
البيئة القهرية في القدس الشرقّية

قامــت إســرائيل باحتــال الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقّية عــام 1967، وانتهــاك واضــح للقانــون الدولــي قامــت    .1
إســرائيل بضــم غيــر قانونــي للمدينــة، هــذا الضــم غيــر معتــرف بــه مــن قبــل المجتمــع الدولــي، الــذي يعتبــر القدس الشــرقّية 

جــزء ال يتجــزأ مــن األراضــي الفلســطينية المحتّلــة.1

فــي العــام 1967، قــام االحتــال اإلســرائيلي بــأّول إحصــاء ســكاني فــي القــدس الشــرقّية، أكثــر مــن 30.000 فلســطيني    .2
مــن ســكان القــدس، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المهجريــن لــم يكونــوا فــي المدينــة خــال هــذا اإلحصــاء. ســلطات االحتــال 

اإلســرائيلي لــم تحتســب هــؤالء الســكان فــي إحصائهــا لســكان مدينــة القــدس، وبالتالــي حرمتهــم مــن العــودة إليهــا.2

مــا يقــرب مــن 140.000 مواطــن مــن الضفــة الغربيــة تــم إلغــاء إقامتهــم بيــن عامــي 1967 و1994. فيمــا قامــت ســلطات    .3
ــر مــن 14.500 مواطــن فلســطيني يعيــش فــي القــدس الشــرقّية.3 االحتــال اإلســرائيلي بإلغــاء إقامــة أكث

منــذ العــام 1967، شــكلت إســرائيل بيئــة قهريــة للفلســطينيين فــي القاطنيــن فــي القــدس الشــرقّية، هــذه البيئــة دفعــت    .4
الســكان نحــو الهجــرة لمناطــق أخــرى بغيــة تفــادي الضغــوط المختلفــة الممارســة عليهــم. هــدم البيــوت، تفريــغ البيــوت، الغــاء 

حــق االقامــة، االعتقــال االداري، اعتقــال االطفــال، وانتهــاكات اخــرى عديــدة تمثــل جــزء مــن هــذه البيئــة.

ــة  ــدار الفاصــل فــي أراضــي القــدس الشــرقّية المحتل ــة الج ــام 2003 بإقام ــذ الع ــة األمــن، قامــت إســرائيل من ــت ذريع تح   .5
بطريقــة تخــدم تطلعاتهــا وأطماعهــا وسياســاتها الديموغرافيــة، يفصــل الجــدار المناطــق ذات الكثافــة الســكانية الفلســطينية 

عــن المدينــة، مثــل: بلــدات كفــر عقــب، العيزريــة، أبــو ديــس، عناتــا، ومخيــم شــعفاط.

ــى- يضمــن  ــراءة االول ــون -بالق ــى قان ــة عل ــال اإلســرائيلي بالمصادق ــة االحت ــام 2017، قامــت دول فــي شــهر آب مــن ع   .6
فصــل كل مــن مخيــم شــعفاط وبلــدة كفــر عقــب عــن منطقــة اختصــاص بلديــة االحتــال، قســم كبيــر مــن  الفلســطينيين 
القاطنيــن فــي القــدس الشــرقّية تــم إجبارهــم علــى االنتقــال إلــى هــذه األحيــاء والبلــدات التــي تقــع خلــف الجــدار مــن خــال 
السياســات العنصريــة المختلفــة المتعلقــة بالحــق فــي الســكن واإلقامــة، والتــي يمكــن وصفهــا بــكل اختصــار كمكــّون 

ــة القهريــة. ــات البيئ أساســي مــن مكون

"نعتبــر أّنــه واجبنــا أن نعلــن أّن القــدس اليهوديــة هــي شــيء طبيعــي وجــزء ال يتجــزأ مــن دولــة إســرائيل، كمــا هــي جــزء 
ال يتجــزأ مــن تاريــخ إســرائيل، ومــن اإليمــان اإلســرائيلي"4 -  دايفيــد بــن غوريــون

"وفقــا للخطــة التــي أعّدهــا رئيــس الــوزراء االســرائيلي األســبق، ايهــود اولمــرت، القــدس ســتصبح ذات أغلبيــة يهوديــة 
88% مقابــل 12% للفلســطينيين بحلــول 2020"5 - خليــل تفكجــي

1 See: UN Security Council resolutions 476 ,471 ,267 ,252 and 478. 
2 Facing Persecution, Palestinians in Occupied Jerusalem, a study of the Arab Thought Forum, Prepared by Ingrid Jaradat, November 2016.
3 Israel Admits It Covertly Canceled Residency Status of 140.000 Palestinians, See: http://www.haaretz.com/israel-admits-it-covertly-canceled-

residency-status-of-000-140-palestinians1.360935-
4 The Jerusalem Post, See: http://www.jpost.com/Blogs/Israel-Behind-the-Headlines/Quotes-about-Jerusalemif-you-want-one-simple-word-to-

symbolize-all-of-Jewish-history-that-word-would-be-Jerusalem-Teddy-Kollek470796-
5 Benjamin Netanyahu “threatens to strip Jerusalem residency from 230.000 Palestinians,See: http://www.independent.co.uk/news/world/

middle-east/benjamin-netanyahu-threatens-to-strip-jerusalem-residency-from-230000-palestinians-a6780466.html

تم إصدار هذه النشرة بدعم من االتحاد األوروبي. إن محتويات هذه النشرة هي من مسؤولية المؤلف وال تعكس بأي شكل من األشكال وجهة نظر االتحاد األوروبي.


