسرائيلإلىدخلواالمقدسيينكأنـمواطنينوليسوامقيمينأصبحواالمقدسيينأنبمعنىنفسه،الوقتفيإسرائيل

 .إسرائيلفياإلقامةوعلىالمواطنةعلىالمترتبةوالواجباتالحقوقعلىأثرالذياألمرـالعكسوليس
 

أردنيين،مواطنينمنمتزوجاتمقدسياتمنقليلةبأعدادبدايةاإلسرائيليةالهويةبطاقاتبمصادرةإسرائيلبدأتوقد
خارجإلىحياتهممركزانتقالبحجةوإناثاًذكوراًالشرقيةالقدسأبناءمنالهوياتبسحبالداخليةوزارةبدأتوبعدها

منذإسرائيلحكومةتبنتهاالتي "توحةالمفالجسور"سياسةضمنكانالقدسمنخروجهمأنمنالرغمعلىإسرائيل،
تموقد .المذكورةالمدةانتهاءقبلعودتهموكانتسنوات،ثالثلمدةالمفعولساريتصريحوبموجبم1967سنة

تجديدهاأصحابهاأرادعندماالشرقيةالقدسفيالداخليةوزارةمكتبموظفيقبلمنالهويةبطاقاتمنالكثيراحتجاز
الجسورعلىاإلسرائيليينالمستخدمينمنوجيهتعلىبناء.  
 "قانونيةصيغةاعتمدم1/1/1997مناعتباراًبهوالعملتكريسهتمالذي DOMICILEالحياةمركزقانونفإنثانيةجهةمن

مقدسياطنموألف 120منأكثرفإنذلكضوءعلى ".والفعليةالدائمةاإلقامةحقلهفقطالقدسحدودداخليسكنمنبأن
  .القرارهذاصدوربعددائمةإقامةمقيمينغيرزائرونأنهماعتبارعلىالقدسفيالدائمةاإلقامةفيحقهمبفقدانمهددون

العام
حصولعلىمكانةقانونكانبإمكانالمواطنينوالسكاناالسرائيليينالذينتزوجوامنسكانالضفةالغربية،تقديمطلبالىوزارةالداخليةلل

وفييةلصالحاألزواجوشركاءالحياة
معظمالحاالت،وبعدفحوصاتمتواصلةوانتظارطويل،كانيتممنحهمهذهالمكانة،وكانبمقدورهمالعيشمعاًداخلحدوددولةاسرائي

كافةالطلباتللمشماللعائالتوالتيقُدمتلصالحسكانالضفةالغربيةمعقررتالحكومةتجميدالتعاملأياروفيل
قانونم،

الساعة

القانون

وقد

ممبتاريخ



 

ومنإسرائيلوسكانمواطنيمناألشخاص،آالفلعشراتاألسريةبالحياةالحقفيبالغةبصورةالقانونهذاويمس
سكانمنتزوجواوالذيناإلسرائيليونوالسكانالمواطنونيضطروسوفسواءحدعلىالفلسطينيةالمناطقمواطني
يلاسرائفيمعاًالعيشيقررونالذيناألزواجأماحياتهمشركاءعنمنفصليناآلنمنذبالعيشالفلسطينيةالمناطق

وسوفمنتظمةحياةإقامةبمقدورهميكونفلنالمذكور،القانونتعليماتيخالفبما،القدسشرقيذلكفيبما
أنالمحتملفمنالفلسطينية،المناطقفيالعيشاألزواجهؤالءاختاروإذاوالقلقالخوفظلفيالعيشالىيضطرون

يحظرالمنطقةقائدأصدرهالذيالخاصاألمرألنخاص،إذنعلىحصلإذاإالللقانون،مخالفامنهماالسرائيلييعتبر
الذينواألزواجهذاغزةقطاعفيالمناطقمنيوازيهاوماالغربيةالضفةفيمناطقالىاالسرائيلييندخولعلى

مكانةعلىيحصلواملوالذيالفلسطينيةاألراضيسكانمناألزواجأحدوكذلكالقانون،علىالمصادقةقبلتزوجوا
الصعبومنالمدنيةاإلدارةمناستصدارهاعليهمينبغيمؤقتةلمصادقاتطبقامعاًالعيشبإمكانهماسرائيلفيثابتة

متقاربةأحيانفيمفعولهابإلغاءتقوماسرائيلأنعلماًالمصادقات،هذهمثلاستصدار
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عام لم1996وحتى على الموافقة تمت إذا الزوجة أو للزوج القدس في المؤقتة االقامة تمنح الداخلية وزارة كانت م
عام في ولكن العائلة، لمدة1997شمل تصريح باعطاء يفضي جديد إجراء عن الداخلية وزارة أعلنت شهراً) 27(م

تمت خمسةلمن لمدة المؤقتة اإلقامة تعطى ذلك وبعد أشهر، ستة كل التصريح هذا تجديد ويتم طلبه على الموافقة
مجمدة الدائمة اإلقامة فإن وحالياً الدائمة، اإلقامة باستالم للمواطن السماح لحين سنة كل تجديدها ويتم أكثر أو سنوات

ألحد تعطى .وال

تقدي تاريخ من الشمل لم فترة إلىوتمتد المؤقتة االقامة المواطن استالم حتى هذه) 10(مه وخالل أكثر، أو سنوات
تطلب بحيث الشمل، لم طلب تقديم مراحل من مرحلة كل خالل معقدة بيروقراطية طلبات الداخلية وزارة تضع الفترة

و القدس في حياتهم مركز أن إلثبات وثائق عدة للشمل المقدمة األزواج من الداخلية هيوزارة الوثائق  :هذه

لهم-1 ملكاً المنزل كان إذا اثبات أو االيجار  .عقد

معهم-2 يعيشون كانوا إذا األهل مع يعيشون بأنهم المحامي من يمين  .حلفان

هناك-3 عالجهم يتلقون أنهم تثبت إسرائيلية طبية عيادات من  .وثيقة

باألبناء-4 الخاصة التطعيم  .بطاقات

وشه-5 الميالد لألوالدشهادات المدارس  .ادات

                                                 
49  . Hamoked center & Betselem, Forbidden Families " Family Unification and Child Registration in East Jerusalem", 

2004  
50  �=a� ������   



 

الدخل-6 مصادر يبين به معترف محامي من يمين حلفان يطلب القسيمة وجود عدم حالة وفي راتب  .قسيمة

األطفال-7 مخصصات على تحصل العائلة أن تثبت البنك من حساب  .كشف

الز لدعوة أحيانا الداخلية وزارة تلجأ الشمل، لم تعقيدات على وزيادة ذلك إلى علىإضافة كل مقابلة إلى وجين
الشمل لم على الموافقة على يؤثر ان الممكن فمن أجوبتهم بين تناقض ظهر واذا االسئلة، نفس لهم ويوجه  .حدا

�+� >'�"�� ]>AZ ��� k�
 �OM &;!�	��� k�� �� s���� b�N�#� �{�	��� z'>�T &+���� ��L! ��� ]�'�"T &'�g�M �&�=�� d�NT 
&��G���� �a� [�?	��` &;M�=�� >Av�� $��� RP�T &+���� $! ,�;�� |�q'B� ��'  JC! ����� $�+@� $[��"��� .>��=' �vh <K	�� 

k�
 �	�C�� k�� &�G� &+���� &�[����  )&'	g�� &�V�;���(� p��'�� k�� ��;O��� &�{�>��>�P��� QL! &��G���� d�NT `[�?� 
�q' �� �UT �� �g�P�{ �+ sP�51. 

عام في االسرائيلي البرلمان سن الحالي الوضع إسرائيل2003في إلى والدخول الجنسية قانون قانون( م
الحكومي) الطواريء القرار ليستبدل جاء الشمل) 1813(والذي لم إمكانية من الحد بهدف وذلك ذكره، سبق الذي

ا الضفة سكان من األزواج وبين المقدسيين الفلسطينيين األزواج تفككبين إلى يؤدي مما غزة، وقطاع لغربية
نهائيا الشمل لم طلبات استقبال من الداخلية وزارة القانون هذا ومنع المختلطة، القانون. العائالت تعديل جرى وقد

بتاريخ وهي27/7/2005المؤقت التعديالت بعض إليه وأدخلت  :م

لـ� الشمل لم طلب يقدم مقدسي"أن غير وال" زوج الخامسة ولـأتم العمر من مقدسية"ثالثين غير " زوجة

العمر من والعشرين الخامسة  .أتمت

جيل� حتى ألطفال المؤقتة أو الدائمة اإلقامة تأشيرة بمنح الداخلية لوزير العسكري) عاما14ً(سمح القائد ومنح
من أكثر عمرهم ألطفال إسرائيل في مكوث تأشيرة منح صالحية الغربية  .نةس) عاما14ً(للضفة

توصية� إلى استناداً الوزير قرر إذا المنطقة سكان من يعتبر لمن إسرائيل في إقامة تأشيرة منح القانون يمنع
دولة أمن على خطراً يشكل قد عائلته أفراد أحد أو المعني الشخص بأن المختصة األمنية الجهات من

 .إسرائيل
�>A� sO! �vg� b�>�\� �v�� ]vuT� Q���>P�� �[�>V\�$� RO!� _�=V���� &��	;C�� _�«+� ���{�	��� �����N=�a�� _�V����� 

&�UC�� ��O�� ���O�� $���� R�U} &�q� &����� �K Q	��;�� �v�� >�B $! H�O��  2003�H �v��� ��' j	;CM �{�	��� 
$��N=�a�� >P�O'� |�A�g��� |�CK�! ��' p��CM �{�	��� $��N=�a�� �;
� ¡�O�� &+�>UM .��A ��W M©'��� 14/5/2006H ��>� 

&�UC��� ���O�� j��W k�� &'�	�V� �vh Q	��;�� &�P�^�M &�V p�q� �K &=�G �'>G�52. 
sNP�V� Q	��� b���	N�� �vh ��	Oa+ ©'���M 16/1/2007�H ��� R+�� R=��U�� $! 19/12/2006H &�������M k�� ��>�+ 

�'��T Q	��� b���	N�� pb�>;��M �k��@� �vgM� ��>���� sG�B s'�OT �'�� Q	U�V b��M ���� &���U+# x��=�� �'�;�M _�P�{ <�� 
�s�} � �>=' �g��� Q	��;�� �Z# _>!	T y�PVB &���=�# &�[����V�� $���� �h�>;�V >'�� &��G���� .��� J� $! ��P�� )3  (�vg� 

���s'�O Q�M �PT�� ����t�� $V�;��� $��N=�a��� ��g�UV� $! ,�;�� _�	�=� &�'	{ �gM�"��� ��a{@ � sU�' dPV $��=� 
$[����V��53. 

وقد
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بتاريخ 52 المعلم بشار المحامي مع الفكري الملتقى اجراها   .25/12/2006مقابلة
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وقد

وفيقاضياً

الكنيستمصيرالقانونتأجياللحكمالقضائيإلىموعدآخربعدأنتبحث

حكومةبتسيلم

كما
ينبغي

احتاللمنذينالمواطنمنسحبتالتيالمقدسيةالهوياتعدديبينرقمجدولأنظر



 

معامحتىمعامالقدس
 

العنصري الفصل وجدار  الهويات

نوعاً الجدار أصبح حيث المقدسيين، الفلسطينيين من الهويات سحب أزمة كبير وبشكل العنصري الفصل جدار وعمق
الق في الفلسطينيين من كبير عدد أصبح وقد االسرائيلية، الترانسفير اساليب من الهوياتجديداً حاملي من الشرقية دس

وجعل الشرقية، ضواحيها عن القدس الجدار هذا فصل أن بعد القدس، حدود خارج أي الفصل جدار داخل الزرقاء
من أكثر أن وللعلم المدينة، خارج والسواحرة سعد والشيخ والعيزرية، ديس، كأبو الضواحي، فلسطيني) ألف 15(تلك

اإلسرائيلية الهوية حملة الشرقيةمن القدس مع كثيراً تواصلهم يقل سوف بالطبع وهؤالء وقلنديا عقب بكفر مقيمين
سكناهم أماكن في والتربوية الصحية المرافق على وسيعتمدون كثيراً المسافات أبعد والذي العازل الجدار . بسبب

وستنعز الجدار بواسطة مطوقة ستصبح القدس لمدينة باألصل التابعة الشمالية اهللاوالقرى رام وأيضاً القدس عن ل
فأكثر أكثر متباعدة اصبحت المسافات لكون لحم .وبيت

Q# ���h �+ y��;' )240 ��B ($��N=�! Q	��C' _�'	h �&�V�;+ �OM� b�g�# b��M ���"�� zPWB 	C� )120 |�a�� (�+ �h �g=a�B 
���G�� �	CPWB� �'��g+ p�����M ��gT�'	h �^>��M �+ QB �OM $
�	q�� �O'��>P k�
 QX� sG�� ���
 &'��P�� �# �g�B Q	O;' 
sG�� ���"�� �qT� ]vh `{����� 	C� )50 ��B ($��N=�!54.  

ما تفكيك إلى أساساً تهدف العنصرية األسوار فهذه بوبذلك الديموغرافي"يسمى فرز" الخطر خالل عشرات(من
االسوار) آالف هذه داخل  .الفلسطينيين
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1988�H I�
 B>{ �	NT �>h	� �O�'` ���V�;��� &+��\�M &�[���� $! �&�'���� Y�Z� �+ �fG ��>;�� ��� )88/282 (�v�� 

�T��WB &�UC+ ��O�� &���[�>V�� ����O�� �v��� �P�	�M �� �O' ���	��� p��� <PV _�	�V  ��G �fP�� |�{>} dC=� &��NM &'	g�� 
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عام تضي1995وفي من الداخلية وزارة ضاعفت القدسم، في اإلقامة بحق يتمتعون الذين الفلسطينيين على الخناق يق
بدأت حيث الفلسطينيين، من المؤقتة أو الدائمة اإلقامة بحق المتمتعين بشأن وإجراءاتها قوانينها تعقيد خالل من وذلك

ب وباشرت المقدسية الهوية حاملي الفلسطينيين ضد الحياة مركز سياسة بتطبيق الداخلية فيوزارة اإلقامة حق إلغاء
قطاع أو الغربية الضفة مناطق في أو أخرى دولة في سنوات لعدة المدينة تركوا الذين من الفلسطينيين لمئات القدس
ذريعة تحت القدس في اإلقامة من ويمنع هويته المقدسي الفلسطيني المواطن يفقد وبذلك المدينة، حدود خارج أي غزة

حي مركز بأن الداخلية القدسوزارة في ليس  .اته
 

|�;!� Q	��;� 11)5 (�+ "Q	��� �	G��� k�� s�[�>V�"� �v�� J�' k�� QB "Q�'>V �	Oa+ &+���� &������ $g���V ....�Z# �>T s+�
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 k�� 
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وقطاع الغربية الضفة لمناطق القانوني الوضع بنوده، من بند أي في يوضح لم السابق القانون أن من الرغم وعلى
إقام وإلغاء الهوية بطاقات سحب ولغاية االسرائيلية السلطات أن إال منها،غزة، وتهجيرهم القدس في الفلسطينيين ة

القدس مدينة ضواحي في المقيمين حتى أو فيها المقيمين المقدسيين عرض مما أجنبية أراض المناطق تلك اعتبرت
إقامتهم حق وإلغاء هوياتهم بطاقات لسحب عرضة العنصري الفصل جدار داخل أضحت التي تلك وخاصة العربية

القدس في  .الدائمة
 

مستنداتخاللمنالحياة،مركزباثباتالداخليةوزارةيزودأنالمواطنفعلىالقدسفيالحياةمركزأنثباتوال
  :وهيالقدسفيالسكنمكانأوبموقعتتعلقثبوتية
 ).يعملال(الشخصبأناثباتأو )الكلوشات(العملراتبقسيمة .1
 .الضريبةوثائق .2

 .الهاتففواتير .3
 .الكهرباءرفواتي .4
 .الماءفواتير .5
 .الوطنيالتأمينمخصصاتاستالم .6

محاممنخطيةبشهادةيأتيأنمنهتطلبالوزارةفإنوالديه،معأيالعائلةبيتفييعيشالمواطنكانإذاحالةفي
 .هناكيعيشبأنهيثبت
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# p>+ sA $! �{�	��� k�� d"'�57. 
ي فيما الحياة مركز سياسة عناصر أهم  :ليوتتلخص

 .القدسفيحياتهممركزيثبتوالمالذيناألشخاصمنالمقدسيةالهوياتبسحبوذلكاإلقامةإلغاء .1
 .الحياةمركزالثباتوالتعجيزيةالبيروقراطيةالطلباتوتعقيدالشمللمطلباترفض .2
3. $! �g��"=T H��� &'	h H���B �hb�N�� H��� �g'���� _�'	h $! ��a{@� s�"=T �!� Q�U=�� s"V

H@� R��A �Z� &W�G� &�M>��� &aq�� �+ �g'���� �
B Q�A �Z� Y�Z�58. 
القدس في االقامة حق من الفلسطينيين تجريد حول احصائية معطيات
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الداخ وزارة فيوبدأت االسرائيلية يقيم1993لية ومن المقدسية الهويات حاملي من القدس في المقيمين بفحص م
بين ما المدينة حدود خارج للعيش انتقلوا الذين المواطنين عدد بأن ويقدر حدودها، و50خارج تم) ألف 80ألف وقد

ال هذه تنفيذ خاللها تم التي الفترة هذه وعرفت القدس، من إقامتهم بإلغاء الصامت"قرارات  ".التهجير

القدسخارجالمقيمينعنوالكشفالقدس،فياإلقامةوإلغاءالهوياتسحبسياسةفيدائبةالداخليةوزارةأنشكوال
والحدود،المعابرعلىالهويةبطاقاتتصادرأصبحتوحيثالقدس،فيالوطنيالتأمينمؤسسةمعبالتنسيقوذلك

أصحابها،علمدونالسجالتوعنالمركزيالحاسوبعنالسكانقيودبإسقاطاالسرائيليةليةالداخوزارةقامتوأيضا
 .الوزارةلمكاتبالمقدسيينالمواطنينمراجعةعندالهوياتسحبجانبإلى

 d=CM� �OM tA�>+ j	;
 �Q�=��� Q�! >�AB �+ )70 ��B ($V�;+ �	CPWB �'��g+ Q��;aM `
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b���P��� $��N=�a�� – $��[�>V�� $! 13/9/1993H _�OW p���� &��G���� &���[�>V�� �+ �gT�b�>�# dC=M _�'	g�� &�V�;��� �+ 
���{�	��� �����N=�a��61 . 

  :أنظر
 .الداخليةوزارةحسبتجريدهمذريعةيبين )45(رقمجدول�

 .2000 – 1996البيانمصدرحسبالمصادرةالهويةبطاقاتقضايايبين )46(رقمجدول�
 .م2000- 1996مختارةبياناتحسبالمصادرةالمقدسيةالهويةبطاقاتيبين )47(رقمجدول�
 .م2000- 1996التصنيف،حسبالمصادرةالمقدسيةالهويةبطاقاتتوزيعيبين )48(رقمجدول�

 +2001-1997المصادرةذريعةحسبالمصادرةالمقدسيةالهويةبطاقاتتوزيعيبين )49(رقمجدول�

الفلسطينية االقامة الغاء في الداخلية ووزارة الوطني التأمين مؤسستي   62دور
والبيروقراطيةالعنصريةتمارساناللتانالمباشرتاناألداتانهماالداخليةووزارةالوطنيالتأمينمؤسستيأنشكال

عائالتهمشمللجمعأماالشرقيةالقدسفييمينكمقبحقوقهميطالبونألنهمالفلسطينيين،المواطنينعلىالخناقوتضيق
 .هوياتهمفيأوالدهملتسجيلأو

مثال،أوالدهمتسجيلأوشملهملمطلبرفضأوللفلسطينييناالقامةحقالغاءإلىاإلسرائيليةالداخليةوزارةتعمدعندما
جمعوظيفتهمومحققينمخبرينديهاليعملالمؤسسةوهذهالوطني،التأمينمؤسسةمعالشأنبهذاتتعاونفإنها

الوزارةلدىفيكونالداخلية،وزارةإلىالمعلوماتهذهوتمررالشرقيةالقدسفيالمقيمينالفلسطينيينعنالمعلومات
فإذا .الشمللمبنطاقالسنويالتصريحتجديدأوأطفالتسجيلأوشمللمطلبلهايقدممواطنأليالكافيةالمعلومات

فيمثالاوالدهلتسجيلالداخليةلوزارةطلبوقدمالقدس،حدودخارجيعيشالدائمةاالقامةحقيملكالذيواطنالمكان
وتلغىهويتهتسحبأنفإماولذاالقدس،حدودخارجالعيشبحجةمرفوضالطلببانعليهتردبسهولةفانهاالهوية
علىتكونالداخليةوزارةبأنللطلبالمقدمالمواطنويتفاجأة،الشرقيالقدسفيحياتهمركزيثبتأنعليهأوإقامته،
 .عائلتهوعنعنهالمعلوماتبجميعمعرفة
معقدةطلباتمنهمالطلبعندالفلسطينيينالمواطنينبحقومهينةتنكيليةسياساتاإلسرائيليةالداخليةوزارةوتتبع

 عائالتهمشملوجمعالقدسفيالدائمةاإلقامةحقنيريدوالمواطنينهؤالءألنوذلكلهاداعالوإجراءات

Q�A� 	�{�	+ ,�;�� &��>��� Q	��O' F�� �g�O��>+ p���� k�P��� �'�;�� p���	� �&��G���� I�
 �	M�N�� s'	N�� �+ ���{�	��� 
�'v�� Q�>���'  ��G k�P��� x��=�� �g� �	G���M b�>�\ ��gTf+�O+ k�# d��� &�+�O+ $a�	+ p���� �&��G��� ���{�	��� .>��V�� 

<K	�� �=a� �OM ��;���� k�# k�P��� �'�"�� $! &;N�+ ©���� x�>� �v�� ��B��P' >�AB &?��
 �|�>g�+� I�
 R���� >�M�	{ 
                                                 

ذكره  61 سبق مصدر الدويك،   .موسى
62    ����h >�^t�� �Q�>G�� >�"g��� �R+���� b���# &+��� �����N=�a�� �+ �,�;�� ���+ `PV ]>AZ.  



 

����{�	��� �	M�N��! ��@�  ��G k�P��� k��� sG�+ &N;� ¡��a��� �$�+�� �+B �	M�N�� $����� 	g! $+>' k�# ��auT w�q�� �� 
��sG��� �	M�N��� I����� ���' sP� �&M�	P�� Q� ������� $! ]vh >�M�	N�� &?f��� �� ���' _���V Y�Z� $T��� �{�	������ H��T� 

���+�O+63.  
األو علىوفي الموافقة تمت التي الحاالت بالغاء تقوم عليها بناء والتي جديدة سياسة الداخلية وزارة تنتهج األخيرة نة

الفلسطيني المواطن أقرباء أحد أن بسبب سنويا التصاريح تجديد بها تم والتي سنوات عدة منذ الشمل جمع طلبات
هذا أن رغم أمنياً، خطراً يشكل الشمل جمع لطلب سنواتالمقدم عدة منذ الوزارة لهذه معروفاً كان  .الخطر

���OT� p���	�� �gT���>;M ]vh k�� ��P�� )3 ($! Q	��� b���	N��  2003�H �v��� b��M &��� �� kNO' z'>�T &+��# Q�U=� 
`{����� �Z# �>� >'�� &��G���� �Y�Z b��M� k�� ��>� �+ ptg�B �+@� )��M���� (Q�M �vh Q�=�\� �B �
B ���>! ���[�� �+ �U���� 

QB �	�U�' |�>NG |���+B k�� �&����� k�
� H	��� �� ��' �'�;T _�V����� &�UC��� �K ]vh &V��=�� �vg�� �	K	��� �� x>N' H�+B 
b�q;�� k�
 H	���64. 

� R��� p���� &��G���� H	;T k�
 H	��� MdC= _�'	g�� &�V�;��� Y«��@ �'v�� �	��
 k�� _��=�� &�P��B )>�^ &�=�"�� &������ (
�B �'v�� �gO+ &+��� $! &��� �F>GB � ,���T ]vh &V��=�� |����
 k�� >M�O��� ����C��� �ZL! �>�� ��	��� QB �vh $V�;��� Y��' 

&�=�� ��M >G� H	;' vG�M ��'	h &�V�;��� �C�+� |�M��A ��V�|� ��a' dC=M ��'	h �U�f�+� &�=�� ��M �>G� ��B� `C' �� ���«�V�� 
k�� �vh ��>;�� �fG )45 (|�+	' H�+B p���� &��G���� $��� �!>T �+ �g�g� ]vh _�!��«�V��65. 

 
 الدوليالقانونوقواعداالقامةالغاء
k�� �^>�� �+ &���>�+ &��	���� `C�� $! &+���� $! �`�?�	�� _��h�O���� �&������ �# QB `
 �����N=�a�� &W�uM� $! &�'�+ 

�,�;�� ~>O�' ��g��f� ��>��V�M �+ sP� �f�
�� �$��[�>V�� Y�Z� �+# ��OM��M $a����B  ��G �{	�� Y�Z� ���W�M ����	� 
_�O'>�T� &���[�>V� ��gT k�# b���# `
 &+��\� &�[���� $���N=�a� ,�;�� ��>����& Y�Z `C�� �v�� z�+ �g� �OM QB �K &�'���� H�� 

1967H .�vg! Q	��;�� <���� ����	;�� &���@�� $��� _��W �OM y>
 H�� 1967H �	�uM &�'�+ ,�;�� ��� �g� ��V $�	��� 
|�;!� ���	;� Q	��;�� �$����� Q	��;��� $��=��� �$����� Y�Z Q@ ,�;�� $h bt� � Bt"�' �+ $K��@� �a��&���N= $��� R��
B $! 
H�� 1967H �g�f�
�� �"� �� s�� �>U=� �z�=+ �v�� Q�! H�U
B &���aT� ���� H�O� 1949H $h &P��	�� `�PN��� k�� Y�T 

�$K��@� I�
 R���W s�[�>V� k�� ]vh &���aT�� ©'���M 6/7/1951H66.  
�;!�� H�U
@ p����� &V��=�� �+ &���aT� ���� &OM�>�� <quT $K��@� &��C��� ��M �g�! ,�;�� &'��C�� p���	�� $! H�U
B ]vh 

&���aT�� J�T� p����� &V��=�� k�� �+ $�'  "`PNT� ]vh &���aT�� �>"�M b�M �B ��t� �B �f�
� _��� p��}�� ���� $! p����� 2 � 
	'�� `�PNT ]vh &���aT�� $! $K��@� &��C��� �OM H�� �
�� �+ b�g��� _����O�� &�M>C�� ��	M �H�� <+� Y�Z Ht��T &��� �f�
�� 

H�U
�M ��	��� &������ �+ ]vh &���aT�� :�+ 1-12 �27 �+� 29-34� 47� 49� 51� 52 � 59 �+� 61-77 �143 Y�Z� ��	{ p�+ 
�f�
�� �+ R+�� ]vh ���&�� ,���T �[��� &+	UC�� $! $K��@� &��C���67. 

��A QB _�N�V �f�
�� � <�N�=T QB �>PT �gT�b�>�# ]�"T $�{�	+ &�'�+ ,�;�� &"CM �g�B �� R�K &�'���� �g��# �OM H�� 
1967�H Q@ Y�Z �����' &
�>W <+ J� p����� )47 (�+ &���aT\� &OM�>�� ��$�� J�T k�� ��B  "� H>C' ��u}@� Q	��C��� 
�'v�� Q���	' $! �B ����� s�C+ ��M ��
 �� &'�M &�a�A �+ ��a���� ]vgM �&���aT�� b�	V dP=M �B >���T B>N' &"��� �B j�aT� �;O' 
��M _�N�V ����\� s�C��� &���� ��f�
�� HB Y�vA dP=M H��� ]vh &����� �qM sA �B bt� �+ �$K��@ &��C���68. 
�v�� �+ >�^ $�	��;�� QB �>PT _�N�V �f�
�� $��[�>V�� �gT�b�>�� dC=M &'	h $�{�	+ &�'�+ ,�;�� �����V# k�# p�����11/B �+ 

"Q	��� �	G��� k�# s�[�>V� "Q@ �vh Q	��;�� s{�M ���u+� p����� )43 (�+ &���aT� ��h� $���� � z��T �_�N�= �f�
�� F	V 
_��
fW &���+ p���C+� &'��>K� H����� H�O�� �B $���� �+@� ��;��M �v�� ��q�;T p��>q�� �&'>U=O�� I�
 � �	"' �g� QB 

���T &!�A ��	�B _�O'>���� ��M� >���� �� �g�	K	+ �B �g���	T ��A �	"'� QB >��T �B ��OT ��K�@� &�O'>���� &�[�q;��� 
��������&� �&'�������� �Z#� �T Y�Z ��L! ��O�' k�� s�C��� ��� Y�Z p���>+ &C��+ dO��� x��>�� RCT ��f�
�� ��A >��T 

p����� )43 (�+ &C[� ��h� ��B d"' k�� �[�;�� �f�
��M QB H>�C' ����	;�� p�[�=�� $! ������ <K�u�� �f�
f� �+ �� �vO�' 
�Y�Z >�^ ��B �	"'� >�=aT OT�v H�>�
�� k�� ��B z�P' �[�;�� �f�
��M QB �>"' �+ d^>' �+ _�>������ $! ����	;�� 
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_�O'>����� p�[�=�� $! Y�Z ������ Q@ Y�Z >P�O' |�M���^� >�^ ��>�+ j	;C� p���=��69. 
القدس في االسرائيلية الداخلية وزارة تتخذها التي االجراءات جميع فإن الفلسطينيينلذلك من المدينة مواطني بحق

العام الدولي القانون ألحكام مخالفة اجراءات التي. هي للقانون العامة والمباديء االنساني الدولي القانون وقواعد
إلى تستند االجراءات هذه ألن المتحدة األمم اسرائيل"أقرتها إلى الدخول في" قانون وتعديالته1952الصادر م

ل به يكون1974عامالملحقة وبذلك التشريع رخصة للمحتل يمنح ال العسكري اإلحتالل وهذا القدس، احتالل بعد م
جائز وغير له أصل ال  .القانون

 
المواليد  تسجيل

 �M <���' �+ �a� �fP�� $! ����� �'v�� ��a{@� z��T �s�[�>V# �	G�M &W�u�� &��	��;�� _f'�O��� QB ���� ���O���� �+
�+ y@�  ��L! &�[�� &+��# ��gO+ �'	M@ ��	' �v�� saN�� QL! &���[�>V�� &��G���� p���� &V��V d=C! �&��	��;�� &�
����

 p��g} kNO'� p���	�� $! s"=' Y�Z �OM �$��U=�� s"=�� $! s"='� �g�! ��	�' $��� ka��=��� �+ &'	h ��� ���='
�'	g�� _���NM `C�+ $! s"='� &'	h ��>M �f�����'���	M &W�u�� _.  

�+B �Z# ���� saN�� �'	M@ ��h�
B $V�;+ >G@�� �+ &aq�� �B ��N� pt^ <K	��! ���u+ _�b�>���� �Y�vA I�
 � kNO' ��� 
&'	g�� $! ]vh &��C�� �+ ka��=��� sM d"' k�� ��hB �'�;T d�{ p���	� &��G���� ���"=�� .|�!fG ��P� 12 �+ "Q	��� �	G��� 

s�[�>V�" �v��� ~>a' QB saN�� �v�� ��	' $! s�[�>V� �� �a� &��U��� &��	��;�� $��� �@ �+ �'����70¡ æ`PNT$!]vh
&��C��p�����)12( �+ �_f'�O��� �$��� �g��: "��B $! &��
 &K��O+ $�� >+@� $����� ���! `�O�' z��M saN�� �a� &��U��� $��� 
RC�+ �y£� ��' RP�� ��! �+ sP� p���� &��G����."  

 �+���� �"�' Q����	��  �>G� p��g} �f�+ saN�� f! ��	' �� ��� �&'	h d�	�'� �g��� b�M _�b�>�� s�"=T saN�� �'�;�M d�{ 
"=T�s� &��>O�� s�"=T saN�� �C�+� ��� &'	h d�NT &��G���� &���[�>V�� _�P?# QB tA>+ p��C�� $! ,�;�� I�
 � ��' ���"=T �# 
��� |�+��T�A���� QB tA>+ p��
 &�[�O�� 	h ,�;��71 .�vh� b�>�\� w�=P�� |��P=� �+ �U���� QB >��=' >g}B &�'	{ k�
� _�	�V. 
تسجيلأما أن والمعروف ذلك، غير واألب القدس األم إقامة مكان الشرقية، القدس من لزوجين أبناء وجود حالة في

السكن مكان وفق يتم دائرة/ األطفال في تسجيلهم يتم الدائم اإلقامة مكان هي القدس تكون فعندما الدائمة، اإلقامة أو
على حصولهم مع األم وهوية للقدس التابعة زرقاءاإلحصاء هوية على الحصول في حقهم مع إسرائيلية، ميالد شهادة

القانونية السن بلوغهم . بعد
عام الجديدة السياسية االعتبارات ومع أنه األوالد1994غير تسجيل ربط منها جديدة إجراءات الداخلية مكتب اتخذ م
الشمل للم طلباً قدم ما إذا النهائي األب . بوضع

يتغير بدأ الوضع سنةلكن مطلع مع جديد وبعض1996من الفرد عن الدفاع مؤسسة ضغوط بعد وبالذات م،
أوالً شمل لم طلب وجود لمسألة النظر بدون الملفات في البت فبدأ . القانونيين،

أول تشرين نهاية مع الوضع انفرج الدائمة1996/وعليه اإلقامة على اعتماداً األطفال تسجيل بقبول بالبدء وذلك م،
ويطلبلألم هذا الطلب، مقدم أقوال عكس ثبوت حالة في ذلك سحب في حقها الداخلية وزارة اشتراط مع القدس، في

مقدم إقامة توضح الداخلية، إطار خارج أطراف من معدة تكون قد خاصة، مذكرة على التوقيع صاحب مقدمة/ من
القدس داخل الزواج منذ بطاقة. الطلب على الحصول لألبناء ويحق سنهذا بلوغ عند القانون حسب ) 16(الهوية
مقيماً أم مواطناً كان سواء . عاماً،

سن بلغوا الذين األوالد ببعض المتعلقة الحاالت بعض باشتراط)عاما16ً(وسجلت الهوية، إصدار عملية كتأخير ،
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2004 .  
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بعض هويات سحب بهدف النهاية في كله وذلك القدس، في الدائمة إقامتهم تثبت وثائق وبالتاليتقديم القدس سكان
المدينة في إقامتهم . إنهاء

عام تسجيل2005وفي منع تقرر عليها بناء والتي الداخلية اللوائح على آخر تعديل باجراء الداخلية وزارة قامت م
بامرأة الزوجات تعدد أن بحجة وذلك أخرى أودول غزة أوقطاع الضفة من ثانية امرأة تزوج الذي المقدسي أطفال

االسرائيليأخرى القانون حسب جنائية مخالفة هؤالء. يعتبر تسجيل برفض الداخلية وزارة باشرت ذلك على وبناء
رسمي بشكل  . األطفال

��	'� H	��� �+ y��;' )10.000 (sa{ Q	��O' $! ,�;�� &��>��� >�^ ���"=+ $! &'	h ��g'���� ��;T� &P=� ��a{@� >�^ 
�'���;�� k�� s�"=��� $! ,������ &�+	UC�� �B $;�T  fO�� dP=M H�� �g��"=T y )23.6(%72. 
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X��;�� O[��� 
 ��#�� �* !-<�(��  

مقدمة
اإلسرائي السلطات قامت القدس الحتالل األولى أيامها العربيةمنذ القدس في بها معموالً كانت التي القوانين بإلغاء لية

رقم األردنية والتعليم التربية قوانين ضمنها ومن االحتالل، الحكومية1964لعام) 16(قبل المدارس ووضعت م،
سلطة تحت الثانوية المدارس وضعت بينما اإلسرائيلية، المعارف وزارة سيطرة تحت واإلعدادية بلديةاالبتدائية

اإلسرائيلية آنذاك. القدس التربية مدير واعتقلت القدس، لمحافظة والتعليم التربية مكتب إغالق على أما. وأقدمت
األهلية المدارس/ المدارس هذه على باإلشراف لها يسمح قانوناً االحتالل حكومة سنت فقد القدس في وقد. الخاصة

رقم تحت القانون هذا وزارةم1968لعام) 564(وصدر إشراف تحت األهلية المدارس جميع بوضع القاضي
القدس. المعارف بلدية في المعارف إلدارة الثانوي التعليم وتبع بأجهزتها، ومنهجياً إدارياً العربية المدارس وألحقت

اإلسرائيلية المعارف ألجهزة األساسي التعليم تبع .فيما
 

 القدسفيالتعليمتهويد
سلطات هدف كان هولقد العربية المدارس في الفلسطيني التعليم بحق اإلجراءات هذه من :االحتالل

بالعلوم� المتعلق وبخاصة إسرائيل في العربية المدارس في به المعمول اإلسرائيلي المنهاج تطبيق
تث على اإلسرائيلية والتعليم التربية فلسفة وتركز والمجتمع، والجغرافيا كالتاريخ البحتة قيفاإلنسانية

والوالء تواجده أماكن مختلف في اليهودي الشعب وحدة وتأكيد الصهيونية، باأليديولوجية اليهودية الناشئة
اإلسرائيلي الشعب بتفوق واإليمان للدولة عنه. التام غابت قد العربي التعليم فإن اآلخر الجانب وفي

لإلن جذور أو روابط أي من وخال اإلسرائيلي، المنهاج في العربيالقومية بشعبه الفلسطيني سان
األخرى العربية والشعوب  .الفلسطيني

الغربية� الضفة في الفلسطينية بالمدن ارتباطها وإضعاف المقدسة المدينة على الكاملة  .السيطرة
� &"��� _�b�>��� &���[�>V\� Y�T R;C� ���O���M $! ,�;�� �'>��� pth &a��� � ��tT �h��?� &�P�=�� k�� �O��&�� &����O��� �OM 

$��	
 ��OM�B |�+�� �+ �g�f�
� �&�'���� �;! R+�� ���O�M �'>'�+ ����O+� $! ,������ &�M>O�� � Q	��C' _fh�+ &'	M>T &��!� 
z��T �g� `
 &V���+ &�g+ ����O��� |�>��U! �g�+ Q	��C' _���g} &'	����� &+�O�� ��� �;T _�N�V �f�
�� `�PN�M ���O��� �\��$+�t 
��� ~>aT k�� b����B �	+B &P�N�� s�"=T ��g[��MB ��A R�aT p>h�� y>=��� �+ ,������ .��� z��T _�=V���� &��{	�� 

J�G�>��� b��P� ,���+ p�'�� <�V	T� ,������ &�[�;�� $! R�	�� �v�� Ht�T ��! y�CWB _���;O�� <!�M &!�A ��	�B d[�>q�� 
&'��P�� sG���� d[�>q��� �!�K\�& .��'� �g��+�O+ Q�U=A ,�;�� &�M>��� <+ ��O�� QB j��a�� >�PA ��g��M $! _�'	�=+ &��O��� 

sG����73. 
بعد إسرائيل المدارسوطبقت في مطبقة كانت التي المناهج القدس شرقي في الحكومية المدارس في مباشرة الضم

األخضر(العربية الخط المتواصلة)داخل ومطالبتهم المناهج رفض على العربية القدس مواطني إصرار إزاء ولكن ،
األر المناهج إعادة إلى إسرائيل اضطرت األردنية المناهج على باإلبقاء عاموالملحة الثانوية للمدارس م1976دنية

عام االبتدائية المدارس الرسمية1981وإلى الحكومية المدارس تقوم أن على جانبها من أصرت إسرائيل أن غير م،
عن العربية القدس مواطنو وعبر األردني، المنهاج جانب إلى اإلسرائيلي المجتمع حول ومساقاً العبرية اللغة بتدريس
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إس لسيطرة المدارسرفضهم وإدخالهم الحكومية المدارس من منهم كبيرة أعداد بسحب أبنائهم تعليم عملية على رائيل
عام ففي الخاصة، المدارس طلبة أعداد زيادة إلى ذلك وأدى األردني، المنهاج تدرس التي م1980-م1979الخاصة،

مقابل%) 45(كان وذلك الخاصة المدارس في العربية القدس طلبة عام%)24(من وفي مباشرة، االحتالل قبل
إلى1990/1991 لتصل النسبة ارتفعت المدارس%)55(م في الطلبة أعداد في الزيادة هذه أن المؤسف ولكن ،

اإلسالمي للوقف التابعة المدارس في وخاصة المدارس هذه في مناسب ونوعي كمي توسع يرافقها لم الخاصة
الخيرية . والجمعيات
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 األوقافمدارسإنشاء
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 الفلسطينيالمنهاجتطبيق

تطبيق تم الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم عامومع من اعتباراً الفلسطيني األوقاف1994المنهاج مدارس في م
الغوث وكالة ومدارس الخاصة عمدت/ والمدارس فقد والمعارف، البلدية مدارس في المنهاج تطبيق عن أما األونروا،

حذف إلى اإلسرائيلية الفلسطينية"السلطات السلطة الفلسطيني" شعار للهوية سافر تحد في الكتب غالف ة،عن
التاريخية الحقائق ويزيف الجغرافية الحقائق يشوه بمحتوى تأتي التي والمدنيات العبرية اللغة تدريس وفرضت

األصيلة العربية والثقافة الحضاري واإلرث اإلسالمية العقيدة ويشوه .ويطمس
 
 
 
 

��#�� �* !-<�(�� V<= �*�L��� R����76 
 

1 .,���+ &N�=�� ��{	��& &���N=�a��·  
فيها على) 12540( يوجد موزعين نسبة) 37(طالباً ويشكلون القدس% 18مدرسة، طلبة  .من

الخاصة. 2  المدارس

على)  13637(يوجد موزعين نسبته) 45(طالباً ما ويشكلون القدس%) 20(مدرسة، طلبة .من

األونروا. 3  مدارس

على) 3747(يوجد موزعين نسبته) 7(طالباً ما ويشكلون القدس%) 6(مدارس، طلبة .من

والمعارف. 4 البلدية  مدارس

على) 37881(يوجد موزعين نسبته) 46(طالباً ما ويشكلون القدس%) 56(مدرسة، طلبة .من
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للمدارس المقدمة  المساعدات

حوالي وتتلقى مساعدات%) 90(هذا الخاصة المدارس كلمن على تدفع حيث اإلحتالل، بلدية من شهرية مالية
بين ما العلم) 1200 – 500(طالب مع المعلمين، رواتب من نسبة دفعها إلى إضافة الدراسية، المرحلة حسب شيكل

لسن بالنسبة والمعارف البلدية بتعليمات والتقيد المدارس، إلى العبرية اللغة بإدخال مشروطة المساعدات هذه أن
وغيرهالقب .ول

المالية المساعدات وصول تمنع األخيرة هذه فإن االحتالل، بلدية من مساعدات تلقي الخاصة المدارس رفض حال وفي
مدرسة المدارس، تلك بين ومن البنوك، خالل من العربي(لهم الطفل حوالي) دار تتلقى كانت دينار 18(التي ألف

السعودية) أردني العربية المملكة من المدرسةمساعدة رفض بعد وخاصة خانقة، مالية بضائقة تمر اليوم فهي لهذا ،
مؤسسة من بند USAIDمساعدة على التوقيع واإلرهابيين"الشتراطها اإلرهاب مع والتعاون دعم  ".عدم

 
القدس مدارس منها تعاني التي والعراقيل  المشاكل

وا التربية مستقبل تهدد خطيرة مشاكل من القدس مدارس العربيتعاني الوجود مجمل وتهدد المدينة، هذه في لتعليم
فيها، واإلنتاج العمل سير على مباشر بشكل وتؤثر الداخل من بالمدارس يفتك ما المشاكل هذه فيها،ومن الفلسطيني

في وتتمثل استراتيجي، طابع ذات أخرى :ومشاكل
 

المدارس .1 على المشرفة الجهات  تعدد

والبل المعارف وزارة الفلسفةتسيطر عن التربوية فلسفتها تختلف حيث القدس، مدارس من كبير عدد على دية
المدارس عن لها الخاضعة المدارس وتعزل ومقاصدها، غاياتها يخالف نشاط أي وتمنع الفلسطينية، التربوية

مدار على اإلشراف جهات تعدد فإن وبهذا أيضاً، السلبية جوانبها الخاصة للمدارس أن كما القدساألخرى، س
خريجي بين المشترك العمل من سيصعب مما ووطنياً، فكرياً متجانسة غير أجيال تخريج على ستعمل العربية

النظر ووجهات التصورات الختالف المدارس .هذه
 

علوي.2 تربوي لجسم الخاصة المدارس  افتقار

هؤال%) 20(يوجد أن يعني الذي األمر الخاصة، المدارس في القدس طلبة السيطرةمن تحت جميعاً ليسوا ء
أسلوبها مدرسة لكل حيث المدارس، هذه بين التنسيق غياب ظل في مباشر، غير أو مباشر بشكل العربية

والتربوية العلمية الناحية من والتنسيق اإلشراف على تقوم عليا تربوية قيادة انعدام مع الخاصة، . وطريقتها

ا البيئة مواصفات تختلف ثانية جهة الالمنهجيةمن واألنشطة التّحتية والبنية المعلمين نوعية حيث من لتعليمية
للمقدسيين األمان صمام تعتبر والتي األوقاف فمدارس المدارس، نوع حسب التعلّم ومصادر المساعدة  -والمرافق

المقدسيين حق تأكيد عاتقها على اإلحتالل–أخذت ا–تحت في التعليم عروبة على والحفاظبالمحافظة لقدس،
المدارس هذه وتمتاز والوطنية، الدينية ورموزنا وتاريخنا وعقيدتنا بنا الخاصة وثقافتنا الوطنية هويتنا على

قليلة تسرب ونسب وتربوي إشرافي نظام فيها ويوجد مقرراته، بكافة الفلسطيني للمنهاج  .بتدريسها
 

3. jf^# ,�;�� $! ��� Q�UV &aq�� &�M>���77 
لعدم القدس، لمدينة الغربية الضفة فلسطينيي دخول مسألة على شطريها توحيد منذ شديدة قيوداً إسرائيل وضعت
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التواجد من والتخفيف الغربية الضفة عن القدس فصل تأكيد إطار في وذلك اإلسرائيلية، المقدسية الهوية حملهم
الم في اليومي ومؤسساتهاالعربي إلى. دينة للوصول تصاريح الغربية الضفة هوية حملة من المعلمون ويحتاج

للوصول التصاريح هذه منحهم في كبير بشكل وتماطل االحتالل سلطات ترفض حيث القدس، في عملهم أماكن
عملهم أماكن وا. إلى التربية ومنها المدينة في الحياة مناحي مختلف على اإلجراء هذا أثر .لتعليموقد

التربوية بالبرامج أضر مما مدارسهم، إلى الوصول من والمدرسين الطلبة من الكثير منع المتكرر فاإلغالق
هناك .والتعليمية

4. �"��;��� ]S������ Z�[&��� O[��� ���S  
ا يهدد جديد تحد أمام وضعها المقدسة المدينة حول العنصري الفصل لجدار االحتالل سلطات إقامة لمسيرةإن

من أكثر الجدار هذا جعل حيث صغارهم) آالف 10(التعليمية، يتلقى السور، خارج المقدسية الهوية حاملي من
القدس لدخول الضفة هوية حامل يواجهها التي الظروف لنفس ويتعرضون الجدار، داخل .التعليم

مشقة والتعليم التربية سلك في والعاملين والمعلمين الطالب مئات الوصولويواجه سبيل في الحواجز، على بالغة
التالي النحو على سلباً ذلك وينعكس عملهم، أماكن أو مدارسهم  :إلى

التعليمية� العملية تشويش إلى سيؤدي مدارسهم إلى المعلمين وصول منع أو  . تأخير

والطالب� المعلمين منهم–توقيف الذكور األخص للتفتيش -على وتعريضهم الحواجز على
دخولهموا ومنع أحيانا والضرب واإلهانة لإلذالل تعرضهم إلى إضافة طويلة، لفترات النتظار

أخرى أحيانا  .الكامل

مدارسهم� من الطالب تسرب في سيساهم يوميا الدوام انتظام  .عدم
رقم :أنظر القدس) 50(جدول في التعليم قطاع على الفاصل الجدار تأثير  .حول

 

أنظر
القدسلبلديةالتابعةغيرالمدارسحولرقمجدول�
القدسشرقيطلبةخدماتهامنيستفيدالتيالفلسطينيةالغربيةالضفةجامعاتأهمحولرقمجدول�

 األبنية .5

مستأجرة سكنية بيوت عن عبارة وأبنيتها فقيرة، للمدارس التحتية عن -األبنية السنوية إيجاراتها ) ألف 600(تزيد

ك_ دوالر بأعداد الطالب الستيعاب مؤهلة إضافةوغير ومالعب ساحات لوجود وتفتقر مكتظّة، وصفوفها بيرة،
بين ما للطالب المتاحة المساحة تبلغ حيث والتعليمية، الصحية الناحية من مالئمة غير أنها  -  2م 5¡0( إلى

إلى)2م9¡0 بالمتوسط تصل العالمية النسبة بينما مناسبة)2م0¡2 - 2م25¡1( ، أراضٍ توفر عدم جانب إلى ،
اإلحتالللبناء بلدية تفرضها التي التعقيدات بسبب البناء رخص على الحصول صعوبة أو عليها، .مدارس

 

 المدارسفيالعاملينرواتب .6
ÃÏì ÚÏã ÏÝÚ ÑæÇÊÈ ãÚáãí ãÏÇÑÓ ÇáÞÏÓ ÇáÊÇÈÚÉ ááÓáØÉ ÇáæØäíÉ æÇáãäÎÝÖÉ 
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ÃÕáÇð¡ æÇáÅÖÑÇÈÇÊ ÇáäÇÌãÉ Úä Ðáß Åáì ÊÓÑÈ ØáÇÈ åÐå ÇáãÏÇÑÓ æãÏÑÓíåã 
ÈÔßá ßÈíÑ Åáì ãÏÇÑÓ ÇáÈáÏíÉ¡ المدارسفيالتعليميةللوظائفالجددالمتقدمينمناألغلبيةوامتناع

تتناسبإداريةعالواتيتلقّونالعليهاوالمشرفينالمدارسمديريأنإلىإضافةالفلسطينية،للسلطةالتابعة
األمراإلسرائيلية،السلطاتمنعليهمفروضةالماإلجباريةالتأميناتمنأيالمؤسسةتدفعالكماعملهم،وحجم
. الوظائفهذهطلبعلىالقدسهويةحملةإقبالعدمعنيسفرالذي

 
7.�U ��#�� ����� �* F���L(T� OW�L��� �sW� @P79: 

الدراسة- غرف في  . النقص

المختلفة- للنشاطات القاعات في حفالت،ا(النقص محاضرات،  ..) جتماعات،
األساسية- التعليمية التخصصات في الحاد العربية،(مثل: النقص اللغة اإلنجليزي، الفيزياء، الرياضيات،

 .(التكنولوجيا

أنواعها- اختالف على المختبرات في  .النقص

للمدارس- التابعة والساحات المالعب في  .النقص

لمباني- صيانة لعمليات  .المدارسالحاجة

والنفسيين- االجتماعيين المرشدين  قلة

ملحوظ- بشكل النظافة قلة من تعاني التي المدارس على سلباً يؤثر الذي األمر األذنة في الحاد النقص
استيعابه .يصعب

 
 
 

<K� ,���+ &'��P�� ���O���� $��� �qT )56 (%�+ yf{ ,�;��80 
القدس- مدارس على اإلسرائيلية السلطات سيطرت المقدسة للمدينة احتاللها فعشية سابقاً نوهنا كما

وهي األردنية، الحكومة عهد في قائمة كانت حيث) أصال(التي الغرض، لهذا أسست مدرسية، مبانٍ
بإض والبلدية المعارف تقم مالم وكل االحتالل من األولى عاما الثالثين خالل جديدة أبنية افة

األخيرة العشر السنوات في أما مستأجرة، سكنية وأبنية غرف هو عشر -أضافته أضافت فقد
عن يزيد لما بحاجة القدس مدارس فإن ذلك ومع مختلفة، مناطق في ضخمة جديدة ) 130(مدارس

باستيعاب العجز لتغطية صفية لعامغرفة  .م2006/2007الطالب

جودة- أن كما نموذجية، صفية وغرف مناسبة تحتية بنية بتوفير المدارس هذه من قليل عدد يمتاز
غالبا مالئمة غير  .التعليم

وهذا- والمعارف، البلدية مدارس في العربي التعليم على حقيقي وتعليمي تربوي إشراف يوجد ال
التعليم مستوى تدني  .يفسر

وإعطائهمض- المعلمين تأهيل إعادة في المعارف وزارة اهتمام وعدم المعلمين، تأهيل مستوى عف
التعليمية كفاءاتهم لرفع الضرورية  .الدورات
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بنسبة- وتزيد المعيشي، للمستوى ومناسبة مرتفعة، الموظفين مقارنة%) 100-%60(رواتب
األخرى والمدارس األوقاف موظفي  .برواتب

تولي- الثانويلم التعليم ألن لها، التابعة المدارس في كافياً اهتماماً الثانوي التعليم االحتالل سلطات
والوسائل بالمختبرات المدارس لتجهيز الالزمة األموال تنفق ولم األساسي، التعليم من كثافة أكثر

الالزمة  .التعليمية

ا- سلطات اهتمام لعدم المدارس، هذه في التسرب ظاهرة لقانونتفشي تطبيقها وعدم بها، الحتالل
عن التسرب نسبة وتزيد القدس، غرب في اإلسرائيلية بالمدارس أسوة التعليم وال%)10(إلزامية ،

المدارس هذه من المتسربين لمتابعة تتخذ مناسبة إجراءات  .يوجد
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طفللكلالمجانياإللزاميالتعليمتوفيرالحكومةيوجبوالذينفسهاإلسرائيلياإللزاميالتعليمنونقا�
فيالسكانسجلفيقيدالطفللهذاكانإذافيماالنظربصرفسنة،بينعمرهيتراوح
قانونيغيربشكلمقيمانوالداهكانإذافيماحتىأوالداخليةوزارة

علىتسهلبأناالحتاللقوةبصفتهاإسرائيلتطالبوالتيالرابعةجنيفمعاهدةمنالفقرة�
الئقبشكلبعملهاوالقياموتعليمهم،باألطفالللعنايةجهودهاتكرسالتيالمؤسسات،

فيالمتدنيالمستوىذيالتعليمحصرصريحبشكليمنعوالذيالتعليم،فيالتمييزضدالمعدالميثاق�
األشخاصمنفئةأوشخص

للجميعحقالتعليمأنيؤكدوالذياإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن�
تكافؤأساسعلىالتعليمفيالطفلبحقتعترفأنيجبالدولأنيؤكدوالذيالطفلحقوقميثاق�

الفرص
للجميعحقالتعليمأنعلىتؤكدوالتية،والثقافيواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوقحولالدوليةاالتفاقية�

بالمجانللجميعومتوفراًإلزامياًيكونأنيجباألساسيالتعليموأن
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مقدمة
يتأثرحيثالقدس،فيالصحيالوضع

منالمقدسةالمدينةوعزلوالعدواناإلغالقواستمراراالقتصادي،الحصارنتيجةالفقردةبزياالوضعهذا
القدس،فيالصحةقطاعتنميةعلىوتأثيرهاأخرى،جهةمنومتطلباتهاللطواريءالحاجةواستمرارجهة،
وفييةالطباالختصاصاتبعضفيالنقصحيثمنالصحيةللخدماتملموسبتدهورخطرهناكأنكما

ونقصوعالجهم،المخدراتمدمنيفيهابماوالتأهيليةالنفسيةالصحةخدماتوفيوالطوارئ،اإلسعافأنظمة
الصحيةالتنميةعلىتعتمدالتيوخاصةالشاملةالصحيةالرعايةفي
العامنذموذلكالقدس،هويةحملةعلىاإلسرائيليالصحيالتأميننظامفرضعلىاالحتاللسلطاتعملتوقد

فلسطينيصحينظاموجودوعدماإلسرائيليةللخططأسيراًالفلسطينيللمواطنالصحيالوضعجعلأجلمنم،
فعال
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الطبيعية. الخصوبةالزيادة معدل المنزل، في األفراد متوسط ،

أفرادخمسة
منأكثرهمأعمارمنهمسنة،منأقلأعمارهم .
ألفلكلالرضعاألطفالوفياتسنة،المتوقعالعمرمتوسط .
إشغالونسبةسرير،بهاإسرائيلية،غيرمستشفياتتسعالقدسفيتوجد .

األسرة
القدس،بلديةحدودداخلمنهمصحي،تأمينلديهم .

خارجها
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معاممنذالقدسهويةحملةعلىاإلسرائيليالحكوميالصحيالتأمينفرضتم .

منحرمواوبالتالياألقصى،انتفاضةخاللهويتهسحبتشخصحوالي .
السكانمنوطفل،ألفمنأكثرإلىإضافةالصحيةالخدمات

إلىتصلالقدسفيالمدخنيننسبة .

القدسفيالصحيةرعايةالخدمات
خالل من الصحية الخدمات تقدم

العلممعللمقدسيين،لحواليخدماتيقدموالذي، .
داخلصحياًمركزاًويوجدالمسجلينالمواطنينمنالكثيرمنالتأمينهذاسحبتمأنه

فيخاصةعيادةوتوجداإلسرائيلي،رضىالمصناديقمعتعاقدجميعهمالبلدية،حدود
ديسوأبووالعيزريةنباالوبيرالراموخاصةالمتبقيةالتجمعات

. 

منصحيةعيادة
إلىبحاجةالمديرية،القدسضواحيالبلديةحدودخارجسكانياًتجمعاًأصل
إلىتحويلينظامورابع،ثالثمستوياختصاصمراكزوثاني،مستوىصحيةعيادة

األهليةالمؤسساتمعتنسيقورقابة،إشرافأنظمةطواريء،مراكزالقدس،مستشفي
والجمعيات

فيهابماثانيمستوىطبية،مراكزثالثةخاللمنخدماتهاتقدمالتياألونرواالغوثوكالة .
هناكأنإالكبير،المرضىعددالقدس،مستشفياتإلىمناسبةتحويلوأنظمةإسعافسيارة
لألورام،المبكراالكتشافضمنهاومنوخدماتاختصاصاتمننوعيةخدماتإلىحاجة

وغيرهاالمهنيةوالسالمةوالصحة
. 

الصحةبرنامجضمنوذلكمدرسة،والصحيالعمللجانلمؤسسةتابعينمركزين .
مدرسيةعيادةوالمدرسية

الطبيةلإلغاثةمراكز .

المقاصدمستشفي .

المريض. أصدقاء

األرمني. العربي، األرثوذوكسي جمعية

األحمر. دتانعياالهالل

سبافورد .

القديمة. البلدة في البشارة سيدة
وجودرغمالخدماتهذهفيشديدنقصمنالقدستعانيالنفسيةالصحةالنفسيةالخدمات�



 

الطيبالصديقجمعيةلإلرشاد،القدسمركزالنفسي،اإلرشادمركزمنهاالمؤسساتبعض

�R�-�L(;���

أنظر

بالقدسالموجودالمستشفياتأهميبينرقمجدول�
القدسمستشفياتمنعددفيالصحيالوضعيبينرقمجدول�

السرطان،مثلواالختصاصالكفاءةذوينيينالمهأعدادفيعجزيوجدالبشريةالقوى .
والنووي،الكيماويالطبالنفسية،األمراضالتشريح،علماألنسجة،علىالرئة،أمراضعالج
العامة،الصحةاختصاصياألسنان،فنيوالفم،األسنانصحةالدم،أمراضواألدويةالعالجعلم

متخصصينالسن،وكبارالمسنينعلم،وغيرهدم،أعصاب،لهمتعددةاختصاصاتاألطفال
والتثقيفوالتعزيزالتغذيةاختصاصاتالتمرض،منوالقلبوالمركزةالمكثفةالعنايةفي

التمريضمنوالتأهيلاإلنجابية،والصحةالمرأةصحةالصحي،

الصحيوالوضعالجدار
فهناك غزة، وقطاع الغربية الضفة لمواطني صحياً مركزاً القدس أنتمثل إال الغربية، الضفة في متوفرة غير خدمات

ذريعة تحت مستشفياتها في العالج لتلقي القدس دخول من المحيطة والمنطقة الضفة مواطني منع في استمرار هناك
في للعالج المحتاجين للمرضى إعطائها رفض الغالب في يتم التي الالزمة التصاريح أو المقدسية للهوية حملهم عدم

المدينةمستشفيات على العسكري والطوق اإلغالقات خالل من العالج مراكز إلى الوصول من تمنعهم حيث القدس،
الماضين العامين خالل القدس إغالق إسرائيل به أحكمت الذي العنصري الفصل جدار كله ذلك وفوق

منالقديمةوالبلدةالقدسدينةمفيالفلسطينيةالمستشفياتداخلالصحيالوضعفيالتدهورمسئوليةإسرائيلوتتحمل
العنصريالفصلجدارإقامةبسببالمستشفياتإلىالوصولمنالغربيةالضفةسكانمنللفلسطينيينمنعهاخالل
التعسفيالفصلهذاأنفيالعربيةالجامعةفيالمحتلةواألراضيفلسطينإدارةعنصادرتقريروذكر

والضفةغزةقطاعمنالوافدينالمرضىعددانخفضحيثالكبير،السلبيتأثيرهلهكانىوالمرضالمستشفياتبين
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بنحـوقياساًمعامفـيمريضألفحواليالمحتلةالقدسمستشفياتإلـىالغربية
االنخفاضفيمستمرالعددهذاأنكماعليه،السابقالعامفيمريضاً
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والمستشفياتالقدسمدينةشرقفيالفلسطينيالطبيالمركزمستقبليهددالعنصريالفصلجدارأنإلىالتقريرولفت
تعدالقدسمستشفياتوأنخاصةنفسها،الفصللعمليةكنتيجةأومخططةلسياسةحتميةكنتيجةإمافيهاالموجودة

الحصوليمكنوالالقدسفيإالتتوفرالمعينةطبيةخدماتتوفرحيثالفلسطينيةاألراضيفياألولالطبيالمركز
وبعضاألطفالقلبوعملياتالمفتوحالقلبوعملياتالخبيثةاألورامعالجمثلغزةوقطاعالغربيةالضفةفيعليها

 .والعظامالعيونتخصصيفيالجراحيةالعمليات
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مناطقسكانمنمواطن)ألف100(حواليالقدسفيالفلسطينيةالمستشفياتتقدمهاالتيالطبيةالخدماتمنويستفيد
.الجداربناءإحكامبعدفيهاالعالجلتلقيالمشافيهذهإلىالوصولمنجميعاًسيحرمونالغربية،الضفة

الخدجلألطفالحاضنةوفيهوالباطنية،للقلبجراحيةعملياتفيهتجريإذالمتطورة،المستشفياتمنالمقاصدوتعتبر
.جنينمنبأكثرالحواملبالنساءللعنايةخاصقسمهنالككذلكالغربية،الضفةمستشفياتفيمثيللهايوجدال
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.

بجلطاتسواءفلسطينيينلمواطنينالوفاةحاالتمنالعديدشهدتقداإلسرائيليةالعسكريةالحواجزأنمنوبالرغم
الناسأنإالالمستشفيات،إلىوصولهاترفضاالحتاللسلطاتكانتمستعصيةوالدةحاالتنتيجةأودماغيةأوقلبية
قدتكونالمنافذجميعفإنالعنصري،الفصلجدارإقامةمعولكنالحواجز،هذهلتخطيعديدةطرقاًيبتدعونكانوا

.سبيالذلكبعدلهموليسالفلسطينيينأمامأغلقت
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مقدمة
ال والزراعة منه، ضئيلة نسبة الصناعة وتشكل رئيس، بشكل تجاري خدماتي سياحي اقتصاد هو المقدسي االقتصاد

حوالي الحالية البطالة نسبة تشكل فيما لها، بـ%)16.8(وجود يقدرون العمل لسوق الجدد والقادمون آالف(، ) تسعة

الخ القطاع ويشكل جديد، استيعابهاداخل تقليص تحاول التي اإلسرائيلية السوق بعد ، المدينة في مشغل أكبر اص
يواجه أن المتوقع ومن الجامعات، خريجي تشغيل في األعلى النسبة الفلسطينية السوق تشكل كما العربية، للعمالة

الجدار استكمال انتهاء بعد أعمالهم الى الوصول في جمة صعوبة .هؤالء
 

R�=�/#�� !UI Z�[&��� O[��� ���� R�w�$ �(��89 
التجارةقطاع

من وهم منها المتسوقين على القدس مدينة في التجارة ا: تعتمد سكان المدينة، سكانسكان بالقدس، المحيطة لقرى
والسواح الداخل، عرب اليهود، المتسوقون غزة، وقطاع الغربية .الضفة

تقلغزةوقطاعالغربيةالضفةوسكانالمحيطةالقدسمحافظةقرىسكانمنالمتسوقينأعدادبدأتم1994عاممنذ
 %)40(يقاربماإلىاالنتفاضةبدايةمعظملحوبشكلالقدسمدينةأسواقمنالمتسوقينعددانخفضحيثتدريجياً،

 :التاليةلألسبابوذلك .القدسمدينةمنجزئيةأودائمةبصورةالتسوقعلىاعتادواالذينالمتسوقينعددمن
 .الفلسطينيةالمدنسكانوباقيللقدس،المجاورةالقرىسكاندخولوإعاقةالعسكرية،الحواجزإقامة-
-m��$�� ��<�$ O#T ��X��nC �-(T ]S����� إلغالق��. 

 .األمنيالتفتيشنتيجةالموانئمنالبضائعتخليصتكلفةارتفاع-
والالعربي،للمواطناالقتصاديةاألوضاعتراعيالوالتيفيهاوالمبالغالمتعددةبالضرائبالمواطنينإرهاق-

فيالتشكيكعنالناتجالضرائبمصلحةمنفيهالمبالغوالتقديراالجتماعي،حياتهنمطأودخله،مستوى
 .عربيأوصناعيتاجرحسابات

الرسميالتجاريللوضعذلكعنالناجموالضررالبطالة،نسبةارتفاعنتيجةالمتجولين،الباعةظاهرةازدياد-
 .الضرائبدافعيمن

مشترياتواقتصارللتسوق،للمواطنالمتاحالدخلانخفاضوبالتاليالمدينة،فيالفرددخلمتوسطانخفاض-
 .واألساسيةالغذائيةالموادعلىالسكانمنكبيرةفئة

-XS��$ 
�= N2001أعوامالتامشبهوانقطاعهماألولى،االنتفاضةمنذالعربيةالقدسمناليهودسوقين���- 

 .م2004
 .م2004 - 2001األعوامفيالتامشبهالسياحةتوقف-
 .الزيارةساعاتعددتخفيضأوالشريفالقدسيمالحردخولمنالسواحمنع-

-X� ����P ��� .المدينةإلىللوصولعسكريةحواجزيجتازونمواطن )ألف 120(منأكثر *�@ ��
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المبيعات- انخفاض نتيجة موظفيها بعض عن القدس في التجارية المؤسسات من عدد  .استغناء

إل- الفلسطينية المنتجات دخول منع في والبيضالتشدد كاأللبان الغذائية المنتجات وخاصة القدس أسواق ى
المماثلة اإلسرائيلية المنتجات من سعراً أقل منتجات  .وهي

حوالي القدس في أن إلى تشير اإلحصائيات أن من يقارب) 5921(بالرغم ما أن إال إقتصادية هذه) ثلث(منشأة
بالقدس التجارية الغرفة في أعضاء هم  .المنشآت

 : أنظر

رقم� القدس) 55(جدول مدينة في التجاري القطاع أهمية  .يبين

����� ��� )56 (��P' �	� ����� ��������� ���� ��������� ��! �"
� �����# $! &�'�+ ,�;��. 
 

الصناعةقطاع
نسبته ما الصناعة أكب%) 14(تشكل تشكل القدس سجائر شركة أن فيه شك ال ومما القدس، اقتصاد فيمن صناعة ر

هذه تبلغ اذ السلطة، دخل عليها يعتمد التي المحلية الضرائب أهم أحد المحلية السجائر على الضرائب وتشكل المدينة،
حوالي دوالر 60(الضرائب الدولة) مليون لخزينة .سنوياً

 <������ �+ ��� >NK� ���Ýí ãÏíäÉ ÇáÞÏÓ æÖæÇÍíåÇ Åáì ÊÞáíÕ ÅäÊÇÌåÇ Ãæ ÅÛáÇÞ
ãÕÇäÚåÇ¡ æãËÇá Úáì Ðáß ÕäÇÚÉ ÇáÃÍÐíÉ æÇáäÓíÌ æÇáãáÇÈÓ ÇáÌáÏíÉ æÝæØ

ÇáÃØÝÇá¡ æÐáß áÚÏÉ ãÔÇßá ÊÚæÏ ÃÓÈÇÈåÇ Åáì ÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÇÍÊáÇá. 
الخدماتقطاع

تلخيصه ويمكن الجدار ببناء تأثرا األكثر الخدمات قطاع �$ يعد' ���!:

والمواصالتالنقل
عام هناك1987قبل كانت نق) 47(م القدس،شركة ومدينة الفلسطينية والقرى المدن بين خطوط على تعمل ركاب ل

نحو إلى تقلصت حتى األخرى تلو الواحدة تلغى بدأت الشركات هذه اآلن) 17(تراخيص ركاب نقل بالرغم. شركة
ا الخمس السنوات في ازدهارا شهد الذي الوحيد القطاع هو القدس في النقل قطاع أن القول يمكننا ذلك لماضيةمن

عن ناتجاً : وذلك

النقل - 1 وسائل منع تم حين االلتفافية، للطرق واستخدامها اإلسرائيلية الموانئ إلى المقدسية السيارات وصول إمكانية
وقدمت الفلسطينية النقل وسائل من الكثير محل المقدسية النقل وسائل حلت وبذلك الطرق، هذه استخدام من الفلسطينية

للشركات الضفةخدماتها في  .الفلسطينية

المنظم - 2 غير النقل فوضى على القضاء وتم حديثة لحافالت وتجهيزها الركاب نقل شركات تنظيم  .إعادة
رقم :أنظر لسنةيبين) 57(جدول اإلنتاج وكمية والمشتغلين المؤسسات واالتصاالت2004عدد البري النقل لقطاع  .م

 
المقاوالت

ال بإقامة البدء مع يعدترافق والذي المرخص، غير بالبناء المتعلقة القدس بلدية قبل من اإلجراءات من مجموعة جدار
رخص إعطاء في الشديد والتقنين التشدد ويقابله السكنية الشقق على الطلب لمواجهة المقدسيين أمام الوحيدة الوسيلة

بن رخصة على الحصول كلفة ارتفاع إلى باإلضافة البلدية، قبل من حواليالبناء الى تصل للمتر) 100(اء دوالر
الواحد .المربع

المقاوالت قطاع ضد القدس بلدية قبل من المتبعة اإلجراءات يلي  :وفيما

المرخصة- غير البيوت هدم في ملحوظة  .زيادة



 

مالية- غرامات وفرض مرخص غير مبنى أي ببناء يقومون الذين المقاولين آليات مصادرة
عليهم  .عالية

الموادالضغ- هذه يوردون الذين البناء مواد موردي على  .ط

إلى- أدى مما بالقدس، اإلنشاءات قطاع في للعمل الضفة لعمال عمل رخص إعطاء عدم
الضفة عمال أجور من أعلى العادة في المقدسيين العمال أجور أن حيث البناء تكاليف  .زيادة

ل- المرخص وغير المرخص البناء مواقع على يعملونالتفتيش الذين الضفة عمال عن لبحث
معا كليهما أو الورشة صاحب أو المقاول وتغريم واعتقالهم عمل تصاريح  .بدون

المناطق في العمرانية الحركة انخفضت الجدار، داخل مناطق الى الجدار خارج مناطق من للسكان الهجرة زيادة ومع
ال وباقي وبيرنباال والعيزرية الرام مثل الجدار أدىخارج مما الجدار داخل البناء في زيادة ذلك يواكب ولم مناطق،

داخل المساكن لثمن جداً شديد ارتفاع مقابل الجدار خارج واألراضي المساكن إيجار وبدالت أسعار انخفاض الى
الجدار من%) 40(مناطق بأكثر المقاوالت قطاع في التراجع عام%) 50(ويقدر عليه كان تقدر. م2000عما كما

بـ الرام مثل منطقة في المسكونة غير الشقق الشقق%)  30(عدد إجمالي  .من

الكهرباء
عدد زيادة إلى الشركة واضطرت حادة، تصاعدية بصورة مشتركيها على المستحقة الكهرباء شركة ديون ارتفعت

في زاد مما المناطق في مكاتبها وتوسعة بفتح العمل في الالمركزية واستخدام التشغيليةموظفيها .مصاريفها

الماليالقطاع
ممارسة من ممنوعة العربية البنوك أن حيث أساسي، بشكل اإلسرائيلية البنوك على يعتمد المقدسي االقتصاد زال ال

المحافظة مناطق في فروعها خالل من المقدسيين للتجار الخدمات بعض تقدم وإنما المدينة، داخل هذه. نشاطها
م زالت ال التجارالخدمات من المقدمة العقارية الضمانات االئتمانية، التسهيالت في تقبل ال البنوك فهذه نقوصة

القدس مدينة .ومواطني

الصرافة"وتعتبر من" مهنة لعدد االحتالل قوات اقتحام ومنها القدس، اقتصاد على تؤثر التي الخدماتية المهن إحدى
ألكثر ومصادرتها واحد، آن في الصرافة قانوني،مكاتب غير بشكل يعملون أنهم الصيارفة وأبلغت دوالر، مليون من

يعمل المحالت هذه بعض بأن علما المجال، هذا في اإلسرائيلية والتعليمات باألنظمة والتقيد التسجيل على وأجبرتهم
الم استعادة الصيارفة محاولة ولدى اإلسرائيلي، االحتالل وقبل أجيال، عدة منذ الصرافة مهنة منهمفي المصادرة بالغ
ضريبية تسويات من جزءاً المصادرة المبالغ تلك واعتبرت ذلك، اإلسرائيلية السلطات معظمهم. رفضت يتمكن ولم

المجال هذا في اإلسرائيلية للقوانين الكامل وانصياعهم تقيدهم بعد إال الصرافة مجال في للعمل العودة  .من

القدسمدينةفيالتشغيل
منها%)  45(توجد القدس، بلدية حدود داخل االقتصادية المنشآت و%) 28(من سياحية، هذه%) 55(منشآت من

المنشآت هذه عدد ويتناقص صناعية، منطقة المدينة في يوجد وال المحافظة، وضمن البلدية حدود خارج تقع المنشآت
بمعدل عام) 100(سنويا منذ قرابة1999منشأة إلى حالياً لتصل فإنم) 5000(م، وبالطبع هذه%) 97(نشأة، من

وآخرها والحواجز واإلغالق السيء، السياحي والوضع السائدة، االقتصادية األوضاع بفعل وذلك صغيرة، المنشآت
القادمة األعوام في أكبر وبنسبة حاد تناقص إلى التوقعات حسب سيؤدي الذي .الجدار

يقارب ما سنوياً العمل سوق يدخل القدس مدينة آالفت(في جديد،) سعة "'>G �h |�P'>;T	 ���O+_�  منهم%) 15(عامل
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 $��[�>V\�)35-40 (%السلطة ومناطق القدس في الفلسطيني، السوق في للعمل يتوجهون فإنهم الباقي، أما الفلسطينية،منهم،
عن لهم العام القطاع استيعاب إمكانية تزيد ال حيث والخاص، العام القطاعين فإن%) 10(في وبالتالي الظروف، أحسن في

جداً كبيرة الخاص القطاع  .مسؤولية

ي حيث أمنية، بتهم اإلسرائيلية السلطات قبل من اعتقالهم تم الذين السابقين بالسجناء تتعلق مشكلة أيضا واجههناك
تشغيله أجل من القدس في مؤسسة أي إيجاد في معضلة عنه المفرج  .السجين

عام ذروتها وصلت والتي القدس، في للبطالة المرتفعة النسبة االعتبار بعين األخذ تم إلى2002وإذا من%) 23(م
و الزرقاء، الهوية وبمتوسط%) 30(حملة الضفة هوية حملة تعني%) 27(من والتي ماللمحافظة، هناك أن باإلجمال

والمسؤولية الضخم، المشكلة حجم تقدير يمكننا فإنه والمحافظة، القدس في العمل عن عاطل ألف عشرين عن يزيد
والبطالة العمل مشكلة حل في للمساهمة الصغيرة ومنشآته الخاص، القطاع خاصة الجميع، كاهل على الملقاة الكبيرة

وتدريبهم الجدد العاملين العملواستيعاب لسوق  .وتأهيلهم
رقم :أنظر القدسيبين) 58(جدول محافظة في البطالة  م)2005 – 2001(معدل

والمرافقالتحتيةالبنية
البلدية قبل من والتقصير اإلهمال أن إال حالياً، القدس بلدية مسئولية من هي والمرافق التحتية البنية أن من بالرغم

هي القدس في العربية إنللمناطق تقول اإلسرائيلية اإلحصائيات إن هو ذلك في األهم والمؤشر واضحة، ظاهرة
تتجاوز ال العربية القدس في لخدماتها القدس بلدية من%) 5(إنفاق بالرغم القدس، في للبلدية اإلنفاق حجم إجمالي من

يشكلون العرب السكان يدفعون%) 35(إن العرب السكان هؤالء وأن السكان إجمالي إجمالي%) 33(من من
الضرائب من البلدية .واردات
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االرنوناضريبة .
االرنونا ضريبة البلدية(تعتبر خدمات لقاء القدس بلدية تجبيها ضريبة بال) وهي تؤرق التي الضرائب أكثر من

حس تقدر فهي المقدسي، والتاجر وتختلفالمواطن تجارياً، المصنف الفندق أو المكتب أو المتجر أو المنزل مساحة ب
للمنشآت عنها الصناعية للمنشآت أقل وهي الموقع، وحسب العمل، طبيعة بحسب عام بعد عاماً وتتزايد قيمتها

عن المتوسط في اآلن تزيد حيث المربع) 300(التجارية للمتر . شيكل

االر تشكل القديمة البلدة المملوكيةفي الفترة في غالباً والمبنية التجارية، المحالت مساحات أن حيث أكبر، مشكلة نونا
عن يدفع) 2م 100(تزيد أن عليه فإن للمكان األصلية المساحة من صغيراً جزءاً فقط يستعمل التاجر كان لو حتى ،

المحل سدة الضريبة تشمل كما المستغلة، وغير المستغلة المساحة كامل  . التجاريعن
 

الدخلضريبة .
في دقيقاً كان لو حتى المقدسي، التاجر أن حيث الدخل، ضريبة مع التعامل في مزمنة مشكلة القدس اقتصاديي لدى
تقبل ال وبالتالي الضريبة، موظفي نظر وجهة من صادق غير يعتبر فإنه موعدها في وتقديمها الضريبية كشوفه تعبئة

ويلجأ الضريبية، والنظرةكشوفاتهم المزاجية، تعتمد تاجر، كل على خيالية تقديرات وضع الى الضرائب تقدير مأمور
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دائرة وإحصائيات دراسات حسب المثل تقديرات على معتمدة التاجر ألرباح مرتفعة نسب تقدير وتعتمد العنصرية،
القدس لخصوصية مراعاة أية دونما الغربية، القدس في اليهود للتجار الدخل العربيضريبة االستهالك ونمط العربية

التجارية الحركة أو المدينة في اليهود ودخل القدس في العرب دخل بين الشاسع . والفارق

مع والتفاوض المساومة موضوع إلى يلجأ الضريبي محاسبه خالل ومن التاجر فان العشوائية، التقديرات لهذه نتيجة
اال لحل القضاء الى اللجوء أو الدخل، مماضريبة بكثير أكبر مبالغ دفع الى حتما يوصله وهذا الضريبية، شكاالت

ضريبة من أصال عليه الضرائب. يستحق مع اإلشكاليات لحل خبراء أو لمحامين كبيرة مبالغ دفع إلى يضطر  . أو
 

البلديةحدودخارجمصانعمنواألدويةاألغذيةاستيرادعلىالمشددةالقيود .
االحتالل سلطات الفلسطينية،تمنع الوطنية السلطة إنشاء بداية منذ القدس مدينة إلى الفلسطينية الزراعية المنتجات

سيطرتها تحكم اإلسرائيلية األجهزة وأصبحت الثانية، االنتفاضة بداية مع المنع تطبيق في اإلسرائيلي التشدد وازداد
على كان ولذلك القدس، الى الضفة من الزراعية المنتجات دخول فقطعلى اإلسرائيلية المنتجات شراء المقدسيين

بين تتراوح بنسب الفلسطينية الزراعية المنتجات عن أسعارها في تزيد %).40-150(والتي

بتحويل تقوم وأحيانا والبيض، اللحوم وكذلك القدس، الى الضفة من الواردة الخضروات االحتالل سلطات وتصادر
الخض بعض يسوق الذي المقدسي منالمواطن بيارته إنتاج بعض حمل حتى أو أريحا، محافظة من والفواكه روات

القدس في منزله إلى أريحا عالية -برتقال بغرامات وتغريمهم اإلسرائيلية المحاكم  .إلى

الصحي بالتأمين مرتبطين المدينة سكان كون القدس، في الفلسطينية األدوية تداول اإلسرائيلية السلطات تمنع كما
والمغطاةاإلسرائيل المقدسي للمريض صرفها يتم التي األدوية سلة ضمن تدخل ال الفلسطينية األدوية إن حيث ي،

القدس مدينة في إنتاجها تسويق من الفلسطينية األدوية شركات حرمت وبذلك الصحي،  . بالتأمين
 

والغربيةالشرقيةالقدسبينالتجاريالتنافس .
المق اعتاد االحتالل بداية وبشكلمنذ اهللا، رام خاصة الغربية، الضفة مدن ومن المدينة، غرب من التسوق على دسيون

المقدسيين اعتماد وزاد السعر، نصف قرابة القدس في مثيالتها عن أسعارها يقل التي الخضروات موضوع في خاص
المشت الجتذاب السوقين بين المنافسة واشتدت اإلسرائيلية، واألسواق المحلي السوق القدرةعلى لكن العربي، ري

إليها يتوجهون المقدسيين من الكثير جعل مما اإلسرائيلية، السوق في منها أقل العربية القدس في وأصبحت. التنافسية
العرب بالمتسوقين تغص المالحة ومول وتلبيوت يافا شارع في الثالثة اإلسرائيلية الرئيسية التسوق .مراكز

ظاهرة الماضي العام في محالتوبرزت وتدعي المحالت الحدى ليفي"جديدة ومواد" رامي الغذائية السلع تبيع التي
على سلباً ذلك أثر وقد القدس، في المحالت بها تشتري التي الجملة أسعار عن يقل بسعر للمستهلك العادية البقالة

أصبحت المالحة مول منطقة أن كما العربية، القدس مدينة في الغذائية المواد منتجارة كثير نظر وجهة من
أيضا الفراغ أوقات لقضاء منطقة بل تسوق، منطقة فقط ليست  .المتسوقين

 
المدينةفيالفلسطينيةالمؤسساتإغالق .

عام مقدسية مؤسسات عشرة إغالق بيت2001تم المؤسسات هذه أبرز وكان أنذاك، الداخلي األمن وزير قبل من م
يت ولم التجارية، والغرفة يشيرالشرق الطريق خارطة في واضحاً نصاً هناك أن من بالرغم اآلن حتى فتحها إعادة م

الشرقية" إلى القدس في المغلقة المؤسسات وباقي التجارية الغرفة فتح من". إعادة عدد إغالق تم الحقة فترة وفي



 

العرب الخريجين نادي خاصة والنوادي، الخيرية .المؤسسات

المؤسسات هذه إغالق الغرفةوأثر المغلقة المؤسسات هذه بين أن وخصوصاً اقتصادها، وعلى القدس مدينة على سلباً
كثيراً ترعى كانت الثالث المؤسسات هذه أن حيث للسياحة، األعلى والمجلس الصغيرة المشاريع ومؤسسة التجارية

مؤس عمل توقف إلى اإلغالق هذا أدى وقد القدس، مدينة في االقتصادية المصالح بينمامن كلي، بشكل منهما ستين
لكنها أعمالها، من بعضاً خالله من وتمارس البلدية، حدود خارج لها مؤقت مكتب فتح إلى التجارية الغرفة اضطرت

المدينة داخل بحرية العمل تستطيع  .ال

من طوعيه بصورة القدس مؤسسات من العديد انتقلت التمويل، وصعوبة والقيود السيئة للظروف إلىونظراً القدس
أخرى، أجنبية ومؤسسات المهنية، النقابات هي المؤسسات هذه وأهم اهللا، رام مدينة وخاصة الغربية الضفة مدن باقي
البطالة نسبة زيادة في ذلك وساهم العاملة، األيدي استيعاب على القدرة في وضعفاً واضحاً، فراغاً هناك جعل . مما

أبوابه المؤسسات من العديد أغلقت مثلكما ثقافية، مؤسسات هي المؤسسات هذه بعض لها، تمويل وجود عدم بسبب ا
أزمة من تعاني التي المقدسية، الثقافية المؤسسات من آخر عدداً اإلغالق شبح ويتهدد التشكيلي، للفن الواسطي مركز

حادة  .مالية

الحكوميةالعمالةوالوطنيةللسلطةالتطويريةالميزانيةمنالمدينةحصةفيالكبيرالتراجع
اتفاقية وضعتها التي القيود بسبب وذلك جداً ضئيل إنشائها ومنذ القدس في الفلسطينية الوطنية السلطة انفاق حجم إن
خارج القدس محافظة مناطق حظيت وقد النهائية، المباحثات إلى القدس موضوع بحث وتأخير القدس، على أوسلو

ال الميزانية من بنصيب البلدية عددهمحدود يتجاوز ال الذين فيها، السكان عدد مع يتناسب بما السنوات عبر تطويرية
هذه) ألف 150( في المحلية للسلطات التمويل مشاكل تراكم إلى أدى مما نسبياً، ضئيالً النصيب كان حيث مواطن،

القدس هوية حملة من هم المناطق هذه سكان من كبيراً عدداً بأن علما .المناطق،

ا المدارسوتركز فقط التعليم شمل حيث رئيسي، بشكل والصحة التعليم قطاع في القدس مدينة داخل الفلسطيني إلنفاق
المباني إيجارات دفع أو التدريسية هيئاتها رواتب بتغطية وذلك األشهب، حسني أو األوقاف مدارس بإسم تعرف التي

بس فكان الصحي للقطاع الدعم أما المدارس، هذه تشغلها فيالتي متقدمة رئيسية عربية مستشفيات عدة وجود بب
عالية الصعبة الحاالت من وغالبيتهم إليها، تحويلهم يتم الذين الغربية الضفة مواطني الغالب في تعالج القدس،
مصاريف لتغطية حتى كافيا يكن ولم جهة، من منتظما يكن لم المستشفيات لهذه الدعم هذا لكن عالجها، في التكاليف

إليهاعالج المحولين الغربية الضفة خاصة. مواطني قرارات بموجب الفردي، الشكل اتخذ القدس لمدينة الدعم وباقي
أو كبيرة، غير سنوية مساعدة بشكل أو مكاتبها إيجارات لدفع المقدسية المؤسسات بعض لمساعدة عرفات الرئيس من

تغطية أو بيوتهم نسف في مشاكل يواجهون الذين األفراد عليهمبعض والغرامات الضرائب هذا. بعض تضائل وقد
انتخابات منذ حادة مالية مشاكل المؤسسات هذه جميع وواجهت اهللا، رحمه ياسرعرفات الرئيس وفاة منذ الدعم

عام بداية التشريعي طوعي2006المجلس إغالق عن أسفر مما الفلسطيني، الشعب على الدولي الحصار وفرض م
الت المؤسسات من خاصةلعدد سيء وضع في فأصبحت المؤسسات باقي أما نفقاتها، يغطي دخل تأمين تستطع لم ي

العام بداية منذ القدس مدينة في مشاريع دعم عن األجنبية الدعم مؤسسات إحجام  .م2006مع

اال النظام في الكامل لالندماج جرها وعدم القدس مدينة على المحافظة على العمل يجب فإنه سبق لما قتصاديونتجة
إلى بحاجة فهي اقتصادياً ذاتها على تعتمد القدس مدينة تبقى وحتى خصوصيتها، يراعي ال الذي اإلسرائيلي



 

بـ تقدر فورية وفقاً) مليون 150(استثمارات القادمة الثالثة األعوام خالل فورية كإستثمارات بداية كنقطة دوالر
وتشم هناك، الفلسطينية التجارية للغرفة مجاالتلتقديرات االستثمارات هذه القديمة،: ل البلدة وترميم والسياحة اإلسكان

المدينة في الحرفية الصناعات  .وتطوير

من المستثمرين مخاوف وإلزالة والدولي، واإلسالمي والعربي المحلي القدس مدينة في االستثمار تشجيع يتم وحتى
تأمين صندوق إنشاء فإن القدس مدينة في االستثمار بقيمةأخطار االستثمار أساسياً) مليون 50(مخاطر يصبح دوالر

المال رأس استقطاب على  .ومشجعاً

قومي مطلب هو وإنما فقط، والخسارة الربح لحسابات يخضع اقتصاديا مطلبا ليس القدس في االستثمار اعتبار ويجب
تأثيرات أن المؤكد من أنه حيث المقدسة، المدينة عروبة على يحافظ جداروديني وأهمها اإلسرائيلية، اإلجراءات

تتوجه أن القدس مدينة وعلى كبير، بشكل الحالية وتركيبته بشكله المقدسي االقتصاد ستخنق العنصري الفصل
الخاص القطاع فإن العربية، القدس تحكم وطنية سلطه توجد ال أنه وحيث كبيرة، وبسرعة أمورها لتدارك اقتصاديا

المبادر أخذ واجب القادمةعليه الفترة في بقائه تحديات يواجه اقتصاد إلى والتحول  .ة
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مقدمة

ومقصداً الديانات مختلف من للسياح محجاً تصبح التي والتاريخية والثقافية الدينية المعالم بوفرة المقدسة المدينة تمتاز
شه فقد العالم، أنحاء مختلف من الجسمانيةللسياح فيها وتقع السالم، عليه المسيح السيد حياة من األخيرة األيام دت

أن بعد السماء إلى والسالم الصالة عليه محمد الرسول منه عرج الذي المكان وفيها القيامة، وكنيسة اآلالم ودرب
األ المسلمين قبلة وهي والمعراج، اإلسراء رحلة في القدس إلى المكرمة مكة من به المسجدُأسرى تضم حيث ولى

عام االحتالل قبل وكانت الصخرة، وقبة الحج1967األقصى مناسك أداء بعد المسلمين الحجاج وجهة  .م

الفنادق قطاع يشكل حيث المحتلة، القدس مدينة القتصاديات األساسية الدعامة الفلسطيني السياحي القطاع ويشكل
القطاعات من الهام القطاع هذا جوهر الفلسطينيةوالمطاعم من. االقتصادية العديد بوجود المقدسة المدينة تمتاز كما

السيارات تأجير وشركات التقليدية التحف متاجر إلى إضافة الرحالت، ومرشدي ومنظمي السياحية  .الشركات

السياحي القطاع خلق العام) 3500(وقد في مباشرة عمل إلى2000فرصة تراجع ذلك لكن العام) 1800(م، في
في2005 السياحة لقطاع رزق مصدر العالم أنحاء من الزائرين قدوم يشكل العربية الدراسات جمعية وبحسب م،

من األوروبيين يليهم المقدسة، العربية لألراضي القادمين الزائرين سلم األمريكيون يتصدر بحيث الشرقية، : القدس

سوي" النمسا، فرنسا، المتحدة، المملكة إيطاليا، ولوكسمبورغألمانيا، وهولندا، بلجيكا،  ".سرا،

من متنوعة مرافق على والمسيحية اإلسالمية باألوقاف الممثلة الشرقية القدس في الدينية السلطات أن الجمعية وترى
تعمل حيث السياحية، للتنمية المناسبة الشاغرة األراضي من وقطع السياحة شركات إلى تأجيرها يتم سياحية ممتلكات

ال دورالسلطات يقتصر فيما المقدسة، األرض لزيارة المسيحي للحج الترويج على الشرقية القدس في المسيحية دينية
لألراضي المسلمين الحجاج باستقطاب تقوم ال بحيث األراضي، وقطع األمالك تأجير على اإلسالمية األوقاف دائرة

لزيارة الحجاح هؤالء ورفض الراهن، السياسي الوضع بسبب لدراسةالمقدسة ووفقاً إسرائيلية، بتصاريح المنطقة
يجني الفغلسطيني االقتصاد فإن سنتات(فلسطينية كل) خمسة من لألراضي) دوالر(فقط زيارته أثناء السائح يصرفه

 .المقدسة
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القو- االسرائيليةالمنافسة الحكومية الحوافز مختلف استغالل من تمكنت التي اإلسرائيلية السياحية الشركات من ية
أفضل  .بشكل

اإلسرائيلية- القدس لبلدية التابعة األمالك لضريبة العالية  "االرنونا" الكلفة

مرتفع- اجتماعي ضمان وتكاليف رواتب سلم تفرض التي اإلسرائيلي العمل  .قوانين

بحوالي- تبدأ إذ لألرض العالية الواحد)  ألف400(الكلفة للدونم  .دوالر

الخاص- للقطاع المحدود المؤسساتي  .الدعم

الفلسطينية السالم عملية أوج في ازدهاره ذروة بلغ قد السياحي القطاع الفنادق–كان مالكي شجع مما اإلسرائيلية
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عل اإلقدام على للفلسطينية السياحية الحافالتوالمرافق شركات قامت وبدورها السياحية، ومرافقهم فنادقهم تحديث ى
السياحي القطاع لمنافسة محاولة في وذلك اإلسرائيلية، البنوك من اقتراضها بعد جديدة حافالت بشراء الفلسطينية

إ تصل استيعابية بقدرة الشرقية القدس حدود على جديدة فنادق ثالثة بناء بعد وخاصة  .غرفة) ألف(لىاالسرائيلي،

من القدس في الغرف في اإلشغال معدل تدهور إسرائيلية وسياسات إجراءات من تبعها وما االقصى انتفاضة عقب
تزايد%) 14 -53%( بسبب السياحة في العاملين نسبة انخفضت كما االنتفاضة، عمر من األولى أشهر التسعة خالل

تراكم ديون من اإلسرائيلية للسلطات وقفالديون إلى األعمال رجال من العديد االنتفاضة ودفعت للبلدية، ديون
بلغ إجمالي باستثمار مشروعات سبعة إلقامة تتجه النية كانت بحيث الفندقي، القطاع في ) مليون 150(استثماراتهم

حوالي إلضافة العربية) 1500(دوالر الدراسات لجمعية وفقاً وذلك  .غرفة

أحد وعقب االنتفاضة أن 11اثوخالل ومع كبير، بشكل المنطقة في السياحة تراجعت المتحدة الواليات في أيلول
اإلشغال عدد انخفض حين ففي األكبر، المتضرر كان الشرقي الجزء أن إال السياحة تراجع من عانى المدينة شطري

إلى الفندقية الغرف من%) 52(في الغربية القدس عام) 2.85(في إلى2000مليون م2001عام) مليون 1.36(م،
بنحو الشرقية القدس في انخفض من%) 82(فإنه إلى2000عام) ألف 600(أي  .م2001عام) 104.500(م،

المدينة زيارة من غزة وقطاع الغربية الضفة من المواطنين منع بعد أخرى ضربة القدس في السياحة قطاع تلقى كما
ا إلى أدى مما العازل الجدار وبناء النزيفالمقدسة لوقف باالغالق الفنادق بدأت حيث السياحة، لسوق الكاملة لخسارة

بالتزاماتها الوفاء على قدرتها لعدم فيها الموجودات لمصادرة مداهمتها من اإلسرائيلية الضرائب سلطات ومنع المالي
من الغرف إشغال تراجع حيث إلى2000عام%)47(الضرائبية، جمعي2001عام%)10(م وبحسب الفنادقم، ة

فإن بين) 20(العربية بصلة) 39(من للسياحة تمت ال ألغراض لإليجار تحول وبعضها جزئياً، أو كلياً أغلقت  .فندقاً

العام في المواصالت، بقطاع يتعلق هناك2000وفيما كانت فيها) 18(م سياحية يتكون) 480(شركة وأسطوالً موظفاً
ا) 230(من في أنه غير سياحية، عنحافلة يزيد ال الحافالت عدد فإن الراهن ال) 80(لوقت الموظفين وعدد حافلة

الجديدة) 150(يتجاوز الحافالت لبيع الشركات اضطرار عن الجانب هذا في الكبرى الخسارة نجمت وقد موظفاً،
بنحو قدرت حيث قيمتها، نصف إلى وصلت عام) ماليين 8(بخسارة أمريكي الخ2001دوالر شملت كما سارةم،

من عددها تراجع التي السياحية توظف) 442(المتاجر كانت عام) 900(متجراً إلى2000مستخدماً متجر) 300(م،
عام) 500(مع منطقة2004مستخدم إنشاء لغرض القدس في العربية المنطقة إهمال على القدس بلدية وتعمل هذا م،

رسوماً تفرض كما السياحي، للجذب مغايرة بثقافة منفقيرة الكثير إحياء اعاق مما األرنونا، ضريبة من عالية
جديدة سياحية مشاريع لبناء الترخيص أنظمة إليه يضاف وهذا الخاص، القطاع عليها يشرف التي السياحية  .التجارة
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مقدمة

أو السياسية الناحية من سواء المنطقة تاريخ على يتعرف القدس مدينة في الثالث للديانات المقدسة األماكن يدرس من
العصو مر على أمتها التي الشعوب حضارة عكست التي المرآة فهي الثقافية، أو االجتماعية أو ولعلاالقتصادية ر،

محط كانت الثالث للديانات بالنسبة الروح تمثل والتي األرض ظهر على المدن وأقدس أقدم من تعد والتي المدينة هذه
محمد النبي ومسرى الشريفين الحرمين وثالث القبلتين وأولى المسيحية مهد فهي األولى، العصور منذ البشرية أنظار

لإلسالم بالنسبة وسلم عليه اهللا . صلى
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حوالي بها يوجد حيث اإلسالمية، األثرية بالمباني القدس مدينة المساجد) 100(وتحفل بينها من أثري، بناء
زالت وقد التاريخ كتب في ذكرت التي المباني من والعديد والتحصينات والربط والترب والتكايا والزوايا والمدارس

. معالمها
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القدس في الموجودة اإلسالمية المقدسات أهم :ومن

األقصى- المسجد
مساحته تبلغ الذي الشريف الحرم من الجنوبية الجهة في المبارك األقصى المسجد مبنى وتبلغ) 150(يقع دونماً،

مبن األقصىمساحة المسجد بن2م) 4500(ى الوليد أتمه و األموي، مروان بن الملك عبد الخليفة بنائه في شرع ،
سنة الملك طوله)م705(عبد ويبلغ وعرضه) 80(، على) 55(متراً، اآلن ويقـوم الرخام) 53(متراً، من عموداً

بالذهب) 49(و مصفحة األمويين زمن أبوابه وكانت الشكل مربعة أمرسارية المنصور جعفر أبا ولكن والفضة،
قبته وصنعت أجزائه بعض أصلحت عشر الحادي القرن أوائل وفي المسجد، على تنفق دنانير وصرفها بخلعها

الشمالية . وأبوابه

سنة المقدس بيت الصليبيون احتل لفرسان1599وعندما مسكناً اآلخر القسم واتخذوا كنيسة، منه قسماً جعلوا م
وم وجددالهيكل، المسجد، بإصالح أمر الشريف القدس األيوبي الدين صالح استرد عندما و لذخائرهم، ستودعا

يمين على واألبنوس األرز خشب من مصنوع بالعاج مرصعاً منبراً ووضع بالفسيفساء، قبته وكسا محرابه،
حتى وبقى من12/8/1969المحراب، األقصى المسجد إحراق فيه تم الذي التاريخ وهو يدعىم يهودي قبل

المسجد" روهان" من المحترق الجزء بلغ حيث اإلجمالية)1500(، المسجد مساحة ثلث يعادل بما . م
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الصخرة- قبة مسجد
عام في الصخرة مسجد ببناء العمل تم) م685–هـ66(بدأ حيث مروان، بن الملك عبد األموي الخليفة من بأمر
سبع مدار على مصر خراج ريع المشروعرصد وتمويل البناء نفقات تكاليف لتغطية . سنوات

المخصصة المبالغ من بقى العمل من االنتهاء القبة) ألف100(وبعد على وتفريغها النقود بصهر الخليفة أمر دينار
كساء أيضا القبة على خلع كما بالذهب، المطلي النحاس على باحتوائها اإلبداع في آية القبة فجاءت آخراًواألبواب

العثمانيين حكم أواخر من ما فترة في أزيل الكساء هذا أن إال الشتاء وبرودة الطقس تقلبات . ليقيها

فسيفسائية نقوش من وقبته وسقوفه وأروقته وأعمدته جدرانه تحويه لما معمارية هندسية تحفة الصخرة مسجد ويعتبر
اع إلى األجانب الباحثين من بالكثير دفعت فنية بمسجدومنحوتات المسجد سمي وقد بأسره العالم في بناء أجمل تباره

رحلة في السماء إلى الرسول تبعت أنها يعتقد والتي المسجد تتوسط التي الجرداء الصخرة إلى نسبة المشرفة الصخرة
أوقفها ولكنه . المعراج

الخطاب- بن عمر مسجد
عا في لها فاتحاً القدس الخطاب بن عمر الخليفة دخل كنيسة) م636–هـ15(معندما داخل يزال ال كان وبينما

البطريرك فدعا للصالة المؤذن أذن من" صفرونيوس"القيامة خوفا العرض رفض لكنه الكنيسة داخل للصالة الخليفة
حرية من والنيل المسيحيين مشاعر إيذاء عليه يترتب مما مسجد، إلى الكنيسة وتحويلهم بعد فيما له المسلمين اقتداء

المسلمونع ليبني الصالة فريضة أدى حيث الكنيسة، خارج قريب مكان إلى عمر الخليفة فتحول المكان في بادتهم
سمى البقعة تلك في مسجداً عمر"بعدها ". بمسجد

داوود- النبي مقام
م المقام ويتألف المقدسة، المدينة في المسلمون يجوبها التي اإلسالمية األماكن من داود النبي داودمقام النبي ضريح ن

أفراد فيها يقيم كثيرة مباني به وتحيط صهيون، جبل مرتفع ربوة على المقام ويقع له، المالصقين عائلة(والمسجدين
عام) الدجاني قبل في1948المقدسية العامة األثرية األمكنة من يعد المشهورتين وحرمته المقام قدسية عن وفضال م،

العل المسجد سيما ال ضخمةفلسطين وأعمدة أقواس من عليه يشتمل وما منه . وي

السفلي الطابق وفي وسفلي علوي طابقين من مؤلفة وهي الحي وسط في قائمة حجرية بناية عن عبارة األعلى والمقام
الكبير، المسجد فوق تقع واسعة ردهة العلوي وفي الكريم، القرآن من آيات جدرانها وعلى وصغير كبير مسجدان

ع ذات سنةوهي خان محمود السلطان الشريف المكان هذا تعمير جدد وقد مصلبة، ). م1817-هـ1233(قود

البراق- حائط
من بالحرم يحيط الذي الحائط وهو الشريف، الحرم أجزاء من وجزءاً المقدسة اإلسالمية األماكن من المسلمون يعتبره

طوله ويبلغ الغربية، بعضهاوه) م17(وارتفاعه) م47.5(الناحية طول يبلغ ضخمة قديمة حجارة من مبنى و
النبي)م4.8( عند ربط الذي المكان أنه العتقادهم البراق المسلمون يسميه اإلسراء) الناقة(براقه" محمد"، . ليلة

اليهود المبكى"ويسميه هيرودوس" حائط عمره الذي الهيكل ذلك القديم هيكلهم بقايا من أنه ودكه) م.ق18(العتقادهم
يوم) م70(تيطس صباح في سيما وال يزورونه وراحوا التقديس بعين إليه ينظرون قديم زمن منذ تسعة(فراحوا

عرضه) آب ويبلغ البكاء، بقصد الحائط يزورون عندما اليهود عليه يقف رصيف الحائط أمام ويوجد يبكون، وعنده
أوقاف)2م11.28(ومساحته) م3.35( من إسالمي وقف هو والمكان الغوث(، مدين واألمالك) أبى هو أنشئ

شديدة خالفات الماضي في وقامت المسلمين، المغاربة من جماعة لمنفعة الدين صالح السلطان زمن في له المجاورة



 

أداة أيه أو والستائر والكراسي المقاعد جلب من اليهود بمنع المسلمون قام حيث البراق، حول واليهود المسلمين بين
و األدوات، المكانمن إلى بالوصول لهم يسمحوا . لم

إلى ذلك أدى وقد المسلمين، وبين بينهم شديدة خالفات فقامت الحائط بشان ادعاءاتهم اليهود جدد االنتداب زمن وفي
المكان من الدنو سوى لليهود ليس بأنه باإلقرار وانتهت البراق بثورة عرفت فلسطين في عارمة ثورة . قيام

ف األثرية القدسالمساجد ي
فكلما الخطاب، بن عمر عهد في مباشرة اإلسالمي الفتح عقب وفلسطين القدس في المساجد ببناء االهتمام ازداد لقد

المساجد هذه أوائل من الشريف القدسي الحرم في عمر مسجد ولعل مسجد فيها أقيم مدينة بسيطة. فتحت كانت والتي
ي ساحة من تتألف ما غالباً فكانت البساطة جذوعكل توضع كانت الحجر من أساس على اللبن من سور بها حيط

أوالطين النخيل سعف من سقف عليها ويوضع كأعمدة المدن،. النخل وسط في المساجد األولين المسلمين قادة بنى وقد
المدينة مسجد في الرسول بيت غرار على اإلمارة دار تبنى كانت المسجد . وقرب

ا مع المساجد بناء تطور جدرانوقد بناء في والجبص الحجارة استعملت عفان بن عثمان الخليفة زمن ففي لوقت،
ومقدمتهما والحضاري الجمالي طابعها تأخذ وبدأت األمويين، عهد في ذلك وتطور أعمدته و المسجد" المسجد

الصخرة قبة ومسجد ". األقصى

وال األيوبيين عصور إلى الباقية األثرية المساجد أغلبية حفظ. مماليكوترجع في جليلة خدمات المساجد أدت حيث
العصور في سيما وال واالجتماعية، السياسية للحياة مركزاً وكانت فلسطين، في اإلسالمية والثقافة العربية اللغة
واستقبال المال بيت ويحفظ األمير يحكم فيه وكان الدينية المدرسة عن عبارة المسجد كان فقد األولى اإلسالمية

والقوميةرؤساء الدينية لالحتفاالت مركزاً المساجد وكانت . القبائل،

متاحف إلى تحويلها وأخرى هدمها تم ما فمنها لها، االحتالل انتهاكات من المساجد تسلم لم اإلسرائيلي االحتالل وبعد
األخرى االنتهاكات من والعديد عامة مرافق . أو

>��B: ���� ��� )60 (��P' ���=���� <+�	"�� ,�;�� $! &'>?@�. 

األقصى المسجد ضد االنتهاكات
عام االحتالل قبضة في المدينة من الشرقي الجزء سقوط مع األقصى المسجد على لالستيالء الفعلية المراحل أولى بدأت

األقصى،1967 المسجد من الغربية الجهة في البراق لحائط المالصق المغاربة حي حينها االحتالل جيش هدم حيث واستولىم،
تحت حفرياته منذاك االحتالل وبدأ المسجد، ساحات إلى والمستوطنين للجنود مدخالً منه جاعالً أمنية بدواع المغاربة باب على

عام حتى مختلفة مراحل عشرة عبر الحفريات هذه تطورت وقد الثاني، الهيكل آثار عن البحث بزعم األقصى .م2000المسجد
األ انتفاضة مواجهات منخالل النهائية حدودها االحتالل دولة بموجبه ترسم نهائي كحل االنفصال خطة شارون طرح قصى

أورشليم لمدينة خصوصاً اليهود لدى مقبولة حلول إيجاد يتطلب كان كهذا حل فرض واحد، فيها"جانب يكون أن يجب التي
الهيكل" الهيكل هذا في قدم موطيء األقل على  .أو

شا11/4/2005في حمل وفيم القدس في سيفرض الذي للحل تفصيلي بتصور مرفقة واشنطن إلى االنفصال خطة نص رون
عليها األبيض البيت موافقة على حصل حيث تحديداً، األقصى  .المسجد
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sU�g�� ���"'� b���� ��'��� �A�T� s����@� &V�;��� QB ]vh &�'���� R��A &�g+ ��=�� �z�=��� �v�� RNPT�� �T��
 ,�;��M |�{�PT�� 
��� �� s��+ R��! �T���M &;��� k�� ��gT��"
 $!� sA >P} �g�+ R���B ���O+ �g�T ��u�� <'vT� �����V� _�M�	M� ,�;�� 
�g�T ��	G�� �g��� �	G� �	���� k�# ��g�W�	� �gT	�M� � R��� ª�C�T �� p�[���� $��� _��B sA��� <+ ]v�+fT ]b��� �>�G�� 
��A QB �g��T�=M ��"}B� �g�	�'� �T>�MB k�� �g�'�B |�OA�� ����+94.  

باألديار الميت البحر حتى حولها والمغر والصحاري القدس وعمرت المختلفة أنماطها على الرهبانية الحياة ونشأت
وصغير كبيرها والمناسك حواليوالصوامع آثار واكتشفت وخارجها، القدس في وفي) 140(ها فيها وعاش ديراً

الميالدي والسادس الخامس القرنين في القدس حول اليهودية برية وأصبحت الرهبان، من مؤلفة آالف حولها المغر
بي باتجاه القدس ومن الميت، والبحر أريحا باتجاه القدس من األطراف ممتدة واحدة رهبانية واألغوارمدينة لحم  .ت

$! H�O�� 1991H Ra��A� ��?X� >M�;+ Q�Ph� "&M�	M H	P��+ "��?�� >'� >�PA $! ]���>���� ]�"T y�M ��	�O�� ��� R��A ]vh ��'�@� 
k;��+ y	O} �p>��A �� ��tT ��'��� �g�'�� �g�'�
� &�[�� sG�� ��	VB ,�;�� �g���G� .�"�! $��	
 )150 (|�>'� &=��A� �B 
+	W&O �B &=V�+ &'>�G &��'� &�������� &�V��+� &�CW�95. 
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كنيسة علتحتوي باإلضافةالقيامة وأسرته الراعي يوسف قبور على تحتوي كما المسيح، السيد قبر أخرىى قبور إلى
الملكة هي الكنيسة بنى من أول وكان الصليبيين، قادة بعض رفات الصليبf�h  "H�� 335H�&"تضم اكتشاف بعد

الموقع نفس في المسيح السيد فيه صلب   . الذي
$!� H�� 614H R�>�
� &=��U�� k�� �' ,>a�� ��O�� �hb��M dh�>��  "�	+ ,	�V  "�OM ��+�� �+ `'>C�� �g�U� 

RK>OT `'>C� >G� $! �g�  "����G\� "Q�N�V >�+ H�� 965H �T� p���# �h����B H�� 980�H �? R+�h �g�+�UM 
R��M� p>+ F>GBومعابدها أبنيتها ووحدوا الالزمة، الترميمات عليها فأجروا الصليبيون جاء بنايةوحتى في جمعوها

عندما األيوبي الدين صالح القائد لها يتعرض لم ناحيته ومن عليهاواحدة، حافظ بل الصليبيين، ودحر القدس حرر
الدينية مكانتها . واحترم

$!� H�� 1808H kTB �g��� `'>
 >�PA >+� d��	� &��! �p�'�� I�
 R�+� ���! �OM $!� H�� 1834H �gM>K ��t�� 
>�PA ���! OT_�g �=�>! ��V��� ��v�وتبع� العثمانية السلطات إشراف تحت ذلك يتم أن على تعميرها نفقات بتمويل

عام آخر زلزال �1927H >?B kذلك� �gT�V�VB ��+ �v
 _�N�=M y������ $��N'>P�� <K	M _�+��� &'�'�
 &�P�G� 
�g�'��C� �+ ª��	U�� &�O�PN�� .
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	h `'>{ �;�O' QB "��=�� z�=��� "�� �U�V |f+�
 �P��Wدرب ويتكون صلبه، موقع إلى الرومان جنود ساقه عندما
من �&) 14(اآلالم
>+ B�PT �+ &V��+ _�Ph�� Q	�gW I�
 <�	��� �v�� ��WB ��+ �A�C�� $��+�>�� "¢	�?  "��U
 

d��M ��=�� z�=�الط�� عبر ثم المفتى وعقبه الواد منطقة إلى غرباً خانوتتجه بباب الواد تصل الذي الزيتريق
القيامة كنيسة في المقدس القبر إلى لتصل الخانقاه   . معقبة

k��� y�� H�X� <�� z�=��� |����+ ���� p�� _�>+ sOaM d'vO��� �v�� ]��� s;?� d����� �v�� Q�A ���C'  �T� 
�	��� �v�� Q�A 	�O' �VB� .

مريمسيدتناكنيسة-
<;T &=��U�� $! ���� Q���� $! Q�U+ wV	�+ ��M Q�	�V sP�� Q	�'t�� y�M� �PV@� �	�CT� &=��U�� k�� �	P� "�'>+ 

�	�P�� "�g'����� Y�vA� >Pعامي� بين بنيت وقد النجار   .457H-450يوسف

حنة- القديسة الصالحية/ كنيسة
حيث األسباط، باب قرب القدسي الحرم شمالي الكنيسة الوتقع السيد وقدأتى معجزاته بإحدى الموقع هذا في مسيح

عام الفارسي الغزو إبان الكنيسة ���P	614H ����! Qاحترقت��� �hb��M �T� �g�'	CT $! �g� xfW �'��� $M	'@� k�# 
&V��+ b�g;a�� ���O!���� �? �g���V� Q	�=�>a�� �+ Q�N�=�� "�P� ���C�� $����O�� "H�� 1855H ������! �gM &V��+.  

 الجثمانيةيسةكن -
بين المنطقة في الكنيسة هذه كنيسةتقع األسباط وباب الطور وجبل  ��T��V �'>+  "�h��M� ��Tf�� H��1924�H"سلوان

I�
 �;�O' QB <�	��� �g} &���� �P;�� k�� ��=�� z�=��� �+��� k}� �M  "�Z	g' ${	'>uV��."  
صهيوندير/العليةكنيسة-
 <;' �vh >'��� k�� &�� sP� Q	�gW y>;��M �+ y�M s��u�� �;�O'� �OM ���C�=��� QB "��=�� z�=��� "����Tواتباعه

األخير عشاؤهم الدير   . في

الصعودكنيسة-
الذي المكان في الزيتون جبل على أنبنيت �=�z ��=��" يعتقد��  "�OW ��+ k�# b��=�� .  

 البستانقبر -
�O�� y�M $���} Q��=P�� >P� <;' I�
 �|��
��V� |��C�=+ |���t+ RCPWB &�"�� &«�h k�� p>u��� $! >P;�� >a
 ��� �	+

 �g�! Q	��>' �	g��� Q�A &�T �+ &M>;+ k�� <;T &;'�
 $! d�W z�=��� ��=�� QB R���=T�>P�� �+ &a[�{ �;�OT
�U��� �vh 	h ��B Q��;�O'� �d'>� ��� k�# �g�+ �g��"M Q	;�'� �g�	P��'� ��+	UC���Q.  

>��B: ���� ��� )62 (��P' F>GB &�C�=+ �A�+B. 
األديرةوبنواالراهبناتفأسسواإليها،العالمأنحاءكافةمنالمسيحيينلجذبمركزاًالعصور،مرعلىالقدسوكانت

اخلداليومالكنيسةتملكذلكعلىوبناءومؤسسة،وكنيسةديرمئةعنوحدهاالقدسفيعددهايزيدالتيوالكنائس
 .الكليةالمساحةمن %)45(يساويمااألسوار
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يرى اليوم القدس يدخل ومتميزاًمن أكيداً مسيحياً استمرار. وجوداً ككل، فلسطين عن يقال القدس عن يقال وما

بين القدس في المسيحيين ويقدرعدد متواضع، العددي وفلسطين) ألف 300 - 250(الوجود األردن في عربي مسيحي
يساوى. وإسرائيل ما السكان%) 3 - 2.5(أي عدد ال. من المسيحي الوجود زخَم أن منبيد يأتي ال القدس في يوم

بين كمدينة القدس في الكثير أو القليل المسيحية) ألف 12 - 10(العدد الكنائس وجود من يأتي ما بقدر فقط، مسيحي
والوطن المدينة حياة في مجال من اكثر في والعاملة والكليات. الحية المدارس في ومتميز مستمر المسيحي فالوجود

وا والجامعات والسياسيوالمعاهد والمدني والتنموي واالجتماعي والمسكوني الروحي والعمل .لمراكز

فيالفلسطينيالشعبمسيرةفهو -القاعدةالىالقمةمن -بوضوحاليومالمسيحيالوجودفيهبرزمجالهناككانوإن
شجاعةبمواقفتميزتوالحريةسبيلفينضالهوواكبتالشعبمعاناةالقدسكنيسةعاشتفقد .األخيرةالسنوات
تستلهمجديدةكنيسةوالدةأيضانشهدفأنناجديدشعبوالدةاليومنشهدكناوإن .والدوليةالوطنيةالساحةعلىوقيادية

 .المستقبلالىوتصبوبالحاضروتتمتعالماضي
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لرجال.1 ميزات إلعطاء االحتالل بدايات في إسرائيل عمدت لذلك إسالمي، مسيحي واتفاق تحالف تطور منع
المسلمين دون المسيحي غير, الدين من منهم العديد هناك وأن خاصة هؤالء، مع عالقات شبكة ولبناء
الذين اليونان كالرهبان األرثوذكسيةالعرب الكنيسة على  . يسيطرون

موحدة.2 مسيحية جبهة تشكيل طويلة, منع قرون منذ عميقة خالفات تعيش القدس في المسيحية فالكنائس
واألرمن والالتينية اليونانية األرثوذكسية الكنيسة أهمها عدة أقسام بين  . منقسمة

الكنا.3 أمالك من ممكن قدر أكبر واستئجار شراء كإقامةمحاولة وسائل باستخدام سيما ال المدينة في ئس
العرب غير الرهبان مع وتأشيرات, عالقات وترميم بناء تراخيص منح عدم أو منح على قدرتها واستخدام

لطلباتها االستجابة على لحملهم لهؤالء إقامة وأذونات  . دخول
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أقلإلـىم1922عام%) 50(حواليمـنتناقصتقدسالفيالمسيحيينالسكاننسبةأنإلىالدراساتوتشير
صورةأعدهادراسةفيسابيال،برنارد. دالمسيحياللقاءمركزمديرويقدمالسبعينات،بدايةفي%) 10(من

نسمة،) 29.350(يتجاوزم1944العامفـيكانالذيالمقدسيينالمسيحيينالسكانعددلتراجعتحديداًأكثر
�&)10982(وأصبحـوا=� w;! $! H�O�� 1961م.

كانمااليومالمقدسيينالمسيحيينعدديتجاوزال: "العربالمسيحيينهجرةعندراستهفيسابيالالدكتورويضيف
م،1948العامقبلعددهمعليهكانماثلثاليومهمالمسيحيينالقدسسكانأنأيم1961العامفيعليه
."العربيةالقدسمدينةفيمنهأكبربأسترالياسيدنيمدينةفيالمقدسيينيحيينالمسعدديكونأنغرابةوال

منومسلمين،مسيحيينالفلسطينيين،هجرةفيأساسيكعاملالسياسيوالتوتراإلسرائيلياالحتاللإلىوإضافة
السياحةعلىتعتمدالمسيحيةالفلسطينيةالمجتمعاتمنفكثيربهم،خاصةأخرىأسباباللمسيحيينفإنأرضهم،

.الناصرةفيالقيامةوكنيسةلحم،بيتفيالمهدكنيسةحولسيماوالللدخل،مصدراأساسيبشكلالدينية

إلىيفتقروأمنيسياسيوضعمنتبعهومااالحتاللمنذكبيربشكلالمجتمعاتلتلكاالقتصاديةالحالةتأثرت���
العامفيالفلسطينيةاالنتفاضةبدءمنذالوضعهوكمامعها،التعايشبيصعحدودإلىأحياناًويصلاالستقرار،

.م2000
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 y�N;�V�� $V��=��/بمعدلازدادتالتيالديني

فيالقوميةالعربيةلألنظمةفشالًراعتبمابعدعنهامناصالحقيقةصارتثماليهودية،الدولةإنشاءمنذمضطرد
األحوالبعضوفيأساسي،كالعبأقدامهااألصوليةاإلسالميةالجماعاتتثبيتمنأعقبهومااألزمة،معالتعامل
.الفلسطينيةاإلسرائيليةالسياسيةالمعادلةفياألساسي،الالعب
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منوغيرهاالمسيحيةوالمدارسالكنائسيهددالذيالجدارهذاضدواالتصاالتبالتحركواألديرةالكنائسقامتوقد
بناءنتيجةالوطنيةومؤسساتهالفلسطينياالنسانيتكبدهاالتيالجسيمةاألضرارإلىباإلضافةالكنائسيةالمؤسسات

الجدارهذا

.
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 مقدمة

عام للقدس الشرقي الشطر احتالل قيودا1967ًمنذ القدس سكان على االحتالل سلطات فرضت سابقاً، ذكرنا وكما م
ا سجل من شطبهم يستهدف شاذّاً قانونياً تصنيفاً وأعطتهم مقيمونمتعددة، أنّهم على معهم فتعاملت أحياء، وهم لوجود

عام المحتلة لألراضي بانتمائهم اعترفت هي فال لديها، كبقية1967دائمون العبرية الدولة مواطنة منحتهم هي وال م،
الـ أراضي في الفلسطينيين األسرى. 48المواطنين لتشمل آثاره تمتد والظّالم، المبهم القانوني الوضع المقدسيينهذا

يكون حين االحتالل دولة كمواطني ويعاملون بحقوقهم، يطالبون حين كفلسطينيين يعاملون الذين االحتالل سجون في
من وغيرها الطّعام عن إضرابهم نتيجة الفلسطينيين لألسرى تُمنح امتيازات أو األسرى لتبادل صفقات هناك

االحتجاجية .الخطوات

الفلسطيني األسرى تعاملوكبقية ووحشية والصحية المعيشية االعتقال ظروف سوء من المقدسيون األسرى يعاني ين
بسببه استشهد الذي المتعمد الطبي اإلهمال إلى إضافةً معهم، االحتالل أصل) خمسة(جنود من استشهدوا) 12(أسرى

موا يعيشه الذي المرير الواقع هذا وأمام اآلن، حتّى المقدسيين األسرى علىمن يتوجب فإنه القدس وأسرى طنو
وظلمه االحتالل تعنّت وجه في حقوقهم وتثبيت أوضاعهم لتحسين السبل بكافّة التحرك  .المعنيين

األسرى يعامل فإنّه االحتالل، دولة في دائمين كمقيمين القدس لسكان االحتالل أعطاها التي القانونية للحالة ونظراًً
السجنا معاملة إدخالهمالمقدسيين يقبل فال داخلياً شأناً بحقهم الصادرة واألحكام سجنهم ويعتبر الجنائيين، اإلسرائيليين ء

السجناء كبقية يعاملهم ال الوقت نفس وفي الحرب، أسرى حقوق يعطيهم وال األسرى، لتبادل صفقة أي في
بل لمواطنيه، يمنحها التي الحقوق نصف حتّى يعطيهم وال الوحشيةاإلسرائيليين األساليب بنفس معهم يتعامل

يحصل التي الدستورية المعاملة حقّ من محرومون بذلك فهم الفلسطينيين، األسرى بقية بها يعامل التي والالإنسانية
عملية أي في عنهم باإلفراج الفلسطينيين األسرى امتياز من محرومون أخرى جهة ومن اإلسرائيليون، السجناء عليها

 . لتباد

للفصائل االنضمام من خاصة بصفة ممنوعين تجعلهم المقدسيين على االحتالل فرضها التي الشاذة القانونية الحالة هذه
وممنوعين الهوية، سحب أو السجن أو الغرامة طائلة تحت تعبوية أو سياسية أو دعائية أعمال بأي القيام أو الفلسطينية

القو إلى االنضمام من نفسه الوقت عامفي المحتلة األراضي داخل الموجودة واألحزاب أي1948ى ممارسة أو م
مواطنين ليسوا ألنهم إطارها في تعبوية أو دعائية أو سياسية االنتخابات. أنشطة على الهامة تداعياته له كان األمر هذا

العام مطلع الق2006الفلسطينية حدود داخل االنتخابية الدعاية من المقدسيون منع إذ البلديةم الموافقة. دس رغم
مشاركة المحصلة وكانت البريد مراكز عبر االنتخابات في المقدسيين مشاركة على االحتالل سلطات قبل من الشكلية

من مالحقة%) 6(أقل تمت فقد للمدينة، االحتالل يفرضها التي البلدية الحدود داخل التصويت لهم يحق ممن
وال االنتخابات هذه في العامالمشاركين خالل المقدسيين المعتقلين عدد إرتفاع إلى أدى مما خاللها، م،2006ناشطين

في الغربية بالقدس المحلية للشؤون االسرائيلية المحكمة أصدرت الغرامة2006سبتمبر 11حيث أو بالسجن أحكاما م
في) 11(على جرت التي الفلسطينية التشريعية لالنتخابات ترشحت ،ةمقدسي كانوا2006/ يناير/ 25شخصية سواء م



 

مدينة في االنتخابية الدعاية بأعمال والقيام البلدية أنظمة مخالفة بتهمة وذلك الفلسطينية، لفصائل منتمين أو مستقلّين
شؤون ووزير القدس عن الفلسطيني التشريعي المجلس نواب اختطاف إلى إضافة اإلسرائيلية، للقوانين خالفًا القدس

والته الزرقاءالقدس بطاقاتهم بسحب  .ديد

بينها من عدة تهماً المقدسين لألسرى االسرائيلية السلطات في: وتوجه المشاركة أو الفلسطينية للفصائل االنضمام
المقدسيين" التخريبية"األعمال السكّان على المفروضة والحظر المنع قوانين مخالفة  .أو
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من أقل بين المحكومين المقدسيين األسرى سجن فترات وأكثر) 5(وتترواح عام) 20(منسنوات بشكٍل لكن سنة،
العشر تتجاوز لمدة تقريباً نصفهم حكم حيث عالية، كانت المقدسيين األسرى بحق صدرت التي األحكام معظم فإن

قضى بينما من) 31(سنوات، أكثر اآلن) 15(منهم حتى االحتالل سجون في  .عاماً
>��B:  
رقم� عيبين) 65(جدول الحكم مدة حسب القدس  .ليهمأسرى

رقم� فوق) 66(وجدول قضوا الذين األسر 15حول في   .عاماً

برصاص أو التّعذيب تحت االحتالل سجون في قضوا الذين األسيرة الحركة شهداء من حصتهم المقدسيين ولألسرى
الطبي اإلهمال بسبب أو االحتالل  : حرس
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األسرى قضية من الفلسطينية الوطنية السلطة  موقف
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مبلغ للزوجة يضاف متزوجا األسير كان يقارب) 400(وإذا ما أي شهريا أبنائه) 94(شيكل من طفل ولكل دوالراً،

يقارب) 50(مبلغ ما أي شهرياً  . دوالر) 12(شيكل

المحررين لألسرى شهرية مبالغ والمحررين األسرى شؤون وزارة تصرف منكما أكثر أمضوا أن سبق ) 5(الذين

عمل فرصة أي لديهم وليس االحتالل، سجون في  .سنوات
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إسرائيلمعالتّبادلعملياتفيالقدسأسرى

تبا عمليات حول إلسرائيل المعلنة السياسة أوإن يهودي مستوطن أي تبادل أجل من التفاوض رفض هي األسرى دل
وفلسطينيين عرب بأسرى العربية، أو الفلسطينية المقاومة فصائل قبضة في يقع االحتالل جيش من إسرائيلي جندي

إسرائي تعمل المقاومة فصائل قبضة في جندي أي وقوع فعند ما، حد إلى صحيح وهذا اإلسرائيلية، السجون علىفي ل
في جرى كما جنودها من عدد ومقتل مقتله إلى ذلك أدى لو حتى كافة بالوسائل " يونيو"حزيران 27استعادته

متنها1976 وعلى أثينا مطار من طائرة بخطف الفلسطينيين المقاومين من مجموعة قامت عندما من) مئة(م،
مطار في الطائرة حطّت وقد اليهود أوغن" عنتيبى"المستوطنين عنفي باإلفراج المجموعة وطالبت أسيرا) 50(دا

الركاب سراح إطالق مقابل مجموعة" اإلسرائيليين"فلسطينياً وأرسلت الخاطفين لمطالب تخضع لم إسرائيل ولكن
العملية في وقتل الركاب من وثالثة الخاطفة المجموعة وقتلت الطائرة فاقتحمت المطار إلى جنودها من كوماندوز

ج أحد المهاجمينأيضا االحتالل .نود

الجندي الفلسطينية المقاومة اختطفت عندما أخرى حادثة فاكسمان"وفي في" نخشون القدس ،9/10/1994في
أيام عدة وبعد لهم تستجب لم إسرائيل لكن عنه، اإلفراج مقابل فلسطينيين أسرى سراح بإطالق المجموعة وطالبت

جنودها فاقتحم الجندي مكان بتحديد وجرِحقامت المهاجمة الوحدة وقائد األسير الجندي مقتل إلى أدى مما المكان
الثالثة الفلسطينية المجموعة أعضاء واستشهد آخرين،  .جنود

فصائل مع التفاوض بعدم المعلنة سياستها عن تتخلى فإنها بالقوة، جنودها سراح إطالق عن إسرائيل تعجز وعندما
بـ تسميهم ما أو تابعة" ابييناإلره"المقاومة طائرة الفلسطينيين المقاومين من مجموعة اختطفت عندما حدث كما

من" العال"لشركة أكثر وبداخلها الجزائر إلى بها من) مئة(وتوجهوا االحتالل دولة تتمكن لم الحالة هذه وفي راكب،
الفلس التحرير منظمة مع األسرى وتبادل المقاومين لمطلب الخضوع سوى شيء، أي األحمرعمل الصليب عبر طينية

التبادل23/7/1968في هذا في ُأطلق وقد الطائرة) 37(م، ركّاب مقابل فلسطينياً حدثت. أسيرا التّاريخ ذلك ومنذ
الشعبية الجبهة مع األسرى تبادل عملية أبرزها كان لألسرى أخرى تبادل عام-عمليات العامة وعملية1985القيادة م،

مع األسرى عامتبادل اللّبناني اهللا  .م2004حزب

الجندي أسر من الفلسطينية المقاومة فصائل من عناصر تمكنت أن شليط"وبعد تدخل"جلعاد لن أنها إسرائيل أعلنت ،
أمطار أسمتها النطاق واسعة عسكريةً عمليةً وأعلنت الجندي، أسرت التي الجهات مع األسرى لتبادل عملية أي في

خاللها قصفت التحتية،الصيف والبنى الفلسطينية المؤسسات من العديد ودمرت غزة قطاع في الكهرباء توليد محطة
عن عجزت عندما لكن غزة، قطاع على وبحري بري حصار فرض إلى إضافةً الفلسطينيين، من العشرات وقتلت

فلسطينيي أسرى عن اإلفراج مقابل سراحه إطالق أجل من قنوات فتحت الجندي، مكان سجونهاتحديد في  .ن

أن كما ثابتة، غير سياسة هي لألسرى تبادل بعمليات القيام أجل من التفاوض مسألة من االحتالل دولة سياسة إن
فسلطات أيضاً، ثابت غير التبادل عمليات إطار في عنهم يفرج الذين لألسرى المتبعة المعايير مسألة من المعلن موقفها

عمن اإلفراج رفضها تعلن بـاالحتالل تسميهم من أو جنودها بقتل بالدماء"شارك الملطخة األيدي كما"أصحاب ،
منذ المعتقل القنطار سمير اللبناني األسير مع عام/إبريل 22حدث االحتاللم1979نيسان سلطات ترفض والذي

أحم المناضل سراح أطلقت الوقت نفس في لكنها جنودها، بدماء ملطخة يديه أن بحجة عنه فياإلفراج األبرص د
العام في تمت التي التبادل اسرائيليين1985صفقة جنود مقتل إلى أدت التي المسلحة العملية في القنطار رفيق وهو م

ذاتها العملية في معه ُأسر  . وقد



 

فإن هنا يدعيومن فهو عنهم، المفرج األسرى تحديد تجاه االحتالل سياسة تقلب على آخر مثالً يعدون القدس أسرى
سكانأن من كونهم األسرى لتبادل صفقة أي ضمن شملهم يمكن وال داخلي شأن القدس ويحملون" العاصمة"أسرى

عقدت التي التبادل صفقة لكن الزرقاء، الشعبيةالبطاقات والجبهة االحتالل دولة في-بين العامة آذار/ 14القيادة
عليان1979 نجاح المناضل منهم القدس من أسرى شملت  .م

في العامة القيادة الشعبية الجبهة مع جرت التي التبادل عملية عرفت1985مايو 20وشملت والتي الجليلم بعملية
بينهم من القدس أسرى من به بأس ال المسلماني: عدداً راغب بدر ثانية1981) سنة 18(علي اعتقاله وتم م

البازي24/4/1986 رضا محمد الدين عالء األسر، في ومازال بتاريخ) م1981سنة 20(انم ثانية اعتقاله وتم
العام20/6/1986 منذ معتقالً وكان جدة أحمد محمد علي األسر، في زال وما يعقوب1968م جدة، محمود وشقيقه م

العام منذ معتقالً وكان عودة محمد العام1969أحمد منذ معتقالً وكان درويش حسين المجيد عبد عثمان م،1970م،
ربحي العامأحمد منذ معتقالً وكان الشرباتي العام1978مصطفى منذ معتقالً وكان القيمري محمد خليل عطا ،

العامم،1971 منذ معتقالً وكان طير أبو حسن محمود الفلسطيني1974محمد التشريعي المجلس عضو اليوم وهو ،
حركة ومعهم" حماس"عن حماس حركة عن القدس نواب بقية مع مؤخرا وكانتواختطف القدس، شؤون وزير

العام في الجليل القدس1985عملية من أسرى تشمل تبادل عملية آخر  .م

 

الموقعة االتفاقيات في القدس  أسرى

في الجانبين بين ما المبادئ إعالن بعد إسرائيل وحكومة الفلسطينية الوطنية السلطة بين الموقّعة االتفاقيات اشتملت
الكثي1993أيلول 13 على الثّغراتم هذه وأبرز تحديداً، األسرى عن اإلفراج في المتعلق الجانب في الثغرات من ر

االسرائيلية الحكومة تلتزم أن يمكن التي والصريحة الواضحة النصوص دونغياب من األسرى جميع عن باإلفراج
االتف من األخرى وااللتزامات الخطوات بتنفيذ ومرتبط واضح زمني جدول ضمن عمليةاستثناء تقسيم وتم اق،

زمنياً تحدد لم مراحل إلى عنهم .اإلفراج

عام المحتلة األراضي فلسطينيي من األسرى لوضع االتفاقيات تلك من أي تتطرق وهو1948ولم القدس، أسرى أو م
سجونها، في الفلسطينيين األسرى تجاه التزاماتها من للتنصل االحتالل حكومة أمام مشرعاً الباب ترك وتجزئةأمر

فلسطينية وطنية قضية كونها عن عوضاً النية لحسن ووفقًا بحتة إنسانية كقضية معها والتعامل األسرى قضية
فكانت ،واحد جانبٍ من األسرى تجاه استحقاقات أي مع وتعاملت التفاوض، شروط من سياسي كشرط موضوعة

لألسرى األسماء كشوفات بوضع المخولة الوحيدة الجهة هي الفلسطينيدوماً للجانب يكون أن دون من عنهم المفرج
ذلك في دورٍ  .أي

يمكن ال إنجازات حققت أنها إنها والتنفيذ، المتابعة في وضعف ثغرات من االتفاقيات هذه في مما وبالرغم لكن
معتقل آالف عشرة من أكثر سراح بموجبها أطلق فقد المفاوضات(تجاهلها، هذه بداية اندالعمنذ انتفاضةحتى

يقارب)) 28/9/2000األقصى ما عاد%) 90(أي رقم وهو أوسلو، اتفاقات توقيع قبل األسرى عدد إجمالي من
القدس أسرى من محدودا عددا اإلفراجات تلك شملت وقد األقصى، انتفاضة خالل األسرى من مثله ليعتقل االحتالل

بخصو واضحة نصوص ترد ولم تجاهلتهم االتفاقيات أن  .صهمرغم

حيث الطبي، اإلهمال سياسة ظل في مختلفة أمراض من يعانون الذين المقدسيين األسرى من العشرات هناك واليوم
القدس في المسكوبية فمعتقل الكافية، العناية تلقيهم عدم أو لبعضهم الصحية الحالة تدهور على معاناتهم تقتصر ال



 

يعت المقدسيين األسرى مع التحقيق فيه يجري أنالذي حتى إسرائيل، في اإلطالق على المعتقالت أسوأ من بر
اسم عليه يطلقون الموت"الفلسطينيين   ".معتقل

وا محاكمتهم تجري حيث المقدسيون األطفال يعاني جهتهم  ÍÊÌÇÒåã Öãä ÙÑæÝ ÓíÆÉ ááÛÇíÉ¡ æåãمن

íÊáÞæä äÝÓ ÇáãÚÇãáÉ ÇáÊí íÊáÞÇåÇ ÇáÃÓÑì ÇáÝáÓØíäíæä ÇáÂÎÑæä .بداية االنتفاضةومنذ
والتعذيب والمعقدة، الطويلة المحاكمة إجراءات حيث األسرى األطفال مع التعامل تجاه منظمة سياسة تنتهج واسرائيل

التعليم في حقهم من والحرمان الصحية، الرعاية وغياب التحقيق،  .أثناء



 

�L= M��s�� O[��� 
�-��-;�� �"�;(�� R�Y���� �* ��#��  

مقدمة

$! H�� 1947H _��WB �+@� p�C���� |���>� $q;' ��=;�M ��N=�! k�# ������ &�M>� F>GB� �&'�	g' <K�� &�'�+ ,�;�� 
RCT &'�W	�� �&������ R��N�V�� &�O�"�� &+�O�� �+£� p�C���� >'>�T Y�Z ��>;�� �^� &K��O+ �	g��� sqaM &�	�"+ ��� 

�U'>+B &���Tf�� $��� Rq!� �	qG ,�;�� p���=� �B �+ �������� ����
>�;��� <PN��M� �;! �!� y>O�� ��>� ��=;��� ��M 
�'	C' �+ s'��T &�q;� �,�;�� �+B �	g��� �;! �	P
� �M �g�U� ��>WB $! R�	�� �=a� k�� &�	��C�� Q�� v�a�T ��>� 

s'�����104.       
عام حربي ،1948خالل وضاعفت1967م والغربية الشرقية بأكملها القدس على السيطرة من إسرائيل تمكنت م

لتصبح مساحاتها ك 2كم) 100(من أربعة عام 2مبدل قبل الحال كان  .م1948كما

من واحداً كيلومترا تتعدى ال ومساحتها المقدسة األماكن تضم التي القديمة القدس حدود أن ذكره الجدير ومن
الشرقية القدس مساحة أن علمنا وإذا اآلن، التفاوض محل هي القدس إليه 2كم) 73(مساحة آلت ما لنا يتبين

التفا مسيرة عبر القدس إدارةقضية على ولكن بأكمله المربع الكيلومتر هذا على يتم ال التفاوض أن كما وض،
أحياء خمسة إلى تنقسم القديمة البلدة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر ، فقط فيه العربي  : الحي

المسيحي والحي اإلسالمي العربي( الحي الحي عليهما اليهودي) يطلق حرب( والحي بعد على 1967أقيم
إسالميةأرض أوقاف على) ملك موزعة الخمسة األحياء وهذه الشريف، القدسي الحرم وباحة األرمني والحي

واحد مربع  .كيلومتر
 

عام منذ القدس حول المفاوضات مدريد1947تطور مؤتمر وحتى  م1991م

عام أوسلو اتفاق توقيع مساوئه1993منذ رغم تضمن االتفاق ذلك أن الفلسطينيين بعض يرى إسرائيلم قبول
المؤجلة بالقضايا يعرف ما ضمن الحق، أجل في كان وإن للتفاوض القدس مستقبل بطرح األولى للمرة

النهائية المرحلة صحته. لمفاوضات مدى على للتعرف والتفحص التدقيق من كثيراً يحتاج أمر .وهو

غير المحادثات عن ناهيك رسمية إسرائيلية عربية تفاوضية سوابق محادثاتفهناك مثل سري وبعضها الرسمية
مازن أبو القضية1995بيلين لهذه تعرضت في. م تندرج فإنها حل، إلى التوصل في نشاطها عن النظر وبغض

داللتها إهدار يجمل ال التي التفاوضية الخبرات  .دائرة

وبالمقارنة التفاوض ألطراف التفاوضي الخطاب محتويات على يؤشر ما مضمونها في أن مفاوضاتكما مع
عام التفاوض2000القدس عملية فإن بخصوصم، األطراف هذه مواقف في والثبات التغير مدى عن تفصح

التالي يالحظ فإنه وذلك ذاتها  :القضية

عام   -1 التقسيم قرار من الثالث القسم المتحدة1947نص األمم تتولى بحيث للقدس خاص نظام إنشاء على م
طريق عن وذلك للوصايةإدارتها  .مجلس
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عام حرب أنتجتها التي التطورات على1948وبعد إسرائيل سيطرة إلى أفضت التي المنطقة%) 84.23(م من
وبقاء الخاص، للنظام المساحة%) 11.38(المقترحة وباقـي باألردن المتمثل العربي الجانب سيطرة تحت منها

نتيجة%) 4.390( المتحدة، األمم عليها تشرف مشاع الدوليأرض الوسيط حاول التحوالت " برنادوت"لهذه

غير مفاوضات جرت حيث الخاص النظام فكرة بتنفيذ أو وإسرائيل، العرب بين بالتراضي الوضع هذا تغيير
الدولي القرار عن إسرائيل من خروجا ذلك وكان عليه هو ما على الوضع بقاء إلى انتهت الجانبين، بين مباشرة

)181.( 
عا سبتمبر لها1949موفي عاصمة القدس أن إسرائيل أعلنت عندما في -م قراراً الوصاية مجلس  20أصدر

األول في1949كانون المجلس الحظ ثم اإلسرائيلي اإلجراء يبطل لم1950حزيران 14م واألردن إسرائيل أن م
الخاص القدس نظام لتنفيذ تعاوناً  .تبديا

عام   -2 القدس على إسرائيل سيطرة وأعلنتها1967بعد بالكامل، المدينة لتهويد تصورها تطبيق في مضت م
القرار بتفسير وقامت إلقليمها وضمها لها موحدة أبدية في) 242(عاصمة شرعت كما القدس، يشمل ال بأنه

وقد اآلن واضحاً بات الذي النحو على واالقتصادية البلدية، والحياة والديمغرافية الجغرافية المدينة معالم تغيير
عام مصر مع ديفيد كامب مباحثات أثناء الموقف بهذا إسرائيل الجانبين1978تقيدت مباحثات في وأيضاً م

المعاهدة من الفلسطيني الشق بتطبيق  .الخاصة

عام   -3 ديفيد كامب مباحثات تشر قبل1978لم من حولها المواقف تسجيل جرى ولكن القدس، مستقبل إلى م
واإل المصري الطرفين القضيةكال في البت تأجيل ذلك يعني وكان األمريكي الوسيط مع الرسائل عبر سرائيلي

مسمى غير أجل  .إلى

المحتلة الغربية الضفة من جزء الشرقية القدس أن في المصري الموقف الحقوق1967وتمثل تعود أن وينبغى م،
حقوق ممارسة الفلسطينيين سكانها حق ومن للعرب، والسيادة فيها الفلسطينيالعربية الشعب من كجزء الوطنية هم

القراران.  ينطبق أن فيها) 242،338(ويجب اإلسرائيلية اإلجراءات كل أبطال مع المدينة، تتوفر. على وأن
األماكن وضع ويجوز تمييز، دون الدينية الشعائر وممارسة وزيارتها القدس إلى الوصول حرية الشعوب لجميع

بلد مجلس إشراف تحت دين تنفيذلكل على لإلشراف واإلسرائيليين العرب من متساوٍ عدد من يتكون مشترك، ي
الوظائف  .هذة

في قانوناً أصدر اإلسرائيلي الكنيست إن حملت فقد االمريكى الجانب الى إسرائيل رسائل حزيران 28أما
للدولة1967 الكبرى إسرائيل أرض من جزء أي إخضاع في سلطة للحكومة بأن يقضي لذلك،وطب. م قا

يوليو في مرسوماً الحكومة وأنها1967أصدرت للتقسيم قابلة غير واحدة مدينة القدس أن على وينص م،
إسرائيل دولة الموقف. عاصمة هو القدس، من المتحدة الواليات موقف بأن الرسالتين هاتين على واشنطن وردت

في العامة الجمعية أمام األمريكي السفير أعلنه الذي يوليو1967يوليو 14ذاته وفي أنه1969م، وخالصته م
المقدسة المدينة في الكبيرة الثالثة لألديان مصالح بوجود اعتراف هناك يكون أن إجراء. يجب أي اتخاذ قبل وأنه

بالموضوع يتصل من وكل الدينيين الزعماء مع التشاور يتعين بشأنها  .انفرادي

مفاوضات -4 أثناء بالقدس مستقبل طرح وإسرائيلجرى مصر بين الفلسطيني الذاتي  - 1979مايو( الحكم

عام)م1981ديسمبر المحتلة األرض من جزء باعتبارها القدس مع القاهرة تعاملت وقد تنطبق1967، التي م
ديفيد كامب معاهدة في ترد لم القضية هذه بأن تعبأ لم فهي لذلك وسكاناً، أرضاً الذاتي الحكم ترتيبات  .عليها

العربيةولكن اإلدارة تحت والمسيحية اإلسالمية المقدسة األماكن وضع يمكن أنه رأي آنذاك المصري المفاوض



 

إدارة)الفلسطينية( تحت البراق حائط يوضع فيما للشعب". إسرائيل"، هي التي القدس في السيادة بقضية وتمسك
ل مفتوحة السيادة تكون بأن اإلسرائيلي االدعاء رفض وتم الذاتيالفلسطيني الحكم مناطق  .كل

ديفيد كامب في المتبادلة الرسائل في الموضح موقفها في ساكناً إسرائيل تحرك لم السياق ذات وذهبت. في بل
حول كلها بالمفاوضات أودي الذي أخرى أسباب جانب إلى السبب هذا وكان إليها الموحدة القدس ضم إعالن إلى

الفلسطينيالحكم  .الذاتي

غابت. 5 مدريدلقد لمؤتمر الدعوة وثائق عن القدس إصرار) م1991نوفمبر 2 -أكتوبر 30(قضية بسبب
لكن المشترك األردني الوفد في مقدسيين مشاركة ورفضها للتفاوض، موضوعاً ليست القدس أن على إسرائيل

الفلسطيني يفعله ما كل بأن تطمينات رسالة في الفلسطيني الجانب أبلغت المتحدة لنالواليات المرحلة هذه في ون
النهائية المرحلة مفاوضات في المشاركة القدس سكان حق ومن الشرقية القدس في مطالبهم على  .يؤثر
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واشنطن - مفاوضات في  )م1993 -م1991(القدس

واشنطن مفاوضات الثاني/نوفمبر(اإلسرائيلية -الفلسطينيةفي طالب) م1993آب/أغسطس -م1991تشرين
والتهويد الواقع األمر سياسات من المزيد يعني القضية تأجيل ألن للتفاوض القدس ملف بفتح الفلسطيني الوفد

المرحلة في الفلسطيني الذاتي الحكم والية موضوع هي الشرقية القدس أن على وأصر يمكن. االنتقاليةفيها، فيما
المفاوضات من النهائية للمرحلة الموحدة القدس مصير في البت القدس. تأجيل مواطني مشاركة ضرورة ورأي

كامب صيغه منذ حاله على اإلسرائيلي الموقف بقي وقد واالنتخاب بالترشيح الذاتي الحكم مؤسسات في الشرقية
إمكانية. ديفيد هو إسرائيل به قبلت ما الذاتيوكل الحكم لمؤسسات الترشيح دون ولكن القدس، مواطني تصويت

بشقيها القدس في االستيطان عمليات بوقف التعهد  .ورفضت

 

مفاوضات - في  )م1993-م1992(السرية) أوسلو(القدس

اإلسرائيلية الفلسطينية السرية أوسلو مفاوضات في القدس قضية تصنيف األول/ ديسمبر(جرى  - 1992كانون

النهائي)1993آب/أغسطس التفاوض مرحلة قضايا ضمن غير. ، إنجازاً ذلك الفلسطيني المفاوض واعتبر
وصحة. مسبوق إلسرائيل ضمها قرار في يشكك بما للتفاوض موضوع القدس أن بذلك اعترفت إسرائيل كون

فيها اإلسرائيلية  .اإلجراءات

الجا وغير المعمقة غير التفاوضية العملية هذه بمقرراتخالل االلتزام إلى أقرب العربية المواقف كانت ، دة
عام منذ بالمدينة المتعلقة السيما القدس، بخصوص الدولية واضحاً. م1967الشرعية كان المصري فالخطاب

ضبابية األمريكية السياسة كانت المقابل في واشنطن، في الفلسطيني وكذا ديفيد، كامب في التفاوض عملية خالل
الشي القدسبعض على بالسيادة يتصل فيما السيما  .ء،

باعتبارها الداخلية القانونية األطر على واالعتماد تماماً، الخطاب هذا تنحية اإلسرائيلي الموقف على غلب بينما
عليه القدس. تعلو تجاه التوراتية بالتصورات اإلسرائيلية السياسة تعلق أيضاً بدأ  .حيث

عموماً العربي الطرح من العربيةيفهم المطالب موضوع القدس أن اإلسرائيليين مع التفاوض جوالت جميع وفي
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المحتلة الشرقية القدس والسيما1967هي ، الدينية باألبعاد يتعلق فيما المطالب هذه تزحزح أيضاً يفهم كما ،
الم التجاوب إلى ينحرف الذي األمر ، البراق حائط على اإلسرائيلي باإلشراف المصري األمرالقبول مع حدود

عام القدس على إسرائيلي استيالء خلفه الذي الجديد  .م1967الواقع

تالية مواقيت إلى وإرجائها بإزاحتها الكبرى القدس عقبة على التغلب يتم كان التفاوض مراحل كل وبدأ. وعبر
المعنية المسارات على التسوية عملية لتمرير ضرورياً التفافياً مدخالً ا. ذلك أن للطرفبيد سمح لمدخل

الجغرافي ومحيطها المدينة، في لها حصر ال ونوعية كمية تحوالت بإحداث المدينة على المسيطر اإلسرائيلي،
المطالب ضد التحوالت هذه دون تحول صارمة احترازية إجراءات على يشتمل ولم والبنيوي، والديموغرافي

ا التفاوضى الموقف إضعاف نشأنها من التي أو  .لعربيالعربية
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الرسمي الموقف أن إال خاصة، وللقدس عامة لفلسطين اإلسرائيلي لالحتالل التام رفضها بكاملها العربية األمة أكدت

ب يكتفى ما غالباً القدسالعربي في اإلسالمية المقدسات على اإلسرائيلية واالعتداءات الممارسات واستنكار الشجب
ظرف أي تحت تعترف لن أنها على العربية دول جامعة أكدت وقد االعتداءات، تلك لوقف فعال بإجراء القيام دون

باال القائمة السلطة إسرائيل تتخذها التي واإلجراءات االحتالل بشرعية الظروف تغييرمن إلى ترمى والتي حتالل
العالم دول كافة ودعت التهويد سياسة ورفض القدس لمدينة السكاني التركيب أو الجغرافي الشكل أو القانوني الوضع
من القدس لقضية حل إلى التوصل في واإلسراع اإلسالمية المقدسات ضد اإلسرائيلية الممارسات لوقف التحرك إلى

المفاوضات .خالل
 

�-T�w:��'��� _����� F 
المسلمين قبلة بتحرير اإلسالمي العالم وطالب للتنازل قابلة غير إسالمية عربية أرض القدس أن المسلمون اعتبر
والسيطرة االحتالل رفض على نصت كلها اإلسالمية القمم مؤتمرات أن حيث اإلسالمية المقدسات وحماية األولى

المسلمين مقدسات على .اإلسرائيلية
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موقفاً دوماً األمريكيون وقف حيث اإلسرائيلية السياسات مع باالنسجام القدس قضية تجاه األمريكية السياسة اتسمت
المتعلقة القضايا بعض في التوازن من شئ اظهار محاولتهم من الرغم على إلسرائيل واضح بشكل منحازاً متصلباً

الم سبيل على ومنها القدسبالقدس، إلى أبيب تل من األمريكية السفارة نقل الكونجرس أقر عندما اإلدارة. ثال تنفذ لم
الطاغية األغلبية أن إال المتحدة للواليات حليفة شكلياً تعد التي العربية الدول من كثير أمام الوجه ماء ًعلى حفاظا ذلك

الوالي في يهودي تجمع أكبر تواجد حيث اليهود من الكونجرس متعنتاًعلى األمريكي الموقف جعل المتحدة ات
النقض حق المتحدة الواليات واستخدمت بل إسرائيل إدانة ويتضمن األمن مجلس عن يصدر قرار أي أمام وصارماً
العربية الدول لدى مصالحها ورغم المنطقة في األولى حليفتها يدين قرار أي صدور عدم سبيل في عدة مرات الفيتو

ي ال ذلك أن الواقعإال من شيئا .غير
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دولة قيام وجوب في موقفه وتمثل الفلسطيني الشعب وحقوق القدس قضية تجاه إيجابياً موقفاً األوروبي االتحاد وقف

عام المحتلة األراضي على القدس وعاصمتها الوضوح1967فلسطينية بين ما تباينت األوروبية المواقف أن إال م
المحتلةوالغم واألراضي القدس بشأن الدولية القرارات بتنفيذ ملزمة إسرائيل أن في تارة موقفها يتمثل فبريطانيا وض،
يجب1967عام عالقة قضية القدس أن تقول أخرى تصريحات تأتي الوقت نفس وفي القرار، في واضحة بشفافية م

االتح دول غالبية تتبناه نفسه الموقف وذلك بشأنها، االتحادالتفاوض عن صادر بيان في جاء وقد األوروبي، اد
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استولي التي القدس أراضي أن وإقرار إلسرائيل كعاصمة بالقدس االعتراف قاطع بشكل يرفضون أنهم األوروبي
عام اإلسرائيليون كان1967عليها وقد المفاوضات طاولة إلى بالجلوس حولها النزاع حل ويجب محتلة، أرض هي م

موقفاً معأللمانيا اليهود ضد النازية مجازر بسبب بالذنب بالشعور مقيدة مازالت ألمانيا أن حيث ذلك، تجاه خاصاً
الرسمية مواقفها في األقل على والقدس الفلسطينية القضية تجاه متوازنة سياسة تظهر أن ألمانيا تحاول فرنسا. ذلك أما

أن حيث وتر، من أكثر على واللعب بالتأرجح يتسم االحتاللفموقفها رفضه عن يعبر الذي الفرنسي الموقف
أن حيث القديم، االستعماري الطابع يخفي أن يمكنه ال الفلسطيني الشعب حقوق يضمن سلمي بحل وينادي اإلسرائيلي
في دورها تهميش لعدم وسعيا األوسط الشرق منطقة في فرنسي تواجد فرض بغرض بالمصالح تتعلق اآلن المواقف

ت وعدم األولالمنطقة المقام في مصالحها .عطيل

رسميا ينشر لم أنه رغم مختلفة دولية فعل ردود أثار والذي القدس حول األوربي للتقرير حرفية ترجمة يلي فيما
اآلن  .حتى

 

اهللا ورام القدس في البعثات  :رؤساء

القدس حول مفصل  : تقرير

للوصول - 1 لطريق ا على األصعب القضايا من واحدة هي إسرائيلالقدس بين نهائي حل اتفاق إلى
إلى. والفلسطينيين التوصل فرص تقلص اإلسرائيلية الداخلية بالسياسيات الصلة ذات القضايا من العديد ولكن

يقبله أن فلسطيني ألي يمكن الذي القدس حول نهائي حل تهدف. اتفاق مقصودة إسرائيلية سياسة هذه أن نعتقد
كم الشرقية القدس ضم القدسالستكمال في الفلسطينيين السكان مواقف بتشدد تهدد اإلسرائيلية اإلجراءات أن ا

اآلن حتى ما نوعا هادئة تعتبر التي  .الشرقية

 

القدس بشأن األوروبي االتحاد  :سياسة

الدولي - 2 األمن مجلس قرار في عليها المنصوص المبادئ إلى تستند القدس بشأن األوروبي االتحاد سياسة إن
بالقوةوب 242 األرض حيازة استحالة القدس. خاصة بضم أبدا يعترف لم األوروبي االتحاد فإن لذلك نتيجة

للعام اإلسرائيلي األساسي القانون بموجب إسرائيل(  1980الشرقية عاصمة القدس أساس من) قانون جعل الذي
اال في األعضاء الدول فإن ولذلك إلسرائيل عاصمة والموحدة، الكاملة أبيبالقدس تل من اتخذت األوروبي تحاد

التمثيلية لبعثاتها مفاوضات. مقرا على مسبقا تحكم أن شأنها من التي اإلجراءات يعارض األوروبي االتحاد إن
القدس وضع تغيير إلى الهادفة اإلجراءات مثل الطريق خارطة من الثالثة المرحلة في إليها المشار الدائم، الحل

 .الشرقية

مؤتمرا - 3 عاميفي في عقدت و1999ت انطباق2001م على التأكيد أعادت المتعاقدة العليا األطراف فإن م
الحاجة على التأكيد وأعادت الشرقية، القدس ذلك في بما المحتلة الفلسطينية األراضي على الرابعة جنيف معاهدة

األراضي تلك في المعاهدة هذه لنصوص الكامل  .لالحترام

العام - 4 من تموز الدولية2004في العدل محكمة عن الصادر االستشاري بالرأي األوروبي االتحاد اعترف م
الشرقية، القدس وحول في ذلك في بما المحتلة الفلسطينية األراضي في الجدار لبناء القانونية التبعات بشأن

به اعترف المتحدة لألمم العمومية الجمعية في قرار لصالح ا. وصوت االتحاد يعترف بالمخاوففيما ألوروبي



 

حد إلى يتوافق الفاصل الجدار بشأن األوروبي االتحاد موقف فإن النفس عن الدفاع في وحقها اإلسرائيلية األمنية
الدولية العدل محكمة عن الصادر االستشاري الرأي مع  .كبير

 :المستوطنات

الشرق - 5 القدس وحول في مواقع ثالثة في االستيطاني النشاط تزيد جديدةإسرائيل بشوارع مرتبطة  .ية

القديمة: أوال القدس حول المالصقة الفلسطينية األحياء وفي نفسها القديمة القدس في جديدة مستوطنات خالل من
جراح(  والشيخ الجوز، وادي الطور، العامود، راس  ).سلوان،

الشرقية- القدس أراضي على القائمة االستيطانية بالكتل عقا( ثم حسب تسير راموت،التي من الساعة رب
وغيلو هارحوما، تلبيوت، شرق مستوطنات باتجاه الفرنسية التلة شعفاط،  ).ريخس

الشرق - أدوميم ومعاليه الشمال إلى زئيف جفعات االستيطانية بالكتل القدس مدينة بربط الكبرى بالقدس وأخيرا
إي(  منطقة ذلك في الجنوب) 1بما إلى عتصيون  .وغوش

اال- النشاط التزاماتإن مع يتناقض بما الثالث المجموعات هذه من واحدة كل في المستمر والبناء ستيطاني
الطريق وخارطة الدولي بالقانون  .إسرائيلي

أدوميم 1إي  :ومعاليه

شرق(  1إي - 6 امن في) 1المشتقة مخطط جديد حد على اإلسرائيلية اإلسكان وزارة أطلقته الذي المصطلح هو
ا الحدود أدوميمداخل معاليه الكبيرة اإلسرائيلية المستوطنة على( لبلدية يزيدون مع) ألفا 30سكانها لربطها

للقدس البلدية األخضر( الحدود الخط من الشرق إلى أحادي إسرائيلي معاليه) خط حول والجدار إي شأن من
الع ويقيد قسمين إلى الغربية الضفة وتقسيم القدس إحاطة يستكمل أن القدسأدوميم، وإلى من الفرص. بور إن

الغربية للضفة سنويا( االقتصادية دوالر ألف من أقل الفرد دخل القدس) حيث إلى العبور على عاليا يعتمد
 الشرقية

قرابة( الفرد دخل متوسط سنويا 3500حيث االقتصاد)دوالر في الشرقية القدس مساهمة تقديرات إن ،
و الربع بين تتفاوت ككل تعتمدالفلسطيني البقاء على الفلسطينية الدولة قابلية أن اقتصادية نظر وجهة من الثلث

لحم وبيت اهللا ورام الشرقية القدس بين العضوية الصفة على الحفاظ على كبير حد .إلى

العام 1إي - 7 في رابين حكومة قبل من رسمت قديمة خطة إحياء 1994هي إعادة تم وقد أبدا تطبق لم أنها إال
العامالخطة في اإلسكان وزارة قبل إي 2003من لمنطقة األولى البناء عملية استقالته2004في 1وبدأت منذ م

إي جعل نتنياهو حاول الحكومة انتخابيا 1من  .موضوعا

أي إلى التطويرية الخطط  :تشمل 1إن

عن- يقل ال ما جديدة 3500بناء سكنية عن( وحدة يقل ال ساكن 15ما  ).ألف

اقتصاديةمنطقة-  .تطويرية

العامود- راس من ستنتقل التي الغربية الضفة لشرطة رئيسي مقر  .بناء

النفايات- من تخلص وموقع مقبرة خاصة ومشاريع جامعات خاصة ومساكن ، فنادق ، تجارية  .مناطق

المكونات% 75حوالي- هذه كل ستحيط كحديقة تخصيصها تم للمخطط الكاملة المساحة  .من

اآلن- بالمناطقحتى المتعلقة الخطط للبناء، المطلوبة التصاريح على حصلت االقتصادي التطوير منطقة فقط فإنه
مجلس قبل من بعد ليس ولكن أدوميم معاليه بلدية قبل من عليها المصادقة تمت الشرطة مقر وبناء السكنية



 

المدنية لإلدارة التابع  .التخطيط

لمعاليه - 8 الحالية البناء منطقة فقطإن تغطي أدوميم% 15أدوميم لمعاليه الشاملة الخطة المخططة المنطقة من
إي ذلك في عن1بما تقل ال مساحتها منطقة تغطي مربعا 35، أبيب( كيلومترا تل من القدس) أكبر من تمتد

أريحا و( إلى للمستوطنات القائمة الحدود داخل االستيطاني، التوسع عن اإلسرائيلي الدفاع تغطيتعقيب، بذلك
آب في جدا، شاسعة العاممنطقة لبلوك 2005من الجنوبي الشطر حول الجدار بناء قرارات إسرائيل نشرت

في اإلسرائيلية الحكومة أقرته الذي المسار أساس على المنطقة(  2005شباط20أدوميم معظم ذلك في بما
أدوميم لمعاليه  ) .البلدية

إي - 9 مشروع ا 1إن مسار عبر اهللا،سيمر رام إلى لحم بيت من المسافرين للفلسطينيين المركزي لمواصالت
لشارع بديل بالحقيقة هو المسار العام 60هذا حتى بقي شمال 2001الذي الرئيسي السريع جنوب–الشارع
الرئيسة الفلسطينية المدن يربط الخليل -جنين( الذي لحم، بيت القدس، اهللا، رام دخول) نابلس، ثمة مقيداآلن

شارع إلى مغلقة(  60للفلسطينيين الشوارع أو المقاطع لبعض مطلوبة تصاريح أن منطقة) إما وإلى من خاصة
 .القدس

الفنادق 2003منذ - 10 تخطيط تم حيث إي لـ الشمالي القطاع في جرت قد التحضيرية البناء أعمال بعض
أعمال أي تجر لم ولكن معبد غير شارع شق تم الشرطة سنةومركز من ألكثر إضافية الخامس. بناء في

آب من إي 2005والعشرين في الغربية للضفة الجديد الشرطة قيادة مقر بناء خطط إسرائيل من 1أعلنت لنقله
مؤسسة قبل من أبلغنا وقد الشرطة بمقر بدأت السابقة المستوطنات من العديد الشرقية القدس في الحالي مقره

إس بأن إسرائيلية رأسأهلية في الكائن الغربية الضفة في اإلسرائيلية للشرطة الحالي المقر تحويل تنوي رائيل
إضافي مستوطنين إسكان إلى  .العامود

الشرقية القدس داخل االستيطاني  البناء

قرابة - 11 هناك حاليا متسارعة بصورة يجري الشرقية القدس داخل االستيطاني في 190البناء مستوطن ألف
الش زئيفرقية،القدس بسغات مثل الكبرى االستيطانية الكتل في هي. غالبيتهم الغالبة اإلسرائيلية النظر وجهة

بلدية حدود داخل في تقع ألنها مستوطنات ليست هي الشرقية القدس في اإلسرائيلية األحياء بـ يسمى ما أن
ا بالضم يعترفون ال الدولي المجتمع وغالبية األوروبي االتحاد الشرقيةالقدس، للقدس األحادي إلسرائيلي

لم هذا أن إال المستوطنات باقي مثل شرعية غير مستوطنات الشرقية، القدس في األحياء بـ يسمى ما ويعتبرون
لبلدية إسرائيليا الموضوعة الحدود خلف حتى اآلن تتوسع المستوطنات هذه وبعض توسيعها عن إسرائيل يردع

الغربية، الضفة باتجاه البلديةللقدس، الحدود خارج راحيل قبر حول أيضا نشطت القدس .بلدية

وإدراك- 12 بدعم القائمة، الفلسطينية األحياء قلب في زرعت المستوطنات من خطورة يقل ال بما ولكن أقل إعداد
على لالستيالء مختلفة أساليب تستخدم ، أجنبية بأموال غالبا متشددة، يهودية استيطانية مجموعات الحكومة،

فلسطينية وممتلكات وتعتمد. أراضي بالقوة الممتلكات تحتل ببساطة أو للفلسطينيين المالية الصعوبات تفترس هي
المنازل لهدم اإلسرائيلية السلطات على تضغط بأنها أبلغتنا المجموعات هذه اإلسرائيلية المحاكم تواطؤ على

سابق استخدمت إسرائيل ترخيص، دون أقيمت التي الغائبينالفلسطينية أمالك قانون داخل( ا عام بشكل يطبق
األخضر إسرائيل هذا) خط بأن العام هذا من سابق وقت في العام النائب أعلن لقد واألمالك األرض لمصادرة

تطبيقه ممكنا زال ما القانون أن إال الممارسات هذه إيقاف وتم لحم بيت منطقة في عنه الدفاع يتعذر قانونيا كان



 

ا القدس مالئمافي اإلسرائيلية الحكومة تراه وقت أي في إحيائه إعادة ويمكن  .لشرقية

لوضع - 13 صريح بتناقض يهدم لم منها أيا أن إال البناء رخص إلى تفتقر اإلسرائيلية المستوطنات بعض
في. الفلسطينيين القديمة، القدس في اإلسالمي الحي داخل جديدة يهودية مستوطنة لبناء أيضا خطط خطوةهناك

القدس خليلية إلى تؤدي أن ويمكن األوضاع تفجير إلى عمليا يشبه(ستؤدي ما إلى القدس في الوضع تحويل
الخليل في للقدس) الوضع كلينتون الرئيس معادلة فإن لذلك للفلسطينيين(نتيجة وما إسرائيل يصبح لليهود ما

فلسطين إسرائيل) يصبح أن أو التطبيق ممكن غير يصبح أن المزيدوأما على  .تحصل

الفاصل–السياج  الجدار

في - 14 الصادر االستشاري الرأي كبير بشكل إسرائيل تجاهلت العام 9لقد العدل2004تموز محكمة عن م
في بالسياج يتعلق فيما الفاصل2005شباط 20الدولية للسياج المعدل المسار على اإلسرائيلية الحكومة صادقت م

غالب يعزل المسار عددهمهذا البالغ وسكانها الشرقية، القدس الغربية 230ية الضفة عن فلسطيني : مثال(ألف

اإلسرائيليين عن الفلسطينيين وليس الفلسطينيين عن الفلسطينيين في(يفصل أمنية العتبارات فقط ليس السياج هذا
السياس 2005حزيران 21 االعتبارات أخذ أن اإلسرائيلية العليا المحكمة قانونيقررت أمر االعتبار بعين ية

األمنية، االعتبارات إلى أرضاإضافة أصبحت الشرقية القدس ألن الشرقية القدس في السياج مسار لتحديد
في ضمها منذ ضمها(م1967إسرائيلية يتم لم التي الغربية الضفة في قانونية ليست السياسية االعتبارات مثال

إسرائيل الح 10في) إلى قررت يبقيتموز بحيث القدس في الجدار مسار اإلسرائيلية من 55كومة فلسطيني ألف
فقط يتضمن لم ما الحكومة قرار أن حقيقة السياج خارج شعفاط مخيم في وبخاصة الشرقية، القدس سكان

السياج عن الناشئ الجديد الوضع الحتواء تهدف المدى بعيدة أيضا وإنما المدى قصيرة بناء(إجراءات مثال
للسياجمع المعلن الهدف مع يتناقض ، الجدار داخل لها فروع إقامة على المستشفيات وتشجيع جديدة تعليمية اهدة

المستثناة للمناطق البلدية الخدمات ستوفر إسرائيل كانت إذا دائم، بناء منه أكثر مؤقت الوعود(بأنه صدرت ) كما

في حاليا المقدمة الفقيرة الخدمات مع يتناقض ذلك الشرقيةفإن القدس الحكومية .باقي غير اإلسرائيلية المؤسسات
المدينة عن يعزلوا لن المتضررين السكان أن من للتأكد إسرائيلية عروض في نظرت القدس موضوع في العاملة

كافية غير أنها على .وأكدت

حتى - 15 خلف والشرق، الغربي الجنوب الغربي، الشمال إلى النبات ورق مثل يمتد القدسالسياج بلدية حدود
إسرائيليا( من 164تاركا) المرسومة الغربي اإلسرائيلي الجانب في الغربية الضفة أرض من مربعا كيلومترا

لألراضي الواقع ارض على المفروض الضم هذا فإن المواقع هذه في االستيطاني النشاط مع باالشتراك السياج
جد واسع إخالء دون رجعة دون سيكون يكلفالفلسطينية الذي السياج رسم إعادة أو للمستوطنين ألف 800ا

لحم بيت بين طريق خيار سيغلق أيضا وهو واحد للكيلومتر السفر -يورو على يجبرهم ما للفلسطينيين اهللا رام
أريحا خالل من أو أنفاق  .عبر

ا - 16 التبعات لتقليص محاولة فقط ليس الشرقية للقدس نوفره دعم أي بأن نضمن أن السياجيجب لبناء لسلبية
يقول. الفاصل محدودة تحفظات مع األوروبي االتحاد من قبل الذي السياج، بشان الدولية العدل محكمة قرار أن

الفلسطينية األراضي في الجدار بناء عن الناشئ القانوني غير بالوضع االعتراف بعدم ملزمة الدول جميع
الشرقية القدس وحول في ذلك في بما الوضع. المحتلة، إبقاء في المساعدة أو العون يد مد بعدم ملزمة أيضا هي

البناء هذا عن ينشأ  .الذي



 

الفلسطيني البناء هدم على  القيود

السلطات - 17 الشرقية، القدس في الفلسطينية المنازل بناء على مشددة قيودا تفرض اإلسرائيلية السلطات
ا للمناطق فقط البناء تراخيص تصدر الخططاإلسرائيلية هذه مثل تعد البلدية العامة المخططات ضمن لمصنفة

مخططاتهم إعداد منهم يطلب الفلسطينيون فقط الفلسطينية المناطق وليس االستيطاني للتطور المصنفة للمناطق
الثمن باهظة متوفرة(بأسعار غير تكون ما من) غالبا أقل على الفلسطينيون يحصل عام كل فإنه  100بذلك

بناء سنواترخصة عدة االنتظار يتطلب هذه وحتى ،.

أو المدينة في اإلقامة إما المدينة في اإلقامة على الحاصلين الفلسطينيين من تطلب القوانين الوقت، ذلك في
في أخرى مناطق من االنتقال على الفلسطينيين من اآلالف أجبر الوضع هذا اإلقامة، خسارة خطر مواجهة

إلى والعودة الغربية فإنالضفة لذلك، نتيجة المدينة، في الشديد اإلسكان نقص الضغط إلى يضيف بما القدس،
أنه رغم اإلسرائيلية السلطات قبل من قانوني غير يعتبر وبذلك ترخيص دون يتم الجديد الفلسطيني البناء غالبية

األرض إلى صالحياتها توسيع يمكنها ال المحتلة القوة فإن الرابعة جنيف معاهدة والهدم) المحتلةبموجب القيود
المطورة غير األراضي يترك فلسطينيا(أيضا قائمة) المملوكة مستوطنات توسيع أو جديدة لمستوطنات  .متوفرة

العام - 18 هدم 2004في مسكونة(منزال 152تم عن) غالبيتها كبيرة بزيادة الشرقية، القدس في األقل على
السابقة العام 66( األعوام و2001العام 32و 2002العام 36و 2003في أيار) 2000العام 9،  2005في

هدم نيتها القدس بلدية جمدوا 88أعلنت الدولي والضغط الكبير اإلعالمي االهتمام بعد سلوان حي في منزال
منازل هدم يتم فإنه الغضون في إلغاء دون الهدم قرارات بوجود مؤكد، غير يبقي سلوان مستقبل أن إال الهدم،

فإن المنازل هدم ضد اإلسرائيلية للجنة طبقا متواصل بشكل أخرى فلسطينية أحياء ذلك( منزال 52في في بما
من و 7بناية وقود 8طوابق العام) محطات هذا الشرقية القدس في اآلن حتى هدمها لهدم. تم البلدية ميزانية
آذار( المنازل في أقرت إلى) التي شيكل 4وصلت يورو 800ةقراب(ماليين من) ألف بقليل أكثر مبلغ وهو

السابق هدم. العام من البلدية سيمكن ذلك أن تقدر عدم 170- 150معلوماتنا البلدية فيها تفضل حاالت في منزال
القانونية غير المنازل الميزانية(هدم قيود أو اإلرادة لنقص المنازل) سواء تهدم أال الداخلية لوزارة يمكن فإنه

العام 6و 2004في 14( اآلن أمني) 2005حتى هدف أي يخدم وال الدولي للقانون طبقا قانوني غير المنزل هدم
البناء(  يواصل الفلسطينيون والتشدد الحقد ويشحن كارثية، إنسانية عواقب وله االستيطاني بالتوسع متعلق أنه إال

ووز البلدية وألن لهم، متوفر بديل هناك ليس ألنه القانوني مجموعهغير ما هدم فقط يمكنهما معا الداخلية ارة
بأنه 12قرابة لنا يجري ما يصفون والفلسطينيون قائم قانوني غير منزل  ).يانصيب" (لوتري"ألف

اإلقامة ووضع  الهويات

يعطيهم. 19 وهذا زرقاء إسرائيلية هويات الفلسطينيين بعض إسرائيل" الحق"لدى في القدس(بالعيش عمليا،
هو) الشرقية الهوية بطاقات تجديد إسرائيلي سفر جواز حيازة أو العامة االنتخابات في التصويت ليس ولكن

الشرقية القدس في اإلسرائيلية الداخلية لوزارة مكتب في سنويا تجري أن يجب مهينة وأحيانا طويلة . عملية

غزة، في برتقالية أو الغربية الضفة في خضراء هوية بطاقات لديهم علىالباقون للحصول التقدم عليهم ويتوجب
بشكل يعملون الذين وغزة الغربية الضفة من الفلسطينيين ألولئك حتى الشرقية القدس إلى للدخول تصريح

كل تتجدد أن يتوجب التصاريح هذه فإن الشرقية القدس في بين 3متواصل الفترة في م 1999-1996أشهر
سياسة إسرائيل الحياة"طبقت الشرقية،التي" مركز القدس خارج في يعملون أو يعيشون الذين أولئك أن تعني



 

هويتهم بطاقات يخسرون اهللا، رام القدس. مثال إلى سريعا عادوا الزرقاء الهوية حاملي من موجة فإن ذلك إثر
الم. الشرقية الفلسطينية واألراضي إسرائيل خارج طويلة لفترة عاشوا الذي الفلسطينيين من المئات تمإقامة حتلة

من ثانية موجة إلى قاد القدس حول السياج وبناء القانون لهذا الجديد التطبيق مستمرة سياسة وهي سحبها،
آليا" هجرة" تقرأ بطاقات الستخدامات تخطط أنها أيضا إسرائيل أعلنت وقد المدينة إلى الزرقاء الهوية . حاملي

إسر سيمكن ألنه للفلسطينيين كبير قلق مصدر يشكل يقيمونهذا الزرقاء الهوية حاملو كان إذا ما فحص من ائيل
منهم المزيد طرد ال، وإذا المدينة في ويعملون .حقا

ديموغرافي. 20 بالتأكيد هو األساسي اإلسرائيلي الجهود -المحرك وبذل القدس، في الفلسطينيين السكان لتقليص
المدينة في يعيشون الذي اإلسرائيليين اليهود عدد وغرباشر -لدفع وهو. قا محدد هدف لها الشاملة القدس خطة أن
على يزيد ال بمعدل المقدسيين الفلسطينيين نسبة للسكان% 30إبقاء العام العدد تبعات. من السياسة لهذه أن إال

خطيرة القدس -إنسانية ترك على سيجبرون الغربية الضفة هوية واآلخر زرقاء هوية أحدهم يحمل الذي األزواج
نادرانظريا( إال يتم ال ذلك أن إال واألطفال لألزواج الزرقاء الهوية بمنح إسرائيل الذين). تسمح الفلسطينيون

الكامل الغموض من وضع في يعيشون اإلسرائيلية الهوية بالسلطة -يحملون يرتبطون وال إسرائيل عرب ليسوا
سوءا - الفلسطينية الوضع تزيد أن فقط شأنها من إجراءات هكذا أنحاء. ومثل باقي عن الشرقية القدس فصل إن

من يزيد الزرقاء الهوية بطاقات حاملي عودة وتأثيرات اقتصاديا بالعجز المنطقتين كال يصيب الغربية الضفة
كبير ارتفاع في واإليجارات العقارات أسعار السكانية األزمة  .تفاقم

البلدية  سياسات

الع. 21 الغالبية عن مسؤولة القدس بلدية الشرقيةإن القدس في تمت التي المنازل هدم أعمال من وهي. ظمى
أخرى سياسات خالل من الشرقية القدس في واالجتماعي االقتصادي الكساد في أيضا اللجنة. تساهم تدعي

بـ الفلسطينيون يساهم بينما بأنه المنازل هدم ضد تصرف% 33اإلسرائيلية بالمقابل فإنها البلدية ضرائب من
الفلسطينيةمن% 8فقط المناطق في واضح. ميزانيتها النفقات في التمييز أن إال بدقة األرقام تقييم الصعب . ومن

العامة المرافق غياب للشوارع، تنظيف ال أو قليل تنظيف الفقيرة، الطرق تميزها المدينة في الفلسطينية المناطق
اإلسرائيل فيها يعيش التي المناطق مع حاد تناقض في اإلسرائيلية(يونالجديدة، المستوطنات الغربية القدس في

الشرقية القدس المتدينة) في اليهودية األحياء عدة(حتى ألسباب بالضرائب جدا قليلة بنسبة تساهم مزودة) التي
البلدية من بالخدمات بكثير أفضل إذا. بشكل يخضع واحدة، بلدية اإلسرائيلي، التعريف خالل من الخدمات توفير

خدماتلممارسا نظير وليس إقامتهم، حقوق على كضريبة البلدية ضرائب يعتبرون الفلسطينيون تمييزية ت
الضرائب. البلدية من العالي منخفضة(المستوى تكون ما عادة الفلسطينيين مداخيل أن باالعتبار والتطبيق) أخذا

المخالفات من لعدد بالمخالفات الفلسطينيين يستهدف الذي للقانون وقوف(التمييز مخالفات الطرق، مخالفات
تلفاز تصريح وجود عدم سواء) الخ...السيارات، للفلسطينيين االقتصادي الوضع الحفاظ. يزيد عليه يصعب هذا

جيدة أمواال عليهم يعرضون الفلسطينيون والعمالء االستيطانية المجموعات من والمزيد المدينة، في بقائهم على
األرض أو ممتلكاتهم .مقابل

 

والسياسية اإلنسانية  .التأثيرات

والتجاري. 22 السياسي المركز تقليديا كانت الشرقية القدس الغربية والضفة الشرقية القدس بين الصلة قطع



 

واحدة واقتصادية اجتماعية كوحدة الفلسطينيون يعمل حيث الغربية، للضفة والثقافي باقي. والديني عن فصلها
ع يؤثر الغربية الضفة االجتماعيأنحاء النسيج ويضعف االقتصاد الشرقي. لى للشطر اإلسرائيلي االحتالل منذ

العام في القدس عملية 1967من خالل متزايد بشكل قيد الغربية الضفة من القدس إلى الفلسطينيين دخول فإن
العام في و 1993أوسلو الغربية الضفة من الفلسطينيين جميع دخول اإلسرائيلية الحكومة دونمنعت غزة

فاقم. تصاريح والسياج القدس إلى الدخول على القيود من المزيد فرضت االلتفافية الطرق ومعها المستوطنات
سواء  .األوضاع

إلى. 23 الوصول على قادرين غير بتزايد باتوا الجدار خارج الزرقاء الهوية حاملو اإلقامة وضع على التهديدات
الحصول على أجبرهم ما الشرقية هذاالقدس الغربية الضفة أنحاء باقي في ودينية وصحية تعليمية خدمات على

الحياة مركز اإلسرائيلية للسياسة طبقا المدينة في إقامتهم حقوق  .يقوض

الصحية. 24 والخدمة التعليم قطاع على في. التأثير متزايدة صعوبات يواجهون أيضا الغربية الضفة سكان
الصحية الخدمة مراكز إلى الشرقيةالوصول القدس في والتعليمية القدس. الرئيسية في الموجودة المدارس

اإلغالق خطر تواجه الغربية الضفة من طواقم على تعتمد التي المستشفيات. الشرقية على ينطبق ذاته . األمر

بعض فإن التنقل، مشاكل يواجهون الذين الغربية الضفة في المرضى من المتزايدة األعداد إلى شركاتباإلضافة
إسرائيليا مهنة مزاولة ترخيص حيازة الطاقم من تطلب اإلسرائيلية السلطة. التأمين في القدس شؤون لوزارة وفقا

قرابة فإن نقص% 68الفلسطينية البلدية حدودها خارج تسكن الشرقية القدس في العاملة الطبية الطواقم من
الخدمات ومستوى عدد بانخفاض سيتسبب والطواقم الغربيةالمرضى الضفة في متوفرة تكون ال ما عادة  .التي

الدينية. 25 الحرية على إلى: القيود وصولهم على قيود تفرض السياج شرق يقيمون الذين والمسلمون المسيحيون
الدينية النظام. أماكنهم بسبب الشريف الحرم إلى الوصول في الصعوبات من المزيد يجدون الغربية الضفة سكان

وم عناألوسع أعمارهم تقل الذين للذكور يسمح ال والسياج القدس إلى للدخول التصاريح بالدخول 45نع عاما
المتزايدة اإلسرائيلية اإلجراءات من خاص بشكل اشتكى المسجد، على يشرف الذي األوقاف، مدير الحرم إلى

المسجد عل عام. للسيطرة منذ متواصل بشكل الدورية بأعمال تقوم استحدثوايقو. الشرطة اإلسرائيليون ل
الماضية القليلة األسابيع خالل جديدة عدساتها - إجراءات أن إال الحرم خارج بوابة، كل على الكاميرات وضع تم

دقيق بشكل مراقبته تجري دخول كل فإن بذلك الداخل المباني. باتجاه على سياج بإقامة أيضا اإلسرائيليون بدأ
بالحرم المسل. المحيطة لقلق إلىأن بالدخول يتعلق فيما وسياسية) والتهديدات(مين أمنية تبعات الشريف للحرم

يفجر" التهديدات" دائم بشكل الدخول من المسلمين وحرمان المسجد ضد يهودية جماعات قبل من المعلنة
المتشددين الفلسطينيين ويحرك  .االشتباكات

تتقهقر لفلسطين عاصمة القدس مع الدولتين حل  .فرص

حل. 26 فرص فإن آنفا مذكور هو كما الشديد القلق على تبعث الذكر سالفة لإلجراءات األوسع السياسية التبعات
القدس وحول في االستيطاني النشاط مستوى ازداد كلما تتقهقر لفلسطين عاصمة الشرقية القدس مع الدولتين

أنحاء باقي مع وربطه فلسطيني، هو ما القول صعبا كان كلما إيالشرقية في اإلسرائيلي النشاط الغربية  1الضفة

القدس في اٍإلسرائيلية السياسات الشأن بهذا خاصا قلق مصدر يشكالن أدوميم معاليه حول واسعة مساحة وتسييج
في جنيف وثيقة في جاءت التي تلك مثل الصراع حل مقترحات تجعل مجتمع2003الشرقية مبادرة وهي م

األوروب االتحاد بها رحب التحقيقمدني صعبة  .ي،



 

الثاني. 27 كانون في الشرقية القدس في الفلسطينية للسلطة الرئاسية االنتخابات تسهيل كانت2005ترتيبات م
مرضية المقترعين -غير تسجيل مراكز أغلقت في"إسرائيل بحرية بحمالت القيام المرشحين بإمكان يكن لم

إل أدت االقتراع مراكز عدد على والقيود االنتخاباتالمدينة على الرقابة بعثة تقرير أن االنتخابات، يوم فوضى ى
التشريعي المجلس انتخابات قبيل للتحسين التوصيات مع بوضوح المشاكل تحدد روكارد السابق الوزراء لرئيس

في الثاني 25المقررة  .م2006كانون
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المقدس المدينة وقوع عاممنذ االسرائيلي األسر في الروحية1967ة العاصمة المدائن وزهرة عاماً أربعين منذ أي م،
المستوطنين واحالل االصليين سكانها من إفراغها إلى هدفت ممنهجة احتاللية الستراتيجية تتعرض السماوية لألديان

األصيلة العربية معالمها وطمس مكانهم المخطط. الغرباء ال 2020ويعتبر منم العتيقة القدس مدينة إلفراغ هادف
الفلسطيني العربي الشعب بحق البغيضة السياسة تلك على دليل أقوى .الفلسطينيين

مدينتهم في الفلسطينيين وصمود ثبات لتعزيز رسمية فلسطينية استراتيجية ألية كامل غياب مع المخطط هذا ويتزامن
ج إلى عنها، الفاعلة المؤسسات هجرة تشهد العالمينالتي أولويات عن وتراجعها الفلسطينية، األجندة عن تغييبها انب

المختلفة االحتاللية المؤسسات قبل من ومتعددة قاسية لضغوط المقدسي الفلسطيني يتعرض فيما واإلسالمي، العربي
المقدسة المدينة ترك على إجباره لغرض فيها الكريم العيش من وحرمانه عليه الحياة  .لتنغيص

للقضيةوإنط الشامل اإلطار في إال يكون لن وضعها حل وأن الفلسطينية، القضية من يتجزأ ال جزء القدس أن من القاً
الذي الوضع منطلق ومن المصير، تقرير حق مقدمتها وفي والعدالة، الدولي القانون مباديء على القائمة الفلسطينية

وث وجود على الحفاظ وضرورة وساكنيها، المدينة ذلكيتهدد فإن حقوقهم، كافة وحماية القدس في الفلسطينيين بات
 :يستدعي

الفلسطينية- الوطنية السلطة أجندة في الدارجه القرار صانعي اولويات أهم ضمن القدس ملف وضع
سياسات ومحاربة المدينة عن الدفاع في المسئولية فيها الخبرة وذوي القدس رجاالت وتحمل وحكومتها،

العنصر  .يةاالحتالل

االحتاللية- للسياسة للتصدي والمسيحية واإلسالمية والعربية الفلسطينية القوى قبل من السريع التحرك حشد
مدينتهم في المقدسيين ثبات لتعزيز والصمود الدعم أسباب كل توفير خالل من  .التهجيرية

ب- اإلسرائيلية الواقع األمر فرض لسياسة والتصدي القدس عروبة على لترسيخالتأكيد مضادة فلسطينية سياسة
الفلسطينية للدولة أبدية عاصمة  .القدس

الفلسطينية- األراضي على جنيف مواثيق تطبيق على بالعمل الدولية التزاماته احترام الدولي المجتمع على
القدس ضمنها ومن  .المحتلة

وجعلها- القدس، بقضية لالهتمام والدولي واالسالمي العربي العالم والدفاعدعوة أجندتهم، ضمن األهم القضية
الى تهدف التي االسرائيلية العنصرية السياسات عليهم تمارس الذين القدس في الفلسطينيين حقوق عن

مدينتهم من  .طردهم

االسرائيلي- القرار تعتبر التي خاصة والقدس عامة، بصفة المحتلة باألراضي المتعلقة الدولية القرارات تطبيق
القدس الفلسطينيةبضم األراضي احتالل إلنهاء والداعية شرعياً، وغير  .باطالً

عنصري- فصل لنظام االخيرة اآلونة في يتطور أخذ الذي احتاللها النهاء االحتالل سلطات على الضغط
أفريقيا جنوب في عليه الحال كان مما أسوأ  .بغيض

 
ا الجديدة المتغيرات مع وضعها توائم أن يجب القدس دائمومدينة صراع في وهي العنصري الفصل جدار فرضها لتي



 

وحيث القدس، مدينة في الفلسطيني العربي المواطن لمصلحة عملها تمارس وطنية لسلطة وجود ال أنه وحيث للبقاء،
البقا صراع في المقدسة المدينة هذه دعم استثناء دون الجميع على فإن معتمدة سياسية قيادة أي المدينة في تتوفر ءال

والمضمون والمحتوى الطابع عربية القدس مدينة لتبقى  .هذا
 

 ������� @�* B��Y�I V<= ����&�I 
��A !=
� ���#��� �&"��<� ���=
 ����Y ,��  BQC� ��� F�F�'/T��
�-��(�� R\���� V<= 
���� ]-W�$ ����Y V<= �Wl$ �-&-/;<��� : 

 

-@�/-(�\� ��� �* 
  

الظ� تحسين على رفاهيةالعمل مستوى رفع يشمل بما السكن، في ضائقة من تعاني التي لألسر السكنية روف
السكنية الوحدات وتوسيع السكن كثافة تقليل .السكن،

الخاصة،� مشاريعهم إقامة من والمالكين األراضي أصحاب لتمكين رسمياً وتسجيلها األراضي تسوية تأمين
ال للعائالت جمعيات إقامة إلى لإلرثباإلضافة نتيجة المفتتة األرض على تتنازع  .تي

العربية� المؤسسات قيام يتطلب الذي األمر المقدسي، المواطن صمود لدعم اقتصادية مشاريع سلسلة إقامة
تهدد مالية أزمات من تعاني وأنها وخاصة الموجودة، المقدسية المؤسسات بدعم الخارج في واإلسالمية

سلطات ممارسات بسبب ضدهابإغالقها  .االحتالل

الذي� البناء رقعة لتوسيع أفضل بشكل األراضي واستعمال التخطيط عمليات في السائدة القوانين استخدام
وأن خاصة والتعليمية، االجتماعية المشاكل نسبة وتخفيض الهدم، عمليات من والتقليل السكانية، الزيادة يعني

المستع الوسيلتان هما والتخطيط اإلسكان وسيطرةقطاعي ضبط كأداة اآلن االحتالل سلطات قبل من ملتان
وسكانية  .جغرافية
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النواحي� على تأثيراته بدأت الذي الجدار إقامة عملية لوقف الهاي محكمة وقرارات الدولية القوانين استغالل
منحاً تأخذ والصحية، والتعليمية، واالقتصادية، .خطيراًاالجتماعية،

الجدار� نتيجة بها الضرر وإلحاق مصادرتها تم التي األراضي أصحاب ومساندة  . دعم
منهم،� األجانب وخاصة الفلسطينية القضية مناصري بمشاركة الجدار بناء ضد والتظاهرات االحتجاجات في االستمرار

قرية في حصل بما استرداد" بلعيـن"اقتداء من أهلها تمكن الجدار) 1100(التي إزاحة بعد القرية أراضي من دونم
مساحة مساره     .متر) 500(عن
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$��� �� va�T ��OM م� القدس أن الحترام دولياً عليها الدوليةالضغط والمواثيق القرارات عليها تنطبق محتلة دينة

الجغرافي أو الديمغرافي بالوضع المس شأنه من إجراء بأي القيام عن واالمتناع المحتلة، بالمناطق الخاصة
بدورها والقيام القدس في للفلسطينيين العمراني التوسع تضمن هيكلية مخططات تثبيت إلى إضافة المدينة، في

محتل وغيرهاكقوة وكهرباء وماء تحتية وبنية مجاري من المالئم بالمسكن المتعلقة الخدمات كافة وتوفير  .ة،

عملياتفيمشاركتهمفييشتبهأويشاركونالذينالفلسطينيينأقرباءمنازلهدموقفمحاولةعلىالعمل�
 .وقفهيجبالدوليقانونللانتهاكاًيشكلذلكألناإلسرائيليينضدالهجماتمنغيرهاأوانتحارية

   .الهدمعمليةنتيجةتضررتالتيوتلكمنازلهم،هدمتمنتعويضمحاولة�
للطعنفعليةفرصةًالهدمبعمليةمسبقإشعارودونقانونية،غيربصورةممتلكاتهمدمرتمنمنحعلىالعمل�

 .قضائيةمحكمةأمامالهدمقراراتفي
 .المنازلهدمسياسةمنالمتضررينللمواطنينالقانونيةوالهندسيةالخدماتتقديم�

تضمنعملاستراتيجيةبوضعوذلكوالدولية،والعربيةالمحليةالمستوياتكافةفيالمنازلهدمقضيةإثارة�
مختصينخبراءخاللمنقانونيةملفاتبإعدادوالبدءالمنازل،هدمسياسةمواجهةفيالجماهيريةالمشاركة

 .دوليةمحاكمأمامالقدسفيالمنازلبهدمعالقةلهممنكلةلمالحق
القدسمناطقواعتبارالمختلفةالتنميةبرامجفيالقدسمحيطعلىوالتركيزبالقدسالسياسيالحقعلىالتأكيد�

 ).أ(تطويرمناطقالغربيةالضفةفيالواقعة
القدسفيواجباتهاالحترامإسرائيلعلىبالضغطعيةالراوالدولجنيفاتفاقياتعلىالموقعةالدولمطالبة�

نقلأوأخرىإلىالمحتلةالمنطقةمنسكاننقللصالحالجغرافيالوضععلىالتأثيرعليهايمنعمحتلةكجهة
 .المحتلةالمناطقإلىمواطنيها
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يح� ممن المقدسيين للفلسطينيين توعية بحمالت حدودهاالقيام خارج ويعيشون المقدسية الهويات ملون

تمارسها التي التعسفية اإلجراءات على بناء القدس في اإلقامة في حقهم يفقدوا ال حتى أيضا، والمغتربين
المدينة خارج ويعيشون المقدسية الهويات حاملي المواطنين ضد  .إسرائيل

القدسفياإلقامةإلغاءبسببالنتهاكاتتتعرضالتيالقدسفيالفلسطينيةلألسرقانونيةاستشاراتتقديم�
 .عائالتهموتشتيت

���
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!U�- .الدوليةالهايمحكمةفيوذلكالعنصرية،الترانسفيرسياسةضمن�)�

من� اجتماعية حركات القدس،تشكيل في الفلسطينيين إقامة بإلغاء يتعلق فيما اإلسرائيلية السياسات لفضح اهضة
والمجتمع الوطنية المؤسسات بمساعدة وذلك الصامت، التهجير سياسة ضمن الفلسطينية العائالت وتشتيت

الفلسطينية للقضية الداعمة الدول جانب إلى الفلسطينية الوطنية وسلطته أطيافه بكافة  .المدني



 

خارج� وجودهم بسبب عليها يحصلوا لم الذين المقدسيين من القدس في اإلقامة حق فقدوا من قضية إثارة
عام القدس لسكان اإلسرائيلي اإلحصاء أثناء  .م1967المدينة
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خال� من القدس في التعليم قطاع لدعم الفلسطينية الوطنية السلطة قبل من خاصة ميزانية :لوضع
oب

عدد أكبر ولجذب للمقدسيين، الطبيعية الزيادة الستيعاب مبانٍ واستئجار وشراء جديدة، مدارس ناء
ذويهم رغبة عند نزوالً المدارس هذه في للدراسة الطلبة من  .ممكن

oت
القائمة المباني في المدارس وترميم  .أهيل

oد
والبيئي التعليمي مستواها ورفع الخاصة المدارس  .عم

ت�
خالل من والمناهج األفراد قدرات  :طوير

oت
ومنح والمعارف، البلدية مدارس في بنظرائهم أسوة القدس هوية حملة من المعلمين رواتب حسين

لبلدية التابعة المدارس منافسة إطار في وذلك وظائفهم، حسب الضرورية االمتيازات العاملين
 .االحتالل

oت
لتع الالمنهجي التعليم برامج الهويةشجيع يعزز نوعي تعليم وتوفير المجتمعي، والوعي االنتماء زيز

بالقدس يتعلق فيما الوطني والوعي  .واالنتماء

ا�
والمعارف القدس بلدية تديرها التي تلك فيها بما مدارسهم إدارة العربية القدس سكان يتولى أن على لعمل

وخارجياً داخلياً إسرائيل على الضغط خالل من اليونيسكواإلسرائيلية رأسها وعلى الدولية المؤسسات عبر
 .واليونيسيف

� ����@� ,���+ k�� ¥�aC�� p��>KÇáÊí åí ÕãÇã ÇáÃãÇä ÇáÐí íÍÝÙ ÇáåæíÉ ÇáæØäíÉ
ÇáÝáÓØíäíÉ¡ æíÖãä ÊÏÑíÓ ÇáãäåÇÌ ÇáÝáÓØíäí Ýí ÇáãÏÇÑÓ Úáì ÇÎÊáÇÝ ÌåÇÒ

ÇáÅÔÑÇÝ ÚáíåÇ. 
ت�

القد أهالي من دائمة وطنية لجنة التربيةشكيل جهاز لمساندة والتخصصات الطوائف مختلف تضم س
المقدسية التعليم مؤسسات وتطوير لدعم التبرعات وجمع  . والتعليم،

ا�
والمناهج، والفلسفات الديانات متعددة القدس مدارس بين االتفاق نقاط من عريضة قاعدة إيجاد على لعمل

وتعاو وثيقة عالقات لبناء القاعدة تلك المجتمعواستغالل وتماسك تالحم لزيادة المدارس، هذه بين مثمر ن



 

القدس في  . الفلسطيني

ت�
من التعايش هذا وتقوية والمسيحيين، المسلمين بين واآلمن السليم التعايش أهمية نحو المقدسي المجتمع وعية

المقدسة المدينة تواجه التي المخاطر أمام والتحدي الصمود  .أجل
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والمساندة� الدعم من مزيد المقدسيتقديم لجمهورها الطبية خدماتها تقديم في لالستمرار القدس، .لمستشفيات
الصحية� والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، الصحة لوزارة التابعة القدس صحة مديرية بين التنسيق تعزيز

الغوث ووكالة لخ/ األهلية، الخاص القطاع فيها بما المقدسةاالونروا المدينة .دمة
الخاصة� القدس مستشفيات إلى الطبية التحويالت واستمرار لتشمل" المطلع-المقاصد"تفعيل وتوسيعها

للعيون"مستشفيي جون وسان الفلسطيني األحمر وبقاء" الهالل استمرارية على المحافظة أجل من وذلك
المستشفيات هذه . عمل

ق� وفعال، شامل صحي نظام باالعتبارإنشاء األخذ ويستطيع االحتياجات ويوفر واالستدامة، للتطوير ابل
وخدمتها والفقراء المهمشة والمجموعات للفئات وخاصة والحقوق الصحية .الحماية

ائتالف� القدس/ إنشاء بمستشفيات الصحية للرعاية شبيه شبكة .أو
القدس� لمحافظة الصحية اللجنة وتفعيل اعتماد .ضرورة
الفلسطينيةتطوي� األهلية والمراكز المستشفيات في القائمة الخدمات ودعم .ر
خاصة� شبكة عمل أو الصحية الرعاية من كجزء النفسية الصحة خدمات وتطوير .تحسين
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بهدف� القدس لمدينة إستراتيجية خطة وضع  :ضرورة

oع كلي بشكل المقدسي االقتصاد اإلسرائيليفصل االقتصاد  .ن

oالفلسطيني االقتصاد مع العالقة وتفعيل  .زيادة

oنفسها على اقتصاديا العربية القدس اعتماد  .زيادة

بالقدس� خاص استثماري صندوق  .إنشاء

القدس� في االستثمارات لضمان تأمين صندوق إنشاء طريق عن والعرب المحليين للمستثمرين تطمينات  .منح

عددتخصيص� أكبر بقاء وضمان للمقدسيين منازل لتأمين واإلنشاءات اإلسكان قطاع إلى االستثمار من جزء
القدس سكان  .من

حياة� لتأمين السور خارج القديمة المنازل تلك فيها بما القديمة، البلدة منازل بترميم كبير وبشكل االهتمام
هناك للسكان  .أفضل
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اإل� بالدرجةتوجيه هي القدس أن اعتبار على السياحي القطاع نحو المتاحة واالستثمارات االقتصادية مكانيات

سياحية مدينة . األولى

األعوام� بين تضررت التي السياحية التحتية البنية  .م2007- 2000ترميم

�

السياحة صناعة في المستجدات ومالحقة ومتنوعة جديدة سياحية جذب أماكن  .إيجاد

زي�
مجاورة دول مع سياحية برامج ضمن أو منفصلة كوحدة القدس لمدينة السياحي الترويج  .ادة

أكثر� وبصورة تطورها وتواكب السياحية، المتطلبات لتالئم القدس مدينة في والترفيهية الثقافية الحياة تطوير
المجال هذا في لالستثمار الخاص القطاع جذب إلى إضافة  .جذبا،

زي�
اإلسرائيليةادة الفنادق منافسة تستطيع جديدة فنادق إنشاء خالل من العربية الفندقية الغرف  .عدد

إعادة�
دورات عبر أو ذويها، قبل من الصغيرة األجيال بتدريب وذلك القدس، مدينة في الحرفية الصناعات إحياء

باب منطقة في التجارية المحالت أصحاب تشجيع ويمكن الخارج، في المناسبتدريبية المكان ليكون السلسلة
 .لذلك

إحياء�
ترميمها بعد التركية أو المملوكية الحمامات وكذلك القديمة، بالبلدة القطانين سوق  .مشروع

تقديم�
سهلة بشروط ضمن ائتمان أو فنية كمساعدة السياحي القطاع لمؤسسات  .الدعم

تشكيل�
وال المهنية أساس على قائم للسياحة أعلى القطاعمجلس لهذا الجاد والتخطيط الدراسة مهام إلى استناداً  .كفاءة

تعزيز�
والمختصين بالخبراء واآلثار السياحة وزارة ورفد السياحي، القطاع في للعاملين التدريب  . برامج

إدخال�
ل قانونية واستشارات تسويق بخدمات والقيام السياحية المرافق تأهيل وإعادة المعلومات معتكنولوجيا لتعامل

اإلسرائيلية القوانين  .منظومة
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اعتبار�
المنطقة في للسالم مفتاح هي سواء حد على واليهود والمسيحيين المسلمين عند القدس مدينة ومكانة .قدسية

القيام�
الفر القدسي وطابعها القدس قدسية عن للدفاع عارمة عالمية بأسرهبحملة العالم في الوحيد  .يد



 

خالل� من األقصى المسجد لها يتعرض التي التهديدات أمام  :الوقوف

oدع
عليهم المفروضة اإلسرائيلية القيود كافة رغم األقصى المسجد عن للدفاع األخضر داخل أهلنا  .وة

oض
تتواءم مشتركة استراتيجية الفلسطينية واإلسالمية الوطنية القوى تبني الذيرورة التحدي طبيعة مع

وخطورته القدس  .يواجه

o
المسجد على والحفاظ القدس في للعمل الفلسطينية الوطنية السلطة قبل من خالقة بدائل إيجاد

 .األقصى

oدع
أي ومناهضة خاصة، األقصى والمسجد عامة القدس تجاه مسئوليتها لتحمل األردنية الحكومة وة

في االحتالل سلطات تجريه مشاريعتغيير يتجاوز بما ومؤسساتها أجهزتها جميع ولتعبئة القدس،
القانون بموجب القدس على الوصية هي األردن أن من انطالقا وذلك واإلعمار، لإلصالح متفرقة

اإلسرائيلية الحكومة مع وقعتها التي عربة وادي معاهدة وبموجب  .الدولي

oالم عن للدفاع واإلسالمية العربية الحكومات الذيدعوة الدور وإسناد دعم ومواصلة األقصى، سجد
المقدسة األماكن على الوصية بصفتها األردنية الحكومة به تضطلع أن  .يجب

oفي األقصى والمسجد القدس رمزية على للحفاظ القدس في العاملة والجهات العربية الجماهير دعوة
ليظال الجماهير مهم"وعي االحتالل سلطات مع المواجهة العناوينعنوان تعددت  ".ا

o،األقصى والمسجد المقدسة المدينة على الضوء وتركيز لالهتمام واإلعالميين اإلعالم وسائل دعوة
اإلعالمية التغطيات أنواع مختلف في األساسية القضايا ضمن القضية هذه  .وإبقاء

oالمقد أوضاع لمراقبة لجنة لتشكيل العالمية والمنظمات الدولي المجتمع وتوثيقدعوة سات
ما بتوثيق المعنية المؤسسات وقيام األخرى، والمقدسات األقصى المسجد على المتتالية االعتداءات

القدس في االحتالل سلطات يد على إنساني تراث من تدميره  .يتم
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المق� خاص وبشكل اإلسرائيلية والمعتقالت السجون في والمعتقلين األسرى قضية بالغة،إعطاء أهمية دسيين

من األسرى لتحرير المواقف كافة ودعم الفلسطينية، الوطنية السلطة عمل أولويات رأس على ووضعهم
االحتالل .سجون

عملية� أي إطار في عنهم اإلفراج المنوي األسرى قائمة رأس على القدامى المقدسيين األسرى وضع ضرورة
فرص أي وتفويت المستقبل، في تجري علىتبادل سيادتها تثبيت لغاية هويتهم لتمويه االحتالل سلطات على ة

 .المدينة

معهم،� األسيرة الحركة بتضامن وذلك الفلسطينيين، األسرى بقية عن المقدسيين األسرى عزل منع على العمل
خارجها أم السجون داخل سواء الفلسطيني عمقهم عن المقدسيين المواطنين فصل تثبيت  . لمنع



 

واالطالعتقدي� قضيتهم لمتابعة محامين ووضع اعتقاله، لحظة المقدسي لألسير المجانية القانونية المساعدة م
ذويهم ومساعدة ومشاكلهم، أوضاعهم  .على

والمعتقلين� األسرى ظروف لتحسين اإلسرائيلية الحكومة على بالضغط الحقوقية والجمعيات المنظمات قيام
ا االعتقال ووقف إجراءالفلسطينيين، على اإلصرار التعسفي، دوريةإلداري زيارات من مختلفة مجاالت

لما ذويهم ومساندة والصحية، المعيشية وأحوالهم أوضاعهم على دائم بشكٍل لالضطالع االحتالل، لسجون
االحتالل قوات من مكثفة ومالحقات تضييق من له  .يتعرضون

تع� في المحررين المقدسيين األسرى ودعم ذلكتأهيل وغير مهني وتدريب  .ليم

السلطةدعوة� هي كونها وفعال، كامل بشكٍل المقدسيين األسرى تجاه بمسؤولياتها القيام األردنية الحكومة
لذلك والسياسية القانونية األعباء كل وتحمل القائم، الوضع بحسب عنهم  . المسئولة

ض�
و األسرى قضية على بالتركيز اإلعالم وسائل قيام الضوءرورة وتسليط اإلسرائيلية، السجون في المعتقلين

بحقهم اإلسرائيلية السياسة وفضح والمعتقالت، السجون داخل وأوضاعهم معاناتهم  .على
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)1 (1800 -1922
 

مسلم المجموع مسيحي يهودي السنة
9750 4000 2750 2000 1800 

10,750 4500 3250 3000 1835 
13,000 4650 3350 5000 1840 
15,000 5350 3650 6000 1850 
18,000 6000 4000 8000 1860 
22,000 6500 4500 11,000 1870 
31,000 8000 6000 17,000 1880 
42,000 9000 8000 25,000 1890 

10,000 10,000 35,000 1900 

70,000 12,000 13,000 45,000 1910 
62,600 13,505 14,700 34,400 1922 

القدس -  1961عام سكان السور 36,801: (منهم 60488عدد و)داخل السور) 23,687(،  .خارج
 ----- 

)2 (1922 -1995 
 

مئوية % نسبة يهود مئوية % نسبة عرب الكلي العدد السنة
54,3 33900  45,7  28600  62500  1922  

57,7  53600  42,3  39300  92900  1931  

60,3  99300  39,7  65100  164400  1945  

70,5  167400  29,5  70000  237400  1961  

74,2  197700  25,8  68600  266300  1967  

73,9  215500  26,1  76200  291700  1970  

73,4  230300  26,6  83500  313300  1972  

73,1  252800  26,9  93200  346000  1974  

72,6  259400  27,0  96100  355500  1975  

72,6  266000  27,4  100003  366300  1976  

72,4  272300  27,6  103700  376000  1977  

72,4  279400  27,7  107200  386600  1978  

72,3  287400  27,8  110800  398200  1979  
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71,2  292300  28,2  114800  407100  1980  

71,8  297600  28,3  117400  415000  1981  

71,4  304200  28,3  120200  424400  1982  

71,4  3063000  28,6  122400  428700  1983  

71,7  321100  28,2  126500  447800  1984  

71,6  327700  28,4  130000  457700  1985  

71,7  336100  28,3  132800  468900  1986  

71,7  346100  28,3  136500  482600  1987  

71,7  353900  28,3  139600  493500  1988  

71,7  361500  28,3  142600  504100  1989  

71,7  378200  27,9  146300  524500  1990  

72,1  392800  27,8  151300  544200  1991  

72,2  401000  27,9  155500  556500  1992  

71,1  406400  28,3  160800  567200  1993  

71,7  411900  28,8  166900  578800  1994  

70,5   ---   ---  174400  591400  1995  

 
 ----- 

)3 ( 

السكان عدد بالدونم المساحات القرية اسم
13651 الغربيةالسواحرة +وريالث 658+1078  
20169 الصوانه +الطور 1745+851  
21909 المطار +حنينابيت 3327+5294  
4771 الساهرةباب 427  
5981 صفافابيت 1577  

12984 العمودراس 1262  
4129 ياصولوادي(حلوهوادي 506 ) 

العيسوية 2394 10703  
14050 السواحره +المكبرجبل 2949+2342  

10781 عقبكفر 2441  
8939 شرفات 978  
2672 جراحالشيخ 711  
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31218 شعفاط 4277  
9994 سلوان 537  

11757 طوباام +باهرصور 5333  
7179 الجوزوادي 347  

24,000 القديمةالبلدة  1,000  

م2002لعام 208,627
لعام 280 نسمه م2006ألف

 المجموع 47,391

 -----
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السكان اإلجماليالسكانعدد عدد
العرب

القدس في اليهود
الشرقية

القدس في اليهود
الغربية

السنة

622,100 193,000 161,580 267,520 1997 
680,400 221,900 176,853 281,747 2002 
693,200 228,700 177,743 286,757 2003 
706,400 237,100 182,000 287,300 2004 

 
 ------------------------------------------------------- 

����S O[��� �T�s��  
�Y��\� ��
�[�� @�/-(�\�  

رقم القدس) 5(جدول في أقيمت التي المستوطنات أهم حول

عدد
اتالوحد

السكنية

عدد
سكانها

مساحة
دونم/ المستعمرة

مساحة
األرض
/ المصادرة

دونم

تاريخ
تأسيسها

تاريخ
مصادرة
أراضيها

األرض
عليها المقامة

المستوطن
ة

3800 النبي - 1968 - 1835 862 19300
يعقوب

8000 راموت - 1970 1972 4840 2875 37200
7484 جيلو افاصفبيت 1970 1971 2700 2743 30200
4400 تلبيوت باهرصور 1970 1973 2240 1071 15000

الشرقية
1184 معلوت - 1968 1973 - 389 4700

دفنا
- 2500 740 - 1924-196

7 
العيسوية 1924

 ولفتا

������

 111
�"�C���
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2165 حنينابيت 1970 1990 - 1198 -
 وشعفاط

ريخس
شعفاط

جبعات(
(هاشعفاط

رامات وشعفاطلفتا 1968 1968 3345 397 6600 2200
أشكول

جبعات(
(همفتار

12.000 30.00
0 

حنينابيت - - 3800 -
وشعفاط
وحزما
 وعنبتا

بسجات
زئيف

وبسجات
عومر

منطقة
صناعية

- والرامقلنديا 1970 1970 1200 1158
نباالوبير
 حنيناوبيت

عطروت

3600 صفافابيت - 1991 980 170 -
 جاالوبيت

جبعات
هماتوس

6500 باهرصور 1990 1991 1850 170 -
طوباوأم

 ساحوروبيت

هارحوماه

5000 التلة وشعفاطلفتا - 1968 - 822 6500
الفرنسية

- تحت 130 - -
 التأسيس

1970 الشماعةحي
 الخليلفي

ماميال

 -----

المستعمرة المساحة اسم السكان عدد
الشرقية تلبيوت 1195 12591 

2859 جيلو 27569 

310+2523 همتوسجبعاتابوغنيم،جبل 1125 

588 همغتارجبعات 2948 

2018 الفرنسيةالتلة 6631 

380 دفنامعلوت 3617 
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1759 يعقوبنفي 20250 

122 اليهوديالحي 2348 

5467 زئيفبسكات 38684 

397 اشكولرامات 3046 

1126 شلوموراموت 12822 

4979 راموت 38992 

378 سنهدريا 4994 

أي 24754 المساحاتإجمالي %35دونم عامالمستوطنينعدد 175617 2002 
عامالمستوطنينعدد 182,000   2006 

 
 ----- 
 

���� ��� )7 (�	
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القرية اسم بالدونم المساحات السكان عدد
الغربية+ الثوري السواحرة 658+1078 13651 

851+1745 الصوانه +الطور 20169 

5294+3327 المطار +حنينابيت 21909 

427 الساهرةابب 4771 

1577 صفافابيت 5981 

1262 العمودراس 12984 

 4129 506 )ياصولوادي(حلوهوادي

2394 العيسوية 10703 

2342+2949 السواحره +المكبرجبل 14050 

2441 عقبكفر   10781 

978 شرفات 8939 

711 جراحالشيخ 2672 

4277 شعفاط   31218 

537 سلوان   9994 

5333 طوباام +باهرصور   11757 

347 الجوزوادي 7179 

 24,000 1,000 القديمةالبلدة

 2002لعام 208,627 47,391 المجموع

إحصائياتحسبنسمهالف 280 2006 
 ----- 
 
 

                                                 
113 $"UaT s��G  
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السنوات المستوطنين عدد
1972 6900 
1977 33000 
1981 59000 
1986 103,900 
1991 137,400 
1995 157,300 
1999 170,400 
2002 175,617 
2006 182,000 

 
 ----- 
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مسيحي ممسل يهودي المجموع السنة

4000 2750 2000 9750 1800 
4500 3250 3000 10,750 1835 
4650 3350 5000 13,000 1840 
5350 3650 6000 15,000 1850 
6000 4000 8000 18,000 1860 
6500 4500 11,000 22,000 1870 
8000 6000 17,000 31,000 1880 
9000 8000 25,000 42,000 1890 

10,000 10,000 35,000 55,000 1900 
12,000 13,000 45,000 70,000 1910 
13,505 14,700 34,400 62,600 1922 

 )السورخارج 23,687والسور،داخل 36,801 ( :منهم 60488القدسسكانعددكانم،1961عام -
 ----- 

���� ��� )10 (�	
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السنه بالدونم المساحة
1952 33,5 
1963 36 
1964 38,1 
1967 108 
1985 108,5 
1993 126,6 

 
القدسودمجالغربيةالضفةحسابعلىتمالتوسع 1967عامبعد /الغربيةالقدسهو 1964عامحتىالتوسع
ادوميممعاليهضمحالةوفيالغربية،قدسالباتجاهتمقدالتوسعفإن 1993عامفيأماالغربيةمعالشرقية
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)E1( 2كم191,4ستصبحالمساحةفإن. 
 ----- 
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السكانعدد
 اإلجمالي

السكان عدد
العرب

القدس في اليهود
الشرقية

ال في قدساليهود
الغربية

السنة

622,100 193,000 161,580 267,520 1997 
680,400 221,900 176,853 281,747 2002 
693,200 228,700 177,743 286,757 2003 
706,400 237,100 182,000 287,300 2004 

 ----- 
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 _�
�=��� ���� Q�U=��  ��M ���
 sG�� &���[�>V\� _�>�O�=��� $!,�;�� &'118 

 
المستعمرة المساحة 2003السكانعدد 2004السكنيةالوحداتعدد اسم

4322 الشرقيةتلبيوت 1195 12439  
1509 الفرنسيةالتلة 2018 6628  
8956  جيلو 2859 27425
1484 همتوسوجبعاتهارحوماه 2832 2152  
1158 اشكولوراماتهمغتارجبعات 588 2958

 شرق
914 دفنامعلوت 380 3664  

4741 يعقوبنفي 1759 20306  
572 اليهوديالحي 122 2387  

11245 زئيفبسكات 5467 39747  
1215 غرباشكولرامات 397 3123  
2081 شلومورامات 1126 13390  
755  سنهدريا 378 4144

8924  الون 4979 39747
47876   

 

 ---------------------------------------------------- 
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رقم الجدار) 13(جدول من والموقع الخلفية الخصائص بعض حسب القدس محافظة في الفلسطينيين واألفراد األسر حول
 Q�>'t
- 2006119.  

الجدار من المحافظة الموقع مجموع المؤشر
الجدار خارج الجدار داخل

342 العينةفياألسرعدد 981 639  

1.882 العينةفياألفرادعدد 5.148 3.266  

الجنس       حسب األفراد توزيع
51.6  ذكور 50.5 49.9
48.4  إناث 49.5 50.1
100  المجموع 100 100
العمر      

46.5 منأقل 45.0 44.1 15 سنة   
19.2 17.4 18.0 15-24 
14.3 15.3 14.9 25-34 
8.8 9.9 9.5 35-44 
5.2 6.0 4.7 45-54 
2.9 3.9 3.6 55-64 
3.1 3.4 3.3 65+ 
 المجموع 100 100 100
اللجوء       حالة

44.6  الجئ 46.1 46.9

55.4 الجئغير 53.9 53.1  

100  المجموع 100 100

      
لألفراد العلمي  10المؤهل

فأكثر سنوات
13.5  أمي 7.0 3.3
11.0  ملم 10.8 10.7

26.0  ابتدائي 25.0 24.4
23.7  إعدادي 25.8 27.0
15.2  ثانوي 21.3 24.7
2.3 متوسطدبلوم 3.4 4.0  

8.3 فأعلىبكالوريوس 6.7 5.9  

100  المجموع 100 100
���� ��� )14 (�	
 <'�	��� $P=��� ��>!£� �����N=�a�� $! &�!�C+ ,�;�� �g�+��# Q�U+ ��>�^ �'v�� &;M�=��  

الجدار من الموقع حسب أخرى ومؤشرات وتبعاته الجدار بسبب
 Q�>'t
- 2006120.  

الجدار من المحافظة الموقع مجموع المؤشر
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الجدار خارج الجدار داخل
اإلقامةتغي     مكان ير : 

اإلقامةمكانغيروا 32.9 29.7 83.3  

16.7 اإلقامةمكانيغيروالم 67.1 70.3  

100  المجموع 100 100
1.882 المشاهداتعدد 5.148 3.266  

قسريا     التغيير مرات  عدد

60.9 واحدةمرة 83.3 93.3  

17.2  مرتين 9.3 5.7

21.9 فأكثرمراتثالث 7.4 1.0  

100  المجموع 100 100
87 المشاهداتعدد 281 194  

قسري     تغيير أول  تاريخ
48.3 الجداربناءقبل 46.1 45.1  

51.7 الجداربناءمنذ 53.9 54.9  

100  المجموع 100 100
87 المشاهداتعدد 281 194  

    
اإلقامة مكان تغيير أسباب
قسريا  :السابق

1948نكبة 2.7 3.1 2.1 لاحتال / 1967 
10.7 22.3 17.3 c$��C$� �����* 

قسري        :غير

المرافقةأوالعمل 29.7 15.6 48.7  

23.1  الزواج 38.6 50.1
14.4  **أخرى 11.7 8.9

 المجموع 100 100 100
720 المشاهداتعدد 1.689 969  

    
الهوي * على الحفاظ مثل باالحتالل المرتبطة اإلجراءات جميع ذلك وغيرهايشمل المساكن أو األراضي مصادرة أو المقدسية .ة

جديد ** بناء العالج، الدراسة، تشمل  .أخرى

 القدسمحافظةفي )فأكثرسنة 16(الفلسطينيينلألفرادالنسبيالتوزيعحول )15(رقمجدول

|�;M�V ��>U! �'v�� *$! >���T Q�U+ �g�+��# $��C�� d=
 dP=�� <�	���� �+ ���"��  
 >'t
Q�- 2006121.  

الجدار من المحافظة الموقع مجموع السبب
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الجدار خارج الجدار داخل    
52.8 وتبعاتهالجدار 52.2 51.4  

47.2 وأخرىوالمرافقةالعمل 47.8 48.6  

100  المجموع 100 100
109 المشاهداتعدد 179 70  

المقابلة * يوم من أشهر ثالثة من أكثر .قبل
 ----- 

رقم الفلسطينيين) 16(جدول لألفراد النسبي التوزيع فأكثر 16(حول القدس) سنة محافظة  في

 �'v�� Q�>Ua' |����
* $! >���T Q�U+ �g�+��# $��C�� d=
 dP=�� <�	���� �+ ����"�� Q�>'t
- 2006122.  
الجدار من المحافظة الموقع مجموع السبب

الجدار خارج الجدارد اخل
58.0 وتبعاته 63.8 78.9  الجدار
42.0 وأخرى 36.2 21.1 والمرافقة  العمل
100  المجموع 100 100
100 المشاهدات 138 38  عدد

المقابلة * يوم حتى أشهر ثالثة .منذ
 ----- 

 القدسمحافظةفي )فأكثرسنة 16(الفلسطينييناألفرادنسبةحول )17(جدول
�+ ����
 �'v��b�;P�� _�P�N ���"�� �+ <�	���� d�N���� d=
 $��C�� &+��\� Q�U+ $!  

 Q�>'t
- 2006123.  
الجدار من المحافظة الموقع مجموع المتطلبات

الجدار خارج الجدار داخل
 توفير    

63.6 مناسببدخلعملفرص 72.9 77.9  

77.4 مناسبةخدمات 86.7 91.8  

53.7 اجتماعيضمان 76.9 89.6  

77.9 تحتيةبنية 84.8 88.6  

51.3 السياسيةالقيادةاهتمام 58.5 62.5  

55.3 والثقافيةالترفيهيةاألنشطةمؤسسات 68.5 75.8  

رقم الفلسطينيين) 18(جدول األفراد نسبة فأكثر 16(حول القدس) سنة محافظة في
 b�;P�� _�P�N�+ ����
 �'v�� \� Q�U+ $!���"�� �+ <�	���� d�N���� d=
 $��C�� &+��.  

 Q�>'t
- 2006124. 
الجدار من المحافظة الموقع مجموع المتطلبات
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الجدار خارج الجدار داخل    
 توفير    

16.8 مناسببدخلعملفرص 16.3 16.0  

20.4 مناسبةخدمات 19.3 18.9  

14.2 اجتماعيضمان 17.1 18.4  

20.6 تحتيةبنية 18.9 18.2  

13.5 السياسيةالقيادةاهتمام 13.1 12.9  

14.5 والثقافيةالترفيهيةاألنشطةمؤسسات 15.3 15.6  

100  المجموع 100 100
 -----

 القدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )19(رقمجدول
&;M�=�� �g�+��# Q�U+ _>�^ $��� d=
  � dP=�����"�� �+ <�	���  
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المحافظة الجدارمنالموقع مجموع االنتقال ومكان السبب
الجدار خارج الجدار داخل

اإلقامة     مكان  :تغيير
اإلقامةمكانغيروا 18.9 11.7 32.2  

67.8 اإلقامةمكانيغيروالم 81.1 88.3  

100  المجموع 100 100
342 المشاهداتعدد 981 639  

2.7 1948نكبة 5.9 10.6 احتالل / 1967 

وتبعاتهالجدار 34.8 49.4 24.8  

29.4 األسرةربعمل 23.4 14.7  
43.1 25.3 35.9 {�hI* 
 المجموع 100 100 100
110 المشاهداتعدد 185 75  

جديد * بناء العالج، الدراسة، تشمل .أخرى
 ----- 

رقم القدسنس) 20(جدول محافظة في الفلسطينية األسر  بة
b�;P�� _�P�N�+ _��
 $��� ���"�� �+ <�	���� _�P�N���� d=
 $��C�� &+��\� Q�U+ $!  

Q�>'t
- 2006126.  
 

الجدار من المحافظة الموقع مجموع المتطلبات
الجدار خارج الجدار داخل
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 توفير    
82.7 عم 82.2 81.9 مناسبفرص بدخل ل  

86.5 مناسبة 88.6 89.7  خدمات

59.9 اجتماعي 78.1 87.8  ضمان

83.0 تحتية 58.0 65.1  بنية
57.6 السياسية 58.1 58.4 القيادة  اهتمام
61.0 والثقافية 66.7 69.7 الترفيهية األنشطة  مؤسسات

 -----
رقم محافظة) 21(جدول في الفلسطينية لألسر النسبي التوزيع  القدسحول

الجدار من والموقع المتطلبات حسب الحالي اإلقامة مكان في البقاء متطلبات حددت التي
 Q�>'t
- 2006127.  

 

الجدار من  الموقع
مجموع

المحافظة المتطلبات

الجدار خارج الجدار داخل
 توفير    

19.3 مناسب 18.0 17.4 بدخل عمل  فرص
20.1 مناسبة 19.3 18.9  خدمات

13.9 اجتماعي 17.0 18.5  ضمان

19.2 تحتية 18.5 18.2  بنية
13.4 السياسية 12.7 12.3 القيادة  اهتمام
14.1 والثقافية 14.5 14.7 الترفيهية األنشطة  مؤسسات

100  المجموع 100 100
 -----
 

 
 
 
التنقل    وحرية  الجدار

���� ��� )22 (�	
 &P=� >V@� &���N=�a�� $! &�!�C+ ,�;�� �h��>!B ���	' $��� /�OM �h��>!B   
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 Q�>'t
- 2006128. 
الجدار من المحافظة الموقع مجموع العوائق نوع

الجدار خارج الجدار داخل
95.0 ا 94.7 94.5 الحواجزالوقت وعبور للتنقل لالزم  

91.2 والعبور 92.7 93.4 التنقل  مواعيد

                                                 
127     ������ �=a�. 
128     ������ �=a�. 



 

76.6 العبور 50.0 32.7  *إجراءات
وأخرى* محددة تجمعات هوية خاصة، تصاريح تشمل العبور  .إجراءات

 ----- 
 االجتماعيةوالعالقاتالجدار

رقم القد) 23(جدول محافظة في الفلسطينية لألسر النسبي التوزيع حسبحول س
 y���@� �� p>V@� ��>!B ���a�� ���"�� �+ <�	����  

 Q�>'t
- 2006129.  
الجدار من المحافظة الموقع مجموع األقارب عن األسرة انفصال

الجدار خارج الجدار داخل
32.6  نعم 21.4 15.5
67.4  ال 78.6 84.5

100  المجموع 100 100
342 اهداتالمشعدد 981 639  

 -----
 القدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )24(رقمجدول

الجدار من والموقع انفصل الذي الفرد حسب أفرادها أحد عنها انفصل التي
 Q�>'t
- 2006130.  

الجدار من المحافظة الموقع مجموع المنفصل الفرد
الجدار خارج الجدار داخل

26.2  األب 18.0 14.3
12.3  األم 12.7 12.9
33.8 بنت /ابن 17.6 10.0  

27.7  آخرون 51.7 62.8
100  المجموع 100 100
65 المشاهداتعدد 205 140  

رقم القدس) 25(جدول محافظة في الفلسطينية األسر نسبة حول
الجدار من والموقع التأثير نوع حسب وتبعاته بالجدار تأثرت التي

 Q�>'t
- 2006131.  
 

المحافظة الجدارمنالموقع مجموع التأثير نوع
الجدار خارج الجدار داخل

85.2 واألقارباألهلزيارةعلىالقدرة 84.6 84.3  

70.9 48.5 56.3 
الثقافيةالنشاطاتممارسة

والترفيهيةواالجتماعية  

                                                 
129     ������ �=a�. 
130     ������ �=a�. 
131     ������ �=a�. 



 

91.8 المقدسةاألماكنزيارة 40.0 12.2  

8.0 األسرةأرضإلىالوصول 22.7 54.2  

48.4 التعليميةالخدماتإلىالوصول 22.0 8.7  

77.4 الصحيةالخدماتإلىالوصول 30.5 5.5  

31.2 المقدسيةالهويةامتيازات 9.8 3.5  
 -----

 
 القدسمحافظةفيالفلسطينيةلألسرالنسبيالتوزيعحول )26(رقمجدول

الجدار تأثير شكل الجدارحسب من والموقع واألطفال اإلناث حركة على وتبعاته
 Q�>'t
- 2006132.  

 
المحافظة الجدارمنالموقع مجموع التأثير شكل

الجدار خارج الجدار داخل
األطفال اإلناث األطفال اإلناث األطفال اإلناث
81.9 ةالحركمنالجدارقلل 78.5 67.8 75.5 59.2 84.3  

3.8 الحركةمنالجدارزاد 2.0 2.0 1.3 0.9 3.4  

14.3 12.3 29.9 23.2 30.2 19.5 
علىللجدارتأثيرال

 الحركة
100  المجموع 100 100 100 100 100

 -----
 
 
 
 

 القدسمحافظةفياألسرعلىالحياةشريكاختيارفيوتبعاتهالجدارأثر )27(رقمجدول

d=
 <�	��� �+ ���"�� /t
Q�>' - 2006133.  
 
 

الجدار الجدارخارج داخل المحافظة مجموع الحياة شريك اختيار
بناء بعد

الجدار
بناء قبل

الجدار
بناء بعد

الجدار
بناء قبل

الجدار
بناء بعد

الجدار
بناء قبل

الجدار
63.2 مانعيشكلنعم، 31.6 69.4 28.4 73.2 37.0  

36.8 مانعيشكلال 68.4 30.6 71.6 26.8 63.0  

100  المجموع 100 100 100 100 100
 -----

 والخدماتالجدار
رقم وتبعاته) 28(جدول بالجدار تأثرت التي القدس محافظة في الفلسطينية األسر نسبة حول

                                                 
132     ������ �=a�. 
133     ������ �=a�. 



 

المدرسي التعليم مجال التأقلم) الثانوي/ األساسي(في طريقة حسب العالي والتعليم
 Q�>'t
- 2006134.  

   
التأقلم القدسمحافظة طريقة

العالي التعليم األساسي الثانوي/ التعليم
80.0 بديلةطرقخاللمنالوصول 75.2  

13.1 الجامعة /الكلية /المدرسةتغيير 15.9  

9.7 اإلقامةمكانتغيير 4.5  

72.1 المنطقةإغالقبسببالمدرسةعنأيامتعطيل 69.4  
 -----

 عائقاواجهتالتيالقدسمحافظةفيالفلسطينيةاألسرنسبةحول )29(رقمجدول

الجدار من والموقع العائق نوع حسب الصحية الخدمات على الحصول في
 Q�>'t
- 2006135.  

 
المحافظة القدسمحافظة مجموع العائق نوع

الجدار خارج الجدار داخل
88.3 المدنمراكزفيالطبيةالخدماتعننفصالاال 34.5 5.8  

81.8 التجمعإلىالوصولمنالطبيالكادرقدرةعدم 31.3 4.4  

76.6 التكاليفدفععلىالقدرةعدم 28.7 3.1  

66.6 األساسيةالطبيةوالمستلزماتاألدويةتوفرعدم 25.1 3.0  

65.7 3.0 24.8 
المجهزةالطبيةوالمراكزالعياداتتوفرعدم

األساسيةبالتجهيزات  

65.8 2.2 24.3 
الوالدةوحديثيلألطفالالرعايةخدماتتوفرعدو

أدويةتطعيمات،( ) 

65.4 2.0 24.1 
الحواملللنساءالرعايةخدماتتوافرعدم

خاصةتطعيماتفحوصات،( ) 
 ----- 

 الجداربناءبهدفاألراضيمصادرة
رقم ال) 30(جدول لألسر النسبي التوزيع القدسحول محافظة في فلسطينية

الجدار من والموقع مختارة متغيرات حسب الجدار بسبب أراضيها مصادرة تم التي
 Q�>'t
- 2006136.  

 
المحافظة القدسمحافظة مجموع مختارة متغيرات

الجدار خارج الجدار داخل

                                                 
134     ������ �=a�. 
135     ������ �=a�. 
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23.8 األسرةأراضيكلأوجزءمصادرة 10.2 3.0  

51.9 لألسرةأراضيأيمصادرةيتملم 43.0 38.2  

24.3 أراضياألسرةتمتلكال 46.8 58.8  

100  المجموع 100 100

 ----------------------------------------------------  
����S O[��� X�����  

 R�-C�� +�U  
137  ���� ��� ) 31  (�	
 _�O�	T ��� ����N=�a�� �	g���� $! ,�;�� k�
 H�� 2020H 

 السكانيةالمجموعة 2000  2020

اتجاهات تغيير
اليهودية الهجرة
سلبي بشكل

وانخفاض
بالخصوبة

تغيير
اتجاهات
الهجرة

اليهودية
سلبي بشكل

مع
هجرة

انخفاض
الخصو

بة

مع
خصوبة

ثابتة

بدون
هجرة

انخفاض
بالخصوبة

بدون
هجرة

وخصوبة
ابتةث

492.0 آالف(مجمل 657.8 1.069.9 1.020.9 1.003.9 958.9 933.9 ) 

اليهودنسبة 68.8 65.3 65.4 61.0 61.2 59.6 59.8  

40.2 40.6 38.8 39.0 34.6 34.7 31.2 
الفلسطينييننسبة  

 -----
 

 القدسفيبناءرخصةالستصدارالمقدمةالطلباتعددحول )32(رقمجدول

 ���� _�P�N�� $��� �T &;!�	��� �g��� 1999 &'���� ����+ 2002 138  
 

البناء المعطاةالتصاريحعدد لرخصة طلبات السنة
235 366 1999 
225 358 2000 
191 218 2001 
 2002منتصف 65 53

 2006المنازل،هدمحولتقريرميرميرغليت، :المصدر
 ----- 

���S �!� )33 (��)  R��&;�� �'h �-��L�� ��#�� �* zh���� �-b 	�&C�� !))2000 -2004139) 
 

الغيرالبناءحجم
 قانوني

الصادرة الرخص
للبناء

السنوية الزيادة
الوحدات عدد

السكنية
السنة

879 129 1008 35,388 2000 

                                                 
137Margalit,Mear.house Demolition,2006   
138Margalit,Mear.house Demolition,2006 
139Margalit,Mear.house Demolition,2006   



 

1323 110 1433 36,821 2001 
1075 97 1172 37,993 2002 
1376 59 1435 39,428 2003 
1,184 49 1,233 40,661 2004 

 2006المنازل،هدمميرميرغليت، :المصدر *
 ----- 

 الصادرةوالقضائيةاإلداريةاألوامرحول )34(رقمجدول

zh���� �-b 	�&C�� Q�� ,-(-<-����\� ��#�� �"�<�� �-<h���� ���`� OC� ,�140.  
 

 المجموع

القضائية األوامر
من الصادرة واالدارية

الداخلية وزارة

من 40%
المجموع

االدارية األوامر
القضائية واالوامر
بلدية من الصادرة

القدس

السنة

513 46 467 1168 2000 
761 134 627 1567 2001 
996 110 886 2214 2002 
858 64 794 1986 2003 
832 73 759 1879 2004 
799 62 737 1843 2005 

 
 ----- 

رقم الفلسطينية)  35(جدول المساكن هدم عمليات مقارنة  حول

عام عام 2002خالل من االول م2003والنصف
 d=
 &O'�v�� ���� �A�=��� �>���� ��>!�� p>V�� zN=����141  

عام بأكمله 2002عام من األول 2003النصف   ) 1/1/02-30/6/03)

الذريع
 ة

عدد
المسا
كن

المهد
مة

عدد
الغر
ف

عدد
افراد
االسر

ة

منهم
اطفال

اجمال
ي

المس
طح

الذريع
ة

عدد
المسا
كن

المهد
مة

عدد
الغر
ف

عدد
افراد
االسر

ة

منهم
اطفال

اجمال
ي

المس
طح

2م            2م     

عدم
ترخيص 68 287 429 231 8554 

عدم
ترخيص 66 256 455 242 8308

8 امني 3 امني 670 11 26 40 14 12 6 472 

                                                 
140     ������ �=a�.  
141     ������ �=a�.  



 

المجموع 76 المجموع 9224 234 462 318 69  270 467 248 8780
 ----- 

رقم سن) 36(جدول خالل القدس في المنازل هدم  م،2005ةحول

هدمها( الى السكان بادر الذين المنازل يشمل )ال

 �+ )1/1 – 31/7/2005( 142 

األسرة األطفال أفراد الغرف  ���2;�(� +  الموقع  *=�
 ���;�W, عدد

4  8 58 5 2 القديمة  البلدة

66  107 2509 113 23 حنينا  بيت

29  55 3490 183 38  الطور

4  13 330 17 4 باهر  صور

2  4 515 13 3 عقب  كفر

8  30 510 21 5  سلوان

21  31 410 22 5  المكبر

6  10 400 12 2  الثوري

6  8 100 5 1  العيسوية

4  7 100 4 1  عناتا

الكلي 97 434 9846 323  179  المجموع
رقم سنة) 37( جدول خالل القديمة القدس في المنازل هدم م2004حول

)� s��' �A�=��� ���'v ���M ���{�	��� k�� �g+�h( 143  
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143     ������ �=a�. 



 

 -----
 
 ----- 
 
 
 
 

 ----- 
 

رقم المن) 38(جدول المهدمةحول  ازل

�+ )1/1/2003 2003 k�
 30/6/2003 (<[��v� &��+�144  
 

���;/r عدد
M2  الموقع عدد الهدم تاريخ المتضرر اسم الرقم

االسرة االطفال الشقق الغرف
3 اللوزة/ سلوان 4 1 72 1 عين 15/1 العباسي سعيد 1 وسام

الشرقية 10 2 400 5 9 15/2 السواحرة مشاهرة رمضان 2 عيد

                                                 
144     ������ �=a�.  

األسرة األطفال أفراد الغرف  ���2;�(� +  الموقع  *=�
 ���;�W, عدد

138 220 5465 145 41 حنينا  بيت

43 84 1045 50 13  سلوان

30 43 1650 28 10  شعفاط

11 15 160 9 2  الطور
147 275 4092 155 76  عناتا

14 22 440 22 4 عقب  كفر
6 13 220 11 4  قلنديا
8 20 315 15 4  المكبر
5 10 362 11 3 باهر  صور

3 5 80 4 1 الجوز  واد

6 8 250 6 2  العيسوية
5 7 140 7 1  السواحرة
5 7 16 1 1 القديمة  البلدة

477 834 16106 531 181 الكلي  المجموع



 

 المجموع  14 3 472 6 12

 -----

 �`�&� �* ���K ��#�� %&� +�= 

األشخاص عدد عدد المنازل العام
356 104 2004 
238 94 2005 

  2006نهاية 47 136

 المجموع 245 730

 -----

 �T�C� �-&�� �T�C�� {�h� �* ��#�� �-��L��

R�-/�� �-���

المجموع بلدية حسب القدس اإلسرائيلية الداخلية وزارة حسب العام

31 17 14 1999 
16 9 7 2000 
41 32 9 2001 
45 36 9 2002 
96 66 33 2003 

بيانات تتوفر 124 لم بيانات تتوفر 2004 لم

بيانات تتوفر 73 لم بيانات تتوفر 2005 لم

بياناتلم تتوفر  70 بيانات تتوفر 2006 لم

بيانات تتوفر 427 لم  المجموع 72
 -----

رقم المرخص) 41(جدول غير البناء على المفروضة الغرامات  حول

المجموع الداخلية وزارة المجموع%70 من البلدية من  السنة من
                                                 

لحق    145 اإلسرائيلي المعلومات مركز المحتلةبتسيلم األراضي في اإلنسان  وق
اإلسرائيل    146 المعلومات مركز المحتلةبتسيلم األراضي في اإلنسان لحقوق   ي



 

)بالشيكل( )بالشيكل( )بالشيكل( )بالشيكل(
12,543,425 1,968,300 10,575,125 15,107,322 2001 
20,620,136 1,731,300 18,888,863 26,984,052 2002 
37,364,695 4,959,950 32,404,745 46,292,494 2003 
34,084,823 3,786,000 30,289,823 43,284,033 2004 
28,623,223 4,324,400 24,298,823 34,792,872 2005 

 المجموع 166,460,773 116,522,541 16,769,950 133,292,491

االخيرة) 42(���� ���  السنوات خالل الهدم اجراءات تصاعد حول

2005 2004 200
3 

200
2 

200
1 2000 199

9 
199

8 
199
7 

199
6 

199
 السنة 1994 5

76  البلدية 7 15 6 9 12 17 11 32 36 66 128

18 24 33 7 9 7 14 18 7 11 10 22 
وزارة
 الداخلية

94  المجموع 29 25 17 16 30 31 18 41 43 99 152

 -----
رقم والشرقية) 43(جدول الغربية القدس أحياء بين التمييز سياسة  حول

البناء مساحة تخصيص في

العربية المناطق اليهوديةا لمناطق
حنينا يعقوب   %70-50بيت  %90النبي

صفافا  % 75جيلو %50بيت

المكبر هنتسيف %37جبل  %90-75أرمون

باهر حوماه %50 -35صور غنيم(هار ابو ) جبل 90-120% 

الفرنسية %70العيسوية  %70التلة

شلومو %70شعفاط 90رمات - 120% 

حنينا زئيف %50بيت  %120-90بسغات
 

 ---------------------------------------------------- 
e��d�� O[��� ����S 

 N��[�� �-�(�� .. R�"���� J��  

رقم المواطنين) 44(جدول من سحبت التي المقدسية الهويات عدد حول

                                                 
ا 147 لحقوق االسرائيلي المعلومات مركز    النسانبتسيلم،



 


�= ,--&-/;<��� ,"%�� !$ !U�"�$ ,� !�(&?��� السنة
105 1967 
395 1968 
178 1969 
327 1970 
126 1971 
93 1972 
77 1973 
45 1974 
54 1975 
42 1976 
35 1977 
36 1978 
91 1979 
158 1980 
51 1981 
74 1982 
616 1983 
161 1984 
99 1985 
84 1986 

1987 

2 1988 
32 1989 
36 1990 
20 1991 
41 1992 
32 1993 
45 1994 
91 1995 
739 1996 

1,067 1997 
788 1998 
411 1999 
207 2000 

نيسان 15 نهاية  2001حتى

موجودة غير 2002 المعطيات



 

272 2003 
16 2004 
222 2005 

1,363 2006 

 المجموع 8,269
 -----

 !U�"�$ J;) ���`� �-<h���� 

••• • • •
 

•• •••• •••••••••••••••••• 

•• ••••••••• ••• • • • •••• ••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••

1997 1,003 68
1998 618 170
1999 290 121
2000 204 3
2001 15 0

 
 ----- 

السنة المصدر
اسرائيلي فلسطيني

739 447* 1996 
1,067 1,300 1997 
788 1,111 1998 
411 900 1999 
207 143 2000 

لمجموعا 3,901 3,212  
 -----

���� ��� )47 (�	
 _���NM &'	g�� &�V�;��� p������� d=
 _����M p���u+ 1996-2000150 
 

البيان السنـــة
2000 1999 1998 1997 1996*  
 الملفات 237 860 668 533 111

                                                 
148    tA>+ ���=��M  
149 y��A ,�;�� $[��
�� �	�=�� ��� 8� ��g"�� �tA>��� b��
f� �$��N=�a�� 2006 . 

فقط* السنة من الثاني النصف تمثل  �البيانات
150 y��A ,�;�� $[��
�� �	�=�� ��� 8� ��g"�� �tA>��� b��
f� �$��N=�a�� 2006 . 

فقط* السنة من الثاني النصف تمثل   � البيانات



 

143  القضايا 447 1,300 1,111 900
458  األفراد 1,195 3,876 2,952 2,466
2  المغادرون 28 21 11 19

67 الهوياتارجاع 6 33 35 4  
 -----

 
 

���� ��� )48 (�	
  �������� d=
 p������� &�V�;��� &'	g�� _���NM <'�	T1996-2000151 
 

التصنيف السنة
2000 1999 1998 1997 1996  
أردنيونأزواج 209 425 241 144 25  

35 مختلطة 66 327 249 230  **أزواج

مقدسيونأزواج 55 264 248 274 19  

5 جنسياتحملة 81 129 31 21  

-  طالب 15 30 1 1

52 صحيتأمين 9 62 192 206  

7 وطنيتأمين 12 63 149 24  

143 القضايامجموع 447 1,300 1,111 900  

 -----
���� ��� )49 (�	
 p������� &O'�Z d=
 p������� &�V�;��� &'	g�� _���NM <'�	T 

 1997-2001152  
 

المصادرة السنة ذريعة
الغر للضفة بيةالمغادرة البالد لخارج المغادرة

68 1,003 1997 
170 618 1998 
121 290 1999 
3 204 2000 
- 15 2001 

 المجموع 2,130 362
  

 ------  

                                                 
المصدر 151  نفس

* ���@� &N��u��� s��T �h�
� �+ ,�;�� >GX�� �+ &aq�� &�M>��� �B ��N� pt^.��  
152 �a� ������  



 

�
�;�� O[��� ����S 
 ��#�� �* !-<�(��  

���� ��� )50 (�	
 ��� yfN�� dO���� $! ,���+ ,�;��153  
  

الطالب الشعب الطالب الشعب  السنة  

المجموع اناث ذكور المجموع مختلطة اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع مختلطة اناث ذكور
الجهة

المشرفة

946 473 473 57 0 40 17 7444 3722 3722  حكومة 96 164 75 335

0     0       2112 1056 1056  وكالة 29 54 4 87
2001/200

2

790 395 395 54 14 21 19 13200 6600 6600  خاصة 114 92 195 401

838 419 419 57 0 41 16 7138 3569 3569  حكومة 114 190 39 343

0     0       2150 1075 1075  وكالة 29 57 4 90
2002/200

3

874 437 437 56 16 20 20 13676 6838 6838  خاصة 114 84 217 415

790 395 395 58 0 42 16 7330 3665 3665  حكومة 113 191 44 348

0     0       2436 1218 1218  وكالة 33 64 4 101
2003/200

4

1028 514 514 58 15 20 23 15310 7655 7655  خاصة 114 93 258 465

672 336 336 60 0 44 16 7688 3844 3844  حكومة 114 195 59 368

0     0       2444 1222 1222  وكالة 35 66 4 105
2004/200

5

964 482 482 54 14 19 21 15176 7588 7588  خاصة 116 93 261 470

662 331 331 63 0 49 14 8344 4172 4172  حكومة 127 209 49 385

0     0       2366 1183 1183  وكالة 35 75 4 114
2005/200

6

1024 512 512 54 13 19 22 15564 7782 7782  خاصة 117 100 269 486

844 422 422 74 0 55 19 7850 3925 3925  حكومة 119 217 54 390

0     0       2320 1160 1160  وكالة 34 75 4 113
2006/200

7

1096 548 548 56 14 22 20 16308 8154 8154  خاصة 130 153 272 555
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المعلمون الخدماتموظفي الطلبة البيان
89 اإلجماليالعدد 112450 823  
33 يومياالجداريعبرون 1642 161  

37¡1 المئويةالنسبة 20% 19،6%  

 -----
���� ��� )52 (�	
 ,������ >�^ &OM���� &'��P� ,�;��155  

   
من مالحظات المئوية النسبة

للطالب الكلي المجموع
عدد

الطالب
المدارس عدد

المعلمين% 52حوالي من
يحملون  %22و الطالب من

الغربية الضفة هوية . بطاقات

بالتنسيق تدار المدارس هذه
الفلسطينية السلطة مع

13.9 مدارس 28 8889
 األوقاف

ل المقدرة المئوية حملةالنسبة
الغربية الضفة هوية بطاقات
هي والطالب المعلمين من

من% .20 تدار المدارس هذه
دينية أو خاصة مؤسسات قبل
قبل من يدار وبعضها
بشكل اإلسالمية األوقاف

.مستقل

مدارس 24 12819 20%
خاصة  

5.3%  األونروا 7 3446

 -----
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المئوية النسبة
هيئة ألعضاء المقدر
العاملين التدريس
من كاملة بوظيفة
تدريس هيئة أعضاء

الكلي  .الجامعة

هيئةألعضاءالمقدرالعدد
عليهميتوجبالذينالتدريس
 العسكريةالحواجزاجتياز

ال لطلبةالنسبة مئوية
القدس شرقي الجامعة

17.5% لحمبيتجامعة 27% 40  
25% بيرزيتجامعة 1.7% 85  

البحث قيد البحث قيد 40% القدسجامعة
مبانيهابكامل( ) 

 
 ---------------------------------------------------- 
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المستشفى إسم

المقاصد
الفرنسي
العيون

الدجاني
لإلعاقاتبسمةاألميرة
الفلسطينياألحمرالهالل

فيكتوريااألوغستا

 -----
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XY��� ��[�� �* 
�= ,� R�-�L(;� ��#��

األسرةعدد المستشفى إسم
���/�� �-���-(�\� �* R\�) ���%��

�A�#��� V�L(;�
االشغاللنسبةالعامالمعدل
الوحداتعدداالنعاشغرف  

االنعاشغرففياألأسرةعدد  

الخداجوحدةفياالأسرةعدد  

            الخداجوحدةفياالشغاللنسبةالعامالمعدل

سريرالخداجوحدةفيالنقص  

صحةديريةمقبلمنللعالجالمحولينعدد
مللعامالقدس

 


�= ����� X</��� V�L(;�

اإلشعاللنسبةالعامالمعدل
سريروحداتعدد  

الكيماويالعالجوحدة  

الكلىغسيلوحدة  

صحةمديريةقبلمنللعالجالمحولينعدد
مللعامالقدس

 

المرخصةةاألسرعدد @�-��� V�L(;�

 

العاملةاألسرةعدد
العاملةلألسرةاإلشعالنسبة  

أسرةطواريءوحدة  

�= ����� 

�
\�<� �'��� V�L(;�
والدةاالستيعابيةالطاقة
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اإلشعاللنسبةالعامالمعدل  

الوحداتعدد  

وحداتفيالنقص  

�= ����� {��;T���� V�L(;�

والدةستيعابيةاالالطاقة
اإلشعاللنسبةالعامالمعدل  
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رقم جدول القدس) 56(فيما مدينة في التجاري القطاع أهمية حول

943

272 249
170
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7
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اإلنتاج دوالر(حجم المؤسسات المشتغلينعدد )ألف عدد االقتصادي النشاط
8974.7 الوقودوبيعالمركباتوصيانةبيع 126 405  
2845.5 الجملةتجارة 24 97  

43,480.5 الشخصيةالسلعوإصالحالتجزئةتجارة 1363 2531  
55,300.7  المجموع 1513 3033

 -----

حول )58(رقمجدول�= R�;�l��� ,-<>(L���� �-�W� o�(T�� �&;� 2004م 

واالتصاالت البري النقل لقطاع
دوالركمية باأللف اإلنتاج المشتغلين عدد المؤسسات عدد االقتصادي النشاط
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9,217.4 البريالنقل 45 480  
5,129.3 السفروكاالتوأنشطةالمساعدةاألنشطة 37 167  

والالسلكية       السلكية واالتصاالت البريد
14,346.7  المجموع 82 647

 -----



 

 القدسافظةمحفيالبطالةمعدلحول )59(رقمجدول

)م2005 – 2001(
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الغرف الفنادق عدد السنة عدد
1,997 43 2000 
836 29 2001 
915 21 2002 
907 20 2003 
985 23 2004 
869 18 2005 

 ---------------------------------------------------- 
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الموقع مالحظات الجامع اسم الر
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المقدسة- بالمدينة المحيطة واألحياء القرى كافة في المنشرة الحديثة الجوامع عشرات إلى .إضافة

 ----- 



 

 .م1967العامفياحتاللهمنذاألقصىلمسجداضداإلسرائيليةاالنتهاكاتحول )62(رقمجدول
 

التاريخ االنتهاكات
من- الثالث اليوم في الشريف الحرم على يستولي مجنزرة نصف سيارة في غور موردخاي الجنرال

الحرب .بداية

ولمالمغاربةبابمفاتيح1967عامالقدسمنالشرقيللجزءاحتاللهاإثراإلسرائيليةالسلطاتصادرت-
.اآلنحتىتعدها

7/6/1967

منذالصالةشعائرفيهاتتعطلمرةأولهذهوكانتاالحتاللإثرالقدسيالحرمفيالجمعةصالةتعطلت
تشرين19الجمعةيوماألمرهذاوتكررميالدي،1187عامفيالصليبيينمنللقدسالدينصالحتحرير
اإلسرائيليةالقواتمنعبسببساعةلمدةالجمعةالةصتأخيرإلىالمسجدأئمةاضطرحينما1990األول

.لألقصىالوصولمنالمصلين

9/6/1967

فيدينيةصالةيقيموناتباعهمنوخمسوناإلسرائيليللجيشاألكبرالحاخام"غورنشلوموالحاخام-
الهيكلبلجأقساممنليستالحرممنطقةأقسامبعضإن":يقولغورنالحاخامالشريف،الحرمساحة
القيامبعدالنتائجتلكإلىتوصلأنهويقولالمناطق،تلكيشملالاليهوديةالشريعةتحريمفإنولذلك

".الحفرياتعلمإلىتستندوشهاداتبقياسات

فيسليمانهيكلبناءأجلمنأمريكيةماسونيةلمؤسسةطلباًترفضاإلسالميةالشرعيةاالستئنافمحكمة-
.دوالرمليون100بكلفةالحرممنطقة

15/6/196
7

اليهودمنعحولاليهوديةالشريعةتعاليمبموجبالحرممنطقةخارجإشاراتتضعلليهودالروحيةالرئاسة
.الحرمدخولمن

22/8/196
7

اإلسرائيليةالدفاعووزارةالحرمدخولعندالزوارعلىالمفروضةالرسومإلغاءعلىيحتجونالمسلمون
.فقطللمساجدزيارةرسومتجمعأنتستطيعاإلسالميالوقفإدارةأنتعلن

10/9/196
7

يوضح"هليلشلومو"الشرطةوزيرضدمؤقتأمرعلىوبناء"بارليفزفي"للمحكمةالقانونيالمستشار
.الحرممنطقةفيبالصالةلهميسمحالأنيجباليهودأن

15/4/196
9

.المسجدساحةمنالغربيةالجنوبيةالجهةفيتقعالتيالفخريةالزاويةعلىاإلسرائيليةالقواتاستولت 16/6/196
9

ويستخدمهاالسلسلةبابعندوتقعبالمحكمةتعرفالتيالتنكزيةالمدرسةعلىاإلسرائيليةالقواتاستولت
,لهمعسكرياًموقعاًالجنود

24/6/196
9

فيفيهالناروإضرامالمحرابإلىالوصولمنوتمكنالحرمساحات"دوهاندنيس"المتطرفاقتحم
امتدادهادونحالواالعربالمواطنينأنإالمنهواسعةمساحةعلىالنيرانأتتوقدالمسجد،لتدميرمحاولة

.المسجدأنحاءمختلفإلى

21/8/196
9

.الحرقحادثتدبيربتهمةاهللاكنيسةأعضاءمنأسترالي،سائحاعتقال 23/8/196
9

مختلفومطالببحقوقتتعلقالتياألمورفيلهاقضائيةسلطةالأنهتقرراإلسرائيليةالعلياالمحكمة
.الحرمفيالصالةإقامةمنلليهودالحكومةمنعقضيةفيتتدخلالولذلكالدينية،الهيئات

16/9/197
0

.الحرمداخلالصالةفيالحقودلليهأنتقرراإلسرائيليةالمركزيةالمحكمةمن"اوددوث"القاضية 28/1/197
6

اليهوديةبالشريعةتتعلقمسألةهيالحرممنطقةفيالصالةأن:يقول"رافائيلاسحق"الدينيةالشؤونوزير
.اختصاصهمنليستوهي

1/2/1976

محاولةأنوقررت،30/1/1976فيالصادر"اود"القاضيةقرارالقدسفيالمركزيةالمحكمةردت
.تصرفهمطريقةفيمذنبونوأنهمتظاهريةبصورةجرتالحرمفيالصالةإلقامةالثمانيةالشبان

1/7/1976

إلىيؤديالحرمفيالصالةإقامةدينيةمدارسوطالبكهانا،اتباعمنجماعةاعتزامحولشائعاتانتشار 25/3/197
9



 

الشرطةورجالالحرمساحةيفوالحجارةبالهراواتالمسلمينالعربالشبابمنألفينحواليتجمع
.بتفريقهميقومون

الثالثةالمادةضوءعلىالحرم،فيالصالةتأديةعلىالمفروضالمنعإللغاءالعلياالمحكمةإلىطلبتقديم
.الحرمإلىالوصولحريةتؤكدوالتيالقدس،بشأنصدرالذيالجديدالقانونمن

3/8/1979

المحاولةوافشلوالهاتصدواالمواطنينأنإالالمسجد،اقتحامالمتطرفة"سلموننغورشو"جماعةحاولت
تصدوامواطنألفعشرينمنأكثرأنإالالمحاولة،تكرارعلىوجماعته"كهانامائير"المتطرفوعمل

.الجرحىمنالعشراتخاللهاسقطالحرمعنللدفاعضاريةمواجهاتالجنودمعوخاضوالهم

14/8/197
9

العشراتإصابةإلىأدىمماالمسلمينالمصلينعلىالرصاصمنكثيفاًوابالًاإلسرائيليةالشرطةأطلقت
.بجراحمنهم

11/11/19
79

.األقصىالمسجدعلىللسيطرةخاللهخططواالقدسفيلهمعاماًمؤتمراًاليهودالحاخاماتعقد 19/4/198
0

قادةوبعض"شيغلموشي"الحاخاميرافقهمالشريفالقدسيالحرملالهيكجبلأمناءحركةأفراداقتحم
.التوراةكتبويحملوناإلسرائيليالعلميرفعونوهمالصالةوأرادواهاتحيا،حركة

3/1/1981

المتطرفونوبقيالشريف،القدسيالحرملساحاتالدخولالمتطرفينمنيهودياًشخصا25ًمحاولةإفشال
.هناكبالصالةقامواثموالصياحالضجيجبإثارةوقامواآخرفوجإليهمانضموبعدهاةالمغارببابخارج

7/5/1981

األديانوزيرمنكلطلبوقدالبراقحائطمنيبدأالقدسيالحرمأسفلمنيمتدنفقاكتشافعناإلعالن
التقاريروقالتتامة،بسريةالموضوعإحاطة"شارونأرئيل"الدفاعووزير"حصيرةأبوهارون"السابق

شهرقبلبدأقدالعملوكانالدينية،الشؤونوزارةمنوعمالالمبكىحائطحاخامبحفرهقامالسردابأن
.الموضوعلحساسيةنظراًالممربإغالقيأمر"شلوموغورن"الحاخاماتوكبير

28/8/198
1

القدسيالحرمأسفلفرياتالحمناإلسرائيلياآلثارعالم"يادينيغئال"البروفيسورحذر 29/8/198
1

المالصقةاإلسالميةاألبنيةفيخطيرتصدعإلىتؤديالمباركاألقصىالمسجدتحتالحفرياتاستمرار
.الغربيللسور

31/8/198
1

اإلسرائيليةالسلطاتقياملعدمنظراًقايتبايببئرخرسانيحائطبناءتعتزماألقصىالمسجدإعمارلجنة
.المواطنينمراقبةمناليهودتمكنفتحتينعلىأبقتبلتماماًالبئربإغالقبوعدهابالوفاء

3/9/1981

الصالةألداءالمباركاألقصىالمسجدساحةباقتحام"سلمونغوشون"الهيكلجبلأمناءمجموعرئيسقام
.الدينيةوالشعائر

24/2/198
2

اقتحامبمحاولةالناريةباألسلحةمزودةأربعكرياتمستوطنيمناليهودالمتطرفينمنمجموعةقامت
.الحارسينعلىاعتدتأنبعدالسلسلةبابمناألقصىالمسجد

2/3/1982

الوهميةالقنبلةاشتملتالشريف،الحرمبابعندتهديدورسالةوهميةقنبلةعلىيحتويطردعلىالعثور
"كهانا"الحاخاموحركةالقرىروابطيسمىمامنلةالرساوقعتوقدترانزستوروراديوتوقيتجهازعلى

".الهيكلجبلأمناء"و

8/4/1982

قامإذ"غولدمانهاري"ويدعىاإلسرائيليينالجنودأحدبهيقومالمباركاألقصىالمسجدعلىآثماعتداء
مواطنيناستشهادإلىأدىمماعشوائيبشكلالنيرانيطلقوأخذاألقصى،المسجدباقتحامالمذكورالجندي
الضفةفيعنيفةاحتجاجاتإلىوأدىالمواطنين،سخطالحادثهذاأثاروقد,آخرينستينمناكثروجرح
.إسرائيلضدغاضبةعالميةفعلوردودوغزةالغربية

11/4/198
2

تالكنيسعضوادعاءاتمنللتأكدالشرطةبمساعدةاألقصىالمسجديدخلالغربيةالقدسبلديةمراقب
بفرضمزاعمهاعلىبناءطالبتحيثاألقصىالمسجدفيقانونيةغيرأبنيةوجودحول"كوهينغيئوال"

.األقصىالمسجدفيوالترميمالبناءأعمالعلىحظر

12/5/198
2

تطالبهمالمتطرفةاليهوديةالمنظماتمننهائياًإنذاراًالبريدبواسطةاإلسالميةاألوقاففيالمسؤولونتسلم 20/5/198
2



 

.للقتلأنفسهمسيعرضونوإالاألقصىالمسجدفيالطقوسبأداءلليهودبالسماحفيه

بحوالةومرفقةكاخوحركةالخضراءبالدورياتيسمىمامنموقعةتهديدرسالةتتلقىاإلسالميةالهيئة
.لئوميبنكمنليرةبقيمةبنكية

7/7/1982

وأديناألقصىساحةفيالمساجدأحدلنسفالتخطيطبتهمةكاخكةحرنشيطيأحد"ليرنريوئيل"اعتقال
.الصخرةمسجدلنسفالتخطيطبتهمة6/10/1982فيهذا

25/7/198
2

وقداألقصى،المسجدموقعفيالهيكلجبلبناءإعادةمهمتهاوأمريكاإسرائيلفيمتطرفةحركةتشكيل
".هارهبيتكيرن"إسمتحتتشكلتاللجنةهذهأنيكيةاألمر"ريبورتانتيلجانتأكزوكوتيب"مجلةذكرت

20/1/198
3

بالقوة،الحرملدخولالتخطيطبتهمةشخصية40منتتكوناليهودمنمجموعةباعتقالالشرطةقامت-
باسطبالتالمعروفاألرضيالممراقتحاميحاولونالمسلحيناليهودمنأربعةاكتشفتقدالشرطةوكانت
يسرائيل"الحاخامبيتبمحاصرةالشرطةرجالوقامالمخابرات،تقاريربموجبويعملون،سليمانالملك

النتخابات"كهانامئير"قائمةفيالثانيوالرجلالمتدينينيميتمستوطنةلسكانالسابقالرئيس"أريئيل
األسلحةمنمجموعةاكتشفتآخرينوبيوت"أرئيل"بيتتفتيشولدى.اآلخريناعتقالتموهناك1981

.الهيكلبجبليسمىلماورسومات

طرفهمنالشريفالقدسيالحرماقتحامالليلفيحاولتمتطرفةيهوديةمجموعةعلىالقبضإلقاء-
العسكريالزيويرتدونبالسالحمدججينالمجموعةأفرادبعضوكانفيه،لالستيطانالجنوبي

.اإلسرائيلي

10/3/198
3

للدراساتمركزوإقامةالصخرةوقبةاحتاللهأرادوايهودمتطرفينقبلمناألقصىالقتحاممحاولةإحباط
.الدينية

11/3/198
3

قاموااليهودالمتطرفينأنيعتقدحيثاألقصى،لمسجدالجنوبيالحائطتحتجديدةفتحاتعدةاكتشاف
.الشريفالحرماقتحاممحاولتهمأثناءبحفرها

12/3/198
3

.المبكىساحةقربالمغاربةبابداخلتجمعإلقامةدعوةتوجه"البيتجبلبأمناء"يسمىمامجموعة 3/4/1983

لألقصىالدخولالجدرانعلىألصقتهامنشوراتضمن"الهيكلجبلبأمناء"يسمىماجماعةاعتزمت
".االستقاللعيدصالة"يسمىمالتأدية

16/4/198
3

األقصىالمسجدقربالمغاربةبابأمامالصالةيؤدون"الهيكلجبلأمناء:"المسماةالمتطرفينمنجماعة
اإلسرائيليةالعلياالعدلمحكمةمنقرارعلىبناءالصالةبتأديةلهؤالءسمحوقدالمبارك،

13/5/198
3

القرابينوتقديمالفصحعيدصلواتإقامةتعتزم"الحرمبمخلصي"يسمىمانفسهاعلىتطلقمتطرفةحركة
.الشريفالحرمفي

24/3/198
4

وعرضهاأمتارثالثةطولهاثغرةاكتشفتحيثاألعلى،اإلسالميالمجلسمدخلإلىالمؤديالدرجانهيار
السوربمحاذاةاإلسرائيليةاآلثاردائرةشقتهطويلنفقإلىتؤديأمتار،عشرةمنأكثروعمقهامتران
دائرةمكاتبيضمالذيالمجلسبابحتىالمغاربةبابمنوتمتداألقصى،للمسجدالخارجيالغربي

.بالسقوطاألعلىاإلسالميالمجلسعمارةهددمماالعامة،األوقاف

29/3/198
4

.ذلكمنهمعشرةطلبإذااألقصىالمسجدفيالطقوسبأداءاليهودللمتطرفيناإلسرائيليةالشرطةسمحت 21/8/198
5

المسجدفيالطقوسبأداءلليهودالسماحنهائيةبصورةفيهقررواصاًخااجتماعاًالحاخاماتمنعددعقد
.ساحاتهإحدىفييهوديكنيسإنشاءقررواكمااألقصى

4/8/1986

.الغوانمةبابمنبالقربنفقاًاإلسرائيليةاألديانوزارةحفرت 2/7/1988

للمرةوذلكالشريفالقدسيالحرمابأبوعلىاليهودللمتدينينصلواتبإقامةاإلسرائيليةالشرطةسمحت
.رسمياًاألولى

9/8/1989

.الشريفالحرمداخلاإلسرائيليةالقواتيدعلىبجراح200منأكثروإصابةمصليا22ًاستشهاد 8/8/1990

العبرية،السنةبدءبمناسبةوذلكاألقصىالمسجدساحاتفيبجولةاليهودالمتطرفينمنمجموعةقامت 19/9/199



 

.الرحمةبابمنبالقرببحوزتهكانالذيالبوقفيبالنفخاليهودحدأوقام 0

الحرمساحةإلىبالدخولالعنصريةكاخحركةأعضاءمنمتطرفينلعشرةاإلسرائيليةالشرطةسمحت
.والمسلمينالعربضدشعاراتورددوااستفزازيباستعراضقامواحيثالقدسي

8/12/199
0

"سالمونغوشون"الحركةرئيسيتزعمهاالهيكلجبلأمناءحركةمنأفرادعشرةمنمجموعةحاولت

.الزيارةبمنعالشرطةمنقراروجودرغمالقدسيالحرمإلىالدخول
27/12/19
90

مكانالهيكلبناءإعادةإلىتدعوشعاراتورفعوااألقصىالمسجدمدخلعندعنصراًخمسينحواليتجمع
.األقصىالمسجد

2/4/1992

.األقصىللمسجدالغربيالجنوبيالحائطفياهتزازاتإلىتؤديخطيرةإسرائيليةحفريات 7/7/1996

.الشريفالقدسيالحرمبتقسيمنتانياهويطالبونيهودمتطرفون 14/7/199
6

.لألقصىالغربيالسورتحتنفقفتح 24/9/199
6

الوصولمنسنة)35(عنأعمارهمتقلالذينالشبانعومناألقصى،مداخلعلىالعسكريةالحواجزوضع
.األقصىالمسجدفيللصالة

4/10/199
6

.أمتار9-6بارتفاعالغربباتجاهاألقصىللمسجدالجنوبمناإلسرائيليةالحفرياتاستمرار 28/1/199
7

التنسيقبعداألقصىسجدالمفيبالصالةلليهوديسمحقراراًيصدراإلسرائيليةللحكومةالقضائيالمستشار
.اإلسرائيليةالشرطةمع

11/3/199
7

.المبكىحائطقربجديدةبحفرياتالقيامأجلمنمجاريحفرفرصةإسرائيلاستغالل 1/4/1997

.األقصىالمسجدفيالصلواتإلقامةتخططيهوديةجماعة 12/4/199
7

.القدسيالحرممحيطفيالصالةتعتزمالهيكلجبلجماعة 24/4/199
7

.الصالةألداءالمغاربةبابمناألقصىالمسجدإلىالدخوليهودمتطرفينثالثةمحاولة 27/4/199
7

للمسجدالغربيالحائطيحاذيالذيالوادحيفي"الصغيرالبراق"ساحةلتوسيعإسرائيليمخططنشر
.عربيحيوسطاألقصى

6/5/1997

الحرمأسوارمنالغربيةالناحيةمنالقدسفيالكردرباطفيالصالةنالمتطرفياليهودمنمجموعةمحاولة
.الشريفالقدسي

10/5/199
7

.الظهرقبلاألقصىالمسجداقتحاممنمتطرفاً"12"تضممجموعةمحاولة 12/5/199
7

.الكردرباطبجوارمراقبةنقطةإقامة 24/5/199
7

.المتطرفينالحاخاماتمنأمربالمسجدساحاتفيالصالةعلىاليهودحث-

.واليهودالمسلمينبينالقدسيالحرمبتقسيميطالبونالمستوطنينحاخامات-
28/5/199
7

.القدسيالحرملدخوليهوديةمحاولة 4/6/1997

.األقصىالمسجداقتحاممحاولة 11/6/199
7

.األقصىالمسجداقتحاممحاولة 14/6/199
7

.القدسيالحرمعلىالستيالءليستعدونيهودمتطرفون 20/6/199
7

.واألسباطالسلسلةبوابتيعبراألقصىالمسجدالقتحاماليهودالمتطرفينمنمجموعتينمحاولة 24/12/19
97

.الشريفالحرمفييصلونيهودمتطرفون 12/7/199
8



 

ألداءالقطانينوبابربةالمغابابجهةمنالمباركاألقصىالمسجدالقتحاماليهودللمتطرفينمحاولتان
.الدينيةالطقوس

2/8/1998

المواطنينأحدعلىالمبرحبالضربويعتدونالمباركاألقصىالمسجدحرمةيقتحمونإسرائيليونجنود
.المسجدساحاتداخل

26/8/199
8

.والجنوبيةاألماميةالجهةمناألقصىالمسجدباحةإلىالتسلليحاوليهوديمتطرف 9/9/1998

اإلسرائيليةالشرطةلهمسمحتأنبعدالمباركاألقصىالمسجدساحاتدخوليحاولونيهودمتطرفون
.بذلك

27/9/199
8

".الهيكل"هواألقصىالمسجدأنويعتبرالقدسي،الحرمتقسيمإلىيدعو"الونمناحيم"السابقالقاضي 17/1/199
9

.اإلسرائيليةالسياحةوزارةنشرتهإعالنفيإسرائيليفللسياحةدعائيةحملةفيالصخرةقبةاستغالل 24/1/199
9

القدسيالحرمبدخول"الهيكلجبلأمناء"جماعةمنيهودياًمتطرفاًعشرلتسعةتسمحاإلسرائيليةالشرطة
.ساحاتهفيوالتجولالشريف

4/4/1999

.المسجدلقدسيةتسئاستفزازيةاتبتصرفوقيامهالمباركاألقصىالمسجدلساحةالمستوطنينأحدتسلل 8/6/1999

القدسيالحرمإلىالدخول"الهيكلجبلبأمناء"يسمىلمايسمحقراراًتصدراإلسرائيليةالعلياالمحكمة
".الشريف

21/7/199
9

.الرطوبةومعالجةالتهويةلغايةفتحتالقديم،األقصىجدارفينافذةبإغالقاإلسرائيليةالسلطاتقيام 10/8/199
9

حائطوتوسيعالمبارك،األقصىللمسجدالمحاذيةاألمويةالقصورلهدمإسرائيليةمخططاتعنالكشف
.اإلسالميةالمعالموتخريبالمكانتهويةبقصد"المبكى"البراق

31/8/199
9

الشرطةةحراساستبدالمثلالشريفالقدسيالحرمعلىهيمنتهالفرضخططاًتبحثاإلسرائيليةالحكومة
.مكهربوسياجإلكترونيةأبواببوضع

13/9/199
9

.المباركاألقصىالمسجدالقتحام"الهيكلجبلبأمناء"يسمىمادعوة 23/9/199
9

المشرفةالصخرةوقبةالمباركاألقصىالمسجديتوسطهاللقدسصورةبإلصاقللنبيذإسرائيليةشركةقيام
.النبيذزجاجاتعلى

27/9/199
9

وقدالقطانين،سوقناحيةمنوذلكالمباركاألقصىالمسجدساحاتالقتحامبمحاولتينالمستوطنينامقي
.المحاولتينهاتينالحراسافشل

2/10/199
9

بهدفالمباركاألقصىللمسجدالجنوبيةالجهةفيمدرجبافتتاحباراكأيهوداإلسرائيليالوزراءرئيسقيام
.المكانهذافيالخاصةالدينيةالطقوسداءبأاليهودالمتطرفينقيام

3/10/199
9

.المباركاألقصىالمسجدلهدماإلسرائيليالتنازليالعدبدءعنالنقابكشف 30/10/19
99

إلىيدعوباراكأيهودحكومةفياإلسكانوزيرالمفدالحزبزعيم"ليفياسحق"اإلسرائيليالحاخام
.النهائيةالتسويةفيواليهودالمسلمينبينالشريفالقدسيالحرمتقسيم

14/11/19
99

.الشريفالقدسيالحرمفيإرهابيةبعمليةللقيامخططسابقإسرائيليشرطياإلسرائيليةالشرطةاعتقلت 25/11/19
99

فيالترميمأعمالمواصلةمناإلسالميةاألوقافهيئةبمنعأمراًأصدرالقدسبلديةرئيسأولمرتايهود
.المروانيصلىالم

2/12/199
9

.المروانيوالمصلىالمباركاألقصىالمسجدفيالترميمأعماللوقفإسرائيليةمحاوالت 3/12/199
9

القدسيالحرمفيالترميمأعمالبسبباإلسالميةاألوقافعنالمياهبقطعتهدداإلسرائيليةالسلطات
.الشريف

10/12/19
99

.المباركاألقصىالمسجدإلىالمؤديةالطرقاتفيللمراقبةتصويرتآالتركباإلسرائيليةالشرطة 20/12/19



 

99
احتجاجاًالشريفالقدسيالحرمحولضخمةتظاهرةلتنظيمتخطط"أرضناهذه"تدعىاستيطانيةجماعة

.المروانيالمصلىفيطوارئبوابةافتتاحعلى
21/12/19
99

الحرمفيالترميمعملياتعلىاحتجاجاًاإلسرائيليةاآلثارةسلطفييعملونالذينمنالعشراتتظاهر
.الشريفالقدسي

6/1/2000

قضايافيالبتعنالمسؤولهوالسياسيالمستوىأنفيهتعتبرقراراًتصدراإلسرائيليةالعلياالمحكمة
.المباركاألقصىالمسجد

11/1/200
0

األقصىالمسجدفيالجاريةالترميمأعمالتحتاجهماأوليةادبمومحملتينشاحنتينتمنعاإلسرائيليةالشرطة
.المسجدإلىالدخولمنالمبارك

25/1/200
0

فيالصالةأداءحاولتأنبعدالقديمةبالقدسالسلسلةبابمنطقةفييهوديةفتاةتوقفاإلسرائيليةالسلطات
.الشريفالقدسيالحرممدخل

8/3/2000

ونتيجةالحفرياتوطأةتحتاألقصىالمسجدسورفيالمغاربةبابإلىالمؤديالطريقمنجزءانهيار
 .االحتاللسلطاتقبلمنالترميممنعالستمرار

15/2/2004 

مخططهمتنفيذفياليهودالمتطرفيننجاحمنمخاوفهاعنتعرباالحتاللدولةفياألمنجهازفيمصادر
 الصخرةوقبةاألقصىالمسجدعلىبالهجوم

2/1/2005

أمنيةبإجراءاتللقيامأميركيدوالرمليون )13.2(شيكلمليون 61علىالحصولتطلباالحتاللشرطة
 .حمايتهبحجةاألقصىالمسجدداخل

23/2/2005 

غرارعلىاألقصىالمسجدبدخوللليهودالسماحيطلباالحتاللدولةرئيسكاتسافموشية-
 اإلبراهيميالمسجد

ا- المتطرفةمحاولة اليهودية رفافاة جماعة نفذتها األقصى للمسجد فاشلة .قتحام

10/4/2005 

للمراقبةكاميرا 19منوالمكوناألقصىالمسجدمحيطفياألمنيالمجالتركيبتنهياالحتاللشرطة
ىعلإضافةالخارج،منومحيطهالمسجدساحاتمراقبةبقصدالمغاربةبابعدااألبواب،كلعلىركبت
 .الحركةلمراقبةحراريةمجساتوشبكةإلكترونيسياج

6/9/2005 

فينوعهمناألوليعتبرموقعاًتدشناالحتاللسلطاتاألقصىالمسجدتحتالحفرمنسنوات 10بعد
وامتدادهكامالًالبراقحائطتحتالمشروعهذاويمتد "األجيالسلسلة"اسمتحتللمسجدالتحتيالفضاء

التياالحتاللتاريخفياألولىالمرةهذهوتعد،22/9/2006فيالزوارأمامرسمياًافتتحوالجنوبي،
  .األقصىالمسجدتحتحفرياتعلىرسميةهيئةفيهاتشرف

28/9/2005 

مناورةوتنفذالمغاربةبابمناألقصىالمسجدتقتحمشخصاً 35منمكونةاالحتاللجيشمنخاصةقوة
الوحدةهذهالصخرة،وشكلتوقبةاألقصىالمسجدذلكفيبماالمسجدمنالمسقوفةاألجزاءجميعشملت
 .المستوطنيناعتداءاتمناألقصىالمسجدحمايةبزعم 19/6بتاريخ

9/11/2005 

للسقوطآيلةاألقصىللمسجدالشرقيالجدارفيم 380بطولمسافةأنتدعياالحتاللدولةفياآلثارهيئة
منأيامتسعةقبلترميمهامنعتأنهاعلماًفوراً،ترميمهاوتطلبالمرواني،للمصلىالمؤديالدرجبمحازاة

 .التاريخهذا

18/11/200
5 

وتأسيسالبراقساحةلتطوير )دوالرمليون 15(شيكلمليون 68بتقدرميزانيةتقراالحتاللحكومة
 .قادمةأعوام 5مدىعلىفيهاللزوارمركز

11/12/200
5 

المحكمةمبنىتحتالبراقساحةفيلصالتهمجديدةقاعةيفتتحونيهودمسئولونالعملمنسنوات 3بعد -
اوريالقدسفياالحتاللبلديةورئيسكاتسافموشيهاالحتاللدولةرئيسبحضوراإلسالمية

 .العبريةالدولةفيالرئيسيينوالحاخامينلوبوليانسكي

الطريقجزئيربطبهدفالبراقحائطأسفلحفرياتبتنفيذيطالبالحتاللادولةرئيسكاتسافموشية -

13/3/2006 



 

 .األقصىالمسجدجنوبسلوانضاحيةحتىالبراقحائطاسفلمنالممتدالهيرودياني

 18/6/2006 .البراقحائطجنوبيالحفرحديثةأنفاقعنالنقابتكشفاألقصىمؤسسة

المخصصالمكانبتوسيعالحكومةلرئيسمباشرةتوصيةيرفعانسكيلوبولياوريالقدسبلديةرئيس
المصلياتلطلباستجابةوذلكالمغاربة،بابلطريقوالمالصقالبراقساحةفياليهودياتالنساءلصالة

 .للرجالالمخصصةلتلكمساويةلهنصالةمساحةبتخصيصالبراقحالةفياليهوديات

11/7/2006 

والمفضياألقصىللمسجدالغربيللجدارالمالصقالمغاربةبابطريقلهدممناقصةرحتطاالحتاللبلدية
 .المغاربةبابإلى

13/8/2006 

15/12/200 .ترميمهتمنعالذيالمغاربةطريقانهيارمنتحذراالحتاللمصادر
6 

وسلطاتيةالحنثنالمدرسةجانبيمنلألقصىالجنوبيالجدارفيتشققاتعنتكشفاألقصىمؤسسة
 االقترابمنالمنطقةشبابوتمنعالمنطقةفيحديدياًسياجاًتقيماالحتالل

19/12/200
6

الغربيالسورمن  50بعدعلىدالوابابمنطقةفييهوديكنيسببناءتبدأكوهينمعطيرتجمعية
 األقصى

10/1/2007

15/1/2007 اقالبرساحةغربيحفرياتهابتوسيعتبدأاالحتاللسلطات

 (قدم 100عمقعلىالسلسلةبابجهةمنالغربيالجدارأسفلجديدةحفرياتعنتكشفاألقصىجمعية

 )م33
17/1/2007 

تحتالبراقوحائطسلوانبينويمتدالثانيالهيكلفترةإلىيعودواسعلطريقاكتشافهاتدعياآلثارسلطات
 األقصىالمسجد

24/1/2007  

كونالبراقساحةفيالمصلينحمايةبحجةترميمهتمنعالتيالمغاربةطريقبإزالةتبدأاالحتاللسلطات
 .عليهمخطراًيشكلانهياره

26/2/2007 

 المغاربةطريقإزالةإتمام -

المغاربة - بباب البراق ساحة يصل معلق جسر تأسيس بدء
الجنوبي - النهاية حتى لتصل البراق ساحة توسيع الغربيإتمام للسور .ة

االحتاللسلطاتتستغلهاحتكاكإلىوصوالًاألقصىالمسجدباحاتداخلالصالةمحاوالتمواصلة -
 .انجزتهاأنسبقالتياألمنيةالبنيةعلىمعتمدةالساحاتمنالغربيالجنوبيالجزءإلغالق

المخططات
 المستقبلية

 -----
���� ��� )63 (�	
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مالحظات الموقع األديرة الرقم

الجنوبية الجهة من القيامة ،ساحة السور إبراهيم داخل أبونا دير 1. 

بيزنطية كنيسة السور داخل المعمدان يوحنا مار دير  

القيامة كنيسة جنوب ، السور العذراء داخل دير  

y	��� �	=�� sG�� F������ p��
 $! H�>�� &�U'>NM قسطنطين دير  
 &������� &g"�� �+ �P�@� Q�u� ���"+  _�P��� >'�  

السور داخل ، اآلالم طريق �=�z  في�� �P
   
 �	=�� sG��� &�
f��� j>} <;'  ¢	P+� �>A��+ >'�  

 �	=�� sG�� � &�+fV\� ]�;��u�� �+ &M>;+ k��  p��=�� >'�  
$! p��
 &'�O=�� y>� �P
 z�=��� .sG�� �	=��   ,�O�� >'�  

السور الالتين،داخل دير    �'< +�� �<��  بجوار
 �	=�� sG��  �+�@� >'�  
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العيزرية في ، السور    �'< ������O  خارج
 F�	��� &�C+ ��	=��  ��G  �	? $MB >'�  

 $M� sP�� Q	�gW sP� ��M &M�M>�� ���� $! �	=��  ��G
 �	?  ,	'>!	�� �'�;�� >'�   

 Q	�N;�� $! �	=��  ��G N;�� >'� Q	�  
 �	N�� sP� j	! �	=��  ��G  s��"�� >'�  

 �C� R�M ,�;�� `'>{ k�� �	=��  ��G  ,���� ��+ >'�  
 &P����� � �	=��  ��G  &P����� >'�  

 �M�V��+� � �C� R�M ��M� �	=��  ��G  �M�V ��+ >'�  
سلوان قرية قرب السور    �'< +�� �M�V  خارج

� � �	=��  ��G ��Tf�� >'  J�u��� >'�  
الخليل باب قرب السور، �=U	�M&  خارج��   

صهيون جبل ، السور العذراء  خارج نياحة  .2  كنيسة

 -----
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المسيحيةاألحياء

األرمنيالحي

اليهوديالحي

المسلمةاألحياء

المجموع

 -------------------------------------------------------  
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العدد المئويةالنسبة االعتقال زمن

أوسلواتّفاقيةقبلالمعتقلون 51  % 9.7 1994 
األقصىانتفاضةوقبلأوسلوبعدالمعتقلون 25 % 4.8 28/9/2000 
األقصى 449 % 85.5 انتفاضة خالل  المعتقلون
100 %  اإلجمالي 525

 -----
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المحكومين األسرى إجمالي من العدد النسبة الحكم مدة

31.2 % من 95 أقل 5محكومون أعوام   
16.7 % من 51 أكثر 5محكومون من  وأقل 10 أعوام   
14.4 % من 44 أكثر 10محكومون من  وأقل 20 عاما   
37.7 % 20محكومون 115 فوق  وما عاما  

 -----
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أمضوها العدد التي المدة
1 من أكثر 25أمضوا عاما   

11 من أكثر 20أمضوا من  وأقل عاما 25 عاما   
19 من أكثر 15أمضوا من  وأقل عاما 20 عاما   
31 من أكثر أمضوا من 15مجموع عاما   

 -----
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المئوية الشهداء النسبة عدد الوفاة سبب

33.3 % التعذيب شهداء  4
41.7 % ال شهداء  5 طبياإلهمال
25 % االعتقال شهداء 3 بعد المتعمد القتل
100 % اإلجمالـي شهيدا  12

 -----
رقم والمحررين) 69(جدول األسرى شؤون وزارة تصرفها التي المبالغ  حول

,�;�� F>V@167  
شهريا يصرف الذي أمضاها المبلغ التي الفعلية المدة حسب

شيكل 1300 أ أعزب منأسير أقل مضى 5 سنوات 
أمضى   شيكل 1600 أعزب 5أسير أعوامٍ  عشرة من وأقل أعوام
أمضى   شيكل 2300 أعزب 10أسير عاما  عشر خمسة من وأقل أعوام
أمضى   شيكل 2800 أعزب 15أسير من  وأقل عاما 17 عاما 
أمضى   شيكل 3300 أعزب 17أسير من  وأقل عاما 20 عاما 
أعزب   شيكل 3800 أمضىأسير 20 من  وأقل عاما 25 عاما 
من   شيكل 4300 أكثر أمضى أعزب 25أسير عاما 

 -----
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الواحد لألسير الشهري المحرر الراتب األسير أمضاها التي المدة
أكثر   شيكل)   1400(  أمضى 5من أعوام  
أكثر   شيكل)  1500(  أمضى 6من أعوام  
أكثر   شيكل)  1600(  أمضى 7من أعوام  
أكثر   شيكل)  1700(  أمضى 8من أعوام  
أكثر   شيكل)  1800(  أمضى 9من أعوام  
أكثر   شيكل)  1900(  أمضى 10من أعوام  
أمضى   شيكل)  2000(  11من فوق  وما عاما

  
 -------------------------------------------------------  
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