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المقدمة 
مــا زالــت إســرائيل منــذ احتالهــا للقــدس الشــرقية عــام 1967 تمــارس 
ذات السياســة التــي تتمحــور حــول هــدف واحــد، وهــو تفريــغ القــدس 
مــن ســكانها الفلســطينيين، بمــا يشــمل الســيطرة اليهوديــة علــى أكبــر 
مســاحة ممكنــة مــن القــدس. ولــم تتوقــف هــذه السياســة اإلســرائيلية 
العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  بيــن  ســام  التفاقيــات  التوصــل  عقــب 
التحريــر  منظمــة  بيــن  الموقعــة  االتفاقيــة  إلــى  إضافــة  وإســرائيل، 
ذلــك  مــن  العكــس  علــى  بــل  االســرائيلية،  والحكومــة  الفلســطينية 
ــر األمــر الواقــع فــي القــدس، وخلــق  ازدادت وتيرتهــا وتســارعت لتغيي
وقائــع جديــدة علــى األرض تحــول دون التوصــل إلــى حــل ســلمي 
ــات الموقعــة  ــة واالتفاقي قائــم علــى أســاس قــرارات الشــرعية الدولي
بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. وقــد اعتمــدت إســرائيل 
فــي هــذه السياســة علــى عــدة وســائل تبــدو منفصلــة إال أنهــا تتداخــل 
مــع بعضهــا لتحقيــق ذات الهــدف المتمثــل فــي إفــراغ القــدس مــن 
ســكانها الفلســطينيين لجعــل إمكانيــة إقامــة عاصمــة فلســطينية فــي 

ــا. القــدس الشــرقية مســتحيلة عملي

تهــدف هــذه الورقــة إلى اســتعراض االنتهاكات اإلســرائيلية اللتزاماتها 
بمــا يتعلــق بوضعيــة القــدس الشــرقية، التــي نصــت عليهــا االتفاقيــة 

المرحليــة بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل عــام 1995.
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الفلســطينية  التحريــر  بيــن منظمــة  القــدس حســب االتفاقيــات  وضــع 
وإســرائيل فــي ضــوء القانــون الدولــي  

دخلــت كل مــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي 
مرحلــة مفاوضــات بهــدف الوصــول الــى تســوية ســلمية للتوصــل لســام عــادل ودائــم وشــامل علــى 
أســاس قــراري مجلــس االمــن  242 و 338 ، حيــث وضــع اعــان المبــادئ بشــأن ترتيبــات الحكومــة الذاتيــة 
االنتقاليــة، »اتفــاق أوســلو« الــذي أبــرم بتاريــخ 13 أيلــول 1993 اإلطــار العــام للعاقــات بيــن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية وإســرائيل أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة التــي كان مــن المفتــرض أن ال تســتمر أكثــر مــن خمســة 
ســنوات، تنشــأ خالهــا ســلطة حكــم ذاتــي مؤقتــة لحيــن االنتهــاء مــن مفاوضــات الحــل الدائــم وتنفيــذ قــرار 
مجلــس االمــن 242 القاضــي بانســحاب إســرائيل مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967بشــكل 

كامــل.1 

وفــي 28 أيلــول 1995 توصــل الطرفــان الفلســطيني واإلســرائيلي من االتفــاق المرحلي لترتيب العاقات 
الفلســطينية اإلســرائيلية خــال المرحلــة االنتقاليــة2،  لــم يتطــرق إعــان المبــادئ لوضعيــة القــدس خــال 
المرحلــة االنتقاليــة واعتبرهــا ضمــن موضوعــات أخــرى، مــن قضايــا الحــل الدائم.3 اال انه تم مناقشــه وترتيب 
وضعيــه قضايــا الحــل النهائــي بمــا فيهــا القــدس فــي االتفاقيــة اإلســرائيلية الفلســطيني المرحليــة التــي 
نصــت علــى أنــه ســيتم التفــاوض حــول قضايــا الحــل النهائــي عقــب التوقيــع علــى االتفاقيــه فــي مــدة ال 
تتجــاوز الخامــس مــن أيــار 1996، حيــث نصــت االتفاقيــه علــى أن األطــراف ملزمــة بعــدم إجــراء أي تغييــرات 
فــي وضعيــة قضايــا الحــل النهائــي، بمــا فيهــا القــدس، إلــى حيــن التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي حولهــا كمــا 

جــاء فــي البنــد 31 مــن االتفاقيــة:

 ال شــيء فــي هــذه االتفاقيــة ســوف يســتبق أو يجحــف بنتائــج مفاوضــات الوضــع الدائــم والتــي . 1
ســتجرى بموجــب إعــان المبــادئ، لــن يعتبــر أي مــن الطرفيــن، بحكــم دخولــه فــي هــذه االتفاقيــة، 

علــى أنــه تخلــى أو تنــازل عــن حقوقــه الثابتــة أو مطالبــه، أو مواقفــه.

لــن يقــوم أي طــرف بالبــدء أو بأخــذ أي خطــوة يمكــن أن تغيــر فــي وضــع الضفــة الغربيــة وقطــاع . 2
غــزة لحيــن التوصــل إلــى نتائــج مفاوضــات الوضــع الدائــم.

ينظــر الطرفــان إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى أنهــا وحــدة جغرافيــة واحــدة، ســتصان وحدتها . 3
ووضعهــا خــال المرحلــة االنتقالية.4

بيــن الجانبيــن الفلســطيني  إليهــا  تــم التوصــل  وتعتبــر اتفاقيــة إعــان المبــادئ اتفاقيــة ثنائيــة دوليــة 
واإلســرائيلي برغبــة حــرة ودون إكــراه، لذلــك فهــي خاضعــة للمبــادئ والمعاييــر الدوليــة المنصــوص عليهــا 
فــي معاهــدة فينــا 1969 بشــأن أحــكام االتفاقيــات الدوليــة، وأهــم هــذه المبــادئ مبــدأ تنفيــذ االلتزامــات 
مــن جانــب طرفــي االتفاقيــة بحســن نيــة الــذي نــص عليــه فــي المــادة 26 مــن المعاهــدة5. عليــه، فــإن 
ــة مــع  ــك المــادة أن ال تقــوم بإجــراءات تناقــض المغــزى مــن االتفاقي إســرائيل يجــب عليهــا فــي ضــوء تل

منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

1  محمــد هاديــة، االختصــاص الجنائــي طبقــًا لاتفاقيــة الفلســطينية اإلســرائيلية المرحليــة، (القــدس: جامعــة القــدس)، رســالة ماجســتير 
60 ص   ،(2019 منشــورة،) 

2  المرجع السابق، ص 60-61
3  وكالة االنباء والمعلومات الفلســطينية -وفا، اتفاقية أوســلو(إعان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلســطينية)13/9/1993، 

shorturl.at/kuCGT
ــة  ــة حــول الضفــة الغربي ــة الفلســطينية- اإلســرائيلية المرحلي ــا (االتفاقي ــة طاب ــاء والمعلومــات الفلســطينية -وفــا، اتفاقي ــة االنب 4  وكال

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3291  .31 بنــد   ،( 1995 28/أيلــول/  واشــنطن،  غــزة-  وقطــاع 
5   أسامة حلبي، المرجع السابق، ص13،14  
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وإلــى ذلــك، فــإن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 1969 تضمنــت بنــودا تنــص علــى عــدم الجــواز لطــرف 
فــي االتفاقيــة بإجــراء تغييــرات علــى أرض الواقــع تخالــف مــا تــم االتفــاق عليــه بموجــب االتفاقيــة الثنائيــة. 
إذ تنــص المــادة (60) منهــا علــى »أن اإلخــال الجوهــري بالمعاهــدة الثنائيــة مــن قبــل أحــد أطرافهــا يخــول 
ــه ال يجــوز  ــا«.6  كمــا وأن ــًا أو جزئي ــه كســبب إليقافهــا او النقضــاء العمــل بهــا كلي الطــرف االخــر االحتجــاج ب
ــزام بينــه وبيــن الطــرف اآلخــر نتيجــة التــذرع باســتحالة تنفيــذ االتفاقيــة إذا كانــت  لطــرف التنصــل مــن االلت
هــذه االســتحالة ناتجــة عــن إجــراءات متعمــدة مــن قبــل أحــد األطــراف. حيــث نصــت المــادة 61 مــن اتفاقيــة 
فيينــا 1969 علــى أنــه »ال يجــوز للطــرف فــي المعاهــدة االحتجــاج باســتحالة التنفيــذ كســبب النقضائهــا أو 
االنســحاب منهــا إذا كانــت االســتحالة ناجمــة عــن إخــال ذلــك الطــرف بالتزاماتــه بموجــب المعاهــدة او أي 

التــزام دولــي آخــر يقــع عليــه فــي مواجهــة أي طــرف آخــر فــي المعاهــدة«.  

وحتــى لــو كان التغيــر فــي الظــروف غيــر ناجــم عــن فعــل قــام بــه أحــد األطــراف فإنــه أيضــا ال يجــوز التنصــل 
مــن االتفاقيــة إال بتوفــر شــرطين نصــت عليهــم المــادة62  مــن معاهــدة فينــا وهمــا: 

أن يكون وجود هذه الظروف سببًا رئيسيًا لرضا األطراف االلتزام بالمعاهدة.. 1

أن يكــون مــن شــأن التغييــر أن يبــدل بصــورة جذريــة فــي مــدى االلتزامــات التــي مــا زال مــن الواجــب . 2
القيــام بهــا بموجــب المعاهدة.

ولــم يتحقــق أي مــن هذيــن الشــرطين فــي الحالــة الفلســطينية اإلســرائيلية. فــإن تنصــل إســرائيل مــن 
التزاماتهــا إزاء منظمــة التحريــر الفلســطينية واخالهــا باتفاقياتهــا معهــا يعــد مخالفــة صريحــة وواضحــة 

للقانــون الدولــي.    

والماحــظ أن الســلطة الفلســطينية اســتمرت بااللتــزام باتفاقيــات بينهــا وبيــن إســرائيل بينمــا تنصلــت 
منهــا إســرائيل وقوضتهــا. وشــملت السياســات اإلســرائيلية التــي تنتهــك االتفــاق االنتقالــي والقانــون 

الدولــي مــا يلــي: 7

· إلغاء اإلقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية. 	

· النقص في مساكن الفلسطينيين واكتظاظه.	

· هدم منازل الفلسطينيين.	

· عزل القدس وإغاقها وتشييد الجدار.	

· القيود المفروضة على تعليم الفلسطينيين.	

وفــي التطبيــق العملــي لهــذه االنتهــاكات اتخــذت إســرائيل عــدد مــن اإلجــراءات علــى األرض لتغييــر واقــع 
القــدس وفــرض واقــع جديــد مخالــف لمــا تــم االتفــاق عليــه بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل. 

ومــن هــذه اإلجــراءات: 

ــة عــن . 1 ــط الحــزام اليهــودي المقــام حــول القــدس الشــرقية بالعمــق اليهــودي للقــدس الغربي رب
ــق األنفــاق. طري

نشر البؤر االستيطانية اليهودية داخل األحياء الفلسطينية السكنية في القدس الشرقية.. 2

إقامة حواجز عسكرية بين المناطق الفلسطينية وباقي المدينة. . 3

سحب الهويات اإلسرائيلية من الفلسطينيين في القدس.. 4

   shorturl.at/hrCS0 ،(61) 6  معاهدة فيينا، 22 آيار/مايو 1969 ،المادة
7  هادية، “االختصاص الجنائي”، ص68.
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اعتقال العاملين في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وإبعادهم خارج حدود المدينة.. 5

ابعاد الشخصيات الوطنية الفلسطينية المقدسية واعتقالها.. 6

فصل األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية عن مركز المدينة بالحواجز العسكرية.. 7

إنشاء لواء عسكري خاص يكون مسؤوال عن إغاق القدس.. 8

إغاق جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية الموجودة في القدس.. 9

ربط المستوطنات المقامة خارج بلدية القدس باألحياء االستيطانية داخلها.. 10

ــة عــن . 11 ــط الحــزام اليهــودي المقــام حــول القــدس الشــرقية بالعمــق اليهــودي للقــدس الغربي رب
ــق األنفــاق.  طري

تطويق القدس الشرقية من خال إقامة أحزمة ديمغرافية وأمنية ويهودية حولها،. 12

· الحــزام األول: قلنديــا، جبــع، يضــم مســتوطنات (عطــروت، كوخــاف يعقــوب، بيســجوت، 	
غفعــات زئيــف).

· الحزام الثاني: جبع، عناتا، ويضم مستوطنات (آدم، علمون، معالي أدوميم).	

· الحزام الثالث: (مستوطنة جبل أبو غنيم، مستوطنة غيلو).	

إغــاق المكاتــب التابعــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، القريبــة مــن حــدود القــدس مثــل . 13
8 العيزريــة. 

ــر الفلســطينية بموجــب  ــك، فــإن إســرائيل مارســت سياســة انتهــاك التزامهــا إزاء منظمــة التحري ــى ذل وإل
االتفاقيــات الموقعــة بينهمــا بشــكل تفصيلــي مــدروس، شــمل جميــع مناحــي الحيــاة الفلســطينية فــي 
القــدس. وبتتبــع سياســة فــرض الوقائــع الجديــدة فــي القــدس نــرى أن تلــك السياســة بــدأت عقــب االحتال 
اإلســرائيلي للقــدس مباشــرة واســتمرت بعــد التوصــل التفــاق الســام بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وإســرائيل، فتلــك السياســة لــم تنقطــع حتــى فــي المرحلــة التــي رافقــت التوصــل لاتفاقيــات بيــن 
المنظمــة وإســرائيل، بــل إن تلــك السياســات االنتهاكيــة تصاعــدت وتيرهــا خــال تلــك الفتــرة نتيجــة الخشــية 

اإلســرائيلية مــن التوصــل إلــى حــل مــع منظمــة التحريــر يتــم بموجبــه التنــازل عــن القــدس الشــرقية.9 

وفيمــا يلــي ســيتم التطــرق بشــكل تفصيلي ألبرز جوانــب االنتهاكات اإلســرائيلية 
الممارســة بحق القدس وســكانها الفلســطينيين: 

االنتهاكات القانونية . 1.1
بــدأت إســرائيل بفــرض ســيادتها علــى القــدس الشــرقية عقــب احتالهــا عــام 1967 حيــث قامــت باتخــاذ 
خطــوات قانونيــة تــؤدي إلــى الضــم الفعلــي للقــدس الشــرقية، حيــث تبنــى الكنيســت اإلســرائيلي تعديــا 
علــى قانــون الحكــم اإلداري الــذي نــص فــي المــادة 11 منــه علــى أن قانــون وتشــريع وإدارة الدولــة ســيتم 
تطبيقهــا علــى األراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل، وفــي اليــوم التالــي إلجــراء هــذا التعديــل أصــدرت 
الحكومــة اإلســرائيلية قــرار اإلدارة والقانــون الــذي طبقــت مــن خالــه القانــون واإلدارة والحكــم اإلســرائيلي 

علــى القــدس الشــرقية .10 

8  غانية ملحيس، جدار الفصل العنصري، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 14، ع55، (صيف 2013)، ص-67 66.
9  كريــم قــرط، “خــراب الهيــكل”.. سياســية إســرائيل لفــرض الســيادة علــى األقصــى، مؤسســة يبــوس لاستشــارات والدراســات 

 http://yabous.info/?ID=41  ،2021 أيلــول    01 فــي  شــوهد   ،  2021 آب   01 االســتراتيجية، 
.Yotam Hillel Ben, The Legal Status of East Jerusalem, Norwegian Refugee Council,(December 2013), p.8  10



صفحة 8

كمــا ســنَّ الكنيســت اإلســرائيلي قانــون أســاس: القــدس عاصمــة إســرائيل عــام 1980، الــذي ينــص البنــد 
األول فيــه علــى أن »القــدس الكاملــة والموحــدة هــي عاصمــة دولــة إســرائيل.«11 وهــذا يعنــي أن القــدس 
الشــرقية تــم حســم أمرهــا بالنســبة إلســرائيل قبــل التوصــل التفاقيــات الســام مــع منظمــة التحريــر 

الفلســطينية. 

لــم تتراجــع إســرائيل عــن هــذا القانــون بعــد توقيــع اتفاقيــات أوســلو مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، بــل 
علــى العكــس مــن ذلــك قامــت بإدخــال تعديــات عليــه لترســيخ ســيطرتها علــى القــدس الكاملــة. ففــي عــام 
2002 تــم تعديــل قانــون أســاس القــدس عاصمــة إســرائيل، بحيــث يمنــح الشــرعية والحمايــة الدســتورية 
لقــرار نفــاذ القانــون والحكــم واإلدارة اإلســرائيلية علــى القــدس الشــرقية بموجــب األمــر الــذي صــدر فــي 

هــذا الخصــوص عــام 12.1967

وبعــد توقيــع إعــان المبــادئ، فــي عــام 1993، كان الفلســطينيون يأملــون أن يشــكِّل الجــزء الشــرقي مــن 
المدينــة عاصمــة مســتقبلية لهــم ولكــن ذلــك لــم يحــدث بدعــم وتمــاٍه أمريكــي مــع السياســة اإلســرائيلية. 
ففــي العــام 1995، وهــو ذات العــام الــذي تــم التوصــل فيــه لاتفاقيــة المرحليــة بيــن الســلطة الفلســطينية 
ــا ينــص علــى نقــل الســفارة األميركيــة مــن تــل أبيــب إلــى  وإســرائيل، أصــدر الكونجــرس األميركــي قانوًن
القــدس ووجــوب االعتــراف بـ«القــدس كعاصمــة لدولــة إســرائيل«. وقــد رفــض الرؤســاء األميركيــون منــذ 
عــون علــى قــرار  ــوا يوقِّ ــذ القــرار، وكان ــاراك أوبامــا) تنفي ذلــك الحيــن (بيــل كلينتــون، جــورج بــوش االبــن، ب
بتأجيــل التنفيــذ كل ســتة أشــهر.13 إال أنــه فــي 6 كانــون األول 2017 اعتــرف الرئيــس دونالــد ترامــب بالقــدس 
عاصمــة موحــدة إلســرائيل، ونقــل الســفارة االمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، حيــث أتــت هــذه الخطــوة 

كتتويــج لسياســة االنتهــاكات اإلســرائيلية بدعــم مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

وفــي عــام 2018 صــادق الكنيســت اإلســرائيلي علــى تعديــل جديــد علــى قانــون أســاس القــدس عاصمــة 
إســرائيل يقيــد إمكانيــة تغييــر منطقــة نفــوذ بلديــة القــدس اإلســرائيلية التــي تشــمل بداخلهــا القــدس 
الشــرقية. حيــث نــص البنــد الســادس فــي القانــون علــى »أن ال تنقــل ألي جهــة أجنبيــة، سياســية أو 
ســيادية، أو ألي جهــة أجنبيــة أخــرى مشــابهة، إن كان ذلــك لفتــرة مؤقتــة أو دائمــة، أي صاحيــات ذات 
صلــة بمنطقــة بلديــة القــدس، وبمــا فــي ذلــك المنطقــة الموصوفــة بالملحــق لإلعــان عــن توســيع بلديــة 
القــدس مــن يــوم 28 حزيــران 1967، التــي صــدرت وفــق أوامــر البلديــات، وذلــك بحســب الصاحيــات كمــا 

ــة إســرائيل.« 14   كانــت قائمــة يــوم ســن قانــون أســاس: »القــدس عاصمــة دول

كان مــن المفتــرض أن تقــوم إســرائيل بإلغــاء هــذه القوانيــن التــي تشــرع ضمهــا وســيطرتها للقــدس بعــد 
توقيــع اتفاقيــة أوســلو، أو اتفاقيــة المرحلــة االنتقاليــة، التــي كان مــن المفتــرض أن تنتهــي خــال الخمــس 
ــك وزادت فــي إجراءاتهــا  ــم تقــم بذل ــا الحــل النهائــي، إال أن إســرائيل ل ســنوات كــون القــدس مــن قضاي
القانونيــة الهادفــة إلــى تثبيــت ســيطرتها علــى القــدس وضمهــا وإعاقــة إمكانيــة إنشــاء عاصمــة فلســطينية 

فــي القــدس الشــرقية. 

ــز  ــع الحي ــر طاب ــط لتغيي ــن األرض والتخطي ــة، ســهاد بشــارة. »القــدس الشــرقية: تســخير سياســات وقواني ــن نعامن ــاء حمــدان، حني 11  هن
2009،ص22.  القــدس،  فــي  الفلســطينيين  حقــوق  عــن  للدفــاع  األهلــي  االئتــاف  القــدس«،  فــي  الفلســطيني 

هناء حمدان، المرجع السابق، ص22.  12
13  مركز الجزيرة للدراسات، تقدير موقف، خلفيات اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، 11 كانون األول 2017، ص3

14  قوانيــن إســرائيلية جديــدة تنتهــك حقــوق الفلســطينيين وتناهــض الديمقراطيــة، عدالــة المركــز القانونــي لحقــوق األقليــة العربيــة فــي 
.2018 شــباط  إســرائيل، 
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 بناء المستوطنات اإلسرائيلية . 2.1
ــاء وتوســيع مســتوطناتها فــي القــدس، وزيــادة عــدد    ســعت حكومــة إســرائيل منــذ عــام 1967   إلــى بن
ســكانها، بهــدف الســيطرة واالســتياء علــى كامــل المدينــة، ولــم تتوقــف إســرائيل عــن هــذه الممارســات 
االســتيطانية بعــد اتفاقيــات أوســلو مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية بــل علــى العكــس مــن ذلــك ازداد عــدد 
المســتوطنين فــي القــدس فــي الفتــرة مــا بيــن (2000-1993) قرابــة الضعــف عمــا كان عليــه الوضــع فــي 

الســابق.15

1967، وخصصتهــا إلقامــة  العــام  القــدس المحتلــة منــذ  %35 مــن مســاحة  اســتولت إســرائيل علــى 
ــاء  ــة ال يســمح البن ــة منطقــة تنظيمي ــت عــن %30 منهــا بمثاب ــة وتوســيعها، وأعلن المســتوطنات اليهودي
فيهــا. إلــى جانــب %22 منهــا اعتبرتهــا »مناطــق خضــراء« ال يســمح البنــاء أيضــا عليهــا، ومنــح ٪13 فقــط 

مــن مجمــل المســاحة المتبقيــة للمواطنيــن الفلســطينيين.16

ــة عــام 2019 نحــو 31 مخططــًا  ــذ احتالهــا للقــدس حتــى نهاي أصــدرت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي من
لبنــاء مــا يزيــد عــن 3,155 وحــدة اســتيطانية فــي القــدس، تركــز معظمهــا فــي قلــب االحيــاء الفلســطينية. 
حيــث بلــغ عــدد المســتوطنات اإلســرائيلية فــي محافظــة القــدس نحــو26 مســتوطنة. وتقــع فــي القــدس 
الشــرقية وحدها 16 مســتوطنة من هذه المســتوطنات، ويقيم في هذه المســتوطنات حوالي 316,176 

مســتوطنا، ومــن بيــن هــؤالء المســتوطنين يســكن فــي القــدس الشــرقية 232093 مســتوطنا. 17

مــن أهــم المشــاريع االســتيطانية التــي تعمــل إســرائيل علــى تنفيذهــا هــو ضــم منطقــة تبلــغ مســاحتها 
12 كــم تعــرف باســم E1 وتقــع بيــن القــدس ومســتوطنة معالــي ادوميــم المقامــة علــى أراضــي محافظــة 
القــدس. تهــدف إســرائيل مــن وراء وضــع يدهــا علــى هــذه المنطقــة إلــى تأميــن التواصــل الجغرافــي بيــن 
مســتوطنة معالــي ادوميــم وبقيــة إســرائيل، مــن خــال إيجــاد تجمــع يهــودي حضــري بينهــا وبيــن القــدس. 
وهــو مــا ســيؤدي الــى تعزيــز قبضــة إســرائيل علــى القــدس الشــرقية وتطويــق المناطــق الفلســطينية فيهــا 

باألحيــاء اليهوديــة.18

 صعــدت إســرائيل سياســاتها االســتيطانية فــي مختلــف مناطــق القــدس المحتلــة خــال العــام 2020 فــي 
ــأن المســتوطنات ال تشــكل  ــذي يقــول ب ســياق االســتفادة مــن الموقــف األمريكــي الصــادر عــام 2019ال
مخالفــة للقانــون الدولــي، إضافــة إلــى محاولــة االحتــال االســتفادة مــن »صفقــة القــرن« التــي أعلــن 
عنهــا الرئيــس األمريكــي دونالنــد ترامــب فــي بدايــة عــام 2020. فحســب مصــادر فــي األمــم المتحــدة أطلــق 
االحتــال أعمــال البنــاء ووضــع خططــًا ألكثــر مــن 12 ألــف وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي القــدس المحتلــة عــام  
19.2020 وبحســب منظمــة »الســام اآلن« اإلســرائيلية فــإن أعــداد الوحــدات االســتيطانية التــي أقامتهــا 

إســرائيل فــي عــام 2020 كانــت هــي األكبــر منــذ بــدأت المنظمــة متابعــة االســتيطان فــي عــام 20.2012

15   بتســيلم، مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق االنســان فــي األراضــي المحتلــة، ســلب األراضــي: سياســة االســتيطان اإلســرائيلي 
فــي الضفــة الغربيــة، أيــار 2002، شــوهد فــي 20  آب 2021

16  المرجع السابق، ص33 
17  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب القدس اإلحصائي السنوي 2021 رقم »23”،) حزيران 2021)، ص159

18  زينــة األغــا، حملــة الضــم اإلســرائيلية فــي القــدس: دور معالــي ادوميــم ومنطقــة E1، شــبكة سياســات فلســطينية، (مــارس 2013)، 
ص3

هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي: 2020 قراءة في مسار األحداث والمآالت، مؤسسة القدس الدولية 2021، ص64   19
20  المرجع السابق. 



صفحة 10

منع توسع األحياء العربية وتطويرها . 3.1
اتخــذت إســرائيل العديــد مــن اإلجــراءات التــي تحــول دون التوســع العمرانــي لألحيــاء الفلســطينية فــي 
ــاء، بســبب  القــدس الشــرقية، ومــن هــذه اإلجــراءات المعيقــة للتوســع، محدوديــة األراضــي المتاحــة للبن
مصــادرة األراضــي مــن ِقبــل الحكومــة اإلســرائيلية فــي القــدس، وفــرض العديــد مــن اإلجــراءات التنظيميــة 
التــي تعيــق عمليــة البنــاء. باإلضافــة إلــى عــدم وجــود مخططــات هيكليــة لألراضــي المتاحــة للبنــاء، وفــرض 
الحكومــة اإلســرائيلية العديــد مــن القيــود علــى ترميــم المنــازل، إلــى جانــب هــدم الســلطات اإلســرائيلية 
للمنــازل الفلســطينية بحجــة عــدم الترخيــص، وارتفــاع تكاليــف البنــاء والضرائــب المفروضــة عليهــم. عــدا 
عــن إجــراءات إثبــات الملكيــة التــي تتطلبهــا ســلطات االحتــال إلعطــاء تصاريــح البنــاء.21  وهــذا مــا أدى إلــى 
تقييــد التوســع العمرانــي الفلســطيني فــي القــدس، وانتشــار البنــاء غيــر المرخــص، واضطــرار الكثيــر مــن 
ــات فــإن إســرائيل هدمــت  المقدســيين إلــى الســكن فــي مناطــق خــارج القــدس. فكمــا أشــارت اإلحصائي

فــي الفتــرة بيــن (2004-1997( 660  منــزال بحجــة عــدم الترخيــص، وحجــج أمنيــة أخــرى.22

تســتند إســرائيل فــي سياســة هــدم المنــازل إلــى المــادة (119(23 مــن أنظمــة الطــوارئ والدفــاع لعــام 1945 
التــي تعــود لحقبــة االنتــداب البريطانــي. إال أن إســرائيل قــررت فــي عــام 2005 التوقــف عــن سياســة هــدم 
المنــازل كأداة عقابيــة، حيــث لــم تقــم حتــى عــام 2014 بهــدم ســوى منــزل واحــد وإغــاق اثنيــن آخريــن فــي 
القــدس الشــرقية. بيــد أن إســرائيل عــادت إلــى اعتمــاد سياســة هــدم المنــازل كإجــراء عقابــي عــام 201424، 
ففــي ذلــك العــام هدمــت الســلطات اإلســرائيلية خمســة منــازل فــي القــدس الشــرقية، وأغلقــت أربعــة، 
ــد ومضاعفــة  ــدون إصــدار أمــر هــدم بحقهــا.25 وتقــوم إســرائيل بتجدي ــزال ب وقامــت بإجــراء مســح لـــ 18 من
عمليــات الهــدم فــي فتــرات االحتجاجــات والتصعيــد، فمثــًا، تزايــدت عمليــات هــدم المنــازل فــي القــدس 

كإجــراء عقابــي فــي بدايــة تشــرين أول 2015 نتيجــة انــدالع الهبــة الشــعبية فــي القــدس حينهــا.

وفــي عــام 2019 قامــت إســرائيل بهــدم 173 منشــأة فــي القــدس الشــرقية، وشــهد العــام 2020 أعلــى 
رقــم فــي هــدم المنــازل الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية منــذ عــام 2004، حيــث قامــت إســرائيل بهــدم 

193 منشــأة، شــملت: 114 منــزال، و4 بنايــات ســكنية، و30 منشــأة تجاريــة. 26

 وبحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني قــام االحتــال االســرائيلي خــال العــام 2020 بهــدم 
وتدميــر 976 مبنــى، منهــا حوالــي %30 فــي محافظــة القــدس بواقــع 296 عمليــة هــدم، منهــا 180 مبنــى 
داخــل أحيــاء مدينــة القــدس، وبلــغ عــدد عمليــات الهــدم الذاتــي 89 عمليــة هــدم ذاتــي للمبانــي الفلســطينية 

يقــع معظمهــا فــي محافظــة القــدس.27

21  هنــادي الزغيــر، أحمــد الرويضــي، نصــر يعقــوب، »هــدم المنــازل فــي القــدس« 1967-2007 ، االئتــاف األهلــي للدفــاع عــن حقــوق 
ص12  ،  2007) القدس،(أيــار  فــي  الفلســطينيين 

22   المرجع السابق، ص27
23  ينــص القانــون علــى أنــه ») يجــوز ألي قائــد عســكري أن يصــدر أمــرًا يقضــي فيــه بــأن تصــادر لحكومــة فلســطين أيــة دار أو بنايــة أو أرض 
إذا كان لديــه مــا يحملــه علــى االشــتباه بــأن عيــارًا ناريــًا أطلــق منهــا بصــورة غيــر قانونيــة أو أن قنبلــة أو قذيفــة أو مــادة متفجــرة أخــرى أو مــادة محرقــة 
ألقيــت منهــا بصــورة غيــر قانونيــة، أو أيــة دار أو بنايــة أو أرض واقعــة فــي منطقــة، أو مدينــة، أو قريــة، أو محلــة، أو شــارع، إذا اقتنــع بــأن ســكان 
تلــك المنطقــة أو المدينــة أو القريــة أو المحلــة أو ذلــك الشــارع أو بعضــًا منهــم قــد ارتكبــوا أو حاولــوا ارتــكاب أي جــرم مــن الجرائــم التــي تســتوجب 
المحاكمــة أمــام محكمــة عســكرية أو أعانــوا أو ســاعدوا علــى ارتكابــه أو كانــوا شــركاء فــي ارتكابــه بعــد وقوعــه، وإذا صــودرت الــدار أو البنايــة أو األرض 
علــى الوجــه المذكــور أعــاه يجــوز ألي قائــد عســكري أن يهــدم الــدار أو البنايــة أو يتلــف أي شــيء مــزروع أو نــام فــي األرض«. انظــر: نظــام الدفــاع 

 https://bit.ly/2W4j4Ez :(الطــوارئ) لســنة 1945، علــى الرابــط

24    المرجع السابق، ص 11
25    المرجع السابق، ص 13

26  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020، ص 61
https://info.wafa.ps/ar_page. ،1967-2019 27  وكالــة وفــا لانبــاء والمعلومــات الفلســطينية، هــدم المبانــي فــي محافظــة القــدس

 aspx?id=9265



 11االنتهاكات االسرائيلية في القدس في ضوء االلتزامات التعاقدية الناشئة عن  االتفاقية المرحلية 1995

 سياسة التهجير . 4.1
الزرقــاء  الهويــة  حاملــي  األفــراد  فــي  تتعلــق  نصــوص  أيــة   1995 المرحليــة  االتفاقيــة  فــي  تــرد  لــم 
(المقدســيين)، باســتثناء مــا ورد فــي الملحــق الثانــي (البروتوكــول الخــاص باالنتخابــات). إن حملــة الهويــة 
الزرقــاء يتمتعــون بحــق اإلقامــة الدائمــة فــي القــدس وال يتعبــرون أنفســهم مواطنيــن يتمتعــون بالجنســية 
ــج هــذه  ــم تعال ــي ل ــى إســرائيل، وبالتال ــك أو حت اإلســرائيلية، كمــا ال تعتبرهــم الســلطة الفلســطينية كذل
االتفاقيــة موضــوع جنســيتهم وال وضعهــم القانونــي وُتــرك أمرهــم لمفاوضــات الحــل الدائــم كونهــم جــزء 

مــن وضــع القــدس.28

إال أن إســرائيل اتبعــت سياســة تهجيريــة بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس قائمــة علــى تضييــق 
الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى دفــع الفلســطينيين إلــى الهجــرة مــن 

القــدس، وعرفــت هــذه السياســات اإلداريــة بـــ »الترحيــل الهــادئ/ الصامــت«.

 ومــن هــذه السياســات منــع إصــدار »لــم شــمل العائــات«، فحتــى عــام 1996، كانــت وزارة الداخليــة 
اإلســرائيلية تمنــح اإلقامــة المؤقتــة فــي القــدس للــزوج أو الزوجــة الفلســطينيين إذا تمــت الموافقــة علــى 
ــح  ــه ســيتم من ــة اإلســرائيلية علــى أن ــة مــن عــام 1997 أعلنــت وزارة الداخلي ــة. ولكــن بداي ــم شــمل العائل ل
تصريــح إقامــة لمــدة 27 شــهرا لمــن تتــم الموافقــة علــى طلبــه/ا، ويتــم تجديــد هــذا التصريــح كل 6 أشــهر، 
وبعــد ذلــك تعطــى اإلقامــة المؤقتــة لمــدة خمســة ســنوات أو أكثــر ويتــم تجديدهــا كل ســنة حتــى الســماح 

للمواطــن باســتام اإلقامــة الدائمــة.29 

فــي عــام 2003 ســن الكنيســت اإلســرائيلي قانــون الجنســية والدخــول إلــى إســرائيل، بهــدف الحــد مــن 
إمكانيــة لــم الشــمل بيــن األزواج الفلســطينيين المقدســيين واألزواج الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة. وقــد منــع هــذا القانــون وزارة الداخليــة اإلســرائيلية مــن إصــدار لــم الشــمل نهائيــا. وفــي عــام 
2005 أدخلــت عليــه بعــض التعديــات حيــث اشــترط القانــون أن يكــون مقــدم الطلــب زوجــا غيــر مقدســي 
أتــم الخامســة والثاثيــن مــن العمــر، وإذا كانــت زوجــة فيجــب أن تكــون قــد أتمــت الخامســة والعشــرين مــن 
العمــر، ويمنــع القانــون منــح تأشــيرة إقامــة فــي إســرائيل لمــن يشــكل خطــرًا  أمنيــًا هــو أو أحــد أفــراد عائلتــه 

حســب توصيــات الجهــات األمنيــة المختصــة. 

وفــي التعديــل الــذي أدخــل علــى القانــون عــام 2006، نــص علــى أنــه يمكــن تقديــم طلبــات لــم الشــمل 
ــون  ــث مــن القان ــد الثال ــة، إال أن البن ــر الداخلي ــراه وزي إذا توفــرت أســباب إنســانية واســتثنائية حســب مــا ي
المعــدل اعتبــر أن ارتبــاط فلســطينيين وســكنهما فــي القــدس ســنوات طويلــة وإنجابهــم ألطفــال ال يشــكل 
ســببا اســتثنائيا أو إنســانيا.30 وتعتمــد إســرائيل سياســة تهجيــر قائمــة علــى إجبــار المقدســيين علــى إثبــات 
إقامتهــم الدائمــة وتتطلــب منهــم تقديــم أوراق ثبوتيــة كثيــرة إلثبــات اإلقامــة، وهــي: »قســيمة راتــب 
العمــل (التلوشــات) أو إثبــات بــأن الشــخص ال يعمــل، ووثائــق ضريبــة أو كشــف حســاب، باإلضافــة إلــى 

فواتيــر الهاتــف  والمــاء والكهربــاء، واســتام مخصصــات التأميــن الوطنــي).31 

منــذ العــام 1993 بــدأت وزارة الداخليــة اإلســرائيلية بفحــص حاملــي الهويــات المقدســية لمعرفــة مــن يقيــم 
داخــل القــدس وخارجهــا. وقــد قــدر عــدد المقدســيين الذيــن كانــوا يعيشــون خــارج القــدس ب 50 ل80 ألــف 
مقدســي، تــم إلغــاء إقامتهــم جميعــا مــن القــدس.32 وأتــى هــذا اإلجــراء بالتزامــن مــع توقيــع اتفاقيــة إعــان 

المبــادئ »أوســلو« مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية.

28  هادية، »االختصاص الجنائي«، 44.
29  هنــادي الزغيــر، »التهجيــر الصامــت إلغــاء اإلقامــة الفلســطينية مــن القــدس«، االئتــاف األهلــي للدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي 

،  ص12   2007) القدس،(أيــار 
30    المرجع السابق، ص13 
31  المرجع السابق، ص 16
32  المرجع السابق، ص18



صفحة 12

 وقــد بلــغ عــدد الفلســطينيين المقدســيين الذيــن قامــت إســرائيل بســحب هوياتهــم منــذ عــام 1967حتــى 
عــام 2020 )14701 بطاقــة هويــة) وذلــك حســب البيانــات الرســمية لــوزارة الداخليــة اإلســرائيلية، ويشــكل 
أربــاب األســر جــزءا كبيــرا مــن هــذا الرقــم. انتهجــت إســرائيل هــذه السياســة تماشــيا مــع توصيــة اللجنــة 
الوزاريــة اإلســرائيلية لشــؤون مدينــة القــدس لعــام 1973، برئاســة غولــدا مائيــر، التــي أوصــت بــأن ال يتجــاوز 

عــدد الســكان الفلســطينيين فــي القــدس ٪22 مــن المجمــوع العــام للســكان فــي المدينــة.33 

 وضمــن سياســات التهجيــر والترحيــل التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي عمليــات هــدم بيــوت 
المقدســيين، فمنــذ عــام 1967   شــرعت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات 

ــة القــدس. الهادفــة إلــى طــرد المقدســيين، بهــدف تحجيــم وتقليــص الوجــود الفلســطيني داخــل مدين

 وبنــاء علــى معطيــات مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) لعــام 2020، أدت 
ــر  ــل المكب ــب حيــث شــهد جب ــى جان ــر 391 فلســطينيًا، إل ــى تهجي ــة إل ــات الهــدم فــي القــدس المحتل عملي
هــدم 51 منشــأة، تليــه منطقــة ســلوان التــي شــهدت هــدم 19 منشــأة.34 باإلضافــة إلــى ذلــك تســتهدف 
إســرائيل 200 أســرة باإلخــاء خاصــة فــي مناطــق حــي الشــيخ جــراح وســلوان، إلــى جانــب ذلــك تصاعــد خطــر 
ــة، حيــث تســتهدف ســلطات االحتــال  ــاء مختلفــة مــن القــدس المحتل ــازل المقدســيين فــي أحي إخــاء من
تهجيــر19 أســرة مــن 8 عائــات، وتضــم 78 فلســطينيا فــي حــي الشــيخ جــراح.35 وفــي حــي بطــن الهــوى 

فــي بلــدة ســلوان يهــدد االحتــال أكثــر مــن 87 عائلــة مــن منازلهــم.36 

 االعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية . 5.1
بــدأت محــاوالت التقســيم الزمانــي والمكانــي للمســجد األقصــى عــام 1995، أي فــي ذات العــام الــذي 
ُوقعــت فيــه االتفاقيــة المرحليــة بيــن منظمــة التحريــر وإســرائيل، حيــث أقــرت المحكمــة اإلســرائيلية الســماح 
للمتطرفيــن اليهــود بالدخــول إلــى المســجد االقصــى. وفــي تمــوز 1996 طلــب متطرفــون يهــود مــن 
رئيــس الــوزراء اإلســرائيل، فــي حينهــا، شــمعون بيــرس تقســيم المســجد األقصــى،37 وعلــى أثــر ذلــك 
أصــدر المستشــار القضائــي للحكومــة اإلســرائيلية قــرارًا عــام 1997 يســمح لليهــود بالصــاة بالمســجد 

األقصــى بالتنســيق مــع الشــرطة اإلســرائيلية. 

وفــي عــام 2014 أصــدرت محكمــة العــدل العليــا قــرارا يجيــز لليهــود الصــاة فــي المســجد األقصــى، وفــق 
قانــون حريــة العبــادة عــام 1967، بعــد أن كانــت ترفــض التدخــل، وتحيــل األمــر للشــرطة التــي كانــت تمنــع 

بشــكل أو بآخــر الدخــول االســتفزازي، بحجــة المحافظــة علــى األمــن العــام، حتــى عــام 38.1996

 منــذ بدايــة عــام 2014 صعــدت إســرائيل إجــراءات التقســيم الزمانــي والمكانــي للمســجد األقصــى، 
فالتقســيم الزمانــي يعنــي تخصيــص أوقــات معينــة لدخــول المســلمين للمســجد األقصــى وأوقــات أخــرى 
لدخــول اليهــود، حيــث يتــم تقســيم واحتســاب ســاعات اليــوم وأيــام األســبوع والشــهر والســنة بيــن اليهــود 
والمســلمين39، أمــا التقســيم المكانــي فيقصــد بــه تخصيــص أماكــن مخصصــة داخــل المســجد األقصــى 

ليمــارس المســلمون واليهــود شــعائرهم الدينيــة بعيــدًا عــن التقســيم الزمانــي40. 

ــة القــدس ومقدســاتها فــي ضــوء مشــاريع التســوية، رســالة  ــة تجــاه مدين ــد، واقــع ومســتقبل السياســة األردني ــدر الحدي 33  محمــود ب
ماجستير منشورة، األردن، جامعة الشرق األوسط،2015، ص58  

34  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020، ص 61
35  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020، ص63 
36  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020، ص 81

37    محمود بدر الحديد ،ص 29
38  عليــان الهنــدي، األطمــاع اليهوديــة فــي المســجد األقصــى: اإلجــراءات الممهــدة للتقســيم الزمانــي والمكانــي، مجلــة شــؤون 

123 ص   ،)  2017 269(خريــف   ع  فلســطينية، 
 shorturl.at/qIM14  ،2017 ،361 39  أحمد فايق دلول،« التقسيم الزماني والمكاني، مجلة البيان، ع

40  المرجع السابق .
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ــد حتــى يــوم  ــوم األح ــارة لليهــود، وأعــادت تحديدهــا مــن ي ــراءات الزي بعــد عــام 2000 غيــرت إســرائيل، إج
الخميــس، مــن الســاعة الســابعة صباحــًا (الثامنــة بالتوقيــت الشــتوي) حتــى الحاديــة عشــرة قبــل الظهــر، أي 
قبــل الصــاة بأقــل مــن ســاعة، ومــن بعــد صــاة العصــر حتــى قبــل صــاة المغــرب، محاولــًة بذلــك تقيســم 
المســجد األقصــى زمانيــًا مــع المســلمين، كــي يتــاح لهــا مســتقبًا مصــادرة المســاحة التــي حددهــا الحاخــام 
األكبــر للجيــش اإلســرائيلي عــام 1967 والتــي يجــوز فيهــا الصــاة لليهــود، ولكــن هــذا ســيؤدي إلــى ســيطرة 
ــه ســيتم وضــع  ــر مــن المســاحة المخصصــة للصــاة حســب فتــوى الحاخــام، ألن اليهــود علــى مســاحة أكب
كراســي ومقاعــد مثبتــه بحيــث تكــون بعيــده عــن مــا يســمى »قــدس األقــداس«41، وبطبيعــة الحــال فــإن 
هــذه الكراســي والمقاعــد والمصليــن اليهــود ســيكونون بحاجــة حمايــة شــرطه االحتــال وحــرس الحــدود، 
وهــذا مــا ســيجعل وجــود شــرطة االحتــال وحــرس الحــدود وجــودًا دائمــًا، لذلــك ســتكون هنــاك حاجــة إلــى 
إنشــاء غــرف ومقــرات فــي باحــات المســجد األقصــى مخصصــة لقــوات الحمايــة هــذه، وبهــذه الطريقــة يتــم 

تقســيم المســجد األقصــى مكانيــًا كمقدمــة لبنــاء الهيــكل الثالــث المزعــوم.

ــق منطــق التقســيم الزمانــي والمكانــي فــي المســجد األقصــى، ســعى أعضــاء فــي الكنيســت  ولتحقي
اإلســرائيلي، منــذ عــام 2014، إلــى ســن قانــون ســمي بـــ ”قانــون المســاواة فــي المكانــة المدنيــة والدينية 

بيــن اليهــود والعــرب فــي هــار هبيــت.

” حســب التســمية اإلســرائيلية للمســجد األقصــى والــذي يعنــي »جبــل المعبــد«، ويدعــو مشــروع القــرار 
إلــى وضــع مواعيــد واضحــة لدخــول اليهــود إلــى الحــرم القدســي الشــريف مــن يــوم األحــد إلــى يــوم 
الخميــس مــا بيــن الســاعة الثامنــة وحتــى الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــًا، ومــا بعــد صــاة العصــر حتــى صــاة 

المغــرب.42

وفــي التفســير الــذي كان ملحقــًا بمشــروع القانــون الــذي قدمــه أعضــاء الكنيســت نــص علــى أن علــى 
الســلطات اإلســرائيلية تنفيــذ قانــون حريــة العبــادة ليشــمل صــاة اليهــود فــي المســجد األقصــى، مــن 

دون تواجــد المســلمين فــي المســجد األقصــى خــال األوقــات المخصصــة لليهــود.43

ومــن أبــرز االنتهــاكات التــي تنفذهــا ســلطات االحتــال اإلســرائيلي لتغييــر الواقــع فــي المســجد األقصــى، 
ــات أســفل وقــف حمــام  ــط المســجد األقصــى، وحفري ــاء األنفــاق فــي أســفل ومحي ــات وبن ــراء الحفري إج
العيــن أقصــى شــارع الــواد القريــب مــن حائــط البــراق، باإلضافــة مخطــط لحفــر نفــق فــي جبــل النبــي داوود 
لتســهيل بنــاء قطــار أرضــي يهــدف إلــى نقــل عشــرات آالف المســتوطنين إلــى حائــط البــراق، باإلضافــة 
ــات فــي حــارة الشــرف، إلــى  ــات فــي الجهــة اليســرى مــن مســجد عيــن ســلوان، ونفــق وحفري إلــى حفري
جانــب حفريــات فــي أقصــى الجهــة الشــرقية الجنوبيــة للقصــور األمويــة، وحفريــات فــي مدخــل وادي 
حلــوة وأنفــاق متصلــة مــع بعضهــا البعــض، كذلــك حفريــات فــي أقصــى الطــرف الغربــي لســاحة البــراق، 

وحفريــات واســعة فــي مواقــع عديــدة فــي منطقــة القصــور األمويــة جنــوب المســجد األقصــى.44 

وباإلضافــة إلــى الحفريــات، قامــت إســرائيل فــي عــام 2019 بالموافقة على تنفيذ مشــروع القطار الخفيف 
» التلفريــك« بعــد موافقــة »اللجنــة الوطنيــة فــي القــدس لتطويــر البنيــة التحتيــة فــي القــدس« علــى 
إنشــائه، ورفضــت الســلطات االســرائيلية ُجــل االعتراضــات التــي قدمتهــا جهــات فلســطينية وإســرائيلية 
إليقــاف تنفيــذ المشــروع، وهــو مــا دعــا بعــض هــذه الجهــات إلــى إحالــة القضيــة إلــى القضــاء اإلســرائيلي، 

41   مصطلــح قــدس االقــداس هــو يشــير إلــى أقــدس األماكــن فــي الهيــكل وهــو عبــارة عــن مكعــب حجــري مصمــت، مقــام علــى مســتوى 
أعلــى مــن الهيــكل وكان يحتــوي علــى تابــوت العهــد، ويعتبــر أقــدس األماكــن بالنســبة لليهــود وال يحــق لهــم أن تطــأه أقدامهــم، لــذا فإنــه يحــرم 
علــى اليهــود أن يذهبــوا للمســجد األقصــى وذلــك حتــى ال يدوســوا علــى  موضــع قــدس االقــداس بطريــق الخطــأ، انظــر: عبــد الوهــاب المســيري، 

ــة والصهيونيــة، مجلــة 4))، ص 165-166 موســوعة اليهــود واليهودي
42  عليان الهندي، المرجع السابق، ص 128

43  المرجع السابق، ص 128
44  مؤسســة الدراســات الفلســطينية، تقريــر صــادر عــن مؤسســة األقصــى للوقــف والتــراث فــي الذكــرى ال43 لإلحتــال اإلســرائيلي 

 .2010 حزيــران   08 األقصــى،  المســجد  فــي  والحفريــات  االنتهــاكات  أهــم  فيــه  تلخيــص  القــدس،  وشــرقي  لألقصــى 
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إال أنــه حتــى كتابــة هــذه الورقــة لــم تتخــذ المحكمــة اإلســرائيلية العليــا قــرارًا بإيقــاف المشــروع أو تنفيــذه.45

ومــع نهايــة شــهر تشــرين األول 2020 وافــق مفــوض الغابــات فــي وزارة الزراعــة فــي الحكومــة اإلســرائيلية 
علــى منــح هيئــة تنميــة القــدس صاحيــة إزالــة األشــجار علــى طــول مســار التلفريــك. وفــي 14تشــرين 
الثانــي 2020 أعلــن مديــر مشــروع التلفريــك أن أعمــال نقــل البنيــة التحتيــة مــن أنظمــة الصــرف الصحــي 

ســتبدأ تمهيــدًا إلطــاق العمــل فــي المشــروع .46 

وتماشــيًا مــع قانــون » المســاواة فــي المكانــة المدنيــة والدينيــة بيــن اليهــود والعــرب فــي هــار هبيــت«،  
اليهــود  الداخلــي اإلســرائيلي بحظــر دخــول المســجد األقصــى علــى  صــدرت أوامــر مــن وزيــر األمــن 
والمســلمين، بحجــة عــدم قيــام متظاهريــن يهــود بالصــاة والتظاهــر فــي المســجد، ردًا علــى إطــاق 
النــار علــى أحــد زعمــاء اليميــن المتطــرف (يهــودا غليــك) الــذي كان يقــود عمليــات اقتحــام اليهــود للمســجد 

األقصــى.47 

وقــد تصاعــدت االقتحامــات اإلســرائيلية للمســجد األقصــى منــذ العــام 2015 حيــث ازداد عــدد اليهــود 
المقتحميــن المســجد األقصــى بشــكل مســتمر خــال الســنوات الاحقــة. كمــا يظهــر فــي الجــدول التالــي:

201520162017201820192020السنة

109061405425628299393041617988عدد المقتحمين

ــام 2020،  ــن المســجد األقصــى تراجعــت خــال ع وكمــا يظهــر مــن الجــدول فــإن أعــداد اليهــود المقتحمي
ــا. 48 ــروس كورون ــا الحكومــة اإلســرائيلية للحــد مــن انتشــار فاي ــي اتخذته نتيجــة لسياســات اإلغــاق الت

ــداءات علــى المســجد األقصــى التــي تمارســها ســلطات االحتــال بحــق  وفــي ســياق االنتهــاكات واالعت
المســجد األقصــى اعتمــدت سياســة إبعــاد المصليــن المســلمين عــن المســجد األقصــى، وتتــراوح مــدة 
اإلبعــاد مــن 3 إلــى 6 أشــهر. وفــي عــام 2020 أصــدرت ســلطات االحتــال 315 قــرار إبعــاد عــن المســجد 
األقصــى، شــملت رّواد المســجد األقصــى وموظفــي دائــرة األوقــاف اإلســامية. وشــملت قــرارات 
اإلبعــاد عــددًا مــن رمــوز القــدس، مــن بينهــم رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا الشــيخ عكرمــة صبــري، ونائــب 
رئيــس مجلــس األوقــاف اإلســامية فــي القــدس الشــيخ  ناجــح بكيــرات، والشــيخ إســماعيل نواهضــة إمــام 

وخطيــب المســجد األقصــى. 49

 وفــي بدايــة العــام 2013 أعلــن عضــو الكنيســت اإلســرائيلي وهــو اليمينــي المتطــرف موشــيه فيغليــن 
فــي بدايــة العــام 2013، عــن طلبــه للحكومــة اإلســرائيلية، بإلغــاء الرعايــة األردنيــة علــى المقدســات فــي 
مدينــة القــدس، وإحــال الــدور اإلســرائيلي مكانهــا، وهــو مــا يشــير إلــى حجــم األطمــاع اإلســرائيلية فــي 

المقدســات بمدينــة القــدس .50

 شــرعت إســرائيل بدورهــا مــع جمعيــة »العــاد االســتيطانية« باســتكمال مخططاتهــا لبنــاء مركــز تجــاري فــي 
حــي ســلوان علــى بعــد 100م جنــوب المســجد األقصــى، وإلقامــة هــذا المشــروع دمــرت ســلطات االحتال 
وجمعيــة »إلعــاد االســتيطانية« عشــرات الموجــودات االثريــة اإلســامية والعربيــة التــي تعــود إلــى الفتــرة 

الكنعانيــة. 51

45  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020، ، ص 45
46  تقرير القدس السنوي، ص47

47   عليــان الهنــدي، األطمــاع اليهوديــة فــي المســجد األقصــى: اإلجــراءات الممهــدة للتقســيم الزمانــي والمكانــي، مجلــة شــؤون 
123 ص   ،(2017 269(خريــف   ع  فلســطينية، 

48  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020،  ص 27
49  المرجع السابق، ص 40
50  المرجع السابق، ص60

51  منظمــة التحريــر الفلســطينية، تقريــر خــاص« بيــن الصمــود ومواجهــة التهويــد فــي حضــرة القــدس: عاصمــة فلســطين األبديــة العــدوان 
اإلســرائيلي علــى القــدس المحتلــة خــال العــام 2017،  1كانــون ثانــي 31-2017 كانــون األول 2017، ص4
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إلــى جانــب هــذا، تتعــرض المقدســات المســيحية فــي القــدس إلــى اعتــداء إســرائيلي ممنهــج يتمحــور حــول 
محاولــة االســتياء قــدر اإلمــكان علــى أمــاك الكنائــس المســيحية، حيــث تعرضــت الكنائــس المســيحية 
للعديــد مــن االعتــداءات اإلســرائيلية المختلفــة، باالســتياء عليهــا وهدمهــا وإحراقهــا، والقيــام بأعمــال 
تخريــب للكنائــس. ففــي عــام 1995 قــام المســتوطنون بإضــرام النــار داخــل كنيســة الجثمانيــة، وفــي عــام 
1998 قــام جنــدي إســرائيلي بإطــاق النــار علــى المصليــن المســيحين فــي ذات الكنيســة، وفــي عــام 2000 

قامــت بلديــة القــدس بهــدم كنيســة المصعــد بذريعــة انهــا ُشــيدت بــدون ترخيــص.52

وفــي عــام 2006 قامــت الســلطات اإلســرائيلية بتحويــل كنيســة الســيدة العــذراء فــي القــدس الشــرقية 
ــر قانونيــة، كمــا أن ســلطات  إلــى كنيــس يهــودي بعــد تمكــن جمعيــات يهوديــة مــن شــرائها بصفقــات غي
االحتــال تمنــع ترميــم وصيانــة وتجديــد الكنائــس المســيحية.53  وترفــض بلديــة القــدس اإلســرائيلية منــح 

تراخيــص لبنــاء كنائــس جديــدة داخــل البلــدة القديمــة وأحيــاء القــدس التــي يوجــد فيهــا مســيحيين.54

فــي  األرثوذكســية  الرومانيــة  كنيســة  علــى   إســرائيلي  مســتوطن  اعتــدى   2021 شــباط   3 وبتاريــخ   
منطقــة المصــرارة، وفــي ذات العــام هاجــم ثاثــة مســتوطنين رجــال ديــن مســيحيين مــن كنيســة األرمــن 

األرثوذكــس.55

ــة بعــدم  ــة المرحلي ــه بموجــب االتفاقي ــم االتفــاق علي ــك، انتهكــت مــا ت ــه فــإن إســرائيل، بإجراءاتهــا تل وعلي
إجــراء تغييــرات فــي قضايــا الحــل الدائــم ومنهــا القــدس وخصوصــا المســجد األقصــى. كمــا أنهــا لــم تلتــزم 
بالحفــاظ علــى وضعيــة األماكــن المقدســة، فبعــد توقيــع اتفاقيــة وادي عربــة  1994،  اســتفادت األردن مــن 
المــادة التاســعة الــواردة فــي االتفاقيــة، والــذي حتــم علــى إســرائيل أن تحتــرم بموجبهــا الــدور األردنــي فــي 
رعايــة المقدســات فــي مدينــة القــدس، حيــث تقــوم األردن بمتابعــة جهودهــا المتواصلــة مــن خــال أجهــزة 
األوقــاف اإلســامية الموجــودة فــي مدينــة القــدس القديمــة، التــي تتبــع للحكومــة األردنيــة، وتقــوم 

باإلشــراف علــى المقدســات اإلســامية فيهــا.56

جدار الفصل العنصري في القدس . 6.1
 شــرعت إســرائيل ببنــاء جــدار فصــل عنصــري حــول الضفــة الغربيــة عــام 2002 عقــب عمليــة الســور الواقــي 
التــي شــنتها إســرائيل ضــد الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة للقضــاء علــى االنتفاضــة 
الفلســطينية الثانيــة، وقــد كانــت القــدس مشــمولة فــي بنــاء هــذا الجــدار الفاصــل الــذي يبلــغ طولــه حولهــا 
167كــم، وقــد أدى هــذا الجــدار إلــى عــزل القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة. 57  حيــث 
نجــح االحتــال فــي فــرض بنــاء الجــدار حســب المســار الــذي حــدده حــول المدينــة، وقــد تجــاوز الجــدار الحــدود 
التــي رســمتها بلديــة االحتــال لمدينــة القــدس، إذ إن الجــدار فــي غــاف القــدس امتــد جنوًبــا، وضــم نحــو 
65 ألــف دونــم فــي منطقــة مســتوطنة »غــوش عتصيــون« جنــوب مدينــة بيــت لحــم، كمــا ضــم نحــو 60 
ألــف دونــم فــي الجهــة الشــرقية مــن منطقــة مســتوطنة »معاليــه أدوميــم«. أمــا مــن الناحيــة الشــمالية، 
فقــد تــم ضــم نحــو 25 ألــف دونــم لمنطقــة مســتوطنة »بيســجات زئيــف«. وبهــذا المســار يكــون الجــدار قــد 

أحــاط بالمدينــة مــن جميــع جهاتهــا، وفصلهــا عــن محيطهــا الفلســطيني.58

52  أحام أبو جالة، االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس ((2010-1994  ،غزة، رسالة ماجستير منشورة، ص40
53  أحام أبو جالة، ص41
54  أحام أبو جالة، ص42

55  وكالــة االنبــاء والمعلومــات الفلســطينية ، وفــا، أبــرز االعتــداءات اإلســرائيلية علــى المقدســات المســيحية الفلســطينية منــذ عــام 
 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iZg3yna10349362122aiZg3yn انظــر:   ،1967

56  هشام يعقوب، محرر، التقرير السنوي:  2020،  ص 100
57  أحام أبو جالة، ص105

58  مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق االنســان فــي األراضــي المحتلــة، بيتســيلم، جــدار الفصــل، 11 تشــرين الثانــي 2017، شــوهد 
  shorturl.at/axzHS  ،2021 آب   20 بتاريــخ 



صفحة 16

 اغالق المؤسسات الفلسطينية في القدس . 7.1
 علــى الرغــم ممــا نصــت عليــه االتفاقيــة المرحليــة، بعــدم إجــراء أي تغييــرات فــي القــدس خــال المرحلــة 
ــر خارجيتهــا، فــي حينهــا، شــمعون بيــرس، بعــدم المســاس  ــة، وتعهــد إســرائيل علــى لســان وزي االنتقالي
بالمؤسســات الفلســطينية في القدس، في الرســالة التي بعثها في تاريخ 11 تشــرين األول 1993 إلى 
وزيــر خارجيــة النرويــج يوهــان يورغــن هولســت، التــي جــاء فيهــا، بــأن الحكومــة اإلســرائيلية تمنح المؤسســات 
الفلســطينية فــي القــدس مكانــة خاصــة، متعهــدًة بأنهــا لــن تعيــق نشــاط المؤسســات الفلســطينية فــي 

القــدس، بــل ســتقوم بدعمهــا.59 

إال أن ســلطات االحتــال تبنــت فــي مدينــة القــدس سياســة عامــة طبقتهــا جميــع دوائــر الحكــم اإلســرائيلي 
تهــدف إلــى تفكيــك كل أشــكال التنظيــم الفلســطيني القائــم علــى المؤسســات العربيــة المســتقلة.60 
بنــاًء علــى ذلــك تعرضــت كل المؤسســات الفلســطينية فــي القــدس بمــا فــي ذلــك المؤسســات النقابيــة 
واالتحــادات، والروابــط المهنيــة، والمؤسســات اإلعاميــة واألهليــة والجمعيــات الخدماتيــة، النتهــاكات 

متعــددة مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي. شــملت هــذه االنتهــاكات: 

االقتحام والمداهمة وإغاق مقر المؤسسة لعدة أيام.. 1

منع قيام النشاطات والفعاليات الشعبية.. 2

التفتيــش ومصــادرة محتويــات المؤسســات ووثائقهــا، وامتنــاع جهــاز المخابــرات اإلســرائيلية عــن . 3
إعــادة المــواد التــي صادرهــا أثنــاء التفتيــش.

اعتقال العاملين في المؤسسات الفلسطينية والمسؤولين عنها.. 4

إغاقهــا لفتــرات طويلــة تمتــد لســتة أشــهر أو ســنة، بحيــث يتــم تجديــد اإلغــاق بشــكل تلقائــي، . 5
لفتــرات قــد تصــل إلــى خمــس أو عشــر ســنوات، إضافــة إلن تفتــح المؤسســة مقــرًا بديــًا لهــا. 

اإلغاق النهائي لبعض المؤسسات وسحب تراخيصها تحت ذرائع مختلفة. 61. 6
ومنــذ عــام 1967 أغلقــت إســرائيل أكثــر مــن 120 مؤسســة فلســطينية فــي القــدس، حيــث تــم إغــاق 90  
مؤسســة بالكامــل وإجبــار المؤسســات الباقيــة علــى الخــروج مــن المدينــة.62 وقــد تصاعــدت وتيــرة إغــاق 
المؤسســات الفلســطينية فــي المرحلــة التاليــة للتوصــل إلــى االتفاقيــة المرحليــة بيــن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية وإســرائيل، إذ قامــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي منــذ العــام 2000 بإغــاق مــا يزيــد عــن42 
مؤسســة فلســطينية فــي القــدس الشــرقية بحجــج مختلفــة تراوحــت بيــن االنتمــاء السياســي غيــر المشــروع 

وبيــن التخلــف عــن دفــع الفواتيــر والضرائــب.63 

ــذي كان  ــت الشــرق)، ال ــال اإلســرائيلي بإغاقهــا (بي ــرز المؤسســات التــي قامــت ســلطات االحت ومــن أب
يعتبــر مقــر منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبعــد إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، كان بيــت الشــرق 
يقــوم بالتنســيق واالتصــال والتعــاون مــع الهيئــات والبعثــات والممثليــات الدبلوماســية. 64 وقــد تعهــدت 
حكومــة االحتــال اإلســرائيلي علــى لســان وزيــر خارجيتهــا »شــيمعون بيــرس« فــي رســالته إلــى وزيــر خارجيــة 
النرويــج » هولســت« بالحفــاظ علــى بيــت الشــرق ومســاعدته فــي تأديــة مهامــه.65 إال أنهــا قامــت فــي 
10آب 2001 بإغــاق مقــر بيــت الشــرق وجميــع المؤسســات التابعــة لــه، ونهــب محتوياتــه مــن وثائــق ومــواد 

أرشــيفية.66

59  رســالة لوزيــر الخارجيــة اإلســرائيل، شــمعون بيــرس، إلــى وزيــر الخارجيــة النرويجــي، يوهــان يورغــن هولســت، عــن الوضــع الخــاص ل 
ص213  ،(2001 (خريــف   48 ع  مــج12،  الفلســطينية،  الدراســات  مجلــة  القــدس،  فــي  الشــرق«  »بيــت 

60  المرجع السابق، ص34
يعقــوب عــودة، »إغــاق مؤسســات القــدس، تطهيــر عرقــي لمدينــة القــدس العربيــة«، حوليــات القــدس، ع 8، (شــتاء 2010)، ص-33  61

34
62   محمد هادية، ص 84

63  يارا هواري، »تدمير القدس الفلسطينية، المؤسسة تلو المؤسسة«، شبكة السياسات الفلسطينية، )أكتوبر (2020،ص3
64   يعقوب عودة، »إغاق مؤسسات القدس«، ص40

65  رســالة لوزيــر الخارجيــة اإلســرائيل، شــمعون بيــرس، إلــى وزيــر الخارجيــة النرويجــي، يوهــان يورغــن هولســت، عــن الوضــع الخــاص ل 
.(2001 (خريــف   48 ع  مــج12،  الفلســطينية،  الدراســات  مجلــة  القــدس،  فــي  الشــرق«  »بيــت 

66   هواري، »تدمير القدس الفلسطينية«، ص2.
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ومــن أخــر المؤسســات الفلســطينية التــي أغلقتهــا ســلطات االحتــال جمعيــة »التطــوع لألمــل« التــي تــم 
اغاقهــا فــي 17 أيــار 2020 فــي بيــت حنينــا بذريعــة العمــل لمصلحــة الســلطة الفلســطينية.67 

 مشروع القدس الكبرى . 8.1
بــدء التخطيــط لمشــروع القــدس الكبــرى عــام 1993، أي فــي ذات العــام الــذي وقعــت فيــه اتفاقيــة أوســلو 
مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية وهــو مــا يشــير إلــى أن إســرائيل لــم تلتــزم باتفاقياتهــا مــع منظمــة التحريــر 
ــة خلــق وقائــع جديــدة علــى األرض تعيــق إيجــاد حــل عــادل ومنصــف  منــذ البدايــة، واســتمرت فــي محاول

للقضيــة الفلســطينية يتماشــى مــع قــرارات الشــرعية الدوليــة. 

ويهدف هذا المشروع إلى:

خلق تواصل بين المستوطنين اليهود، وتقليص التقارب واالحتكاك مع العرب.. 1

الحفــاظ علــى تعزيــز مكانــة القــدس الخاصــة كعاصمــة (إلســرائيل) وكمدينــة عالميــة علــى نمــط . 2
المــدن العالميــة مثــل باريــس ولنــدن.

تحقيــق أغلبيــة يهوديــة فــي القــدس تصــل إلــى ٪88 مــن عــدد الســكان، واالبقــاء علــى العــرب . 3
أقليــة فــي القــدس بنســبة ال تتجــاوز ال ٪12، مــن خــال ربــط المســتوطنات التــي خــارج حــدود 

البلديــة مــع المســتوطنات التــي داخلهــا بواســطة الممــرات.68
وفــي عــام 1997 وســعت إســرائيل مســاحة مشــروع القــدس الكبــرى لتمتــد مــن بيــت شــيمش غربــا حتــى 
أريحــا والبحــر الميــت شــرقا، ومــن كفــار عتصيــون جنوبــا، حتــى رام اللــه والبيــرة وبيتونيــا شــمااًل. وســعت 
إســرائيل بدورهــا لوضــع مخطــط جديــد للقــدس بعــد أن وصلــت نســبة الســكان العــرب فيهــا إلــى ٪35 مــن 
عــدد الســكان الكلــي وهــو مــا شــكل صدمــة للمخططيــن اإلســرائيليين، فوضعــت مخططــًا جديــدًا لهــا عــرف 

بإســم 2000 - 2020 ويهــدف المخطــط إلــى: 

تكريــس مدينــة القــدس باعتبارهــا عاصمــة إســرائيل الموحــدة ومدينــة عالميــة، وفــي هــذا اإلطــار تــم التعامل 
مــع القــدس الشــرقية كجــزء ال يتجــزأ مــن المدينــة، مــن خــال إلحاقهــا بالجــزء الغربــي مــن المدينــة ومحــو أي 

أثــر مــن الخــط األخضــر، ممــا جعــل عمليــة الفصــل بيــن جزئــي القــدس عمليــة شــبه مســتحيلة. 

تقويــة مركــز المدينــة االقتصــادي واالجتماعــي والعنايــة بالمبانــي العامــة لمؤسســات الدولــة، لتعزيــز قــوة 
جــذب المدينــة. 

توفير احتياط أراضي لبناء المستوطنات وتوسيعها عبر مصادرة األراضي الفلسطينية.

تقليص الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

تحديــد المســاحة المحيطــة بالبلــدة القديمــة بالقــدس باعتبارهــا حــدود المدينــة التاريخيــة، ولذلــك تــم الحــد 
مــن البنــاء العربــي واســتغلت لبنــاء تســع حدائــق عامــة.

تحديــد األراضــي العربيــة فــي القــدس المؤهلــة للتوســع الســكاني فــي أراض خضــراء مفتوحــة او محميــات 
او متنزهات.69  

67   تقرير القدس السنوي، ص87
68  أحام أبو جالة، ص67

69  أحام أبو جالة ، ص68-69.
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ردود الفعــل الفلســطينية والدوليــة إزاء االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي 
القــدس

كانــت المواقــف الفلســطينية والدوليــة رافضــة لانتهــاكات اإلســرائيلية فــي القــدس عقــب واســتمرارها 
فــي تنفيــذ سياســاتها المناقضــة اللتزاماتهــا بموجــب االتفاقيــة المرحليــة 1995. 

فلســطينيا، فقــد صــدرت عــن المجلــس المركــزي الفلســطيني العديــد مــن القــرارت التــي تديــن االنتهــاكات 
اإلســرائيلية فــي القــدس.

ففــي الــدورة الثانيــة والعشــرين مــن دورات المجلــس المركــزي التــي أطبــق عليهــا »دورة القــدس عاصمــة 
الدولــة المســتقلة«، 2009، جــاء فــي البيــان الختامــي للــدورة: » يرفــض المجلس المركــزي جميع المحاوالت 
التــي تســعى إلــى فصــل مصيــر مدينتنــا المقدســة عــن محيطهــا الطبيعــي فــي جميــع أرجــاء الضفــة 
الغربيــة؛ أو التمييــز بيــن وقــف االســتيطان فيهــا وبيــن وقفــه فــي بقيــة أنحــاء وطننــا المحتــل؛ وذلــك 
انطاقــا مــن التزامنــا بالشــرعية الدوليــة ومــن قــرار مجلــس األمــن رقــم 252 الــذي رفــض الضــم اإلســرائيلي 
العنصــري للقــدس؛ واعتبــر كل إجــراءات االحتــال مرفوضــة والغيــة، وأكــد أن المدينــة جــزء ال يتجــزأ مــن 

األراضــي المحتلــة عــام 1967م«.70

وفــي الــدورة الرابعــة والعشــرين »دورة اســتحقاق الدولــة« 2011 »أكــد المجلــس المركــزي أن القــدس 
الشــرقية جــزء ال يتجــزأ مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967م، وينطبــق عليهــا قــرار مجلــس 
ــى  ــة.  وعل ــق علــى ســائر األرض الفلســطينية والعربي ــة، والتــي تنطب ــع القــرارات ذات الصل األمــن وجمي
هــذا األســاس يؤكــد المجلــس أن كل قــرارات إســرائيل لضــم القــدس الشــرقية وتهويدهــا وأســرلتها، باطلــة 
والغيــه بقــوة الحــق الفلســطيني وبقــوة قــرارات الشــرعية الدوليــة وبالفتــوى الصــادرة عــن محكمــة العــدل 
الدوليــة؛ ويؤكــد مســؤولية المجتمــع الدولــي لوضــع حــد لاســتيطان فــي القــدس وباقــي المناطــق.  
ولــن يتحقــق الســام واألمــن واالســتقرار فــي الشــرق األوســط إال بعــودة القــدس الشــرقية إلــى وطنهــا 
ــة  ــة قيادي ــة إلــى تشــكيل مرجعي ــة التنفيذي وشــعبها فــي وجــه االســتيطان الزاحــف والتهويــد، ودعــا اللجن

ــا، وتأســيس الصنــدوق الوطنــي لهــذا الغــرض«. 71 موحــدة لدعــم صمــود أهلن

وفــي الــدورة الثامنــة والعشــرين »دورة القــدس العاصمــة األبديــة لدولــة فلســطين« 2018 أكــد البيــان 
الختامــي أنــه فــي ضــوء تنصــل دولــة االحتــال مــن جميــع االتفاقيــات المبرمــة وإنهائهــا لهــا، بالممارســة 
وفــرض األمــر الواقــع، ويؤكــد المجلــس المركــزي أن الهــدف المباشــر هــو اســتقال دولــة فلســطين، ممــا 
يتطلــب االنتقــال مــن مرحلــة ســلطة الحكــم الذاتــي إلــى مرحلــة الدولــة، والتــي تناضــل مــن أجل اســتقالها، 
وبــدء تجســيد ســيادة دولــة فلســطين بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، 
وذلــك تنفيــذًا لقــرارات المجلــس الوطنــي، بمــا فيهــا إعــان االســتقال عــام 1988، وقرارات األمــم المتحدة 
ذات الصلــة، بمــا فيهــا قــرار الجمعيــة العامــة 67/19 بتاريــخ 29/11/2012، باعتبــاره األســاس السياســي 
والقانونــي لتعاطــي شــعبنا مــع واقعــه القائــم، وتأكيــد التمســك بوحــدة أراضــي دولــة فلســطين، ورفــض 

أي تقســيمات أو وقائــع مفروضــة تتعــارض مــع ذلــك.

ــاًء علــى ذلــك يقــرر المجلــس المركــزي، أن الفتــرة االنتقاليــة التــي نصــت عليهــا االتفاقيــات الموقعــة  وبن
فــي أوســلو، والقاهــرة، وواشــنطن، بمــا انطــوت عليــه مــن التزامــات لــم تعــد قائمــة.

ويدعــو المجلــس المركــزي المجتمــع الدولــي إلــى تحمــل مســؤولياته، علــى أســاس قــرارات األمــم المتحــدة 
ذات الصلــة، مــن أجــل إنهــاء االحتــال وتمكيــن دولــة فلســطين مــن إنجــاز اســتقالها، وممارســة ســيادتها 

ــة  ــة والعشــرون دورة القــدس عاصمــة الدول ــدورة الثاني ــزي الفلســطيني: ال ــاء الفلســطينية- وفــا، قــرارات المجلــس المرك ــة ألنب 70  وكال
 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9296  .2009 المســتقلة، 

https:// ،71   وكالــة ألنبــاء الفلســطينية- وفــا، قــرارات المجلــس المركــزي الفلســطيني: الــدورة الرابعــة والعشــرون دورة اســتحقاق الدولــة
 info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9293
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الكاملــة علــى أراضيهــا بمــا فيهــا العاصمــة القــدس الشــرقية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران 72.1967

المســتوطنات  أن  علــى   2005 (ديســمبر)  األول  كانــون   8 بتاريــخ   60/106 رقــم  قــرار  اكــد  فقــد  دوليــا، 
اإلســرائيلية فــي األرض الفلســطينية، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن الســوري المحتــل، 
غيــر قانونيــة وتشــكل عقبــة أمــام الســام والتنميــة االقتصاديــة واالجتمــاع، كمــا طالــب إســرائيل بوصفهــا 
الســلطة القائمــة باالحتــال بــأن تتقيــد فــي هــذا الصــدد تقيــدًا دقيقــًا بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، 
ــة، بمــا  ــر طابــع ووضــع األرض الفلســطينية المحتل ــون اإلنســاني الدولــي، إزاء تغيي ــك القان بمــا فــي ذل

ــذًا كامــًا.73 فيهــا القــدس الشــرقية، ودعــا القــرار إلــى تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة تنفي

ومــن ناحيــة أخــرى عقــدت األطــراف المتعاقــدة فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مؤتمــرا بتاريــخ 9 شــباط (فبرايــر) 
عــام 1999، بشــأن اتخــاذ تدابيــر إلنفــاذ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي األرض الفلســطينية التــي تحتلهــا 
إســرائيل بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، ولكفالــة احترامهــا وفقــًا للمــادة األولــى المشــتركة فــي االتفاقيــات 
األربعــة المعقــودة ســنة 1949 بعــد فشــل الجهــود الدوليــة ورفــض إســرائيل االلتــزام بقــرارات مجلــس 
األمــن والجمعيــة العامــة بخصــوص تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي األرض الفلســطينية التــي تحتلهــا 
ــا فــي شــهر كانــون  ــذ عــام 1967 بمــا فيهــا القــدس. كمــا عقــدت هــذه األطــراف مؤتمــرا ثاني إســرائيل من
األول (ديســمبر) 2001 فــي جنيــف أيضــا. وصــدرت عــدة قــرارات عــن المؤنمريــن جــاء فيهــا: التأكيــد علــى 
انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة انطباقــًا قانونيــًا علــى األرض الفلســطينية التــي احتلتهــا إســرائيل عــام 
1967 بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، والتأكيــد بــأن المســتوطنات اإلســرائيلية فــي األرض الفلســطينية التــي 
تحتلهــا إســرائيل منــذ عــام 1967 بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، غيــر شــرعية وتشــكل انتهــاكًا خطيــرًا ألحــكام 

المــادة 49 مــن االتفاقيــة والمــادة 85 مــن البروتوكــول األول الملحــق بهــا.74

72   وكالــة ألنبــاء الفلســطينية- وفــا، قــرارات المجلــس المركــزي الفلســطيني: الــدورة الثامنــة والعشــرين »دورة القــدس العاصمــة األبديــة 
2018 فلســطين«  لدولــة 

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20174
73  نبيــل الرمــاوي، االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي القــدس بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي، شــؤون فلســطينية، ع 252 (ربيــع 2013)، 

ص100-123
74  المرجع السابق
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خاتمة 

مارســت إســرائيل منــذ احتالهــا للقــدس عــام 1967 العديــد 
جغرافيــة  حقائــق  فــرض  إلــى  الهادفــة  االنتهــاكات  مــن 
وديمغرافيــة جديــدة فــي المدينــة تهــدف إلــى تغييــر طابعهــا 
العربــي اإلســامي، وترســيخها كعاصمــة إلســرائيل. كان 
بحــق  انتهاكاتهــا  عــن  المفتــرض أن تتوقــف إســرائيل  مــن 
القــدس وأن تعمــل علــى إزالــة االنتهــاكات الســابقة بعــد 
توصلهــا التفاقيــة ســام مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
عــام  المرحليــة  بنــود االتفاقيــة  التــي نصــت صراحــة فــي 
بأيــة  القيــام  عــن  االتفاقيــة  أطــراف  امتنــاع  علــى   1995
ــي التــي منهــا القــدس،  ــا الحــل النهائ ــرات علــى قضاي تغيي
إال أن إســرائيل لــم تلتــزم بهــذه االتفاقيــة واســتمرت فــي 
انتهاكاتهــا وصعدتهــا فــي ســباق مــع الزمــن لفــرض أمــر 
واقــع للمدينــة يلغــي إمكانيــة التوصــل إلــى حــل يقضــي 

بإنشــاء دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية. 
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