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النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية

مقدمة
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ومنذ بداية االحتالل اإلسرائيلي في العام  ،1967سعت احلكومات اإلسرائيلية
املتعاقبة جاهدة لتحقيق أهدافها السياسية بـ “أسرلة” القدس الشرقية ،أي
تغيير الطابع واملالمح العربية للمدينة وخلق واقع جيوسياسي جديد من أجل
السيطرة على األراضي والتحكم بالتطور والنمو السكاني ومرجعيتها الدينية
في كامل أنحاء املدينة ،وشاركت في حتقيق هذه األهداف مختلف املجموعات
االستيطانية ،حيث ركزت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة على مصادرة
األراضي الفلسطينية وبناء املستوطنات “الرسمية” الكبيرة في القدس الشرقية
في حني دأبت املجموعات االستيطانية على اختراق “بشكل خفي” األحياء
العربية واملواقع األثرية داخل وحول البلدة القدمية في إطار مصاحلهم السياسية
ودوافعهم الدينية والتي تعتقد بعضها بـ “فكرة املسيح املنتظر”.
لقد طرحت قضية القدس على طاولة املفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية-
األمريكية ألول مرة وبشكل “رسمي” خالل مباحثات كامب ديفيد الثانية في
شهر متوز (يوليو)  ،2000ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حولها ،وبقيت قضية
القدس في صميم النزاع العربي-اإلسرائيلي.
تعتبر قضية القدس من أكثر القضايا تعقيدا والتي ما زالت تنتظر حال عادال.
وفي األعوام األخيرة (نهاية التسعينات) شهد “ملف القدس” تزايدا في طرح
إستراتيجيات إسرائيلية (اجليوسياسية) احلثيثة لفرض “سيادتها” الكاملة بدون
منازع على القدس .لذلك ،فان معايير تقسيم املدينة لتصبح عاصمتني لدولتني
والتي اقترحها الرئيس األمريكي بيل كلينتون في نهاية مفاوضات كامب ديفيد
في كانون أول (ديسمبر) عام  2000بقوله“ :ما هو عربي يجب أن يصبح
فلسطينيا” “وما هو يهودي يجب أن يصبح إسرائيليا” أصبحت أطروحة نظرية
بدون إمكانية واقعية لتطبيقها على أرض الواقع!.
هذا وقد شهدت الفترة التي تلت مؤمتر انابوليس في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)
 ،2007تسارع ًا في حركة البناء اإلسرائيلية بشكل كبير داخل وخارج حدود
املدينة – ومت ذلك بالتعاون الوثيق ما بني احلكومة اإلسرائيلية واملنظمات
االستيطانية .ومن مجموع ما يقرب من ( )470.000مستوطن في األراضي
الفلسطينية احملتلة ،هناك ما نسبته  %40منهم – أو  190.000مستوطن –
يعيشون حاليا في القدس الشرقية ،وهناك ما يقرب من  96.000مستوطن
إضافي ممن يعيشون في مستوطنات حول القدس .ويظهر تقرير صادر عن حركة
السالم اآلن في شهر آذار (مارس)  2009أن إسرائيل تخطط لبناء ()5.722
وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية .باإلضافة إلى ذلك ،تشير تقارير أعدتها
حركة السالم اآلن مؤخرا إلى وجود ما يقرب من ( )2.000مستوطن يعيشون
حاليا في بؤر استيطانية في قلب األحياء الفلسطينية داخل القدس الشرقية.
إن هذه النشرة اخلاصة تقدم عرض ًا للخطط والسياسات واملمارسات اإلسرائيلية
احلالية في القدس ،وتشرح عبر احلقائق واألرقام املنهج واألدوات التي تستخدمها
إسرائيل لتعزيز سطوتها وسيطرتها على املدينة .وتبني هذه النشرة كيف أن
إسرائيل حتاول إخراج واستثناء القدس من أية مفاوضات نهائية من اجل استحالة
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تنامت مكانة القدس عبر التاريخ كمركز سياسي وثقافي هام ،باإلضافة إلى
مكانتها الدينية باعتبارها مركز ًا للديانات السماوية الثالث .وبفعل هذه املكانة
املتميزة ،شهدت القدس العديد من الصراعات للسيطرة عليها.

القدس  -الحدود البلدية
2000-1947
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“تقسيم” املدينة طبقا ألية خطوط ،مما يعيق أية محاوالت فلسطينية للمحافظة
على املدينة العربية أو تطويرها لتصبح عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
وتركز هذه النشرة على املواضيع املرتبطة باملستوطنات /املستعمرات مع اإلشارة
إلى جهود إسرائيل املستمرة في تعطيل أو تشويه احملاوالت الدبلوماسية أو
املواقف السياسية للعديد من األطراف الدولية واإلقليمية الساعية لطرح حلول
للصراع ،وتستمر إسرائيل في سياسات التمييز التي تصعدها احلكومات
اإلسرائيلية املتعاقبة فيما يتعلق بحقوق املواطنة اإلقامة والعمل والتنقل والسكن،
ونظام اإلغالق والتصاريح ،باإلضافة إلى هدم املنازل واستكمال طوق اجلدار
الفاصل داخل وحول املدينة.
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القدس

النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية

البلدة القديمة
نفذت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة منذ العام  1967وبشكل ممنهج ومتواصل
سياسة محاصرة املراكز السكنية الفلسطينية في القدس بأطواق استيطان يهودية.
وقد شهدت البلدة القدمية ومحيطها املباشر تزايد ًا كبير ًا في الدعم احلكومي
لنشاطات املجموعات االستيطانية املتطرفة ،مثل مجموعة “العاد” (التي تركز
على منطقة حي سلوان) ،وحركة “عطيريت كوهانيم” (التي تركز على البلدة
القدمية وتسعى أيضا إلعادة بناء “الهيكل” في مكان املسجد األقصى املبارك)،
ومجموعتي “حي فيكاييم” و“أمانا” ،حيث تتمتع كل هذه املجموعات بدعم
جماهيري يهودي واسع فيما يتعلق بجهودهم للسيطرة على أكبر قدر من
املمتلكات الفلسطينية.
يسيطر املستوطنون اليهود حاليا ويقيموا في مواقع استولوا عليها مؤخرا
كما يخططوا الحتالل مواقع في املناطق التالية“ :احلي اإلسالمي” في البلدة
القدمية ،مبا يتضمن منطقة “برج اللقلق” بالقرب من باب الساهرة ،و“حارة
النصارى” (دير مار يوحنا“/نيئوت داوود” وفندقي البتراء واالمبريال اجلديد
في ميدان عمر بن اخلطاب داخل باب اخلليل) ،و“مدينة داوود” وحي البستان
في سلوان“ ،بيت أوروت” في جبل الزيتون ،وحي املصرارة (بني باب العامود
وشارع األنبياء حيث يسيطر املستوطنون اليهود على عقارين) .وتشير التقديرات
إلى وجود ما يقرب من ( )900مستوطن (أكثر من نصفهم من طلبة املدارس
الدينية اليهودية) في احلي اإلسالمي وحارة النصارى في البلدة القدمية فقط حيث
يسيطر هؤالء على ( )75إلى ( )80منز ً
ال أو مجمعاً .وبعض هذه املنازل حتتوي
على مدارس دينية يهودية ومراكز تعليم التوراة ومعاهد تلمودية( .حركة السالم
اآلن ،أيار (مايو) .)2009
وطبقا ملصادر وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية ،يوجد حاليا ما يقرب من ()75

عائلة و( )600طالب تابع للمدارس الدينية اليهودية في جيوب استيطانية في
البلدة القدمية خارج منطقة “حارة اليهود/حارة الشرف” ،وهناك مخططات قيد
التنفيذ لبناء مستوطنة كبيرة جديدة ( 35وحدة سكنية) داخل احلي اإلسالمي.
(تقرير رؤساء البعثات االحتاد األوروبي حول القدس الشرقية ،آذار (مارس)
.)2009
لقد قامت احلكومة اإلسرائيلية بجعل السيطرة كأمر واقع على حديقة عامة
“وطنية” كبيرة حتيط البلدة القدمية من احلدود اجلنوبية والشرقية ،مبا فيها املواقع
الدينية والتاريخية إلى سيطرة حركة العاد (في العام  2002من خالل قرار
سلطة الطبيعة واحلدائق اإلسرائيلية) .وهناك خطط لنقل السيطرة على حديقة
عامة “وطنية” أخرى شمال شرق البلدة القدمية إلى متطرفني يهود .وفي العام
 ،2006مت تسليم مشروع إلى حركة عطيريت كوهانيم بتمويل مشترك من قبل
وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية من أموال كانت وضعت جانبا إلعادة تأهيل
احملاجر .وكان املشروع يهدف إلى “إعادة ترميم محجر” قدمي يرجع تاريخه
إلى  3.000عام كان ميتد الى مسافة  280متر حتت البلدة القدمية ،من باب
الساهرة باجتاه احلرم الشريف ولتحويله إلى موقع سياحي (األمريكان من أجل السالم
اآلن“ ،املعركة على البلدة القدمية في القدس و“احلوض املقدس” ،املستوطنات حتت املجهر ،املجلد
الثاني ،رقم  ،8أيار (مايو) .)2006

وفي هذا السياق ،فان حقيقة كون (ايفياتار كوهني) ،مدير مركز الزوار في مقر
حركة “العاد” ،يتولى شخصي ًا مهام مدير سلطة الطبيعة واحلدائق اإلسرائيلية
في محافظة القدس يفسر الكثير في هذا املجال .ففي شهر أيار (مايو) ،2009
كشفت منظمة “عير عميم” خطة حكومية “سرية” – عبر سلطة تطوير القدس
بالتعاون مع املنظمات االستيطانية – تتحدث عن إقامة تسع حدائق ومواقع
سياحية ومسارات حول البلدة القدمية بهدف تعزيز السيطرة على تلك املنطقة.
وتعتبر هذه اخلطة جزءا من قرار رقم “( 4090حتديد األولويات :تعزيز السيطرة على
مدينة القدس”) والذي كان قد اقر من قبل املجلس الوزاري خالل حكومة أرئيل

المخططات االسرائيلة داخل البلدة القديمة
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القدس

النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية
شارون من أجل تغيير الوضع اجليوسياسي القائم ،وقررت احلكومة االسرائيلية
تخصيص مبلغ إجمالي يصل إلى ( )480مليون شيكل إسرائيلي جديد (في
الفترة  )2013-2006لتطوير حوض البلدة القدمية ومنطقة جبل الزيتون.
إضافة إلى ذلك ،هناك عمليات تنقيب جارية في نفق احلائط الغربي حتت مبنى
احلرم الشريف ،األمر الذي أحلق أضرر ًا في العديد من املمتلكات املجاورة – مبا
فيها مكتب هيئة األوقاف اإلسالمية ،رباط الكرد ،املدرستني العثمانية والتنكزية
التاريخيتني – مما أدى في شهر شباط (فبراير) من عام  2009إلى انهيار مدرسة
تابعة لألمم املتحدة وإصابة  17تلميذ ًا بجراح .وتستمر األعمال أيضا لبناء نفق
بطول ( )100متر من منطقة حمام العني (احلي اإلسالمي) باجتاه مبنى املسجد
األقصى .وفي شهر تشرين األول (أكتوبر)  ،2008مت افتتاح كنيس “أوهيل
يتسحاق” في نفس املنطقة ،وسيتم ربط الكنيس بشبكة األنفاق.

* الحرم الشريف وحي المغاربة
إن املنطقة التي تقع فيها وبشكل متواصل وتثير أزمات وصدامات “وحتديات”
مجابهة هي منطقة احلرم الشريف وقد أيقظت وألهبت الكثير من املشاعر الدينية
على مر العصور في تاريخ القدس .ويعتبر احلرم الشريف مبساحة ( )36فدان ًا
ثالث أقدس مقام ديني في اإلسالم .وبقي احلرم الشريف القبلة األولى للمسلمني
ملدة ( )16شهرا ويتألف من جدران ومآذن تشكل حدود املسجد األقصى وقبة
الصخرة املشرفة بهية الهيئة ،واملدارس اإلسالمية التاريخية ،واحملاريب واملنابر
الغربية ،وقاعات الصالة السفلية ،والينابيع ،واحلدائق واملبنى في القسم اجلنوبي
األقصى (الذي يشار إليه بشكل خاطئ باملسجد األقصى) وقباب ومنشآت عديدة
أخرى ،مثل القبة النحوية التي حتتوي على مكاتب قاضي القضاة .ويعتقد بعض
اليهود أن في هذه املنطقة موقع الهيكل األول (الذي دمر حوالي عام  587ما قبل
امليالد) والهيكل الثاني (الذي دمر في العام  70بعد امليالد) في القدس ،باإلضافة
إلى ما يراد له أن يصبح موقع الهيكل الثالث واألخير الذي تسعى املدارس الفكرية
اليهودية الدينية املختلفة الى بناءه ،وتسمى هذه املنطقة “جبل الهيكل”.
هذا وشهدت منطقة حائط البراق الشريف مواجهات وصدامات بني اليهود
واملسلمني منذ القرن التاسع عشر وتتواصل هذه الصدامات بني احلني واآلخر
حتى يومنا هذا .كما تصاعدت التوترات في العقود املاضية وأدت إلى العديد من
األزمات السياسية واملواجهات اجلماهيرية العنيفة .وتضمنت هذه املواجهات،
من بني أمور أخرى ،احداث االضطرابات في العام  1929والتي نشأت بسبب
نزاع حول ترتيبات الصالة عند حائط البراق الشريف ،وقد عملت إسرائيل على
تدمير حي املغاربة بأكمله وتوسيع الساحات أمام حائط البراق والبدء بسلسلة
حفريات وتغيرات في املكان منذ األسبوع األول من حرب حزيران (يونيه)

حائط البراق يشكل جزءا من مبنى املسجد األقصى .وهو من املواقع املقدسة
للمسلمني الذين يؤمنون أن الله
أسرى بالنبي محمد (ص) في
رحلة ليلة اإلسراء من املسجد
احلرام إلى املسجد األقصى في
القدس (اإلسراء واملعراج).
فيما يشير اليهود إلى احلائط
بأنه “الكوتيل” أو “حائط
املبكى” ،وهي إشارة مباشرة
إلى حداد اليهود على دمار
الهيكل .ويفضل اليهود أيضا
ان يشيروا إليه باسم احلائط
الغربي – بالرغم من انه يشكل
جزء ًا فقط من احلائط الغربي
الكامل ملبنى املسجد األقصى
املبارك – مع االدعاء بان
املنطقة بأكملها كانت في يوم
احلفريات االس رائيلية عند حائط البراق ()1968
ما جزء ًا من الهيكل الثاني املدمر.
وقد منعت ترتيبات إدارية “عثمانية للمحافظة على األمر الواقع” في
منتصف القرن الثامن عشر أي بناء أو تغييرات في املواقع الدينية املقدسة
(في بداية األمر كانت تنطبق على املواقع الدينية املسيحية) ومت توسيعها
الحقا من قبل سلطات االنتداب البريطاني ( )1947 – 1922لتشمل
حائط البراق في القدس وقبر راحيل على أطراف مدينة بيت حلم .وكان من
املتوقع اندالع صدامات بني املسلمني واليهود حول حرية الوصول إلى حائط
البراق وقد حصلت وتصاعدت تلك الصدامات في شهر آب (أغسطس)
من عام  .1929وقد أجمعت جلنة التحقيق البريطانية التي تشكلت بعد تلك
احلوادث ومن خالل استنتاجات قدمتها في كانون األول (ديسمبر) 1930
إلى انه وبالرغم من توفير حرية وصول اليهود إلى احلائط وممارسة الشعائر
الدينية اخلاصة بهم ،إال أن ملكية احلائط والرصيف مقابل حي املغاربة
احملاذي له تعود إلى املسلمني وهي جزء من املسجد األقصى املبارك وتؤكد
ان حق ملكية احلائط تعود للمسلمني.
عام  ،1967ثم كانت االضطرابات في عام  1969التي أعقبت احملاولة من
قبل سائح يهودي استرالي بإضرام النار في املسجد األقصى املبارك ،ثم جاءت
مذبحة األقصى في العام  1990والتي وقعت بعد أن حاولت مجموعة من
اليهود املتطرفني وضع “حجر أساس” ملا يراد أن يكون منها
“الهيكل” ،ثم املجابهات واإلضطرابات التي أعقبت افتتاح
“نفق حشمونئيم” من قبل حكومة نتنياهو في العام ،1996
واندالع االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى) في أيلول
(سبتمبر) من عام  2000التي اندلعت شرارتها بعد الزيارة
االستفزازية من قبل أرييل شارون إلى ساحات احلرم الشريف.
وفي الفترة األخيرة ،شكلت أعمال التنقيب التي بدأتها
حكومة إسرائيل في شباط (فبراير)  2007بالقرب من
حائط البراق الشريف مبحاذاة احلرم القدسي الشريف خطوة
مشؤومة أخرى من جانب إسرائيل “لتهويد” القدس .وقد
جاءت أعمال التدمير /وإعادة البناء في جسر املشاة التاريخي
الذي يصل طوله إلى ( )75متر ًا تقريبا لربط حي املغاربة بباب
املغاربة ليثير غضب الفلسطينيني واملسلمني في مختلف أنحاء
العالم .وتعود أسباب ذلك الستمرار سيطرة واستخدام
السلطات االسرائيلية منذ حزيران (يونيه)  1967لبوابة باب
املغاربة كنقطة دخول رئيسية ملختلف املجموعات اليهودية و
“الزوار” القادمني من خالل اجلهات اإلسرائيلية إلى ساحات
املسجد األقصى املبارك.
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باب املغاربة ،وهي بوابة
تؤدي إلى احلرم القدسي
الشريف وجهتها إلى
الغرب ومغلقة أمام
وتخضع
الفلسطينيني
اإلسرائيلية
للسيطرة
املطلقة منذ حزيران
(يونيه)  ،1967في
حني بقيت كافة البوابات
األخرى إلى ساحات
ومباني احلرم الشريف
احلفريات االس رائيلية عند باب املغاربة
مفتوحة أمام املسلمني بإدارة
األوقاف اإلسالمية (إال أن تنظيم الدخول يتم من قبل الشرطة اإلسرائيلية).
وبعد انهيار احلائط الشمالي من املمر إلى البوابة في بداية عام  ،2004مت بناء
جسر خشبي مؤقت في شهر متوز (يوليو)  ،2005وبدأت السلطات اإلسرائيلية
بالتخطيط لبناء ممر جديد.
وفي شهر كانون الثاني (يناير)  ،2007أقر رئيس الوزراء أيهود أوملرت خطة
عمليات التنقيب عن اآلثار على املمر ،والتي بدأت بعد شهر تقريبا من إقرار
اخلطة .وأقرت جلنة البلدية اللوائية للبناء والتخطيط بناء اجلسر في أيار (مايو)
( 2008أنظر اخلريطة)
مت بناء حي املغاربة (حارة املغاربة أو حارة الشرف) في البداية قبل ما يقرب
من  700عام من قبل األيوبيني واملماليك .وبعد احتالل البلدة القدمية في
حزيران (يونيه) من عام  ،1967قامت إسرائيل بهدم احلي بأكمله – الذي
كان يوفر مساكن إلى  650شخصاً ،وانتقل معظمهم إلى مخيم شعفاط
لالجئني .وبعد ذلك قامت إسرائيل بتوسيع منطقة صغيرة مبساحة 120
متر ًا مربع ًا مقابل حائط البراق/حائط املبكى ،حيث كان يسمح لليهود
بالصالة منذ القرن السادس عشر في عهد السلطان العثماني سليمان
القانوني ،إلى ميدان عام مبساحة  20.000متر مربع.

ساحة حائط البراق قبل (الى اليسار) وبعد (الى اليمني) الهدم.

* برج اللقلق ومواقع أخرى
وتعتبر منطقة برج اللقلق (برج ستورك) موقع آخر يهدده عدوان إسرائيلي ،وقد
بدأ “الصراع” واملجابهة فيما بني املواطنني الفلسطينيني واملؤسسات “الرسمية”
واالستيطانية اإلسرائيلية وذلك في موقع الزاوية الشمالية الشرقية من البلدة
القدمية بالقرب من باب الساهرة حيث أقرت بلدية القدس الغربية في شهر
متوز(يوليو)  2005مشروع مخطط بلدي لبناء ( )21وحدة سكنية وكنيس على
موقع مبساحة  3.8دومن .وقد مت هدم ما يزيد عن عشرة مبان في تلك املنطقة
حتى اآلن ( ،)2009مبا في ذلك وحدات سكنية ومركز لذوي االحتياجات
اخلاصة كمرحلة حتضيرية لتنفيذ اخلطة اإلسرائيلية التي تشكل انتهاكا حقوقي ًا
وتقنيا وهندسيا لتعليمات البناء في البلدة القدمية حيث أن منطقة برج اللقلق
تصنف موقع ًا أثري ًا باإلضافة إلى أنها “منطقة خضراء” حيث متنع كافة أشكال
البناء فيها( .أنظر اخلريطة).
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وتسيطر إدارة أراضي إسرائيل على  1.9دومن (أمالك غائبني) من قطع األراضي
املعنية في حني تسيطر شركة “هيمانوتا احملدودة” ،فرع من الصندوق القومي
اليهودي )1.3( ،دومن حيث أشارت التقارير إلى “شرائها” بشكل خاص من
الكنيسة األرثوذوكسية الروسية البيضاء في العام  .1982وينتظر املشروع اإلقرار
واملوافقة عليه من قبل جلنة التخطيط اللوائية التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية.
ومت الكشف عن اخلطة ألول مرة في العام  1990من قبل وزير اإلسكان حينها
أرييل شارون الذي أعلن مشروعه لبناء ( )200وحدة سكنية في املوقع .كما مت
اقرار مخطط آخر خالل تسلم بنيامني نتنياهو منصب رئاسة الوزراء اشتمل على

برج اللقلق من اخلارج

بناء مدرسة دينية تضم ستة طوابق ،ومواقف للمركبات ونفقني حتت األرض.
وفي شهر أيار (مايو)  ،1998وضع مستوطنون من جمعية “عطيريت كوهانيم”
– بحماية اجلنود اإلسرائيليني – حجر األساس للمستوطنة اجلديدة وأحضروا
منازل متنقلة إلى املنطقة .لكن وبسبب اندالع املواجهات مع الفلسطينيني،
توقفت احلكومة اإلسرائيلية عن العملية في شهر حزيران (يونيه) ،1998
وقامت “بتعويض” املستوطنني عبر السماح بأعمال تنقيب في املوقع .ولسخرية
القدر ،فان األعمال التي قامت بها وزارتي البنى التحتية واآلثار (اإلسرائيلية)
كشفت حجارة اجلدران ملبان تشكل حي ًا عربي ًا يعود تاريخه إلى القرن السابع
امليالدي خالل فترة الدلة االموية.
هذا وتهدف اخلطة اإلسرائيلية في نهاية املطاف إلى إضافة موطئ قدم ،تواجد
يهودي جديد داخل البلدة القدمية .ويتضمن جزء ًا منها توسيع “جيب” مجاور
حيث تعيش عائلتني يهوديتني في منزلني مع سقف من القرميد مبحاذاة منزل عائلة
القراعني الفلسطينية التي حرمت ومنعت من احلصول على “تصريح” إسرائيلي
لبناء طابق ثان من أجل استيعاب أفراد األسرة.
ومتثلت اخلطوة األخرى لتعزيز الوجود اليهودي في املنطقة إلى “إعادة افتتاح”
كنيس “أوهيل يتسحاق” في البلدة القدمية بني باب القطانني وباب السلسلة
ويبعد حوالي ( )80متر ًا عن احلرم الشريف في شهر تشرين األول (أكتوبر)
.2008
ويعود تاريخ اقامة مبنى الكنيس الى بداية القرن العشرين على أراض ابتاعها يهود
هنغاريون من عائلة اخلالدي ،والحقا هجرت مجموعة “شومري هاخوموت”
املتطرفة (أمناء األسوار) الكنيس في العام  1938في فترة اندالع االضطرابات
بني الفلسطينيني واليهود .وفي وقت الحق وخالل الفترة 1967-1947
قامت اإلدارة األردنية بهدم الكنيس ،لكن بعد العام  1967قامت (شيرنا
موسكوفيتش) ،زوجة املليونير األمريكي اليهودي (ايرفينغ موسكوفيتش)
الذي يقوم بتمويل املجموعات االستيطانية اليهودية “بشراء” و “متلك” املبنى،
فقد اشترى موسكوفيتش حقوق التصرف في املبنى من مجموعة “شومري
هاخوموت” في بداية التسعينيات ،وقام بتمويل إعادة اعمار وتأثيث الكنيس.
وفي العام  ،2004بدأت سلطة اآلثار اإلسرائيلية بالتنقيب حتت الكنيس بهدف
إقامة نفق حتت األرض يربط أنفاق احلائط الغربي بالكنيس.
ومن خالل التركيز على نشاطاتهم في البلدة القدمية ،وما يسمى مبنطقة “احلوض
املقدس” ،ويحاول املستوطنون تشكيل سلسلة “طوق” من املستوطنات التي
لتحيط في نهاية املطاف منطقة احلرم الشريف.
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مصطلح ومفهوم “احلوض املقدس” (يشار إليه في بعض األحيان باحلوض
التاريخي) طرحت املصطلح إس رائيل ألول مرة خالل مفاوضات كامب
ديفيد في شهر متوز (يوليو)  ،2000واستمر التعامل بهذه التسمية
االس رائيلية “الدينية” خالل محادثات طابا في بداية عام .2001
وينطبق هذا املفهوم على املنطقة التي تضم البلدة القدمية من القدس
واألحياء املالصقة لها – جبل الزيتون (الطور) ،جبل صهيون ،سل وان
 /مدينة داوود ،وادي احللوة  /واد اجلوز ،ومنطقة قبر الصديق شمعون
في الشيخ ج راح – حيث ميكن للمرء أن يجد أماكن تعتبر “مقدسة”
لليهود ،واملسلمني واملسيحيني .وكانت الفكرة تتعلق بإقامة إدارة خاصة
(دولية) للمنطقة تكون مهمتها احلفاظ على النظام وضمان حرية العبادة
والوصول إلى امل واقع املقدسة .وقد قاوم ورفض الفلسطينيون هذا املقترح
حيث اعتبروه محاولة أخرى من جانب إس رائيل الدعاء “السيادة” في
منطقة عربية تعيش فيها أغلبية فلسطينية – وطبقا للقانون الدولي
وق رارات األمم املتحدة – تعتبر أراضي محتلة .وقد طالب الفلسطينيون
بحقوقهم في السيادة على تلك املنطقة.

محيط البلدة القديمة ومنطقة “
"الحوض المقدس"” " -الحوض التاريخي"
كانت مناطق احياء الشيخ جراح ،سلوان ،واد اجلوز ،وجبل سكوبس وما
زالت هدفا للنشاطات االستعمارية (االستيطانية) الصهيونية منذ عهد االنتداب
البريطاني؛ عندما بدأت املجموعات الصهيونية ببناء مجمع اجلامعة العبرية على
جبل سكوبس عام  .1925وباإلضافة إلى النشاطات االستعمارية (االستيطانية)
املرتبطة بتلك املناطق ،وأقيم عدد من املشاريع برعاية إسرائيلية رسمية على مر
السنني .وتضمنت هذه املشاريع بناء مبان حكومية إسرائيلية ،ومقرات الشرطة،
ومباني اجلامعة العبرية ،ومستوطنة التلة الفرنسية املجاورة .وطبق ًا لبيانات من
منظمة “عير عميم” ،يعيش اآلن ما يقرب من ( )2.500إسرائيلي في منطقة
“احلوض املقدس” والبلدة القدمية خارج حارة اليهود /،حارة الشرف منهم ما
يقرب من ( )400إسرائيلي في مدينة داوود وعدد مماثل في منطقة حي رأس
العامود.

* الشيخ جراح
كرم المفتي  /فندق شبرد
هناك خطط قيد التنفيذ حاليا لتوسيع مشروع املخطط البلدي اإلسرائيلي رقم
( )2591للعام ( 1984بناء  20وحدة سكنية) ،وإقامة مستوطنة يهودية جديدة

كرم املفتي  /فندق شبرد

في حي الشيخ جراح ،مبا يتضمن ( )90شقة ،وكنيس وروضة أطفال (مشروع
مخطط بلدي رقم  )11536على أرض كرم املفتي واخلاصة بفندق شبرد .ومت
تقدمي طلب بناء لهذا الهدف في نهاية شهر تشرين األول (أكتوبر) .2005
وتعرف هذه املنطقة باسم كرم املفتي ألن ملكيتها تعود ملفتي القدس األكبر احلاج
أمني احلسيني منذ العشرينات في القرن املاضي قبل أن يسيطر عليها اإلسرائيليون
في العام ( 1967بالرغم من حقيقة أن ورثة (املفتي) املالك احلقيقي لألرض ما
زالوا على قيد احلياة ويقيمون بشكل دائم وقانوني في القدس ،باإلضافة الى
أن املبنى كان يشغل كفندق
منذ العام  .)1945ومن
الواضح أن املليونير اليهودي
موسكوفيتش)
(ايرفينغ
اشترى األرض من حارس
“أمالك الغائبني” اإلسرائيلي
في العام ( 1985هآرتس،
 3تشرين الثاني (نوفمبر)
ارض كرم املفتي
 .)2005والحقا مت تأجير
األرض واملبنى إلى شرطة حرس احلدود اإلسرائيلية ،وتدار حاليا من قبل
(موسكوفيتش) ،وجمعية “عطيريت كوهانيم” وشركة  C&Mللعقارات.
وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام  ،2006أوصت اللجنة اإلسرائيلية
حلماية املواقع التاريخية بهدم مبنى الفندق بحجة انه ال يتمتع بأية قيمة أثرية
خاصة.
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ومتتد أرض كرم املفتي حتت مجمع الفندق على مساحة ( )30دومن ًا من األرض
(تعرف أيضا بحقل املفتي أو باللغة العبرية “كيرمي همفتي”) مبساحة إضافية تصل
إلى ( )110دومنات أسفل اجلبل ،وهي مزروعة بشكل أساسي بأشجار الزيتون،
باجتاه موقع املبنى اجلديد لوزارة الداخلية اإلسرائيلية (التي كانت مخصصة في
األصل أن تكون مدرسة إناث فلسطينية) على أطراف املنطقة الصناعية في “واد
اجلوز” .وتعمل إدارة أراضي إسرائيل بالتعاون مع جمعية “عطيريت كوهانيم”
لبسط السيطرة على األرض وحتويلها إلى اجلمعية بدون طرح مناقصة ،كما ذكر
في املذكرة التي قدمت في شهر آب (أغسطس)  2007إلى احملكمة العليا من قبل
أصحاب األرض الفلسطينيني ،وشركة الفنادق العربية .وقامت إدارة أراضي
إسرائيل بتوقيع عقد مع جمعية “عطيريت كوهانيم” من أجل “العمل الزراعي”
في األرض بالرغم من عدم وجود خبرة للجمعية في هذا املجال ،ويبدو أن
األرض التي قامت إدارة أراضي إسرائيلي بتأجيرها ال متتلكها ،وتقر وزارة
الداخلية أن أصحاب األرض الفلسطينيني “لهم مصلحة في هذه األرض”.
وفي شهر آذار (مارس)  ،2007وبعد ( )40عاما من إعالن النوايا للقيام
بناءا على طلب من إدارة
بذلك ،قامت حكومة إسرائيل مبصادرة األرض رسميا ً
أراضي إسرائيل .وقام وزير املالية السابق (أبراهام هيرشون) بالتوقيع على اخلطة
ملصادرة العقار حتت حجة “امتالك األرض الحتياجات عامة” (هآرتس  20آب
(أغسطس)  ،)2007وبذلك مت إعادة تصنيف مكانتها “كمنطقة خضراء” من
أجل إفساح املجال أمام إقامة احلي اليهودي املخطط له .وبعد عدة شهور،
قامت احلكومة اإلسرائيلية بتأجير األرض إلى جمعية “عطيريت كوهانيم”.
وفي شهر كانون األول (ديسمبر)  ،2007واستجابة ملذكرة قدمت في شهر
آب (أغسطس) من قبل جمعية الفنادق العربية تقدمت فيها بالطعن في ملكية
األرض ،حددت محكمة العدل العليا شهر أيلول (سبتمبر)  2008موعد ًا للنظر
في القضية ،ومت تأجيل اجللسة الحقا ولم تعقد اجللسة لغاية يومنا هذا.
ويكمن الدافع األساسي وراء اخلطة اإلسرائيلية في الرغبة في إقامة الرابط
العمراني “املطلوب” بني مبنى احلكومة اإلسرائيلية شمال مبنى فندق شبرد،
ومنطقة قبر الصديق شمعون إلى اجلنوب.
املنطقة اخلضراء هي عبارة عن مناطق تقوم بتحديدها السلطات البلدية
اإلسرائيلية للمساحات املفتوحة ،حيث ال يسمح البناء فيها من أجل
احلفاظ على حد أدنى من املناطق اخلضراء في املدينة .لكن ،وفي حالة
القدس الشرقية ،وبالرغم من “عدم زراعة” أي من “املناطق املفتوحة”،
يستخدم مصطلح “املناطق اخلضراء” بشكل استراتيجي غالبا من أجل
منع وإعاقة التطوير الفلسطيني بالقرب من املستوطنات .وتأتي هذه
اخلطوة لتقييد البناء الفلسطيني في املدينة ،وميكن الحقا من االستيالء
على األراضي لتوسيع املستوطنات إذا اقتضت احلاجة .ومن األمثلة
الواضحة على املناطق اخلضراء التي حتولت إلى مستوطنات :جبل أبو
غنيم (هارحوما) وشعفاط (راموت شلومو) .وتشير التقديرات إلى وجود
ما يقرب من ( %44مبا يتضمن  %6مخصصة للبنية التحتية واخلدمات التي
تبقى حتت السيطرة البلدية) من األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية
مصنفة في إطار مخططات التخطيط والتنظيم على أنها أراض خضراء
ومناطق مفتوحة( .بيت الشرق ،تقرير محدث عن مستوطنات القدس ،أيار )2000

الصديق شمعون  /في حي الشيخ جراح

الصديق شمعون “سمعان العادل” وهو كاهن يهودي ذو مكانة
يقال أن قبر
ّ
رفيعة خالل فترة “الهيكل الثاني” واملنطقة احمليطة به قد “اشتراها” اليهود الذين
استقروا هناك حتى العام  .1948وقد أعلن عن موقع القبر كمكان “مقدس”
يهودي من قبل هيئة األمم املتحدة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) .1947
وفي العام  ،1956بدأت هيئة األمم املتحدة واحلكومة األردنية بإسكان ()28
عائلة فلسطينية الجئة على أثر النكبة الفلسطينية عام  1948في تلك املنطقة.
وبعد حرب حزيران (يونيه) عام  ،1967بدأ املستوطنون بادعاء ملكية األرض،
وفي العام  ،1972جنحت مؤسستان يهوديتان  -جمعية اليهود الشرقيني (فاد
سيفاردي هاريديت) وجمعية كنيست يسرائيل – بادعاء ملكية األرض عبر
التزوير وتسجيل األرض باسميهما لدى مسجل األراضي اإلسرائيلي (والحقا
قامت املنظمتان ببيع العقار إلى مجموعة ناحاالت شمعون االستيطانية).
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وفي العام  ،1982رفعت
األطراف اإلسرائيلية التي
تدعي ملكية األرض قضايا
أمام احملاكم اإلسرائيلية
مطالبة بحقوق امللكية
والتصرف ضد ( )28عائلة
فلسطينية ،وتوصل محامي
الصديق شمعون :اجلانب احملتل من قبل املستوطنني
ّ
الفلسطينية
العائالت
(توسيا كوهني) إلى صيغة ملشروع اتفاق مع املستوطنني لإلقرار مبلكيتهم لألرض
مقابل منح العائالت الفلسطينية مكانة املقيمني احملميني (مع مطالبتهم بدفع
اإليجار إلى أصحاب األرض) .ورفضت العائالت الفلسطينية في حي الشيخ
جراح قبول مشروع “الصفقة” أو دفع اإليجار وأعقب ذلك إصدار أول أوامر
إخالء .وكشف احملامي (حسني أبو حسني) الذي تولى القضية الحقا أن جمعية
املستوطنني لم متتلك األرض ،وطلب من دائرة تسجيل األراضي إلغاء التسجيل
الذي قام به املستوطنون (وحصلت املوافقة على ذلك في العام  ،)2006وعلى
أن يتم إصدار أمر قضائي إلعادة تسمية األصحاب احلقيقيني لألرض.
الصديق
وخالل عهد حكومة بنيامني نتنياهو في العام  ،1996منحت منطقة
ّ
شمعون “مكانة حي يهودي جديد” مما وفر لها فرصة احلصول على كميات كبيرة
من التمويل السنوي خلدمات األمن اخلاص .وفي شهر تشرين األول (أكتوبر)
 ، 1998قام العضو اليميني في الكنيست (احلاخام بيني ايلون) مع طلبة املدارس
اليهودية الدينية بدخول الكنيس الذي يقع مباشرة فوق القبر من أجل إعادة ترميم
املوقع .واحتج املواطنون الفلسطينيون احملليون على ذلك ،لكن السلطات
اإلسرائيلية لم تستجب لدعواهم ،ومنذ شهر كانون األول(ديسمبر) ،1998
يتم استخدام الكنيس كمعهد تعليمي متقدم للتوراة (كوليل) ،ولتأدية الصلوات
أيام السبت بانتظام .وفي شهر شباط (فبراير)  ،1999قامت جمعية “مستوطنو
صهيون” بقيادة عضو الكنيست (ايلون) بالسيطرة بشكل غير قانوني على ستة
منازل في تلك املنطقة وبعد شهرين انتقل اإلسرائيليون ألول مرة إلى املنطقة.
وكانت هذه جزء من خطة (ايلون وأرييل شارون) لزرع بؤر استيطانية بني األحياء
الفلسطينية من أجل الوصول إلى واقع تستحيل فيه عملية تقسيم املدينة .وفي
العام  1999استولى املستوطنون على جزء من منزل عائلة الكرد التي عاشت
في تلك املنطقة منذ عام  .1956ومنذ ذلك احلني“ ،يتشارك” املستوطنون مع
املالكني الفلسطينيني املنزل ويدعون أن املنزل باإلضافة الى ( )27منزل آخر في
احلي هي أمالك يهودية .وتقول العائالت الفلسطينية املعنية أن األرض تعود إلى
عائلة سليمان درويش حجازي.
وفي نيسان (ابريل) 2000
اشتبك وقاوم الفلسطينيون
محاولة املستوطنني والشرطة
محاولتهم
اإلسرائيلية
السيطرة على قطعة ارض
أخرى مبساحة ( )5دومنات
تعود إلى عائلة أبو جبنة،
حي الشيخ جراح  -املناطق املهددة
ويدعي املستوطنون أن
كهفا كان يصلي فيه (احلاخام نحمانيدس) يقع في تلك األرض .وفي شهر
أيار (مايو)  ،2000حكمت احملكمة اللوائية في القدس أن الكهف هو موقع
“مقدس” يهودي وأمرت أصحاب األرض بإزالة السياج والسماح لليهود بأداء
الشعائر الدينية هناك .وفي العام  ،2001بدأ املستوطنون باحتالل قسم إضافي
من منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح حيث أعلنت السلطات اإلسرائيلية أن
القسم اإلضافي مت تشييده بطريقة غير قانونية .وجلأت عائلة الكرد إلى احملكمة،
ومت إصدار أمر قضائي إسرائيلي بإخالء املستوطنني .وأصدرت قاضي محكمة
إسرائيلية أخرى في العام  2001أمر إخالء لعدد من العائالت الفلسطينية من
منازلها ،لكن القرار لم يسمح حلركة (نحاالت شمعون) بالسيطرة على املنازل.
وقد قررت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في العام  2006انه لم تتمكن جمعية
“فعاد سيفارادي” أو عائلة درويش من إثبات ملكيتهما وأن ادعاءات املستوطنني
باطلة ،واعتمدت على وثائق مغلوطة ،وانه يجب إرجاع العائالت الفلسطينية
إلى منازلها لكن السلطات اإلسرائيلية لم تنفذ القرار واستمر الصراع على املوقع.
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القدس

النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية
وفي العام  ،2007حكمت محكمة إسرائيلية أخرى بإخالء عائالت املستوطنني
من منزل عائلة الكرد ألنها قامت بالبناء بدون تصريح ،لكن املستوطنون رفضوا
تنفيذ القرار ،كما لم تتحرك الشرطة اإلسرائيلية لتنفيذ القرار .وبدل ذلك،
أصدرت احملكمة العليا حكم ًا لصالح املستوطنني بتاريخ  14متوز (يوليو)
 2008وينص القرار على طرد عائلة الكرد خالل  24ساعة .وقد أشعل القرار
احتجاج ًا رسمي ًا من وزارة اخلارجية األمريكية إلى احلكومة اإلسرائيلية متسائلة
عن قانونية الشروط التي اعتمدت املجموعة االستيطانية عليها بادعائها شراء
األرض .وفي نهاية املطاف ،مت طرد عائلة الكرد ،وليس املستوطنني بتاريخ
 9تشرين الثاني(نوفمبر)  2008بالقوة في خطوة كانت تهدف بشكل واضح
إلى التحضير للسيطرة اإلسرائيلية على ( )27منز ً
ال مجاور ًا (يقيم فيها أكثر من
 500نسمة فلسطينية) وللسير قدما في اخلطط إلقامة مستوطنة تتضمن ()200
وحدة سكنية خالل األشهر
الثمانية عشرة القادمة
الصديق
بالقرب من قبر
ّ
شمعون (مخطط اخلطة
البلدية قرار  12705قدم
من قبل منظمة “ناحاالت
شمعون” االستيطانية في
أواخر شهر آب (أغسطس)
هدم خيمة الكرد
 .)2008وستخلق هذه
اخلطوة تواص ً
ال سكاني ًا يهودي ًا حول البلدة القدمية .وانتقلت عائلة الكرد لتقيم
في خيمة مجاورة لألرض ،وقد توفي رب العائلة بعد أسبوعني من إخالء
األسرة من املنزل .وقامت السلطات اإلسرائيلية بهدم اخليمة خمس مرات إلى
يومنا هذا .وبتاريخ  19آذار (مارس)  ،2009أفادت صحيفة “هآرتس” انه مت
الكشف عن وثيقة من األرشيف العثماني في أنقرة تؤكد أن اليهود لم يشتروا
األرض “املتنازع” عليها ،وان الفلسطينيني هم أصحاب األرض احلقيقيني .لكن
ال يتوقع أن تقبل احملاكم اإلسرائيلية صحة الوثيقة حيث أظهرت قضية مؤخرا
عندما قررت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بتاريخ  17أيار (مايو) 2009
وجوب إخالء عائلتي الغاوي وحنون من منزليهما في الشيخ جراح خالل
شهرين ليتم حتويل العقار إلى جمعية “ناحاالت شمعون”.
وفي تطور مرتبط بالقضية ،منحت جلنة القدس للبناء والتخطيط اإلسرائيلية
بتاريخ  20نيسان (ابريل)  2009التصريح األخير إلى مجموعة “أمانا”
االستيطانية لبناء مقارها في حي الشيخ جراح .وتعتبر اخلطوة غير قانونية ألنه
لم يتم اإلعالن عن مناقصة للبناء .وتقدم املواطنون الفلسطينيون املقيمون في
اجلوار و ادارة املستشفى الفرنسي باعتراض أمام جلنة التخطيط ضد املخطط لبناء
مبنى من ثالثة طوابق بالقرب من املستشفى الفرنسي مقابل املقر املركزي للشرطة
االسرائيلية (حركة السالم اآلن ،مبنى املستوطنني في القدس الشرقية يتسلم تصريح البناء النهائي،
نيسان (ابريل) ( .)2009أنظر أيضا خريطة األقمار الصناعية)

مبنى غالسمان

(الصديق شمعون)
وقد مت تسييج بقعة أرض خالية تبعد بضعة أمتار عن موقع
ّ
مقابل فندق (شجرة الزيتون) وأمام مركز (احلياة الطبي) قبل فترة وجيزة ،وكتب
على لوحة إعالنات “مبنى ماكس وجيانا غالسمان” عند مدخل االرض .ومن
الواضح أن هناك مخطط ًا اسرائيلي ًا لبناء مركز مؤمترات اسرائيلي في املوقع.
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* حي واد الجوز
كما أقرت جلنة القدس للتخطيط والبناء اإلسرائيلية خطة أخرى لتوسيع الوجود
اليهودي في القدس الشرقية بتاريخ  2حزيران (يونيه)  .2009واملوقع قيد البحث
والتخطيط قريب من الزاوية الشرقية الشمالية للبلدة القدمية مبحاذاة الشارع الذي
يؤدي إلى حي الصوانة ويطل على حي (جبل الزيتون) و حي (واد اجلوز).
واخلطة هي جزء من خطة هيكلية كبرى للبلدة القدمية تستهدف تدمير السوق
الفلسطيني املركزي للخضار (املعروف محليا بسوق احلسبة) وبناء مجمع يتكون
من تسعة طوابق وفندق مكون من ( )200غرفة ومركز جتاري في مكان املوقع.
ومن الواضح انه سيعرض على أصحاب احملال التجارية الفلسطينية “فرصة”
الستئجار مساحات في املجمع اجلديد ،لكنه من غير احملتمل أن يتمكنوا من
حتمل نفقات وتكاليف اإليجار والضرائب .وسيتضمن تنفيذ اخلطة اإلسرائيلية
التي قدمت “لالعتراضات” العامة أيضا تدمير روضة أطفال فلسطينية .وتعتبر
قطعة األرض جزء ًا من املنطقة احملتلة لكنها “بتصرف/مملوكة” من قبل بلدية
القدس ،وقد صنفت البقعة كمساحة مفتوحة/عامة ،أما اجلهة املنفذة للمشروع
فهي “سلطة تطوير القدس االسرائيلية”.

جزء من واد اجلوز مع منطقة الفندق املخطط لتشيده

* حي سلوان
ميتد حي سلوان الفلسطيني من الزاوية اجلنوبية الشرقية من البلدة القدمية في
القدس باجتاه وادي حلوة (املشار إليه على اخلرائط اإلسرائيلية باسم واد اجلوز)
ويسير بني املنحدرات املكتظة بالسكان بني حي جبل الزيتون وحي جبل صهيون،
وينحدر عبر الصحراء على طول منحدرات حي جبل املكبر .وتعتبر منطقة حي
سلوان بؤرة للمواجهات حيث الصراع على األراضي واملباني والوجود يشتد في
ظل وجود ما يقرب من ( )400مستوطن وسط ما يقرب من ( )50.000نسمة
من املواطنني الفلسطينيني.
وقد مت “شراء” قطع كبيرة من األراضي في هذه املنطقة – التي استولت إسرائيل
عليها بشكل غير قانوني بعد حرب العام  – 1967في العام  1920من قبل (البارون
دي روتشيلد) والحقا نقلت إدارة األراضي الى الصندوق القومي اليهودي الذي
ساعد منذ تلك الفترات املجموعات االستيطانية في جهودها للسيطرة على تلك
املنطقة .وتسيطر مجموعة “العاد” اآلن على ما يزيد عن ( )%55من مساحة
األرض .وجتدر اإلشارة هنا إلى التحقيق احلكومي في العام ( 1992جلنة
كلوغمان ،سميت بهذا االسم إشارة إلى رئيس اللجنة ،املدير العام في وزارة
العدل حاييم كلوغمان) وجد أن املجموعات االستيطانية ،مبا فيها مجموعة
“العاد” ،سيطرت واستولت على املمتلكات الفلسطينية من خالل استخدام
وثائق مزورة بصورة متكررة ،وأساءت استخدام القانون اإلسرائيلي الذي يحكم
ممتلكات الغائبني مع نقل وحتويل عشرات ماليني الشواكل من األموال العامة من
قبل املؤسسات احلكومية الى مشروع بدون أي إشراف “رسمي”.
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ﻣﺪﻳﻨ

وتقترح املخططات
التفصيلية اإلسرائيلية
تطوير قرية أثرية مكان
املنازل الفلسطينية في
حي سلوان (املشار إليها
من قبل اإلسرائيليني
باسم “مدينة داوود”
أو “عير دافيد”).
مجموعة
وتدعي
“العاد” االستيطانية
التي احتلت أول
منزلني في سلوان
في العام  1991أنها
سيطرت على ما يزيد
عن  %55من منطقة
داوود”.
“مدينة
وتستمر مجموعة “العاد” بتوسيع نشاطاتها ،وتشدد من قبضتها على حي
سلوان حيث تعمل هذه اجلمعية كجسم شبه حكومي يسيطر على جتارة السياحة
في املنطقة ،باإلضافة إلى التمتع بالسلطة الكاملة على النشاطات األثرية .وفي
العام  2007بدأ املستوطنون بأعمال تنقيب غير قانونية وغير مرخصة لكشف
ما يبدو انه طريق يعود إلى عهد هيرودوس .وبتاريخ  15كانون الثاني (يناير)
من عام  ،2008سيطرت ( )11عائلة من املستوطنني بحماية القوات اإلسرائيلية
ٍ
منزل في منطقة حي وادي حلوة .وزاد عدد املنازل املسيطر عليها في
على ()11
ٍ
منزل وارتفع عدد عائالت املستوطنني إلى ()70
سلوان إلى ما يزيد عن ()40
عائلة .وفي أيار (مايو) من عام  ،2008بدأت بلدية القدس الغربية عملية إقرار
خطة قدمتها جمعية العاد إلقامة مجمع إسكاني جديد (مبا يتضمن ( )10شقق،
وكنيس ،وروضة أطفال ،ومكتبة وموقف للمركبات حتت األرض) عند مدخل
حي سلوان (املعروف باسم موقع جيفعاتي) .وقطعة األرض قيد البحث هنا
تبعد ( )200متر عن أسوار البلدة القدمية في حي وادي حلوة ومتتلكها سلطة
أراضي إسرائيل التي قامت بتأجيرها إلى جمعية “العاد”( .انظر اخلريطة)

ﺩﺍﻭﺩ
ﺔ

ﺴﺘﺎ ﻥ
ﺍﻟﺒ

بتاريخ  30متوز (يوليو)  ،2008رفضت
محكمة القدس اإلسرائيلية اللوائية التماس ًا
من قبل مستوطنني من التيار اليميني وأمرتهم
باإلخالء الفوري ملبنى مكون من سبعة
طوابق يطلقون عليه اسم “بيت يهوناتان”
في قلب (حي سلوان) الذي شيدته جمعية
<“عطيريت كوهانيم” بشكل غير قانوني ،لكن املبنى لم يهدم حتى اآلن.
وتركز املجموعات اليمينية
أيضا على مجمل (حي
البستان) في حي سلوان
(الذي يطلق اليهود عليه
اسم “امييك هاميليخ أو
“وادي امللك”) حيث
يوجد ( )88منزال تؤوي
ما يقرب من ()1.000
حي سلوان  -منطقة البستان
فلسطيني ،وهي مهددة
بالهدم بحجة أن املنطقة مصنفة كمنطقة خضراء ،وبناء منطقة “مينع ويحظر”
فيها عمليات البناء .وبتاريخ  22شباط (فبراير) 2009سلمت بلدية القدس
الغربية أوامر هدم إلى الفلسطينيني املقيمني وطلبت منهم إخالء املنازل خالل
( )72ساعة ألنهم قاموا بالبناء بدون احلصول على “التصاريح املناسبة” .ولغاية
اآلن ،مت تدمير منزلني .واألرض في (حي البستان) هي ملك فلسطيني خاص،
وقد بنيت املنازل باألساس في الثمانينيات والتسعينيات وبعض املنازل شيدت
قبل االحتالل اإلسرائيلي للقدس في العام  .1967والتهديدات األخيرة هي
جزء من محاوالت تنفيذ خطة حديقة وادي امللك “الوطنية” في املنطقة من
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اجل “إرجاع” جزء من( حي سلوان) إلى “مشهدها القدمي” كما وصفها
املهندس (أوري شطريت) (هآرتس 31 ،أيار (مايو)  .)2005وكانت اخلطة
قد وضعت جانبا في ظل انتقادات دولية قبل أربعة أعوام ،لكن أعيد إحياء اخلطة
في عهد رئيس البلدية اجلديد (نير بركات) .وفي شباط (فبراير) 2009رفضت
جلنة التخطيط اللوائية اإلسرائيلية في القدس مخطط ًا هيكلي ًا قدمه املواطنون
الفلسطينيون من اجل التطوير احلضري املستمر للمناطق التاريخية واملساحات
اخلضراء في املنطقة.
وهناك مشروع استيطاني
مرتبط به يتعلق بأعمال غير
مصرح بها لشق نفق يؤدي
من (بركة سليمان) إلى البلدة
القدمية ،والذي بدأ العمل به
في عام  ،2008لكن مت
“توقف مؤقت” للمشروع
طبقا لقرار مؤقت صادر عن
مباني العباسية
احملكمة العليا بعد أن تقدم
املواطنون الفلسطينيون بالتماس .وعلى بعد بضعة أمتار من (حي البستان) هناك
حالة أخرى من اإلزالة القسرية .وبتاريخ  5آذار(مارس)  ،2009أصدرت بلدية
القدس الغربية أوامر هدم بدون سابق إنذار ضد مبنيني سكنيني مكونني من أربعة
وستة طوابق على التوالي – بناية العباسية .وأمهلت األوامر ( )34عائلة (ما
يزيد عن  250نسمة) عشرة أيام إلخالء املنازل بحجة البناء غير املرخص (ألن
الترخيص منح ألول ثالثة طوابق في كل بناية) .وفي شهر شباط (فبراير) من عام
 ،2009قام اجليش اإلسرائيلي بتجريف أربعة دومنات من األرض تعود ملكيتها
إلى (عائلة العباسي) بالقرب من منطقة املسجد األقصى املبارك من أجل إقامة
موقف للمركبات للزوار الذين يأتون إلى “مدينة داوود” .وتشتمل إستراتيجية
التهويد املرتبطة بذلك الى “حتويل” أسماء الشوارع إلى أسماء يهودية ،ومثال
على ذلك تغيير اسم شارع “وادي حلوة” إلى شارع “معالوت عير دافيد”.
وجتدر اإلشارة إلى انه طبقا ملا يسمى مبعايير الرئيس كلينتون التي قدمت بعد
املفاوضات اإلسرائيلية-الفلسطينية في كانون أول (ديسمبر) “ ،2000فصل
األحياء العربية عن األحياء اليهودية” ،فإن حي سلوان العربي يبقى جزء ًا من
أحياء العاصمة الفلسطينية املستقبلية.

* حي الطور (جبل الزيتون) وغيرها من المناطق
كانت احملاوالت اليهودية
املبكرة إلقامة مؤسسات
وأحياء في القدس الشرقية
في منطقة (بيت أوروت)
التي تقع على أقصى
التلة الشمالية من منطقة
حي جبل الزيتون حتت
مبنى مستشفى (أوغستا
فكتوريا) .وقد أقيمت
كمدرسة دينية يهودية على
يد (احلاخام بيني ايلون)
في بداية التسعينيات.
جتمع "بيت اورت"
وعندما أصبح ايلون وزيرا
للسياحة ،قام بتحويل املنطقة إلى حديقة “وطنية” (عني تزورمي) وفي العام
 ،2005أقرت بلدية القدس الغربية خطة مقدمة من (ايرفينغ موسكوفيتش)
إلقامة مبان عامة ووحدات سكنية على أرض مبساحة ( )10دومنات .ويتم حاليا
استيعاب ما يزيد عن ( )100طالب متدين في كل عام ،إضافة إلى ذلك ،فان
املوقع يتضمن منازل العديد من عائالت املستوطنني الذين ينتظرون بدء البناء في
أول حي يهودي في حي جبل الزيتون ،وتقوم جمعية “العاد” بإدارة احلديقة
العامة “الوطنية” “عني تزورمي”( .أنظر اخلريطة)
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وفي آذار (مارس) ،2006
جنح املستوطنون في
السيطرة على ممتلكات في
الطرف األقصى من (حي
الطور) حيث استولوا على
مبنيني مكونني من أربع
طوابق لكل منهما بإسم
(شوشني) وليس ببعيد عن
(فندق األقواس السبعة)
الذي يطل على البلدة
مباني تشوشن
القدمية ،وظروف السيطرة
على العقارين التي متثل جهد ًا جديد ًا من جانب املستوطنني إلقامة بؤراستيطانية
في القدس الشرقية ما زالت موضع املقاضاة في احملاكم االسرائيلية .ويؤكد
املالكون السابقون ،عائلتي (أبو الهوى والقواسمي) على أنهم لم يقوموا ببيع
املباني إلى اليهود لكن إلى
مشترين فلسطينيني (الذين مبلغ  47.876شيكل إسرائيلي جديد
بدورهم قاموا ببيع العقار إلى – هذه هي الكمية التي دفعت في العام
شركة استثمار أردنية) ،وانه  2008لضمان حماية املستوطنني في
مت تزوير التواقيع على عقود
القدس الشرقية (حركة السالم اآلن ،أيار(مايو)
.)2009
املستوطنني .ويعيش حاليا ما
يقرب من ( )30مستوطن ًا في
باإلضافة إلى الدعم احلكومي إلى البناء
املنزلني.
اخلاص الذي تقوم به املنظمات االستيطانية
داخل وحول البلدة القدمية ،توفر احلكومة
وهناك عمليات بناء جارية
اإلسرائيلية أيضا خدمات أمنية خاصة
حاليا إلعادة ترميم منزل قدمي
حلماية املستوطنني .ويوفر التمويل إلى
في (دير جبل الزيتون) الذي
احلراس األمنيني من قبل وزارة البناء
يقع الى جوار منزلني آخرين
واإلسكان اإلسرائيلية.
يعيش فيهما ( )15مستوطناً.
وفي آذار (مارس)  ،2009سلمت بلدية القدس الغربية ( )29رسالة إلى
عائالت تعيش في عشر مبان في (حي السهل) في منطقة الطور .وقد حتدثت
الرسائل إما عن أوامر هدم ،أو إنذارات حول احتجاجات رسمية قدمت
ضدهم في محكمة البلدية بسبب البناء بدون ترخيص .وفي حزيران(يونيه)
 ،2009مت تدمير عشرة منازل في نفس احلي العربي ،وهدم منزل واحد في
شباط (فبراير) .2009إضافة إلى ذلك ،وفي شهر كانون الثاني (يناير) من عام
 ،2009وضعت البلدية اإلسرائيلية إعالن ًا في املنطقة مفاده أن (الدخول ممنوع
 /أراضي دولة) مما يعني أنهم يدعون أن األرض قيد البحث والتخطيط ال يوجد
لها مالك .وفي منطقة (احلردوب) املجاورة ،مت االستيالء على أرض بهدف بناء
مبان تستخدم “للصالح العام”.
إضافة إلى ذلك ،قام املستوطنون باحتالل العديد من املباني املعزولة أو
استخدامها كمكاتب ،مبا فيها املباني الواقعة في حي الثوري (أبو طور) وعلى
طريق نابلس (مقابل مبنى القنصلية األمريكية العامة  /بالقرب من جمعية الشبان
املسيحية) .وعند الربط بني كل هذه احلاالت ،يتضح أن الهدف من وراء هذه
السياسة واملمارسة خلق استمرارية وتواصل إسرائيلي -يهودي وقطع وعزل
البلدة القدمية ومحيطها املباشر عن األحياء الفلسطينية إلى الشمال ،مما يحبط
ومينع أية فرصة “تفاوضية” للوصول إلى اتفاقية مستقبلية على أساس أن تصبح
القدس مدينة تعايش مشترك ومفتوحة ! أو مدينة مقسمة! .
وتتعلق املسألة املرتبطة بكل هذا بقضية ما يقرب من ( )400شخص في واد
ياصول (بني الثوري وجبل املكبر) الذين تعرضوا إلى تهديدات بهدم ( )55منز ً
ال
بحجة أن املنازل شيدت على أراض مصنفة “كمناطق خضراء” .وقدم املواطنون
الفلسطينيون ،سكان املنطقة في عام  2004مخطط ًا إلنقاذ احلي ،لكنه رفض
في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)  2008من قبل جلنة التنظيم اللوائية على أساس
أنها تتدخل في اخلطة التفصيلية احمللية للقدس ( )2000التي تبقي تلك البقعة
“كمنطقة خضراء” مما مينع أي تطوير لها.
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منطقة “"الحوض المقدس""/الحوض التاريخي"
خارج البلدة القديمة
هناك أدلة إضافية تشير إلى أن قوانني التخطيط والتنظيم اإلسرائيلية في القدس
الشرقية تهدف إلى تقليص مساحات العيش الفلسطينية عبر تغلغل املستوطنني
في منطقة “احلوض املقدس” التاريخي األوسع – في أحياء :رأس العامود،
جبل املكبر ،وأبو ديس (أنظر خريطة).

* حي رأس العامود

يوجد ما يزيد عن ( )15.000نسمه فلسطينية في حي رأس العامود الذي يقع
جنوب شرق البلدة القدمية على تلة تطل على احلرم الشريف وحي سلوان ومنطقة
وقرى أبو ديس والعيزرية.

2
1

حي راس العامود  /مركز الشرطة ( )1و مستوطنة معليه زيتيم ()2

أقيمت مستوطنة “معاليه هازيتيم” (أو معاليه هازيت – جبل الزيتون) على أرض
من امالك وبتصرف من قبل (عائلة الغول) منذ عام  .1837لكن العائلة لم تتقيد
بالقانون العثماني في العام  1859فيما يتعلق بتسجيل األراضي ،ولذلك أصبح
من املمكن ملجموعتني صهيونيتني (شاباد ،وولني) أن تسجال نفس قطعة األرض
– حوالي ( )15دومن ًا – لدى سلطات االنتداب البريطانية في العام  ،1928بدون
حتى “اعالن او إعالم” (عائلة الغول) بذلك ،واستمرت عائلة الغول في العيش
على قطعة األرض .وبعد النكبة الفلسطينية عام  ،1948مت تسجيل األرض –
حتت اإلدارة األردنية حينها – لدى دائرة “حارس أمالك العدو” وقام ممثلون عن
عائلة الغول مبعارضة ذلك االجراء وأقاموا دعوى ضد “حارس أمالك العدو”.
وسارت القضية في احملاكم األردنية حتى عام  1962حيث صدر قرار احملكمة
األردنية باالعتراف مبلكية
العائلة لألرض وتسجيل
ملكيتها باسم عائلة الغول.
وبعد حرب حزيران (يونيه)
عام  1967واالحتالل
اإلسرائيلي لبقية القدس،
متكنت “شاباد وولني” –
مستوطنة معاليه زيتيم
بالعودة الى قرار سلطات
االنتداب البريطاني والتسجيل اخلاص بهما في العام  – 1928وقررت احملكمة
املركزية اإلسرائيلية إلغاء التسجيل األردني ،واستعادت ملكية األرض ،وقامت
ببيعها إلى املليونير األمريكي اليهودي (ايرفينغ موسكوفيتش) في العام 1990
(أريج ،حي رأس العامود ،بقعة ساخنة في القدس الشرقية ،حزيران (يونيو)  .)2003وقام
موسكوفيتش بتطوير خطة إلقامة مستوطنة حتتوي على  132وحدة سكنية والتي
أقرت من قبل جلنة القدس للتخطيط والتنظيم مع احلصول على موافقة تيدي
كوليك رئيس البلدية حينها .ولكن وبسبب “اعتراضات” فلسطينية وجمد وزير
الداخلية (حاييم رامون) تنفيذ اخلطة مؤقتاً ،وجاء خليفته (ايهود باراك) الذي
قدم مرة أخرى اخلطة إلى جلنة التنظيم اللوائية في القدس والتي أصدرت موافقتها
النهائية عليها بتاريخ  10كانون األول (ديسمبر).1996
وكانت مستوطنة “معاليه هازيتيم” أول خطة تطوير استيطاني رئيسي تقام
في الدائرة الداخلية للقدس الشرقية بهدف اضافة “وجود” سكاني يهودي

99

القدس

النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية
واستمرارية وتواصل عمراني يهودي مع (املقبرة) خارج البلدة القدمية ومدرسة
(بيت أوروت) على جبل الزيتون ،األمر الذي يهدف في نهاية املطاف إلى منع
أي تقسيم للقدس .وبدأت عملية البناء على أرض مبساحة ( )14.5دومن
في العام  1998من قبل شركة “قدوميم ( ”3000التي توضح على موقعها
االلكتروني “رغبتها اإليديولوجية للبناء حتديدا في يهودا والسامرة” وأنها
تريد “توظيف العمالة اليهودية فقط”) وانتقل املستوطنون األوائل إلى هناك في
شهر نيسان (ابريل)  2003عندما انشغلت وتوجهت أنظار العالم على احلرب
األمريكية على العراق .والحقا وخالل العام ،مت االنتهاء من بناء ()132
وحدة سكنية واستمر البناء في املرافق الالزمة ،مثل املركز التجاري ،والكنيس،
وروضة أطفال ،والعيادة .ويوجد حاليا ما يقرب من ( )250مستوطن ًا يعيشون
في “معاليه هازيتيم”.
وجتدر اإلشارة إلى انه قبل العام  ،1998رفضت بلدية القدس الغربية أن تقر
اخلطة التفصيلية حلي رأس العامود على أساس أن جزء ًا من األرض التي تعود
“حقوقها” إلى اليهود وقد ربطت موافقتها بشرط قبول السكان الفلسطينيني
ببناء مبنى يهودي في قلب احلي .وبالرغم من االحتجاجات احمللية والدولية،
فرضت املستوطنة على الفلسطينيني في نهاية املطاف حيث سمح للفلسطينيني
بالبناء على  %65-%55من إجمالي مساحة املنطقة مع عدم البناء أعلى من
طابقني لكل مبنى (مقارنة باملستوطنني الذين سمح لهم بالبناء على  %115من
إجمالي املساحة وبناء سبعة طوابق كحد أقصى)( .أريج ،الوضع اجليوسياسي حملافظة
القدس ،كانون األول (ديسمبر) .)2006

وفي شهر متوز(يوليو)  ،2005قامت “جلنة جتمع بوخاران” اليمينية مع قوات
الشرطة اإلسرائيلية (عبر مفوض الشرطة العام موشيه كارادي) بتوقيع “مذكرة
تبادل” وافقت مبوجبها اللجنة على بناء مركز الشرطة اجلديد في منطقة (أي-1
 )E1وباملقابل تتسلم اللجنة مركز الشرطة احلالي في منطقة حي رأس العامود
ليتم استخدامه ألهداف سكنية .ومن خالل هذه االتفاقية ،متكنوا من إدراج
املبنى داخل مستعمرة  /مستوطنة (معاليه أدوميم) املجاورة والتي يتوقع أن
يتضاعف حجمها مرتني على األقل .وفي شهر كانون الثاني (يناير) ،2008
بدأ العمل ببناء ( )60وحدة سكنية أخرى في املستوطنة حيث تعيش ( )51عائلة
للمستوطنني وفي نيسان (ابريل)  ،2008انتقل املستوطنون إلى مبنى الشرطة
الذي مت إخالؤه األمر الذي شكل إقامة حي جديد – معاليه دافيد – سيتكون في
نهاية املطاف من ( )110وحدات سكنية على قطعة ارض مبساحة  10دومنات.

* حي جبل المكبر

محكمة العدل العليا
اإلسرائيلية التماس ًا
قدمه
باالعتراض
األرض
أصحاب
الفلسطينيون .ويدار
املشروع من قبل رجال
أعمال من القطاع
مباني مستوطنة نوف زيون
اخلاص (جاك ناصر
وآفي ليفي) ويتوقع أن يضم مساحة تصل إلى ( )115دومناً ،وجزء من األرض
تعود “حقوقها” إلى اليهود واجلزء اآلخر متت مصادرته من العديد من املواطنني
الفلسطينيني ،أصحاب األراضي األصليني .ويتضمن املشروع بناء ما يزيد
عن ( )400وحدة سكنية ،وفندق خمسة جنوم ،وكنيس وحمام طبقا للتقاليد
اليهودية ،وروضة أطفال ومدرسة وحدائق ومركز تسوق وناد رياضي ومرافق
أخرى تلبي احتياجات البائعني األمريكان احملتملني .وقد مت االنتهاء من املرحلة
األولى من مراحل البناء األربعة ( 91وحدة سكنية) في العام  ،2008وتنتظر
شركة ديغال حاليا املوافقة النهائية من احلكومة لبدء املرحلة الثانية والثالثة.
وفي حني تدعي مجموعة “العاد” االستيطانية أن األرض قيد “الصراع/
النزاع” مت متلكها بشكل قانوني ،إال انه من الواضح أن بلدية القدس الغربية
صادرت على األقل نصف األرض من أصحاب األراضي الفلسطينيني الذين
تقدموا الحقا بالتماس إلى محكمة القدس اللوائية على أساس أن املصادرة
غير قانونية وانه متت مصادرة أراض عربية فقط وصنفت “كمناطق خضراء”.
وكما كانت التوقعات ،فإن احملكمة اإلسرائيلية أصدرت قرارها لصالح بلدية
القدس الغربية .ويخطط اآلن لبناء البنية التحتية للمستوطنة على األراضي
التي صودرت من سكان (حي جبل املكبر) ،وفي مقابل ذلك “وعدت” البلدية
اإلسرائيلية املواطنني الفلسطينيني باحلصول على خدمات أفضل في مجاالت املياه
والكهرباء والصرف الصحي .لكن طلب السكان بربطهم بنظام وشبكة الصرف
الصحي اخلاصة مبستوطنة “نوف تسيون” رفض وما زالوا حتى اآلن بدون نظام
للصرف الصحي .جتدر اإلشارة إلى أن املوقع هو املكان الوحيد املتبقي للتطوير
احلضري املستقبلي في تلك املنطقة وفي حني حصلت مستوطنة “نوف تسيون”
على الترخيص لبناء خمسة إلى ستة طوابق ،فان البناء الفلسطيني في “حي
جبل املكبر” ما زال محدودا ومقيد ًا بطبقتني فقط.
ويتضح أن مشروع مستوطنة (جبل املكبر) يعتبر رابط ًا رئيسي ًا في سلسلة متطورة
من املستوطنات التي يتم بناؤها داخل املناطق العربية من أجل تقطيع أوصال
الوجود العربي ،وإقامة سيطرة إسرائيلية على القدس الشرقية ،مما يعيق أية
إمكانية للتعامل مع القدس الشرقية على أنها عاصمة فلسطينية قابلة للحياة.

منطقة حي جبل املكبر التي يقطنها ( )17.000نسمة فلسطينية تعتبر من املناطق
الفلسطينية املزدحمة سكانيا وهي تقع على تلة جنوب البلدة القدمية وحي الثوري
ومحاذية للسواحرة الغربية.

* أبو ديس

حصلت املوافقة املبدئية على مشروع مستوطنة جبل املكبر في عام ،1993
لكن تأجلت الحقا بسبب “حساسية املوضوع” ،وبسبب قضايا تتعلق مبلكية
األرض .وفي أيار (مايو) ،2002قامت شركة (ديغال) لالستثمار واألسهم
اإلسرائيلية مبرافقة
القوات العسكرية
بإقامة
اإلسرائيلية
سياج حول املنطقة
التي تقع على منحدر
“غولدمان
حتت
بروميناد” شمال شرق
(تلبيوت) وقامت
األرض
بتجريف
وإقامة مواقع مراقبة
حي جبل املكبر
عسكرية .وبدأ البناء
في مستوطنة “نوف تسيون” (سابقا “نوف زاهاف” أو “املشهد الذهبي”) في
العام  ،2004وأقرت بعد عام من قبل اللجنة اإلسرائيلية للتخطيط بعد أن رفضت

تقع أبو ديس إلى الشرق
من احلدود البلدية
للقدس.
وفي الفترة بني 1920
و ،1930أقيمت جمعية
“أغودات هاديارمي”
التعاونية اليهودية في
القدس من أجل إقامة
أحياء يهودية ألعضاء
ابو ديس
اجلمعية .وفي العام
“ ،1928اشترت” اجلمعية ( )598دومن ًا من األراضي في منطقة تعرف اليوم
باسم أبو ديس – بسبب قربها من البلدة القدمية – من أجل بناء “جتمع البساتني”
(منازل مع حقول زراعية) .وبالرغم من منح سلطات االنتداب البريطانية حقوق
“امللكية” القانونية في تلك املنطقة ،إال أن املعارضة واالحتجاجات الفلسطينية
التي اندلعت في تلك الفترة على شكل االضطرابات والهبات الفلسطينية في
القدس أدت إلى التخلي عن املبادرة.
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القدس

النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية
وبعد حرب حزيران (يونيه) عام  ،1967أصبحت منطقة أبو ديس حتت “والية”
احلارس العام لألمالك في دولة إسرائيل .وعندما قامت احلكومة اإلسرائيلية
بضم مناطق من أراضي أبو ديس إلى حدود بلدية القدس ،بقيت ما نسبته ()%10
من أراضي أبو ديس داخل حدود القدس عمليا في حني بقية األراضي خارج
اخلط األخضر! .ما يقرب من( )70 – 60دومن من األراضي مملوكة جلمعية
“اغودات” وهي مخصصة ملشروع استيطاني!.
بدأت عمليات السيطرة على
أراضي أبو ديس في حزيران
(يونيه) عام  2000عندما قامت
مجموعة من أعضاء الكنيست
من األحزاب اليمينية وطلبة من
املدارس الدينية اليهودية بإقامة
سياج شائك وزرعت شتالت من
أشجار الزيتون على املمتلكات
املصادرة في أبو ديس .وبتاريخ
كيدمات زيون (مستوطنة)
 22أيار (مايو) ،2000أقرت
وزارة اإلسكان اإلسرائيلية خطط ًا ملستوطنة جديدة في املنطقة من أجل إسكان
– كمرحلة أولية – ما يقرب من ( )200مستوطن .وفي بداية العام ،2004
أقرت بلدية القدس الغربية بناء مستوطنة “كيدمات تسيون” اجلديدة التي تتكون
من ( )400وحدة سكنية ،وروضة أطفال ،ومدرسة ،وكنيس على مساحة
 64دومناً .وبتاريخ  1أيار (مايو)  ،2004انتقلت أربع عائالت من املستوطنني
من حركة “عطيريت كوهانيم” مجهزين مبحوالت كهربائية ومقتنيات شخصية
إلى منزلني في املنطقة (بيت هأخيم وبيت سارة) .ويدعي أن األرض موضوع
“الصراع” قد اشتراها املليونير األمريكي اليهودي (ايرفينغ موسكوفيتش) -تقع
بالقرب من اجلدار الفاصل مقابل مبنى البرملان الفلسطيني غير املكتمل.
لكن وبسبب تدخالت وضغوط أمريكية رسمية ،مت “تعليق” عمليات البناء في
املوقع .وفي آذار (مارس)  2008طالب رئيس حزب “شاس” (ايلي يشاي) من
رئيس الوزراء (ايهود أوملرت) أن يلغي التجميد على خطط البناء والسير قدما في
اقامة املستوطنة .وكانت أول مهمات (نير بركات) رئيس البلدية اجلديد استئناف
أعمال البناء إلقامة ( )230وحدة سكنية في أواخر عام  .2008لكن وبتاريخ
 24آذار (مارس)  ،2009قام املستشار القانوني لبلدية القدس الغربية (يوسي
هافيليو) بتجميد تنفيذ اخلطة كاستجابة لطلب تقدم به عضو مجلس البلدية من
حركة ميريتس (بيبي االلو) واحملامي (دانيال سايدمان) من جمعية “عير عميم”
على أساس أن املستوطنني أقاموا البناء بشكل غير قانوني ،وال ميكن إقرار البناء
بأثر رجعي .لكن من املرجح أن تقوم حركة عطيريت كوهانيم باستخدام كافة
اتصاالتها ونفوذها للدفع باجتاه إعادة إحياء املشروع.
باإلضافة إلى نشاطات املستوطنني املذكورة أعاله ،فان هناك أيضا السياسة
االستيطانية املستمرة للحكومة اإلسرائيلية في إطار املدينة األوسع وضواحيها.

الضفة الغربية .فيما تصل مجموع املساحة الكلية لهذه األراضي إلى ( )440كم
مربعاً ،يقع أقل من الربع منها داخل احلدود اإلسرائيلية ما قبل العام .1967
وخالفا اللتزامات إسرائيل طبقا للقانون الدولي ،وخريطة الطريق ومؤمتر
أنابوليس ،يتم توسيع املستوطنات ويتم بناء مستوطنات ويتم التخطيط لبناء
مستوطنات بوتيرة غير مسبوقة داخل احلدود البلدية للقدس ،حيث يعيش ما
يقرب من(  )190.000مستوطن إسرائيلي حاليا ،وهذا يعتبر جزء من اخلطة
اإلجمالية إلسرائيل لتشكيل حزام سكاني إسرائيلي حول القدس الشرقية
الفلسطينية وفرض “السيادة” اإلسرائيلية على كامل املنطقة.
وميثل القسم التالي موجزا شامال للمشاريع أو اخلطط قيد العمل حاليا في املنطقة
(أنظر اخلريطة).

* شاعر مزراحي في منطقة شعفاط-عناتا
في شهر آب (أغسطس)  ،2008قام املستوطنون بأول محاوالتهم إلقامة بؤرة
جديدة (شاعر مزراحي أو شاعر هامزراحي – البوابة الشرقية) على تلة تقع بني (التلة
الفرنسية) و(عناتا) بالقرب من حي (رأس شحادة) في (مخيم شعفاط) لالجئني،
والطريق االلتفافي رقم ( )1الذي يربط (معاليه أدوميم) بالقدس .وتنص اخلطة
على إقامة ما يقرب من ( )2.000وحدة سكنية على ارض مبساحة ( )180دومن ًا
والتي حددت حاليا على أنها ممتلكات زراعية ،وهي املنطقة املفتوحة الوحيدة
املتوفرة في املنطقة بني األحياء الفلسطينية :مخيم شعفاط وعناتا والعيسوية.
وتعتبر فكرة اقامة املستوطنة على هذا املوقع جزء ًا من مشروع توسيع كتلة مستوطنة
(معاليه أدوميم) ،وقد طرح املوضوع ألول مرة قبل حوالي تسعة أعوام .وقامت
الشرطة اإلسرائيلية في شهر أيلول (سبتمبر)  2008بإخالء مستوطنني من املوقع
لكن في منتصف شهر تشرين األول (أكتوبر) قام املرشح “الفائز” برئاسة بلدية
القدس (نير بركات) وهو من املناصرين لوجود يهودي أكبر في القدس الشرقية
بالتعبير عن دعمه للمشروع .وفي حال تنفيذ هذا املشروع ،سوف متنع هذه
اخلطة التواصل اجلغرافي ألراضي الدولة الفلسطينية املستقبلية فيما ستضيف
اخلطة وجود ًا يهودي ًا دائم ًا بني (معاليه أدوميم) والقدس .وفي بدايات شهر
شباط (فبراير)  ،2009منحت بلدية القدس الغربية الضوء األخضر إلى (أرييه
كينغ) للبدء في تنفيذ املشروع .ويعتبر (وكينغ أرييه) عضو ًا في حركة “عطيريت
كوهانيم” وميثل الياهو كوهانيم الذي يدعي ملكية األرض منذ عام 1970
عندما ادعى “شراء” األرض من يهودي آخر كان هو اآلخر قد ادعى “شراءها”
من مواطن عربي .وقد نظم كينغ حملة نشطة لتغيير مسار اجلدار الفاصل في
تلك املنطقة الن املسار احلالي للجدار سيترك املستوطنة اليهودية املخطط لها في
اجلانب العربي من اجلدار ،ويتوقع أن تصدر محكمة إسرائيلية في (تل أبيب)
قرارها حول القضية قريبا.

بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات
القائمة داخل الحدود البلدية
لقد مت االستيالء على أكثر من ( )%66من األراضي في القدس بالقوة ،فهناك
( )%5منها كانت أراض بلدية عربية سابقة ،و( )%61أراضي الضفة الغربية).
وفي إطار هذه املنطقة ،صادرت إسرائيل ما يزيد عن ( )23.380دومن ًا من
األراضي الفلسطينية وهي تشكل أكثر من  3/1ثلث القدس الشرقية – وذلك
لبناء مستوطنات إسرائيلية منذ العام ( 1967معهد السالم في الشرق األوسط ،تقرير
عن املستوطنات اإلسرائيلية ،أيار(مايو) – حزيران (يونيه)  .)1999هذا وتشكل املستوطنات
حلقتني حول املدينة حيث تسير احللقة الداخلية داخل احلدود البلدية فيما تصل
احللقة اخلارجية (القدس الكبرى) بعيدا داخل الضفة الغربية .وخطة القدس
الكبرى هي عبارة عن مفهوم سياسي أكثر منه جغرافي ويتبع رؤية إسرائيل ملدينة
القدس الكبرى وضواحيها حيث متتد من رام الله (شماال) إلى اخلليل (جنوبا)
ومن أريحا (شرقا) إلى بيت شيمش (غربا) وتغطي ما نسبته ( )%30من أراضي
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* مستوطنة نوف يائيل قرب قرية الولجة
لقد ارتبطت قرية الوجلة الواقعة إلى اجلنوب من القدس قريبا من مديتة بيت

حلم (داخل وخارج حدود البلدية للقدس) تقليديا بزراعة كروم العنب وأشجار
الزيتون والقمح والشعير والفواكه .وبعد النكبة الفلسطينية عام  ،1948مت
تسليم القرية إلى إسرائيل طبقا لشروط اتفاقية الهدنة األردنية -اإلسرائيلية التي
وقعت بتاريخ  3نيسان (ابريل)  1949والتي نصت على أن خط احلدود اجلنوبية
للقدس يسير على طريق السكة احلديدية القدس-يافا شماال حيث تقع قرية
الوجلة (اآلن يوجد مكانها موقع حديقة احليوان التوراتية في القدس) .وقد هجر
السكان منازلهم وانتقلوا جنوبا إلى داخل احلدود األردنية حيث تقع أجزاء كبيرة
من أراضيهم .ومبا أنهم متتعوا مبكانة الالجئني التابعني لوكالة الغوث الدولية
(األنروا) ،انتقل الكثير منهم لإلقامة في (مخيم الدهيشة) أو (مخيم شعفاط)
لالجئني الفلسطينيني.

إلى ذلك ،فان املسار املعدل للجدار الفاصل الذي أقر من قبل مجلس الوزراء
اإلسرائيلي بتاريخ  30نيسان (ابريل)  2006حاصر (قرية الوجلة) مما تركها
محاطة بسياج مع وجود طريق مرور واحد فقط مير عبر معبر مستوطنة (هار
غيلو) حتت السيطرة اإلسرائيلية.
وبتاريخ  17شباط (فبراير)  ،2009رفض مجلس القدس للتخطيط اللوائي
مشروع البلدية لتخطيط املنطقة مع مشروع خطة أخرى ملنطقة حي البستان في
حي سلوان والتي كانت ستمنح السند القانوني ملئات املنازل ،ألن املجلس
املذكور رفض أن يعطي شرعية جماعية للبناء “غير القانوني”.

* مستوطنة هارحوما على جبل أبو غنيم

كان جبل أبو غنيم عبارة عن تلة مغطاة باألشجار عند احلدود البلدية اجلنوبية
للقدس ،وكانت ملك ًا خاص ًا لعائالت فلسطينية من بيت ساحور ،وبيت حلم،
وصور باهر ،وأم طوبا .في العام  ،1968قامت بلدية القدس الغربية بتصنيف
املنطقة على أنها “منطقة خضراء” – مما قيد التطوير والبناء من أجل احملافظة

جبل أبو غنيم قبل بناء مستوطنة هار حوما

ارضي قرية الوجلة

وبعد حرب حزيران (يونيه) عام  ،1967ضمت اسرائيل أراضي القرية ضمن
حدود بلدية القدس املوسعة ،حيث قامت احلكومة اإلسرائيلية “بضمها” بشكل
غير قانوني ،وأصبح ما يقرب من كامل أراضي القرية اجلديدة داخل حدود
مدينة القدس وبقية األراضي أصبحت جزء ًا من إسرائيل وتقع على اجلانب
اآلخر من اخلط األخضر .لكن وبالرغم من “ضم” األراضي ،لم يتم استيعاب
او االعتراف بالسكان ،وبذلك لم يتم احتسابهم في عملية اإلحصاء وتعداد
السكان التي قامت بها إسرائيل في العام  .1967ونتيجة لذلك ،تسلم املواطنون
(السكان) بطاقات “هوية الضفة الغربية” بد ً
ال من بطاقات “هوية القدس” التي
من املفترض انها من “حقهم القانوني” بعد ضم اراضيهم حلدود البلدية.
ويعتمد حاليا ما يقرب من ( )2.000مواطن فلسطيني في قرية الوجلة ،وبالرغم
من إقامتهم في القدس احملتلة ،يعتمدون على السلطة الفلسطينية فيما يتعلق
بكافة اخلدمات ألن وزير الداخلية اإلسرائيلي ما زال يرفض منحهم بطاقة اإلقامة
الدائمة في القدس “الهوية املقدسية” حسب “القانون االسرائيلي” هذا ويطوق
ويحيط بانحاء القرية مستوطنات يهودية من كافة االجتاهات (هار غيلو وبيتار
عليت).
في حني مت إطالق مشروع مستوطنة “نوف يائيل” (تسمى أحيانا جيفعات
يائيل) في حزيران (يونيه) من عام  2004بهدف توفير ( )13.600وحدة سكنية
إلى ما ال يقل عن ( )60.000مستوطن على ( )4.110دومنات والربط مع
القدس وكتلة (غوش عتصيون) االستيطانية .ونصف األراضي قيد النقاش
تقع ضمن حدود املدينة والنصف اآلخر موجود داخل اخلط األخضر .وتدعي
وزارة الداخلية اإلسرائيلية أن األرض التي تقع عليها املستوطنة مت شراؤها من
قبل (هيمنوتا) ،فرع الصندوق القومي اليهودي ،التي أكدت ادعاء “امللكية”
لكنها نفت أية عالقة مبشروع املستوطنة .وهناك ادعاءات بأن اخلطة هي عبارة
عن مبادرة خاصة (على أساس أن بيع األراضي مت باستخدام وثائق مزورة).
لكن تشير احلملة اإلسرائيلية لهدم املنازل في املنطقة أن خطة (نوف يائيل) كانت
برعاية وإقرار احلكومة اإلسرائيلية.
وفي نفس الفترة تقريبا عند إطالق مشروع املستوطنة ،أقيم حاجز قرية الوجلة
العسكري (وحتول الحقا بتاريخ  19شباط (فبراير)  2006إلى ممر حدودي طبقا
ألمر عسكري إسرائيلي ،وأدى أيضا إلى مصادرة ما يقرب من ( )40دومن ًا من
أراضي (قرية الوجلة) من أجل السماح ببناء مواقف ومباني املعبر اجلديد .إضافة
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على التنوع البيئي .لكن إسرائيل صادرت اجلبل في العام  1991من أجل بناء
مستوطنة جديدة .وبعد أن أعلنت احلكومة اإلسرائيلية في شباط (فبراير)1997
أنه سيتم بناء ( )6.500وحدة سكنية يهودية الستيعاب ما بني ()30.000
و( )40.000إسرائيلي في املوقع وبعد أن بدأت عمليات البناء في الشهر
الذي تبعه ،وأدت االحتجاجات الفلسطينية على ذلك إلى انهيار “محادثات
السالم” .وبسبب الضغط الدولي الشديد ،مت جتميد البناء في املوقع .وبعد
بضعة أشهر ،حاولت احلكومة اإلسرائيلية تهدئة األمور من خالل تقدمي عرض
لبناء ( )3.000شقة سكنية و( )400وحدة سكنية ممولة من قبل احلكومة في حي
(صور باهر) العربي املجاور .وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر)  ،1998بدأت
إسرائيل عملية جتريف وتسوية اجلبل وأعلنت عن طرح مناقصات وبدأت عملية
بناء الشقق السكنية في شهر آب (أغسطس)  .1999في شهر تشرين الثاني
(نوفمبر)  ،2000بدأت بلدية القدس الغربية بالتخطيط لبناء ( )4.000وحدة
سكنية إضافية (هارحوما ب) وفي شهر كانون الثاني (يناير) ،2002انتقلت أول
مجموعة من املستوطنني للسكن هناك.

عمليات البناء املستمرة في جبل ابو غنيم /مستوطنة هارحوما

وفي شهر كانون الثاني (يناير)  ،2007أقرت وزارة اإلسكان والبناء اإلسرائيلية
بناء أول ( )983وحدة سكنية في املستوطنة اجلديدة (هارحوما ج) إلى الغرب
من (هارحوما) وجنوب (دير مار الياس) .إضافة إلى ذلك ،يتم التخطيط ملنطقة
سكنية جديدة (خربة مزمورية – هارحوما د) جنوب شرق (هارحوما) وتنص
اخلطة على توسيع (هارحوما) لتصل إلى احلدود البلدية .لكن هناك شكوك ًا
حول إمكانية حتقيق اخلطة على أرض الواقع بعد القرار الذي اتخذه املدعي العام
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للحكومة (مناحيم مزوز)
في شباط (فبراير) 2005
حيث قال انه “مينع تطبيق
قانون “أمالك الغائبني”
داخل حدود القدس”.
وتشير اخلطة الكبرى
للقدس  2000التابعة
إعالن هار حوما
لبلدية القدس الغربية
أخيرا إلى توسيع مستوطنة (هارحوما) بنسبة (( )%28ما يقرب من 1.410
دومناً) بحيث متتد في نهاية املطاف على ما يقرب من ( )2.500دومن من
األراضي (أريج ،املكانة اجليوسياسية حملافظة القدس ،كانون األول (ديسمبر) .)2006
وبعد فترة وجيزة من انعقاد مؤمتر أنابوليس ،بتاريخ  4كانون األول (ديسمبر)
 ،2007أصدرت السلطات اإلسرائيلية مناقصات من أجل بناء () 307منازل
جديدة في مستوطنة (هارحوما) ،وفي نهاية نفس الشهر ،كشفت منظمة “حركة
السالم اآلن” أن موازنة إسرائيل للعام  2008تضمنت  50مليون شيكل إسرائيلي
جديد لبناء ( )500وحدة سكنية جديدة في املستوطنة .وطالب وزير اإلسكان
اإلسرائيلي مستوطنة (زئيف بوييم) في شهر شباط (فبراير)  2008إقرار بناء
( )360وحدة سكنية إضافية في هارحوما وأعلن في مطلع شهر حزيران(يونيه)
 2008مناقصات لبناء ( )121وحدة سكنية .وبتاريخ  9متوز (يوليو)  ،2008مت
تقدمي خطة مستوطنة (هارحوما ج) من أجل بناء ( )910وحدات سكنية جديدة
جنوب وشرق خط البناء احلالي للمراجعة العامة .والقضية املرتبطة باملوضوع
والتي تثير القلق أن  -خالفا ألمر املدعي العام اإلسرائيلي– أجزاء كبيرة من
األراضي املخصصة للبناء اإلضافي في مستوطنة هارحوما تعود إلى فلسطينيني
من منطقتي بيت حلم وبيت ساحور الذين صنفوا على أنهم “غائبني” بعد حرب
حزيران (يونيه)عام .1967
ولغاية العام  ،2008استوعبت مستوطنة هارحوما ما يقرب من ()4.000
عائلة ،باإلضافة إلى رياض أطفال ومراكز رعاية نهارية ومدارس وعيادات
ومراكز تسوق .وطبقا لتقرير صدر عن دائرة شؤون املفاوضات (كانون األول
(ديسمبر)  ،)2008مت إقرار خطط بلدية لبناء ( )2.653وحدة سكنية في
مستوطنة (هارحوما) في الفترة ما بني مؤمتر أنابوليس وشهر تشرين الثاني (نوفمبر)
 2008فقط .وفي شهر شباط (فبراير)  ،2008أقرت البلدية الفلسطينية ()14
وحدة سكنية جديدة ومبنى عام (هآرتس 12 ،شباط (فبراير) .)2009

* موجز لتطورات أخرى
مستوطنة راموت

بتاريخ  28كانون
الثاني (يناير) ،2008
كشف عن مشروع
“تخطيط وتنظيم”
لبلدية القدس وطرح
للمراجعة العامة إلى
خطط بناء 1.300
وحدة سكنية ،منها
وحدات
()105
سكنية خارج اخلط
مستوطنة راموت
األخضر .وتهدف
اخلطة إلى سد الفجوة العمرانية بني مستوطنة راموت وقرية بيت اكسا .وطبقا
إلى تقرير صادر عن دائرة شؤون املفاوضات الفلسطينية (كانون األول (ديسمبر)
 ،)2008أنه مت إقرار مخططات بلدية لبناء ( )338وحدة سكنية في الفترة بني
مؤمتر أنابوليس وشهر تشرين الثاني (نوفمبر)  2008في حني يوجد ()1.600
وحدة سكنية تنتظر اإلقرار واملوافقة النهائية .أضف إلى ذلك ،وبتاريخ 12
كانون األول (ديسمبر)  ،2008حتدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن خطط
تابعة لوزارة اإلسكان وإدارة أراضي إسرائيل إلصدار ( )745مناقصة في العام
 2009لصالح مستوطنة راموت.
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مستوطنة رامات شلومو (أيضا تعرف باسم ريخس شعفاط)
وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط
واإلسكان التابعة لبلدية القدس
الغربية بتاريخ  13حزيران
(يونيه)  2008على بناء 1.300
وحدة سكنية على قطعة أرض
مخصصة “كمناطق خضراء”
مستوطنة رامات شلومو
للحفاظ على التنوع البيئي.

مستوطنة بسغات زئيف

في شهر نيسان (ابريل) ،2008
أعلنت احلكومة اإلسرائيلية
عن خطط لبناء ما ال يقل عن
( )600وحدة سكنية وطبقا
لتقرير صادر عن دائرة شؤون
املفاوضات في شهر كانون
األول (ديسمبر)  ،2008فقد
مت إقرار مخططات بلدية لبناء
مستوطنة بسغات زئيف
( )759وحدة سكنية في الفترة
ما بني مؤمتر أنابوليس وشهر تشرين الثاني (نوفمبر) .2008

مستوطنة تلبيوت الشرقية

طبقا لتقرير دائرة شؤون
املفاوضات الفلسطينية (كانون
األول (ديسمبر)  ،)2008أقر
بناء ( )620وحدة سكنية في
الفترة ما بني مؤمتر أنابوليس
وشهر تشرين الثاني (نوفمبر)
 ،2008في حني هناك ()104
مستوطنة تلبيوت الشرقية
وحدات تنتظر املوافقة النهائية.
وفي شهر شباط (فبراير)  ،2009بدأت إسرائيل ببناء – أقرت مبدئيا في عام
 – 2000ما يزيد عن ( )60وحدة سكنية جديدة في مبان تصل إلى سبعة أو
ثمانية طوابق في كل مبنى لليهود “املتدينني” .وقد مت الترويج للمشروع كجزء
من تطوير تلبيوت الشرقية على الرغم من أن موقع البناء البالغة مساحته ()3.5
دومن ًا محاط من ثالثة جوانب بحي السواحرة الفلسطيني .وجتدر اإلشارة إلى
املفارقة العجيبة أنه ال يسمح للفلسطينيني البناء في حي السواحرة ألكثر من مبنى
مكون من ثالث شقق وطابقني لكل دومن.

مستوطنة جفعات هماتوس

في شباط (فبراير) ،2008
كشف مدير املدينة في
بلدية القدس الغربية
(يائير معيان) عن مشروع
مخطط لبناء “جفعات
هماتوس” وهي عبارة
عن “قرية” مكونة من
منازل متنقلة توفر مساكن
مستوطنة جفعات هماتوس
لليهود اإلثيوبيني منذ العام
 .1991ويذكر أن موضوع قضية “امللكية” معقد حيث يرتبط به كل من الطرف
اإلسرائيلي والفلسطيني ،باإلضافة إلى ممتلكات الكنيسة ،ويبدو انه لن يتم تنفيذ
املخطط في القريب العاجل .لكن مت تقدمي خطط لبناء ما مجموعه ()3.150
وحدة سكن من أصل  4.000وحدة سكنية للمراجعة العامة في آذار وأيار
(مارس ومايو)  .2008وفي متوز (يوليو)  2008أقرت عملية بناء ()2.500
وحدة سكنية .واحلي املقترح بتصميم من قبل “إدارة أرض إسرائيل” سيتضمن
مبان عالية وطريق ًا التفافي ًا ليربط مستوطنتي غيلو وهارحوما املجاورتني وستفصل
بيت صفافا عن املناطق الفلسطينية.

1515

القدس

النشاط االستعماري والسياسات والممارسات اإلسرائيلية
مستوطنة هار غيلو

في شهر آب
(أغسطس) ،2004
أقرت إدارة أراضي
إسرائيل خطط بناء
لصالح هار غيلو
(التي أقيمت في
العام  1972على
أراض تعود إلى
(بيت جاال وقرية
الوجلة) وتتضمن
توسيع مستوطنة هار جيلو
اخلطط بناء 200
وحدة سكنية كجزء من املرحلة األولى من اخلطة اإلجمالية لبناء ( )1.084شقة
مكونة من طابقني .أعمال بناء ( 286وليس  )200وحدة سكنية بدأت في نيسان
(ابريل)  2005ومت االنتهاء من األعمال في العام  .2008وتتضمن املرحلة
الثانية بناء  480شقة من طابقني قيد البناء حاليا ومتوقع االنتهاء منها بحلول
عام  .2012وهناك خطط مشابهة للمرحلة الثالثة ،حيث تقتضي بناء ()318
شقة من طابقني في املستقبل القريب .إضافة إلى ذلك ،وبسبب مسار اجلدار
الفاصل الذي يتم بناؤه في اجلوار ،ستكون هناك أراض إضافية جزء من منطقة
املستوطنة.

مستوطنة غيلو

في أواخر عام
 ،2007أصدرت
إسرائيل مناقصات
لعدد غير محدد
من مشاريع البناء
التي ستؤثر على
أحياء بيت صفافا
و ا لشر فا ت .
إلى
باإلضافة
ذلك هناك عدد
من مشاريع تطوير
مستوطنة جيلو (مع نفق طريق في الصدارة)
القطاع اخلاص قيد
التنفيذ في مستوطنة غيلو .وبتاريخ  16آذار (مارس)  ،2008مت منح مناقصات
إلى ( )75وحدة سكنية ،وفي نهاية عام  ،2008يوجد ( )150وحدة سكنية
بانتظار طرحها للمراجعة العامة ،باإلضافة إلى ( )850وحدة سكنية إضافية
في مرحلة التخطيط .وفي مطلع شهر آذار (مارس)  ،2009أعلنت احلكومة
اإلسرائيلية عن خطط ملشروع إسكان ضخم لبناء ( )2.750وحدة سكنية في
مستوطنة غيلو ،وسيتم بناء ( )860وحدة سكنية في املرحلة األولى.

المشروع االستيطاني خارج الحدود البلدية
(القدس الكبرى)
باإلضافة إلى توسيع املستوطنات داخل احلدود البلدية (مع وجود ما يقرب من
 190.000مستوطن إسرائيلي) ،تستمر إسرائيل بالسعي نحو خطة “القدس
الكبرى” (بإضافة  96.000مستوطن) .واخلطة عبارة عن مفهوم سياسي يتبع
رؤية مدينة القدس الكبرى وضواحيها لتغطي ما يقرب من  %30من الضفة
الغربية من منطقة رام الله (شماال) إلى اخلليل (جنوبا) ومنطقة أريحا (شرقا)
وبيت شيمش (غربا) .إجمالي املنطقة املعنية تصل إلى  440كم مربع ،منها أقل
من الربع يقع في احلدود اإلسرائيلية ما قبل العام  .1967وقد أظهرت دراسات
وحتليالت “حركة السالم اآلن” أن هناك خطط بناء ستضاعف حجم املستوطنات
في املنطقة ،مبا يتضمن جفعات زئيف/أغان هيالوت ،عطاروت/قلنديا ،جيفا
بنيامني (آدم) ،ومعاليه أدوميم.E-1/
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* مستوطنة جفعات زئيف  -مستوطنة أغان هيالوت

مت إقرار حي أغان هيالوت (حوض الغزال) إلى الغرب من مستوطنة “جفعات
زئيف” ألول مرة في العام  1999وبدأت إدارة أراضي إسرائيل ببيع قطع من
األرض لبناء ( )546وحدة سكنية .وقام بعض املتعهدين من أصل  11مقاو ً
ال ممن
حصلوا على تكليف البدء بأعمال البناء ،لكن االهتمام بهذا املخطط كان ضعيف ًا
الن املوقع بعيد عن مستوطنة “جفعات زئيف” وينقصها البنية التحتية ،وميكن
الوصول إليها فقط عبر طريق رقم  443فقط ،األمر الذي يجعلها تتعرض للهجمات
بشكل أكبر وألن
هذا الطريق يؤدي
مستوطنة
إلى
“موديعني” التي
تتنافس
كانت
على املشترين.
وإضافة إلى كل
ذلك ،كان هناك
الضغط األمريكي
باجتاه وقف البناء
مستوطنة جفعات زئيف
وجمد املشروع في
عام  .2000وبالرغم من ذلك قام الفلسطينيون من قرية بيت سوريك املجاورة
في العام  2003بتقدمي اعتراض لكن احلكومة االسرائيلية بررت مسار اجلدار
الفاصل عبر املنطقة بحجة احلاجة حلماية املستوطنة – أغان هيالوت .وفي شهر
آذار (مارس)  ،2008أي بعد ثالثة أشهر من انعقاد مؤمتر أنابوليس ،أعلنت
وزارة اإلسكان اإلسرائيلية عن خطط لبناء ما يقرب من  2.000وحدة سكنية
جديدة في املستوطنة ،مبا يتضمن ( )750وحدة سكنية في أغان هيالوت حيث
بدأت أعمال البناء بعد شهر من اإلعالن.
وسيصبح احلي اجلديد،
الذي يبعد نحو ثالثة
كيلومترات عن “جفعات
زئيف” ،عمليا مستوطنة
جديدة في الضواحي
التي ستوسع احلدود
الغربية ملجمل الكتلة
االستيطانية هناك.

مستوطنة أغان هيالوت

* مستوطنة عطاروت  /مطار قلنديا

بتاريخ  22شباط (فبراير)  ،2007نشرت صحيفة “هآرتس” تقريرا يتعلق
بخطط إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنة لليهود املتدينني تتضمن  11.000وحدة
سكنية بالقرب من مطار قلنديا ومنطقة مستوطنة عطاروت الصناعية .ويكشف
التقرير أيضا خطط ًا لربط تلك املنطقة عبر نفق – مير حتت كفر عقب واجلدار
الفاصل – مع مستوطنة كوخاف يعقوف إلى الشرق من مدينة رام الله .وفي
شهر كانون األول (ديسمبر)  ،2007أعلن وزير اإلسكان اإلسرائيلي زئيف
بوييم أن وزارته “تدرس بناء حي يهودي جديد يتضمن  10.000شقة في
مستوطنة عطاروت” .لكن وبسبب الضغط األمريكي حتديدا ،وضعت اخلطة
“قيد الدراسة” .وهذه ليست املرة األولى التي تتصدر املنطقة عناوين الصحف
كموقع محتمل ملخطط استيطاني جديد ،ومن احملتمل أن تبرز اجلهود مرة أخرى
لتنفيذ اخلطة .وفي حال حصلت املصادقة على اخلطة ،فان هذا سيعني ضمان
إسرائيل السيطرة الكاملة على القدس .ويخرج اجلدار الفاصل حاليا منطقة
عطاروت الصناعية ليبقيها جزء ًا من القدس اإلسرائيلية ،ويبقي مخيم قلنديا
لالجئني واملنطقة احمليطة ،مبا فيها أحياء كفر عقب ومنطقة فندق سميراميس
داخل الضفة الغربية .وتوصي اخلطة الكبرى للقدس  2000أن تصبح مستوطنة
“عطاروت” املنطقة الرئيسية للصناعات التقليدية في القدس الشرقية ،وتدعو
إلى نقل ورشات العمل وتصليح املركبات وأعمال قطاع املركبات من واد اجلوز
إلى مستوطنة عطاروت.
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مستوطنة كوخاف يعقوب

حي كفر عقب

مخيم قلنديا

مطا

ا الق

ندي

ر قل

دمي

حاجز قلنديا
العسكري

مستوطنة عطروت
قرية

جبع’

* مستوطنة نيفي يعقوب و مستوطنة جيفع

أقيمت مستوطنة جيفع بنجامني (أيضا يشار إليها باسم آدم) في العام  1984وهي
تبعد حوالي ( )2كم شمال احلدود البلدية للقدس وحوالي ( )6.5كم عن اخلط
األخضر .وتقع خارج (إلى الشرق) اجلدار الفاصل لكن جزء مهم من املنطقة
اخلاضعة لها إلى الغرب من املنطقة املبني عليها موجودة على اجلانب اإلسرائيلي من
اجلدار .وهي تشكل كتلة متواصلة مع مستوطنة نيفي يعقوب الواقعة داخل احلدود
البلدية للقدس الشرقية .إن توسيع املستوطنة من خالل إضافة ( )1.500وحدة
سكنية (اخلطة رقم  )3/240هو عمليا توسيع مستوطنة نيفي يعقوب التي سيرفق
بها احلي اجلديد والهدف هنا يكمن في ربط مستوطنة جيفع بنجامني إلى الشرق،
وعمليا توسيع حدود القدس داخل الضفة الغربية .ومعظم األراضي املعلن عنها
في اخلطة أعلن عنها كأراضي دولة – على حساب األراضي التي تعود إلى قرية
حزما الفلسطينية .وقد كشف عن التقرير ألول مرة في شهر آذار (مارس) 2007

وبعد عام أعلنت بلدية القدس الغربية عن خطط لبناء ( )400وحدة سكنية جديدة
في نيفي يعقوب وطبقا لتقرير صادر عن دائرة شؤون املفاوضات الفلسطينية في
كانون األول (ديسمبر)  ،2008مت تقدمي مخطط يتضمن ( )393وحدة سكنية
للمراجعة العامة منذ مؤمتر أنابوليس وهي بانتظار املوافقة النهائية .وفي شهر
شباط (فبراير)  ،2009اقر وزير الدفاع (أيهود باراك) موضوع إقامة مستوطنة
جديدة (بشكل مبدئي) تتضمن ( )250منز ً
ال بجوار مستوطنة آدم وباملقابل يتم
إخالء بؤرة ميغرون االستيطانية غير القانونية بالقرب من رام الله حيث سيتم نقل
( )45عائلة التي كانت مقيمة في بؤرة ميغرون إلى احلي الذي لم يشيد بعد.
وتتضمن املرحلة األولى من املشروع ( )50منز ً
ال لكن قبل البدء في أي أعمال
بناء ،يجب إعداد وإقرار خطة (خطة رقم  )14/2/240لبناء ( )1.380وحدة
سكنية.

جبع

خطة 14/2/240

الرام

خطة 3/240

مني

بنيا

يفا
ج
طنة دم)
و
(آ

مست

مستوطنة النبي يعقوب
جدار الفصل االسرائيلي

حزما
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* مستوطنة معاليه أدوميم وخطة E-1
أقيم جدار الفصل االسرائيلي مسافة ( )15كم داخل الضفة الغربية ،شمال

شرق القدس ،من أجل ضم كامل كتلة “معاليه أدوميم” االستيطانية ،حيث
تتابع إسرائيل اخلطط لتوسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” ثالثة أضعاف احلجم
احلالي (اآلن هناك أكثر من  33.000مستوطن) من خالل تطوير املنطقة باجتاه
الشرق وربطها بالقدس .وفي حني تصل مساحة البناء احلالي في مستوطنة معاليه
أدوميم ما يقرب من ( )7كم مربع ،فان اخلطة البلدية تغطي ما مجموعه ()55
كم مربع ومتتد إلى تقريبا منطقة البحر امليت ،وتتضمن إلى الشمال منطقة E-1
مبساحة ( )12كم مربع املتنازع عليها( .ب .ريكاسيويز/د .فيدال“ ،القدس :ملن هذه املدينة
الذهبية؟” مجلة ملوند دبلوماتيك ،شباط (فبراير) )2007

وفي حال مت تنفيذ اخلطة ،ستعمل خطة  – E-1املسماة (ميفاسيريت أدوميم)
على قطع الضفة الغربية إلى قسمني ،مما يجعل من املستحيل إقامة دولة فلسطينية
ذات تواصل جغرافي .وفي ظل تنفيذ هذه اخلطة ،فإنه يصبح من املستحيل
الوصول إلى “اتفاقية” حول احلدود الدائمة ،وستقضم اخلطة املساحة األخيرة
من األراضي املفتوحة املتوفرة للسكن والتطور العمراني الفلسطيني.
وفيما جمدت خطة  – E-1للمرحلة احلالية – وتوقف تنفيذها ألسباب سياسية،
إال أن بناء مبنى مقر الشرطة اللوائية ملنطقة “يهودا والسامرة” اجلديد في منطقة
 E-1بدأ في آذار (مارس) ( 2006أنظر القسم عن حي رأس العامود) ،وقد مت
االنتهاء من البناء وينظر إلى ذلك
كخطوة إستراتيجية الستمرار
السيطرة على املنطقة ألسباب
التوسع والتطوير اليهودي
املستقبلي .وفي حال لم تصل
رسالة واضحة من الواليات
املتحدة مفادها “ابعدوا أيديكم
عن املنطقة” ،فانه يتوقع أن تسير
إسرائيل قدما في خططها بدون مقر الشرطة اللوائية ملنطقة "يهودا والسامرة" اجلديد في
منطقة E-1
أي رادع.
وقد كشف تقرير جديد صادر عن “حركة السالم اآلن” أن وزارة اإلسكان
اإلسرائيلية أقرت خطط ًا مفصلة لبناء ( )1.708وحدات سكنية في مستوطنة
“معاليه أدوميم” وأعدت خطط لبناء ( )5.700وحدة سكنية إضافية .باإلضافة
إلى ذلك ،تتطلع اخلطة الكبرى نحو إضافة ( )6.000وحدة سكنية من أجل
توسيع املستوطنة لتستوعب ( )104.000مستوطن( .حركة السالم اآلن ،خطة
وزارة اإلسكان للضفة الغربية ،آذار (مارس) .)2009
وفي تطور مرتبط بالقضية ،أقر وزير الداخلية (ايلي يشاي) بتاريخ  3أيار (مايو)
 2009توصيات جلنة وزارية خاصة من أجل توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” مبا
مجموعه 12.000دومن وإضافة 6.000وحدة سكنية إلى اجلنوب من املستوطنة.
ومن خالل ذلك ،سيتم ربط مستوطنة كيدار املجاورة التي تضم ( )800مستوطن
في
إسرائيلي
الوقت احلالي إلى
مستوطنة “معاليه
أدوميم” ،وفي
املطاف
نهاية
ستضم مستوطنة
كيدار إلى بلدية
مستوطنة “معاليه
أدوميم” .إن تنفيذ
هذه اخلطة سيؤثر
عمليات البناء اجلارية في معاليه أدوميم
أيضا على مسار
جدار الفصل االسرائيلي حيث سيكون هناك جدار واحد يحيط باملستوطنتني
(مقارنة التوصية احلالية التي تتحدث عن جدارين منفصلني).
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خطة  – E-1ميفاسيريت أدوميم

خطة  ،E-1التي ينتظر أن تنفذ ،تتعلق ببناء حي إسرائيلي كبير جديد
داخل املمر األرضي الضيق والبدائي الذي يسير إلى الشرق من القدس
وهو جزء من الضفة الغربية (أنظر صفحات اخلريطة  .)13-12وتتعامل
اخلطة مع  12.000دومن ( 12كم مربع) من األراضي ،وجزء كبير من
هذه األراضي هي ملك خاص للفلسطينيني .وقد أعلنت إسرائيل عن
معظم املنطقة على أنها “أراضي دولة” في الثمانينيات (أي األرض التي ال
ميلكها أي فرد وهي ملك للدولة).
وفي العام  ،1994قام (اسحق رابني) بتوسيع حدود (معاليه أدوميم) من
أجل ضم منطقة  ،E-1لكن امتنع عن تنفيذ أي بناء طبقا للتفاهم مع اإلدارة
األمريكية على أن يتم حتديد مصير هذه املنطقة في إطار عملية السالم.
حاولت حكومة نتنياهو ( )1999-1996أن تسرع في تنفيذ خطة E-1
لكن لم تقر بشكل رسمي .هذا وقد امتنع رئيس الوزراء (أيهود باراك)
الذي دعم اخلطة وضع اخلطة الحقا على طاولة املفاوضات في طابا في
مطلع عام  ،2001عن إعطاء الضوء األخضر لبدء تنفيذ البناء.
وفي العام  ،2002وقع وزير الدفاع (بنيامني بن اليعيزر) اخلطة الرئيسية
ملنطقة  ،E-1وحتولت إلى “قانون” ،ولكن وبسبب االعتراضات األمريكية
حتديدا ،لم يحصل أي تقدم في املوضوع لغاية منتصف عام  2004عندما
بدأت احلكومة اإلسرائيلية برئاسة (شارون) بأعمال البنية التحتية (أعمال
التجريف وإزالة الركام) .واعتبرت هذه األعمال غير قانونية بسبب عدم
وجود خطة رئيسية ،وبذلك لم يتم إصدار أية تصاريح .وفي نيسان
(ابريل)  ،2005أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن اخلطة التي تتضمن
( )3.500وحدة سكنية الستيعاب لغاية ( )20.000مستوطن وفندق
ومنطقة صناعية ومبان جتارية وترفيهية.
وأفادت صحيفة “هآرتس” مؤخر ًا أن إسرائيل استثمرت خالل العامني
املاضيني ما يقرب من  200مليون شيكل إسرائيلي جديد في البنية التحتية
للبناء في منطقة ( E-1هآرتس“ ،إسرائيل تخطط لبناء ممر الضفة الغربية
على أراض متنازع عليها” 1 ،شباط( ،فبراير)  .)2009وفي شهر
آذار (مارس)  ،2009كشفت “حركة السالم اآلن” عن خطط حكومية
ملضاعفة حجم (معاليه أدوميم) ،وبتاريخ  25آذار (مارس) ،أفادت إذاعة
اجليش اإلسرائيلي أن رئيس الوزراء املكلف (نتنياهو) عقد صفقة سرية مع
رئيس حزب يسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرمان) لبناء ( )3.000وحدة سكنية
جديدة في منطقة .E-1

1

E-

مستوطنة
معاليه ادوميم

الزعيم

العيزرية

موقع منطقة E-1
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سياسات وخطط أخرى
* الخطة الرئيسية للقدس
كشف رئيس بلدية القدس السابق (أوري لوبليانسكي) بتاريخ  13أيلول
(سبتمبر)  2004عن مخطط بلدي ملدينة “القدس املوحدة” ،املعروف باسم
اخلطة الرئيسية ( )2000لكي تخدم كخريطة إلزامية حول استعمال األرض،
وكخطة تفصيلية ألغراض مخططات بلدية أخرى .وشملت اخلطة إضافة ما
مجموعه ( )65.000وحدة سكنية إلى مستوطنات قائمة لغاية عام (.)2020
إن الهدف “املعلن” للخطة هو خلق تركيبة سكانية بحيث يشكل فيها اليهود
ما نسبته ( ،)%70والفلسطينيون ما نسبته ( )%30من سكان املدينة .وتشمل
احملاوالت للمناورة جغرافيا ودميوغرافيا من أجل مواجهة الظاهرة احلالية،
والتي تعكس نسبة سكانية تصل إلى ( )%60مقابل ( )%40بحلول عام :2020
ويشمل ذلك ( )1بناء جدار الفصل الذي يقصي عشرات آالف الفلسطينيني من
العيش داخل احلدود البلدية؛ ( )2نظام اإلغالق؛ ( )3سياسات هدم البيوت؛
( )4نظام مواصالت مقترح بحيث يتجاهل مصالح التخطيط الشرعية للسكان
الفلسطينيني ،و( )5مصادرة أراض وممتلكات فلسطينية خاصة (من خالل
محاوالت تطبيق قانون “أمالك الغائبني” لعام  .)1950وتوفر اخلطة الرئيسية
إقامة املزيد من املستوطنات اليهودية (على سبيل املثال ،مستوطنتني إضافيتني
بالقرب من مستوطنة هارحوما) وأعدادا كبيرة أخرى من املؤسسات اليهودية
احلكومية .وسيترتب على ذلك مصادرة إضافية لألرض الفلسطينية ،وإعاقة
التنمية الفلسطينية ،وجتاهل املطالب الفلسطينية املتعلقة باإلسكان ،باإلضافة
إلى تقطيع األوصال وعزل الضواحي الفلسطينية عن بعضها البعض وكذلك عن
الضفة الغربية .كما تغفل اخلطة تقدمي أية مناطق صناعية ،جتارية ،خدماتية أو
تطويرية جديدة في القدس الشرقية ،في حني تقترح في الوقت نفسه الغاء املنطقة
الصناعية في (حي واد اجلوز) وتخصيص قطعة واسعة من األرض ما بني (حي
جبل املكبر) و(حي الثوري) “كمحمية طبيعية” (لتعيق بالتالي أي تطور فلسطيني
مستقبلي في هذه املناطق).

خطة صافدي -موضوعة على الرف ولكن....

جرت املبادرة إلى هذه اخلطة ،والتي حتمل اسم املهندس املعماري (موشيه
صافدي) ،من قبل دائرة أراضي إسرائيل وسلطة تطوير القدس خالل
فترة والية (أيهود أوملرت) كرئيس لبلدية القدس الغربية .وهي تدعو
إلى بناء ما يقرب من ( )20.000وحدة سكنية على تالل ممتدة على
( )24.200دومن غربي القدس ،باإلضافة إلى بناء طرق إضافية خلدمة
األحياء اجلديدة .وعلى الرغم من املعارضة القوية من جانب نشطاء حماية
البيئة ،والتقرير الصادر عن محقق مستقل (تومر غوثالف) ،والذي وجد
أنه باإلمكان بناء ما عدده ( )45.500وحدة سكنية على أراض احتياطية
قائمة في القدس لتلبية احتياجات السكن في املدينة لغاية عام (،)2020
قررت جلنة التخطيط والبناء الوطنية في  6شباط (فبراير)  2007إلغاء
اخلطة .وترتب عن ذلك آثار رئيسية على الفلسطينيني إذ يتركز التوسع
اليهودي حاليا في أراضيهم ،والبناء في (هارحوما) خير مثال على ذلك.

* شبكة الطرق

تقوم إسرائيل حاليا ببناء شارع (طوق القدس) على مشارف املدينة ،الهادف إلى
تعزيز املستعمرات /املستوطنات اإلسرائيلية وربطها بالقدس الغربية .كما أنه
سيضم كتلتي (غفعون وبنيامني) االستيطانيتني إلى شمال القدس ،وسيطوق القدس
الشرقية من أجل تكريس السيطرة اإلسرائيلية على األجزاء الفلسطينية احملتلة من
املدينة .ويشمل طريق الطوق على مقطعني رئيسيني ،طريق شرقي وآخر غربي ،إلى
جانب ثالثة امتدادات وهي :طريق القطار في اجلنوب ،طريق رقم ( )9في املركز،
وطريق رقم ( )20في الشمال ،والذي يشق مركز حي بيت حنينا .وباستثناء جزء
بطول ( )11.5كيلومتر من شارع الطوق الشرقي (أنظر في اخلريطة العامة) ،والذي
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يتطلب بناء ثالثة أنفاق وخمسة جسور ،إذ أنه مير بني العديد من األحياء الفلسطينية
املكتظة بالسكان (حي الزعيم ،حي الطور ،حي رأس العامود ،منطقة العيزرية،
منطقة أبو ديس ،منطقة السواحرة الغربية ،حي القنبر وحي الشيخ سعد إلى صور
باهر) ،إال أن معظم طريق الطوق قد استكمل حاليا .وينطوي على استكمال
حي املشروع مصادرة ما
يزيد عن ( )1.237دومن
من األراضي الفلسطينية
التي تعود إلى فلسطينيني
وهدم العديد من املنازل
الفلسطينية( .دائرة شؤون
املفاوضات في منظمة
التحرير الفلسطينية ،تفتيت
العاصمةالفلسطينية:إحاطة
تخطيط شارع (طوق القدس)
شارع الطوق اإلسرائيلي
بالقدس الشرقية احملتلة ،شباط (مارس) .)2008
إضافة إلى ذلك ،جتري أعمال على قدم وساق إلنشاء طريق شرق القدس
للحصول على حركة تنقل فلسطينية ما بني شمالي وجنوبي الضفة الغربية بحيث
يكون “التفافيا” على القدس الشرقية ،وذلك من خالل نظام أنفاق وشوارع.
ومن احملتمل جدا استخدام إسرائيل حلجة تواجد “مسار متواصل” فلسطيني لكي
تعزز ادعاءها بأن تطبيق خطة  E1ال يترتب عليه تدخ ً
ال في احلياة الفلسطينية.
ومن املثير لالهتمام وجود شارع إسرائيلي مواز لربط مستوطنة (معاليه أدوميم)
بالقدس .وستحرف حركة السير الفلسطينية أكثر بعيدا عن منطقة  E1بواسطة
طريق التفافي آخر جنوب جتمع “أدوميم” االستيطاني.

* جدار الفصل االسرائيلي ،الحواجز العسكرية ونقاط العبور
صادق املجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر بتاريخ  30نيسان (ابريل)  2006على
مسار معدل جلدار الفصل االسرائيلي في منطقة القدس ،مبا في ذلك تغيير موقع
قرية (بيت إكسا) وأراضيها من جزء اجلدار التابع للقدس إلى مجموعة قرى(
بدو/بيت سوريك) في
الضفة الغربية وتطويق
(قرية الوجله) لتعزل
بالتالي القرية عن
أراضيها الزراعية .وفي
حني تدعي إسرائيل
أن جدار الفصل
االسرائيلي يوفر األمن
لسكانها ،إال أنه يجري
إنشاءه فعليا من أجل
إعادة تعريف حدود
جدار الفصل االس رائيلي في ابو ديس
ومالمحها
القدس
الدميوغرافية من خالل زيادة عدد الفلسطينيني املقدسيني القاطنني خلف اجلدار
باحلد األقصى مقابل احلصول على املساحة األوسع من األراضي الفلسطينية على
اجلانب “اإلسرائيلي” وطبقا لذلك ،ينحرف جدار الفصل االسرائيلي عن مسار
اخلط األخضر من أجل ضم مستوطنات إسرائيلية بينما يزيل أحياء عربية مبجموع
سكاني يقدر على األقل
مبا عدده ()60.000
نسمة (حي كفر عقب،
حي مخيم قلنديا ،حي
ضاحية البريد ،قرية
حزما ،حي مخيم
لالجئني،
شعفاط
السالم،
ضاحية
قرية عناتا ،حي
رأس خميس وقرية
جدار الفصل االس رائيلي في حي رأس خميس  /حي شعفاط
الوجله).
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ويصل طول جدار الفصل االسرائيلي املخطط له إلى ( )790كم ،مبا يتضمن
( )167.3كم سيتم بناؤها داخل وفي محيط القدس ( يصطلح عليه “غالف
القدس”) .وفي أواسط عام  ،2008جرى تقدير أن ما نسبته ( )%50من البناء
قد استكمل (عير عميم ،تقدم العمل في جدار الفصل في القدس :متوز(يوليو)
 .)2008ويضم جدار الفصل االسرائيلي في منطقة القدس حاليا وعلى أرض
الواقع ( )228.2كم مربع أو ما نسبته ( )%3.9من الضفة الغربية .وهو سيفصل
أو سيعزل ما يزيد عن ( )230.000فلسطيني مقدسي عن باقي الضفة الغربية،
كما أنه سيفصل على نحو أكبر ما يزيد عن مليوني فلسطيني يقطنون في اجلزء
الشرقي من اجلدار عن القدس الشرقية .وسيضم اجلدار كحقيقة على األرض
ثالث كتل استيطانية إسرائيلية رئيسية احمليطة بالقدس الشرقية وضواحيها –
(غفعون ،أدوميم وعتصيون) -وأراض ملحقة بها وهي ذات ضرورة ملحة من
أجل منو السكان والتنمية االقتصادية الفلسطينية( .دائرة شؤون املفاوضات في منظمة
التحرير الفلسطينية ،جدار أمام السالم :تقييم ملسار اجلدار اإلسرائيلي ،متوز  .)2008وفي أواخر
عام  ،2008رفضت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية دعوى من قبل سكان
فلسطينيني طالبوا فيها إسرائيل بتغيير مسار جدارها الفاصل لكي تبقى أحياءهم-
رأس خميس ،مخيم شعفاط لالجئني ،ضاحية البريد وجزء من قرية عناتا-
داخل املدينة بدل عزلها عن باقي مناطق القدس .وفي قرية الوجله ،حي كفر
عقب /سميراميس ،حي مخيم شعفاط لالجئني ،يفصل اجلدار إما احلي بأكمله
أو جزءا أساسيا منه عن املدينة ،مما يعزل الفلسطينيني ليس فقط عن املدينة بل
عن بعضهم البعض كذلك .ولدى استكمال العمل ،سيكون اجلدار اإلسرائيلي
قد قلص ليس فقط من خيارات التطور املستقبلي للمجموعات السكانية احمللية
الفلسطينية ،بل أنه سيبقي على مناطق شاسعة على شكل “مناطق مفتوحة” أو
محمية “طبيعية” من أجل التوسع املستقبلي للمستوطنات.
ويتوفر حاليا ما عدده
( )12مسارا ومعبرا
للدخول إلى القدس
من الضفة الغربية.
وتقتصر حركة السير
الفلسطينية إلى داخل
القدس فقط من خالل
أربع نقاط معابر واقعة
على اجلدار :وهي ()1
قلنديا من الشمال،
( )2غيلو من اجلنوب،
حاجز قلنديا من الداخل
( )3مخيم شعفاط
لالجئني من الشرق ،و( )4رأس أبو سبيتان (“معبار هزيتيم” باللغة العبرية) ما
بني العيزرية والطور (للمشاة من سكان أبو ديس والعيزرية) .أما املسارات واملعابر
الثمانية األخرى إلى داخل القدس ،والتي هي مغلقة حاليا أمام الفلسطينيني من
الضفة الغربية ،فستبقى مفتوحة للسكان اإلسرائيليني وغير اإلسرائيليني من حملة
تأشيرات دخول سارية املفعول وهي كالتالي :معبر بيتونيا التجاري ،حزما،
الزعيم ،األنفاق على شمال-جنوب الطريق االلتفافي  ،60عني يالو بالقرب من
ّ
مستعمرة غيلو ،ومستعمرة راموت ألون ،وبير نباال -عطاروت .وهنالك خطط
ألربعة مداخل إضافية في حي رأس العامود ،النبي صاموئيل ،حي الشيخ سعد/
حي جبل املكبر؛ وبالقرب من مدينة بيت حلم (ممر مزمورية التجاري؛ مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،حتديث لألوضاع اإلنسانية ،شباط (فبراير)  .)2006وقامت السلطات
اإلسرائيلية في شباط
2009
(فبراير)
بإغالق البوابة املقامة
عند حي ضاحية البريد
وفككت حاجز حي
الرام “العسكري”
 ،والذي شكل املمر
املتبقي الوحيد ما بني
القدس و حي الرام،
األمر الذي يحتم
احلاجز العسكري رأس أبو سبيتان
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على املسافرين
عبر
املرور
حاجز قلنديا
ا لعسكر ي
الذي يعتبر
من أكثر املعابر
ازدحام ًا وتقيد ًا
حلرية املرور.

بوابة مغلقة في حي ضاحية البريد في القدس العربية

* سكة “القطار الخفيف” للقدس -نظام مواصالت “عمومي”

صادقت احلكومة اإلسرائيلية على مشروع “القطار اخلفيف” في عام .1999
ويجري “تسويق” املشروع على أنه ضرورة بيئية واقتصادية من أجل تقليل
االزدحام في القدس وعلى أنه سيخدم كال من املستوطنات اليهودية وأحياء
فلسطينية معينة .غير أنه هنالك بعض الشكوك بأن الهدف األساسي هو ربط
املستوطنات في القدس الشرقية (نفي يعقوب ،بسغات زئيف ،التلة الفرنسية،
معلوت دفنا وراموت) مع مركز املدينة في القدس الغربية.
وتتنافى هذه اخلطة مع
القانون الدولي ،والذي
يشترط ،ضمن أمور
أخرى ،أن “كافة التدابير
التي تتخذها إسرائيل لتغيير
املعالم املادية ،التركيبة
الهيكلية
الدميوغرافية،
انشاء خطوط لسكة “القطار اخلفيف”
املؤسساتية أو مكانة
األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس ال يوجد لها أي مستند قانوني” (قرار مجلس
األمن لألمم املتحدة رقم  465في األول من آذار (مارس) .)1980
إن االتهامات حول الهدف الرئيسي من املشروع ،أال وهو تعزيز االحتالل
وسياسات االستيطان اإلسرائيلية ،وكذلك الضم غير القانوني للقدس الشرقية
مستندة إلى احلقائق التالية:
• يشمل املشروع على جزء من طريق رقم ( ،)60والذي يشكل إحدى الطرق
الرئيسية التي يسلكها الفلسطينيون للوصول إلى القدس ومن أجل السفر ما
بني شمال وجنوب الضفة الغربية.
• لم تشارك السلطة الفلسطينية أو املواطنون والسكان الفلسطينيون في
النقاشات بالرغم من ادعاء املشروع خدمته للفلسطينيني كما اإلسرائيليني
على حد سواء.
• لن يتمكن العديد من املسافرين الفلسطينيني احملتملني (مثل سكان حي
رأس خميس ،حي مخيم شعفاط لالجئني وحي عناتا) من استخدام القطار
اخلفيف ،إذ أنهم واقعني على اجلانب “اخلطأ” من جدار الفصل.
• وعند املوقف الشمالي حلي شعفاط ،حيث توجد قطعة أرض تتألف من
( )50دومن ًا تعود إلى عدة عائالت فلسطينية -والتي حددت حاليا على أنها
“منطقة خضراء” -مت الشروع بتحويلها إلى كراج للسيارات ليوقف فيها
أشخاص مركباتهم ومن ثم يستقلون املواصالت العامة .غير أنه لم يعرض
على أصحاب األرض تعويض مناسب ،كما أنه ال يسمح لهم بناء حوانيت
وبيوت على جزء من األرض كما هو مقترح.
•إنرسومالسفراملقترحة(1.37دوالرأمريكي)،والتيتعتبرمعقولةللمسافرين
اإلسرائيليني ذوي الدخل العالي هي بعيدة كل البعد عن أن تكون معقولة للعديد
من الفلسطينيني والذين يدفعون تقريبا نصف هذا املبلغ لنظام املواصالت
العامة عبر احلافالت الصغيرة( .صحيفة لوموند دبلوماتيك 8 ،شباط (فبراير) )2007
لقد ارتفع استثمار القطاع العام في املشروع من مبلغ أولي مبجموع ()500
مليون شيكل إسرائيلي جديد إلى ( )1.3مليار شيكل إسرائيلي جديد لغاية
نهاية عام  .2007وباإلضافة إلى املشاكل املالية ملشروع القطار اخلفيف ،تواجه
الشركتان الفرنسيتان اللتان تقومان على بنائه مبادرات متعددة داعية للمقاطعة.
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ففي آذار (مارس)  ،2009وعلى سبيل املثال ،توقف مجلس مقاطعة ساندويل
وضواحيها في اململكة املتحدة عن األخذ باالعتبار عطاء (فيوال) للتعاقد ،وفي
نيسان (ابريل)  ،2009خسرت (فيوال) تعاقدا في بوردو فيما صوت مجلس
ستوكهولم اجلماهيري ومجلس مدينة غالوي في ايرلندا ضد جتديد تعاقدات
مدنهم مع (فيوال) .وفي شهر حزيران (يونيه) من العام  ،2009ستستمع
احملكمة العليا نانتيرن لدعوى قضائية مقدمة من جمعية التضامن بني فرنسا
وفلسطني ضد (فيوال) وشركة (ألتسوم) للنقل ،وذلك بخصوص البناء والعمل
في سكة القطار اخلفيف في القدس الشرقية .باإلضافة إلى هذا ،دعت “اللجنة
الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل” إيران إلى إبطال عقود كل من (فيوال)
و(ألتسوم) في البالد( .أدري نيوهوف وعمر البرغوثي“ ،حتويل عبارات الدعم

نظام سكة حديد “القطار اخلفيف”

في عام  ،2000ربحت الشركة الفرنسية ألستوم العطاء الدولي لبناء نظام سكة
احلديد لقطار القدس اخلفيف ،وفي عام  ،2002فازت كونيكس ،وهي شركة
تابعة لشركة فرنسية أخرى تدعى فيوال ،بحقوق التشغيل .وشكلت كلتاهما
الحقا احتاد شركات يدعى “سيتي باس” إلى جانب شركتني إسرائيليتني،
“أشتروم” للبناء و(بوالر) لالستثمار ،باإلضافة إلى مصرفني إسرائيليني،
(هبوعاليم وليئومي) ،وقد مت توقيع العقد في متوز (يوليو) “( 2005مسار
قطار األبرتهايد الكهربائي في القدس” ،ليموند الدبلوماسية 8 ،شباط (فبراير)
 .)2007وبدأ العمل في نيسان (ابريل)  2006وبهدف تشغيل مسلك النقل
األول بطول ( )13.8كيلومتر مبا يتخلله من ( )23محطة وقوف و( )25قطار ًا
ما بني (بسغات زئيف) و(جبل هرتسل) خالل العام  ،2009وذلك خلدمة
حوالي  100.000مسافر يوميا .وهنالك تخطيط إلنشاء ثمانية مسالك في
غضون العام  .2020إال أن (سيتي باس) قامت بتأجيل حتقيق الهدف احملدد
لعام  2009إلى أيلول (سبتمبر)  ،2010وأملح مديرها العام( ،يئير نافيه)،
في شباط (فبراير)  2009إلى إمكانية حصول تأخيرات إضافية.
وعلى عكس سلفه أوري لوبوليانسكي ،يقال ان الرئيس احلالي لبلدية القدس،
(نير بركات)“،يعارض” املشروع بسبب تكاليفه وكذلك نظرا لتزايد التلوث
اجلوي واالختناقات املرورية في املدينة .وفي آذار (مارس)  ،2009نقل على
لسانه عرضه إلغاء املشروع بعد استكمال املسلكني األولني واستبدال ما تبقى
من شبكة سكة القطار املخططة (خمسة مسالك أخرى) بحافلة نقل سريعة.
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إلى مقاطعة فعلية” ،االنتفاضة اإللكترونية 5 ،أيار (مايو)  .)2009وكنتيجة
لهذه املبادرات ،قامت (فيوال) ،والتي كان يفترض بها إدارة نظام “القطار”
في أعقاب بنائه ،بترك املشروع في أوائل حزيران ،كما أفيد عن محاولتها بيع
حصتها البالغة ( )%5من احتاد شركات (سيتي باس).

* هدم المنازل
إن سياسة إسرائيل في القدس الشرقية موجهة سياسيا ،وهي تهدف إلى احلفاظ
على األغلبية اليهودية في املدينة؛ وبالتالي يصعب على الفلسطينيني كثيرا
احلصول على تصاريح بناء .وطبقا ألرقام صادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية
وبلدية القدس الغربية ،شيد ما عدده ( )20.000-15.000مبنى في القدس
الشرقية بدون تراخيص ،أي حوالي ما نسبته ( )40باملائة من املجموع الكلي
للبنايات .ويقدر أنه مقابل كل مبنى يتم إنشاؤه وفقا لتصريح ،يبنى عشرة من
دون تراخيص( .مئير مرغليت ،ال مكان يضاهي املنزل -هدم املنازل في القدس
الشرقية ،اللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم املنازل.)2007 ،
وتتمثل إحدى العقبات األساسية في احلصول على تراخيص بناء في اإلعالن عن
مناطق شاسعة من القدس الشرقية على أنها “غير مالئمة للبناء” أو “خضراء” أو
“مساحة مفتوحة” ،حيث يحظر البناء فيها .وتعني هذه السياسة أن نسبة ال تزيد
عن ( )%12من القدس الشرقية ،والتي مت تطويرها أصال على نحو مكثف ،هي
ما تبقى ألغراض اإلسكان
الفلسطينية .كما أن مناطق
مخصصة خلطط البناء
اإلسرائيلية املستقبلية من
أجل البناء احلكومي و/أو
مناطق تفتقد للبنى التحتية
هي أيضا غير مسموحة
للبناء الفلسطيني .باإلضافة
إلى ذلك ،وفي العديد من
احلاالت يكون من الصعب
إثبات ملكية األرض،
إذ لم يوثق الفلسطينيون
(كواشينهم – أوراق الطابو)
في فترة احلكم العثماني،
االنتداب البريطاني والعهد
األردني أو االحتالل
اإلسرائيلي .وهنالك عامل
صورة عن "أمر هدم" منزل فلسطيني
معقد ويتمثل في حقيقة أن
األرض تعود غالبا إلى عدة ورثة وبعضهم من الصعب حتديد عناوينهم للحصول
على املصادقة املطلوبة .وجتري “معاقبة” سلسلة من البناء “غير القانوني”
بطريقتني :بواسطة غرامة مالية (والتي تضيف مبلغا هاما للميزانية البلدية! ففي
الفترة املمتدة من ( ،)2006-2001جبت البلدية ما معدله ( )5،25مليون
شيكل إسرائيلي سنويا( .التقرير اخلاص ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية لشهر أيلول ،أزمة التخطيط في القدس الشرقية )2009 ،واملطالبة إما
بإيجاد تصريح أو إعادة الوضع القائم ،أي من خالل هدم البناء .ولغاية عام
 ،2001ترك أصحاب املنزل الذين دفعوا الغرامة لشأنهم ،حتى وإن لم يحصلوا
على رخصة للبناء .غير أن بلدية القدس الغربية بدأت ومنذ عام  2001بإعادة فتح
قضاياهم واتهام أصحاب املنزل ليس فقط بالبناء غير القانوني بل أيضا بعجزهم
عن االمتثال لقرار احملكمة واحتالل مبنى بدون تصريح .ينعكس أسلوب آخر
من العقاب في مصادرة معدات البناء وطلب غرامات باهظة لتسريحها ،وذلك
بهدف تخويف املتعهدين وإحلاق أضرار اقتصادية كافية بهم من أجل االمتناع عن
تزويد اخلدمات ألشخاص بدون تصاريح بناء .ويتكرر على نحو متزايد السجن
ملدة  6-3أشهر لسكان القدس الشرقية لفشلهم في احلصول على تصريح بناء
وكذلك أن يقوموا بهدم منازلهم (م .مرغليت ،ال مكان يضاهي املنزل،...
اللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم املنازل.)2007 ،
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كما تشكل التكاليف الباهظة الستصدار ترخيص بناء مشكلة .تشمل هذه
التكاليف على رسوم من أجل :فتح ملف ،تطوير شارع ورصيف ،تطوير
أرض ،تطوير مياه وصرف صحي ،أنابيب لربط املياه ،جباية للتطوير
واإلصالح .هذه التكاليف هي غالبا أعلى من تكاليف البناء الفعلي ،والتي تقدر
بحوالي ( )110.000شيكل إسرائيلي ملنزل مكون من ( )200متر مربع فوق
قطعة أرض مبساحة نصف دومن (مئير مرغليت ،ال مكان يضاهي املنزل،...
اللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم املنازل.)2007 ،
تشمل قيود أخرى على ضرورة وجود مخططات بلدية مصادق عليها وبحيث
تتماشى مع أهداف التخطيط البلدية ،والتي هي مكلفة وتتطلب تنسيقا مكثفا
مع السلطات البلدية .ويضاف إلى هذا نسب قطع األرض ،والتي حتدد مجموع
أرضية منطقة املباني املسموح بإنشائها في موقع ما .فهي تتراوح في معظم
معدل نسب قطعة األرض في خطط تقسيم املناطق
للمستوطنات واملناطق الفلسطينية

نسبة قطعة األرض

احلي الفلسطيني

نسبة قطعة األرض

%50

بيت صفافا

%75

%50-35

سور باهر

%120-90

هار حوما

%75

شعفاط

%120-90

رامات شلومو

%75-50
%50

%70

بيت حنينا

جبل املكبر
العيسوية

%120-90
%90-75
%120

املستوطنة

بسغات زئيف
غيلو

أرمون هنتسيف
التلة الفرنسية

(مئير مرغليت ،ال مكان يضاهي املنزل -هدم املنازل في القدس الشرقية ،اللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم املنازل)2007 ،

أراضي القدس الشرقية -وبذريعة احملافظة على “الطابع الريفي” للمنطقة -ما
بني ( ،)%75-%35بينما تتراوح في القدس الغربية بني (.)%120-%75
بالتالي ،في حني ميكن بناء ما يصل إلى ست وحدات سكنية للدومن الواحد
في مبان ذات ( )4-3طوابق في القدس الغربية ،هنالك فقط وحدات سكنية
بطابقني فقط في القدس الشرقية .يستثنى من هذا املستوطنات ،حيث التمييز
فاضح أكثر .فعلى سبيل املثال ،النسب املسموحة في جبل املكبر ورأس العامود
هي فقط ( )%25ولغاية ( )%50على التوالي ،بينما منحت كل من نوف تسيون
ومعليه زيتيم -الواقعتني في قلب هذين احليني -قطع أرض بنسب ()%115
(مئير مرغليت ،ال مكان يضاهي املنزل ،...اللجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم
املنازل.)2007 ،
هنالك تقدير أن السلطات
اإلسرائيلية قد دمرت ما عدده
( )2،000منزل في القدس
الشرقية منذ عام  .1967ووفقا
للجنة اإلسرائيلية ملناهضة هدم
املنازل ،فقد هدم ( )843منز ً
ال في
الفترة ما بني (.)2009-1994
ويقدر أن عددا مشابها من املنازل
قد هدم على أيدي أصحابها مقابل
غرامة مالية مخفضة .باإلضافة
إلى ذلك ،هنالك ما عدده(
 )3.000أمر هدم لم تخرج إلى
حيز التنفيذ بعد ضد مبان فلسطينية
ومن شأنها أن تنفذ في أي وقت
وبدون إنذار.
تعهد (نير بركات) رئيس البلدية اإلسرائيلية في تشرين ثاني (نوفمبر) ،2008
ولدى تسلمه مهامه الرسمية ،بتحسني ظروف التعليم والسكن في املدينة،
وبد ً
ال من ذلك فرضت املزيد من أوامر الهدم ونفذت .ومنذ بداية عام ،2009
مت إصدار ما عدده ( )1.052أمر هدم وتدمير ( )23مبنى في القدس الشرقية
( 21من قبل البلدية واثنان من قبل وزارة الداخلية) .وجرى التوقيع على ما

22

القانون الدولي
فيما يلي قائمة املواد األساسية في وثائق القانون الدولي واملتعلقة بهدم
املنازل:
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية ،االجتماعية والثقافية ،املادة
( )11فقرة (“ :)1تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص
في مستوي معيشي كاف له وألسرته  ،يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء
والكساء واملأوى  ،وبحقه في حتسني متواصل لظروفه املعيشية” .
العهد الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (،)1965
املادة“ :5.تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه
بكافة أشكاله ،وبضمان حق كل إنسان ،دون متييز بسبب العرق أو اللون
أو األصل القومي أو اإلثني ،في املساواة أمام القانون ،ال سيما بصدد
التمتع باحلقوق التالية ... :على وجه اخلصوص )iii( ...احلق في
املسكن”.
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة )1( )17( .لكل شخص حق
التملك مبفرده أو باالشتراك مع غيره ) 2 (.ال يجوز جتريد أحد من ملكه
تعسفاً.
ميثاق جنيف الرابع ،املادة“ :)53( .يحظر على دولة االحتالل أن تدمر
أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ،أو بالدولة
أو السلطات العامة ،أو املنظمات االجتماعية أو التعاونية ،إال إذا كانت
العمليات احلربية تقتضي حتم ًا هذا التدمير”.
أنظمة الهاي  ،1907الفصل  IIاملادة :)23(.يحظر على وجه اخلصوص
تدمير أو االستيالء على أمالك العدو ،إال إذا كانت ضروريات احلرب
تقتضي هذا التدمير أو االستيالء”.
أنظمة الهاي  ،1907الفصل IIIاملادة “ :)46( .ال بد من احترام
شرف وحقوق العائلة ،حياة األشخاص ،واألمالك اخلاصة ،وكذلك
املعتقدات واملمارسات الدينية .وال ميكن مصادرة األمالك اخلاصة”.
عدده أربعة وثالثون أمر هدم من قبل بركات نفسه (أوامر إدارية) في حني كانت
البقية أوامر قضائية صدرت في أعقاب تقدمي الئحة اتهام من قبل بلدية القدس
ضد سكان قاموا بالبناء من دون ترخيص .باإلضافة إلى هذا ،أضافت وحدة
التخطيط البلدية قانونني بلديني اثنني زادا من عقبات البيروقراطية للحصول على
“تراخيص البناء” وإجازة “قانونية” ألبنية قائمة حالياً!.
وطبقا لتقديرات بلدية القدس ،يتطلب النمو الطبيعي للوسط الفلسطيني في
القدس بناء ( )1.500وحدة سكنية جديدة سنويا ،ولكن مت في عام 2008
إصدار فقط ما عدده ( )125تصريح بناء ،مما أتاح بناء ما يقرب ( )400وحدة
(عير عميم ،دليل املواطن العادي حول هدم املنازل ،آذار (مارس).)2009
وفي مطلع أيار (مايو)  ،2009أفاد تقرير ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية أنه على األقل نسبة ( )%28من مجمل املنازل الفلسطينية في القدس
الشرقية (والتي تؤثر على ما يقدر عدده  60.000ساكن) تواجه خطر الهدم
لبنائها غير القانوني .ويسهب التقرير بالقول أنه بالرغم من أن الطلبات
الفلسطينية لتصاريح بناء قد ارتفعت بأكثر من ضعف منذ عام  2003ولغاية
 ،2007من ( )138إلى ( )283سنويا ،ظل عدد التصاريح املمنوحة فعليا من
دون تغيير وذلك بنحو( .)150-100وطالبت األمم املتحدة إسرائيل بتجميد
كافة أوامر الهدم التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ بعد ضد بيوت شيدت بشكل
غير قانوني إذ أنه يستحيل على الفلسطينيني “قانونيا” احلصول على التصاريح
واملوافقة “الرسمية” للبناء.
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االستيالء االسرائيلي علىاالراضي في القدس وحولها
الى رام الله
كوخاف
يعقوب
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عقب
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جيفا
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اجان هيعلوت
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•عدالة ،ورقة تلخيصية حول طريق طوق القدس ،تشرين ثاني
(نوفمبر) .2008
•عدالة ،ملخص االعتراض على اخلطة الرئيسية اللوائية للقدس،
تشرين ثاني(نوفمبر) .2008
•أمريكيون من أجل السالم“ ،املعركة على البلدة القدمية واحلوض
املقدس في القدس ”،املستوطنات حتت األضواء ،املجلد،2.
رقم ،8 .أيار (مايو).2006
•أمريكيون من أجل السالم“ ،املعركة على البلدة القدمية واحلوض
املقدس في القدس ”،املستوطنات حتت األضواء ،املجلد،2.
رقم ،8 .أيار (مايو) .2006
•أريج ،املكانة اجليوسياسية حملافظة القدس ،كانون أول (ديسمبر)
.2006
•جمعية حقوق املواطن في إسرائيل ،وضع حقوق اإلنسان في
القدس الشرقية  :2009حقائق وأرقام ،أيار (مايو) .2009
•جمعية حقوق املواطن في إسرائيل 200 ،يوم من النعمة :السياسة
اإلسرائيلية في القدس الشرقية في عهد نير بركات ،أيار (مايو)
.2009
•بتسيلم .جدار في القدس -عقبات في وجه حقوق اإلنسان في
املدينة املقدسة .القدس.2006 ،
•وثائق حول القدس -أربعة مجلدات .القدس :اجلمعية الفلسطينية
األكادميية للشؤون الدولية.2007 ،
•مجموعة األزمات الدولية ،القدس برميل بارود ،تقرير الشرق
األوسط رقم ،44 .آب (أغسطس) .2005
•عير عميم ،عمليات الهدم في منطقة البستان في سلوان :إنذار
وخلفية .تقرير ،تشرين ثاني (نوفمبر) .2008
•عير عميم ،شؤون دولة -القدس  :2008التطور والتغييرات
السياسية على األرض ،كانون أول (ديسمبر) .2008
•عير عميم ،دليل الشخص العادي حول هدم املنازل ،آذار (مارس)
.2009
•عير ععميم ،خطط اإلخالء واالستيطان في الشيخ جراح :قضية
شمعون هتساديك .أيار (مايو) .2009
•مرغليت .مئير :ال مكان يضاهي املنزل ،...اللجنة اإلسرائيلية
ملناهضة هدم املنازل.2007 ،
•التقرير اخلاص ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،أزمة
التخطيط في القدس الشرقية :فهم ظاهرة البناء “غير القانوني”،
نيسان (ابريل) .2009
•اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني و بديل ،تأثير اجلدار والنظام
املرتبط به على الترحيل ألقسري للفلسطينيني في القدس ،حزيران
(يونيه).2006
•السالم اآلن ،خطط احلكومة اإلسرائيلية لتعميق السيطرة على
القدس ،أيار (مايو) .2009
•السالم اآلن ،حوالي  2000مستوطن في بؤر استيطانية داخل
أحياء فلسطينية في القدس الشرقية ،أيار (مايو) .2009
• إهمال أبدي :جتميد إسرائيلي للم شمل عائالت فلسطينية في
األراضي احملتلة .بتسيلم واملوكيد ،متوز (يوليو) .2006
•فيليب ريكاسيويتز ودومينيك فيدال “ ،قطار األبرتهايد الكهربائي
في القدس ”،ليموند الدبلوماسية 8 ،شباط (فبراير) .2008
•فيليب ريكاسيويتز ودومينيك فيدال “ ،القدس :ملن تعود املدينة
الذهبية “ .ليموند الدبلوماسية 19 ،شباط (فبراير) .2007
•دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ،النشاط
االستيطاني اإلسرائيلي في داخل وحول البلدة القدمية ،شباط
(فبراير) .2008
•دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ،جدار أمام
السالم :تقييم لتعديل إسرائيل ملسار اجلدار ،نسخة محدثة ،شباط
(فبراير) .2007
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قرار اجلمعية العامة لهيئة االمم املتحدة رقم ( )181تاريخ 29تشرين الثاني (نوفيمبر) :1947
<“سيؤسس ملدنية القدس كيان منفصل حتت نظام حكم دولي خاص تقوم على إدارته األمم املتحدة.
ويعني مجلس الوصاية ليضطلع مبسؤوليات السلطة اإلدارية بالنيابة عن األمم املتحدة”.
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