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مذكرة تفسيرية

اعالن التسوية و اثرها على القدس الشرقية
اعداد :د .رامي نصر هللا واملهندس عبد هللا ابو قطيش -القدس
مقدمة
قرار الحكومة اإلسرائيلية (رقم  )3790والذي اتخذته بتاريخ  13أيار  2018يهدف وفق ما ورد في نص القرار الى "دمج شرقي
القدس في االقتصاد واملجتمع اإلسرائيلي" وتعزيز السيادة اإلسرائيلية على القدس "كعاصمة اسرائيل"  .القرار خصص مبلغ
 2.1مليار شيقل على مدار خمس سنوات ويهدف باألساس إلى تقوية "السيادة اإلسرائيلية" على القدس من خالل تكثيف
الوجود األمني ليشمل جميع احياء املدينة  ،وفرض نظام تعليمي اسرائيلي حيث خصص هذا القرار مبلغ  445مليون شيقل
لهذا الهدف باإلضافة إلى  260مليون شيقل لتشجيع طالب القدس الشرقية على االلتحاق بالجامعات واملعاهد اإلسرائيلية.
أكبر مبلغ تم تخصيصه ضمن هذه الخطة الخماسية هو للمواصالت العامة وتنظيمها من خالل شبكة املواصالت العامة
وتغطيتها للقدس الشرقية (بمبلغ يصل إلى  585مليون شيقل) بحيث تكون هذه الشبكة موحدة ومدمجة مع الشبكة
االسرائيلية  .في حين تم تخصيص مبلغ  242مليون شيقل لتعزيز دمج الفلسطينيين املقدسيين وتدريبهم املنهي واعدادهم
للعمل في السوق اإلسرائيلي(خاصة املهن التي ال تتطلب تأهيل عالي ويحتاجها السوق االسرائيلي الخدماتي) .تحسين البنية
التحتية والخدمات لم يخصص له مبالغ تسد االحتياج االساس ي  ،فعلى سبيل املثال تم تخصيص مبلغ  85مليون شيقل فقط
للمجاري وتصريف مياه األمطار علما بان االحتياج الحقيقي هو مئات أضعاف هذا املبلغ.
تنفيذ قرار الحكومة والرقابة على انجازات خطط العمل يتم من خالل وزارة شؤون القدس االسرائيلية بالتنسيق مع البلدية
والوزارات املعنية باإلضافة إلى إقامة مؤسسات إسرائيلية بمسميات عربية تبدو حيادية وغير مرتبطة بإسرائيل إال أنها تتبع
بالكامل للمنظومة اإلسرائيلية.
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إحدى بنود هذا القرار الحكومي هو "التخطيط وتسجيل األراض ي" وتم تخصص مبلغ  50مليون شيقل لوزارة العدل اإلسرائيلية
إلقامة مكتب مأمور تسوية للقيام بتسجيل ما تبقى من االراض ي الفلسطينية الخاصة بعد مصادرة اسرائيل معظم االراض ي
الفارغة للقرى املحيطة بالقدس والتي تم ضمها الى حدود البلدية لصالح بناء مستعمارات بهدف تغير الواقع الجغرافي
والديمغرافي للمناطق املحتلة.
اللجنة التي تدير عملية التسوية تضم ايضا القيم على أمالك الغائبين والقيم العام ودائرة أراض ي اسرائيل إضافة إلى دائرة
املساحة وغيرها من الدوائر الرسمية ذات العالقة .القرار الحكومي حدد أن عملية التسوية يجب استكمالها بنهاية العام 2025
على أن يتم انجاز نسبة  %50من االراض ي والعقارات مع نهاية العام .2021
التحول السياس ي االسرائيلي منذ العام 2018
نسبة  %90من األراض ي املتبقية للفلسطينيين-بعد مصادرة أكثر من  35ألف دونم منذ العام  1967في القدس الشرقية -غير
مسجلة ،حيث قامت إسرائيل بإلغاء التسوية األردنية ،وامتنعت لسنوات عن املبادرة باعمال تسجيل األراض ي ألسباب سياسية
تتعلق بردة فعل محتملة من املجتمع الدولي ضد هذه العملية املخالفة للقانون الدولي .رد الحكومة االسرائيلية في القضايا التي
تم البت فيها امام محكمة العدل العليا االسرائيلية بهذاالخصوص ان دوافع عدم التسجيل وتثبيت حقوق امللكية جاء السباب
سياسية.
التحول في السياسات االسرائيلية جاء بعد سنوات من تجميد قضية تسجيل ونقل امللكية العتبارات سياسية مرتبطة بموقف
املجتمع الدولي كون القدس الشرقية جزء ال يتجزاء من االراض ي الفلسطينية املحتلة .هذا التحول جاء على خلقية االعتراف
االمريكي بالقدس كعاصمة دولة اسرائيل ومحاولة لتعزيز هيمنتها وفرض سيادها من خالل تشديد قبضة املؤسسات الحكومة
التنفيذية والقضائية على السكان الفلسطينين في كافة مناحي حياتهم ومؤسساتهم وحقوقم االساسية من سكن ،تعليم ،صحة
وتطوير باالضافة الى حقهم بالحفاظ على امللكية الفردية ومنع تهجيرهم وحقهم بادارة شؤونهم واستقالليتهم الوظائفية
واملؤسساتية كما كان علية الوضع على االقل في الثالث عقود االولى من االحتالل االسرائيلي ملدينة القدس.
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دو افع التسوية وفق تقيم املرحلة التجريبية pilot phase
قرارالحكومة االسرائيلية باجراء عملية التسوية ال يعدو كونه استمرار للنهج الذي اتبعته على مدى اكثر من خمس عقود من
مصادرة املزيد من االراض ي الفلسطينية وبناء وتوسعة املستوطنات وحصر الوجود الفلسطيني ومنع توسعة وبتاء احياء
جديدة  ،منتهكة بذلك القانون واملواثيق الدولية التي تحرم على الدولة املحتلة تغير الواقع الجغرافي والسكاني للمناطق التي تم
حتاللها وانتهاك صارخ مليثاق جنيف الرابع .ورغم محاولة اسرائيل تغليف قرار اجراء التسوية تارة بحجة املساهمة بتطوير
القدس الشرقية وتارة اخرى بحجة تحصيل ضرائب تخسرها خزيبة الدولة نتيجة عدم تسجيل الصفقات العقارية
ومستحقات ضريبة االمالك عن سنوات سابقة ،اال ان املمارسات املمنهجة التي قامت بها الجهات االسرائيلية املسؤولة عن
عملية التسوية كشفت في مرحلة مبكرة من املرحلة التجريبية زيف االدعاء بان الهدف هو تطويري واملساهمة بتسريع
التخطيط التطويري وتسهيل االستثمار في املجال العقاري ،واصبح واضحا ان التسوية املعلنة ما هي اال استمرار لسياسة
التهجير واالحالل بادعاء امللكية اليهودية على اراض ي تقيم عليها عائالت مقدسية منذ عقود طويلة قبل احتالل املدينة وفي كثير
من االحيان السر فقدت احقيتها بامالكها في القدس الغربية التي هجرو منها عام  .1948احد االدلة القاطعة على ذلك ،قيام
السطات االسرائيلية بتسجيل اراض ي باسماء يهود يدعون ملكيتهم لالرض املقام عليه اكثر من  40مبنى تسكنها  45عائلة في
الجهة الغربية لحي الشيخ جراح (حوض  30821ويطلق عليه اسم حي ام هارون) وبشكل مشابه ملا تقوم به اسرائيل من سياسة
تهجير استهدفت  72عائلة فلسطينية في املنطقة املقابلة تماما (كرم الجاعوني)  .التسجيل للملكيات اليهودية في هذا الحوض
جرى االنتهاء منه في شهر نيسان املاض ي وتم بسرعة كبيرة وبتكتم وسرية تامة دون اعالن او اجراء اي مسوحات ميدانية ودون
اعالم العائالت الفلسطينية التي تسكن الحي وعطائها فرصة تقديم مذكرة ادعاء الطلب وتقديم اوراقهم الثبوتية املتعلقة
بحقهم بامللكية والحيازة وفق االجرءات "القانونية" املتبعة في اي عملية تسوية.
تسجيل االراض ي بادعاء مليكتها لليهود يتم بالعادة بتورط االجهزة الرسمية االسرائيلية خاصة القيم العام على االمالك مع
املجموعات االستيطانية املتطرفة التي تقدم طلبات اخالء بحق العائالت الفلسطينية خاصة في منطقة الشيخ جراح وسلوان
بهدف االستيالء على العقارات الفلسطينية بادعاء املكية اليهودية لالرض .هدف تسجيل امللكيات التي تدعي اسرائيل ملكيتها
اليهودية لم يشمل فقط حي الشيخ جراح ضمن املرحلة ااالختبارية لعملية التسوية بل شمل احواض في احياء اخرى العتبارات
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تتعلق فقط بادعاء وجود ملكيات يهودية  :خاصة في احياء الطور ،املصرارة ،بيت صفافا (حي طباليا) ،قلنديا وبيت حنينا .ليس
من الصدفة البداء بتسجيل اراض ي هذه االحوض في املرحلة املبكرة للتسوية وبشكل سريع جدا حيث تسعى اسرائيل لنقل
امللكية للدولة ومنها الى الجهات االستيطانية واملؤسسات الرسمية مثل الصندق القومي اليهوي وذراعها العقاري -شركة هيمنوتا
التي تسعى لتسجيل اكثر من  2000عقار في القدس الشرقية املحتلة ومنها اراض ي مالصقة للبلدة القديمة مثل منطقة املصرارة
التي تدعي ملكيتها الكثر من  47دونم تشمل منطقة مواقف الباصات والسيارات املقابلة لباب العامود (حوض  30054الذي
يجرى العمل على تسجيلة االن ضمن املرحة التجريبية ملشروع التسوية)  ،حيث تسعى الحركات االستيطانية الى تغير مالمح
باب العامود وتحويله الى ساحة عامة مرتبطة بفنادق ومحالت تجارية اسرائيلية يجرى العمل على تخطيطها في هذه املنطقة
(يتم ايضا تسجيل اراض ي الشطر الغربي للمصرارة الذي احتل عام  1948ضمن اعمال التسوية للقدس الشرقية -حوض
.)30053
تسجيل العقارات واالراض ي بادعاء ملكيتها لليهود شمل ايضا اراض ي شاسعة مخطط عليها بناء مستوطنات جديدة خاصة في
منطقة املطار -قلنديا ومنطقة طباليا شرق بيت صفافا وجميع هذه االراض ي يتم العمل على تسجيليها االن ضمن املرحلة
التجريبة على اسم الدولة ،ومؤسسات تابعة لها باالضافة الى امالك خاصة خاصة ليهود وجمعيات استيطانية.
املقبرة اليهودية على جبل الزيتون
تم االنتهاء من عملية تسجيل الحوض الجديد  31484من ارض ي جبل الزيتون لنفس االسباب املتعلقة في ادعاء امللكية
اليهودية ،وهنالك غموض فيما يتعلق باحواض تقع عليها املقبرة اليهودية في جبل الزيتون ومنطقة الشياح ورأس العامود
ومعظمها اقيمت على اراض ي وقف اسالمي ( احواض  ) 29993-29990وتشمل املناطق التي تم تخطيطها من قبل اسرائيل
كمقابر بيوت سكنية قائمة منذ عشرات السنوات خاصة في حي عويس ومنطقة الشياح مما يعرض سكانها لخطر فقدناهم
الحق بامللكية والترحيل.
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محيط البلدة القديمة
احدى القضايا الخطيرة ااملرتبطة بالتسوية تتعلق باالراض ي املحيطة بالبلدة القديمة  ،ففي العام  1974تم االعالن عن محيط
البلدة القديمة كحديقة وطنية تضم  1100دونم معظمها في الشطر الشرقي املحتل للمدينة وتشمل باالضافة الى املحيط
املباشر للسور التاريخي ،حي وادي حلوة في سلوان بالكامل ويشمل اكثر من  750وحدة سكنية بعدد سكان يزيد عن  5آالف
نسمة .رغم ان " الحدائق الوطنية" تخضع الى سلطة الحدائق الوطنية اال أنها نقلت مسؤولية ادارتها بالكامل الى جمعية ألعاد
االستيطانية وخصصت اسرائيل ميزانية سنوية الدارة هذا الحدائق كما تدير جمعية العاد "الحديقة الوطنية مدينة داوود"
وترويجه "كمركز للموروث الحضري اليهودي" وتحظى الرواية التي تروج لها هذه الجمعية االستيطانية بقبول كبير في اواسط
االسرائيلين وتنظم املدارس والجيش رحالت الى سلون ضمن برامجها السياحية .هذه املجموعة االستيطانية عملت جاهدة
على تهويد احياء سلوان من خالل تسريب العقارات بشكل غير مباشر عبر سماسرة وشركات وهمية اجنبية و عقد صفقات
مع بعض الورثة او اشخاص أدعو ملكية كامل العقار رغم ان حصصهم ال تعطيهم "الحق" بعقد اي صفقة والتصرف بالعقار.
وهنالك عدة حاالت معروفة تبين االساليب امللتوية التي اتبعتها املنظمة االستيطانية لالستيالء على العقارات الفلسطيني بما
فيه التزوير وادعاءات باطلة عن امللكين وورثتهم باعتبارهم غائبين رغم اقامتهم الدائمة ووجودهم في املدينة.
التخطيط والتوسع العمراني
أحد اإلدعاءات اإلسرائيلية ،هي أن عملية التسوية سوف تسهل عملية التخطيط والتطوير وتنهي ظاهرة البناء غير املرخص
الذي تشكل نسبته ثلث األبنية القائمة في احياء القدس الشرقية.من خالل فحص املرحلة التجريبية للتسوية ،يتبين أن
إسرائيل اختارت عمدا أراض ي فارغة لتسجيلها ،والتي تم اصال استثنائها قبل فترة وجيزة من مناطق التطوير املستقبلي مثل
حوض العداسة  30606و الخرائب ،30605في بيت حنينا ،هذا التوجه يكشف بشكل واضحّ ،أن االدعاء بأن التسوية سوف
تسهل عملية التخطيط والتنظيم هو ادعاء باطل ،بل على العكس ،حيث تم اخراج هذين الحوضين من الحدود التنظيمية
لبيت حنينا من خالل مخطط جديد على مستوى حي بيت حنينا (مخطط عام توجيهي) ،وبشكل يتعارض مع تخصيص هذه
املنطقة كمنطقة تطوير جديدة كما كان عليه الحال في املخطط الهيكلي للمدينة  2020والذي لم يصادق واستخدم في القدس
الغربية كمخطط اطار توجيهي عام لتطوير املدينة وتعزيز العالقة الحيزية والوظائفية لالحياء والمستوطنات االسرائيلية.
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حوض ي العداسة والخرائب تزيد مساحتهما عن  750دونم ،وتشكل اكبر املساحات املتاحة لتطوير حي فلسطيني جديد ،وتبلغ
القدرة االستيعابية لهذه املنطقة أكثر عن  5000وحدة جديدة باالضافة الى مناطق اقتصادية ومؤسسات عامة تخدم مدينة
القدس بالكامل .علما بأن عدد الوحدات السكنية في االحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ال تزيد عن  50000وحدة سكنية
وهناك احتياج ألكثر من  18000وحدة سكنية لسد الفجوة القائمة و 1100وحدة سكنية جديدة سنويا.
استثناء هذه املنطقة وعدم ربط التسوية بالتخطيط ،وتخصيص مناطق توسعة ،وبناء أحياء جديدة للفلسطينيين ،ما هو اال
تعبير عن السياسات اإلسرائيلية التقليدية ،بحصر التوسعة الفلسطينية ،ومنع تطوير أحياء جديدة العتبارات ديمغرافية
وجيوسياسية ،وهذا أكبر دليل على زيف االدعاء اإلسرائيلية بان التسوية سوف تخدم التطوير وسد الفجوات.
منذ العام  ،2010أصدرت بعض املعاهد البحثية االإسرائيلية ،عدة تقارير تتبرر الحاجة الى قيام دولة اسرائيل بعملية
التسوية واستخدمات هذه التقارير ادعاءات منها  :قيام الفلسطينيين بالسيطرة على أراض ي اليهود وأراض ي الدولة باالضافة الى
التعدي على أراض ي اآلخرين بالقوة ،وان الخالفات االجتماعية والعائلية وصلت إلى درجة القتل والعنف على مستوى كافة احياء
املدينة  ،باإلضافة إلى االدعاء بتهرب الفلسطينيين من اإلبالغ عن الصفقات العقارية واألراض ي ولتي تتم بموجب وكاالت دورية،
وكذلك تم ابراز قضية احقية الدولة في تسجيل الكثير من العقارات واالراض ي التي تعتبر امالك غائبين ،ومن الجدير بالذكر
ان إسرائيل وضعت في السنوات االخيرة الكثير من العراقيل بخصوص اثبات امللكية على مستوى مشاريع تنظيم وتراخيص
االبنية ،واشترطت مؤخرا تقديم شهادة براءة ذمة من حارس أمالك الغائبين لقطع االراض ي املنوي تقديم مشاريع تنظيم او
ترخيص حيث ادى هذا الشرط توقف الكثير من مشاريع البناء والتطوير في االحياء املختلفة في القدس الشرقية.
مصادرة االمالك من قبل البلدية
عملية التسوية تسعى الى تثبيت وتسجيل مصادرات قامت بها بلدية القدس ب من خالل اقتطاع مساحات أراض ي خاصة
للسكان الفلسطينيين ،حيث ان املصادقة على املخططات الهيكلية يقتض ي اقتطاع مساحة تصل الى  %40من مساحة القطعة
كشرط للحصول على حقوق بناء .باالضافة الى االقتطاعات تسعى البلدية الى تسجيل االراض ي التي تمت مصادرتها بحجة
ً
املنفعة العامة .معظم املصادرات تعطل تسجيلها في سجالت التسوية لصالح البلدية بسبب أن تلك املساحات لم تكن اصال
مشمولة في التسوية بشكلها النهائي وال زالت غير مسجلة .
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ً
نشير إلى نقطة مهمة جدا هنا هو ان بلدية القدس لم تخصص في كثير من الحاالت املساحات املقتطعة للخدمات العامة
لصالح سكان القدس الشرقية .فهناك اسبقيات لحاالت قامت فيها بلدية القدس بتجيير تلك العقارات ملؤسسات استيطانية
معروفة ابرزها مستوطنة "بيت ارورت  -في جبل سكوبس -على املشارف الغربية لجبل الزيتون " حيث قام رئيس البلدية السابق
ايهود أوملرت بممارسة الكثير من الضغوطات على السكان وعلى جهات رسمية اخرى القتطاع أرض مجاورة لتلك البؤرة
ً
اإلستيطانية لتوسيعها في العام  .2004علما أنها كانت معدة لبناء مدرسة ثانوية لبنات جبل الزيتون .وهناك حاالت شبيهة
اخرى في اماكن اخرى متفرقة في القدس الشرقية.
االمالك الوقفية
التسوية على االغلب ستتبنى مخطط مركز املدينة االذي يسعى الى تعميق السيادة االسرائيلية من خالل فرض الهيمنة على
املؤسسات العامة واخضاعها لتصرفها املطلق .هذا املخطط يصنف بعض االمالك الوقفية كمؤسسات عامة مما يعرضها
للمصادرة وفق بند املصادرة لصالح البلدية الواردة في تعليمات املخطط .العقارات الوقفية التي تم تصنيفها كمؤسسات عامة
هي:
 املدرسة الرشيدية. الواجهة التجارية واملكاتب في شارع الرشيد (عمارة جابر الى حدود فندق االراض ي املقدسة) املركز الثقافي االسالمي. مدرسة دار االيتام االسالمية (إيلياء االساسية بجانب مدرسة املطران). مدرسة دار االوالد. مدرسة الشابات املسلمات. -البيت االمريكي (القنصلية االمريكية سابقا)
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عالوة على املؤسسات العامة التي ستسعى البلدية الى تسجيلها باسمها ،هنالك خطورة كبيرة على االمالك الوقفية االخرى نتيجة
تجاهل املؤسسات االسرائيلية لدائرة االوقاف االسالمية ومكانتها وصفتها القانونية ،االعتبارية ،والشرعية .االمر الذي سيشكل
خطورة كبيرة على وضع االمالك الوقفية في البلدة القديمة سواء الوقف الخيري او الذري (العائلي).
تلخيص
ال شك أن إعالن اسرائيل لعملية التسوية هي محاولة ملأسسة السياسات املمنهجة على مدار أكثر من خمس عقود .حيث تثبت
املؤشرات الحالية وبشكل قاطع من خالل عمل مأمور التسوية والجهات املمثلة في هذه العملية على مدى العامين املاضيين
خاصة حارس أمالك الغائبين والبلدية وغيرها بان النوايا واألهداف لهذه العملية يمكن اسنخلصها باآلتي:
 .1استكمال السيطرة على أمالك خاصة بادعاء ملكيتها اليهودية وتحويلها إلى الجمعيات االستيطانية.
 .2وضع األسس إلقامة مستوطنات جديدة يتم تسجيل أراضيها تمهيدا للمباشرة بتنفيذها خاصة في منطقة
قلنديا(عطروت) وبيت صفافا (طباليا -أو ما يسمى جفعات همتوس).
 .3تسجيل ملكيات االراض ي التي صادرتها البلدية نتيجة االقتطاعات ألغراض االستخدمات العامة ( املؤسسات العامة
والبنية التحتية )
 .4تسجيل أراض ي الدولة والصندوق القومي اليهودي خاصة في محيط البلدة القديمة وخاصة ما يسمى "الحدائق
الوطنية".
 .5تسجيل األراض ي والعقارات التي تم تصنيفها كمؤسسات عامة ،خاصة ضمن حدود مخطط مركز املدينة ومخطط
وادي الجوز وغيرها.
 .6تطبيق قانون أمالك الغائبين كشرط الستكمال أي عملية تسجيل وفعليا يتم ذلك اآلن كشرط لتقديم طلب تنظيم
قطع أراض ي خاصة أو الحصول على ترخيص بناء.
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 .7االستيالء على األمالك االوقفية وإلغاء صفتها القانونية والتمثيلية والشرعية خاصة أن القانون االسرائيلي ال يعطي
أي صفة اعتبارية لألمالك الوقفية االخيرية والذرية.
 .8خطورة فرض مبالغ باهظة كضريبة أراض ي وكضرائب على الصفقات العقارية منذ العام  1967حتى اليوم وتراكمت
الديون التي قد تشكل ذريعة ملصادرة األراض ي والعقارات بسبب الديون والفوائد املترتبة عليها لسنوات طويلة.
بناء على ما سبق وبناء على األطر القانونية التي تتبعها اسرائيل في عملية التسوية واملمارسات اإلسرائيلية لهذه العملية خالل
املرحلة التجريبية ،فإن االدعاء بأن التسوية هي حفاظ على حقوق امللكية الخاصة (باإلضافة إلى امللكيات املؤسساتية) والحق
بالتطوير ،هو غير ممكن وفق املعطيات واملنهجيات املتبعة من قبل املؤسسة الرسمية اإلسرائيلية واألطراف التي تشترك معها
في هذه العملية خاصة الجهات االستيطانية سواء تلك التي تتولى مناصب قيادية في البلدية أو الجمعيات االستيطانية املرتبطة
بها.
عليه فإن أثر التسوية على القدس الشرقية سيكون مصيريا ووجوديا يهدد األفراد واملؤسسات ،األمر الذي يتطلب حراك
فلسطيني داخلي و تدخال إقليميا ودوليا فوريا لضمان الوجود الفلسطيني في القدس وحقوقه الفردية والجماعية ومنع تهجيرة
وسلب امالكه وعقارته.
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