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 سدقلا يف يرسقلا ليحرتلاو لزانملا مده ةريتو ةدايز
 
 اهتبيكرتو اهعضوو ،سدقلا ةنيدم اهيف امب ،نيطسلف عباط رييغت ىلإ ،1948 ماعلا ذنم ،ىعست ليئارسإ لازت ال
 اــهرابتعاب ،رامعتسالاو مضلاو ةوقلاب يضارألا ىلع ءاليتسالا ىلع ضورفملا رظحلاب ّلخي وحن ىلع ،ةيفارغوميدلا
  .يلودلا نوناقلا ئدابم نم ةيرهوج ئدابم
 
 ذنم اهنم مهديرجتو مهتيكلم عزنو مهريجهتل نيعبسلاو ةدحاولا ىركذلا نوينيطسلفلا هيف ييحي يذلا تقولا يف
 ةيناثلا ىركذلاو ،ةينيطسلفلا ضرألل دمألا ليوط يليئارسإلا يبرحلا لالتحالل نيسمخلاو ةيناثلا ىركذلاو ،ةبكنلا
 ريبادت ديعصت ةيليئارسإلا لالتحالا تاطلس لصاوت ،ةزغ عاطق ىلع عورشم هجو نود ضورفملا قالغإلل ةرشع
 قايس يف ،ةلتحملا ةيقرشلا سدقلا يف اميس الو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ءاحنأ يف اهذفنت يتلا يرسقلا ليحرتلا
 ماعلل اهخيرات دوعيو ،ةيفارغوميدلا ةسدنهلاو يرسقلا ريجهتلا ىلع اهساسأ يف موقت ةجهنممو قاطنلا ةعساو ةسرامم

1948. 
 
 ةــجيتن اميس الو ،سدقلا يف يرسقلا ليحرتلل ديعصت نم ،ليئارسإ هب موقت ام ىلع ،يطخلا نايبلا اذه ،زّكرُي
  2019.1 ماعلا علطم ذنم اًدرّطم اًدايدزا دهشت يتلا ،لزانملا مده تايلمعل
 

  ةيفارغوميدلا ةسدنهلاو يرسقلا ريجهتلا -1
 60,000 وــحن عالتــقال ىدأ امم ،ينوناق هجو نود ةيبرغلا سدقلا مض ىلع ،ةبكنلا لالخ ،ليئارسإ تمدقأ
  .نيحلا كلذ ذنم مهكالمأو مهلزانم ىلإ ةدوعلا يف مهقح نم اومرُحو ،نيئجال اوتاب ،مهتنيدم نم اًرسق ينيطسلف
 
 ىلع ءاليتسالاو نيئجاللا تاكلتمم ةرداصم اهل رّسَي يذلا ،نيبئاغلا كالمأ نوناق ليئارسإ تذفنأ ،كلذ نع اًلضف
 2.ةيبرغلا سدقلا يف ا�ايوتحم ىلعو نيينيطسلفلل اهتيكلم دوعت لرتم 10,000 وحن
 

                                                        
 14 ،"2019 ليربأ/ناسين رهش لالخ ةيقرشلا سدقلا يف ،ةيسايق اًماقرأ لّجست ،يتاذلا مدهلا اهيف امب ،مدهلا تايلمع" ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم 1
-https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self ينورتكلإلا عقوملا ىلع ،2019 ويام/رايأ

demolitions-east-jerusalem-april-2019-1.  
2 Al-Haq, “Al-Haq Issues Briefing Paper on Palestinian Sovereignty over East and West Jerusalem,” 23 
October 2018, pp. 9-10, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1313-al-
haq-issues-briefing-paper-on-palestinian-sovereignty-over-east-and-west-jerusalem. 
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 ريــج� ىلإ ىضفأ امم ،نوناقلا عم ىفانتي وحن ىلع اهتمضو ةيقرشلا سدقلا ليئارسإ تلتحا ،1967 ماعلا يفو
 ملو 3،برحلا نمز يف جراخلا يف سدقلا ءانبأ نم ينيطسلف 30,000 نم برقي ام ناكو .نيينيطسلفلا نم ديزملا
 ،ليئارــسإ هترجأ يذلا دادعتلا لالخ اًلعف اهيف نيدوجوم اوناك نيذلا كئلوأل الإ ةنيدملا يف ةماقإلا عضو حنمُي
 اًرطخ لّكشُي اًماظن ليئارسإ تمّمص ،نيينيطسلفلا ءالؤهل ةبسنلابو .1967 ماعلا يف ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا
 ،ةريخألا ةنوآلا يفو .سدقلا يف عقي "م�ايح زكرم" نأ ماودلا ىلع اوتبثُي نأ مهيلع طرتشَي ثيح ،مهتماقإ ىلع
  4.يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةفلاخم لكشي ام ،ليئارسإل "ءالولاب" اونيدي نأ مهيلع طرتشي ماظنلا اذه راص
 
 ءانبأ نم نيينيطسلفلا نم 14,500 وحن نم ةماقإلا ةيليئارسإلا لالتحالا تاطلس تبحس ،1967 ماعلا ذنمو
  5.ةنيدملا نع اًرسق مهرسُأو مهليحرت ىلإ ىدأ امم ،ةيقرشلا سدقلا
 
 دوــجو صيــلقت فدــ[ ةــيفارغوميدلا ةسدنهلا اهماوق ةسايس ،1967 ماعلا ذنم ،ذّفنُت ،ليئارسإ كفنت الو
 ةداــعإ ىلإ ليئارسإ تعس ،صوصخلا هجو ىلعو .ا�اطلس اهتنلعأ يتلا سدقلا ةيدلب دودح نمض نيينيطسلفلا
  6.نيينيطسلفلا نم نكمم ددع لقأ اهنطقي يتلا يضارألا نم ةحاسم ربكأ مض لجأ نم ةنيدملا دودح ميسرت
 
 يف ةيفارغوميدلا ةبيكرتلا رييغت ىلإ يمرت يتلا ؛ةيلكيهلا تاططخملا نم ةلسلس ،يليئارسإلا لالتحالا تاطلس ىّنبتت
 هــجو ىلعو .هنع ةينوناقلا ةفصلا يفتنت وحن ىلع اهميلقإ ىلإ ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا نم ديزملا مضو سدقلا
 60 اهتبسن غلبت سدقلا يف ةيناكس ةيبلغأ قيقحت ىلإ 2020 ماعلل يليئارسإلا يلكيهلا ططخملا ىعسي ،صوصخلا
 نــم ةــئاملا يف 40 ىــلع اهتبــسن ديزت ال ةيلقأ لباقم ،اهيلع ةظفاحملاو نييليئارسإلا دوهيلا حلاصل ةئاملا يف
 ،ليئارسإ اهاخوتت يتلا ،ةيفارغوميدلا فادهألا زيزعت يف ،يروحم رودب ،يليئارسإلا ناملربلا علطضيو .نيينيطسلفلا
  .سدقلل ةيدلبلا دودحلا ميسرت ةداعإب ىنعُت ةديدج نيناوق عيراشم حرطَي ثيح

                                                        
3 BADIL, “From the 1948 Nakba to the 1967 Naksa,” BADIL Occasional Bulletin No. 18, June 2004, p. 3. 
4 Al-Haq, “Urgent Appeal: Israel Must Suspend and Repeal Recent Legislation Allowing for the Revocation 
of Permanent Residency Status from Palestinians in Jerusalem for ‘Breach of Allegiance’,” 8 March 2018, 
available at: http://www.alhaq.org/advocacy/targets/third-party-states/1196-urgent-appeal-israel-must-
suspend-and-repeal-recent-legislation-allowing-for-the-revocation-of-permanent-residency-status-from-
palestinians-in-jerusalem-for-breach-of-allegiance. 
5 Al-Haq, “Punitive Residency Revocation: the Most Recent Tool of Forcible Transfer,” 17 March 2018, 
available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1201-punitive-residency-revocation-
the-most-recent-tool-of-forcible-transfer. 
6 Al-Haq, “The Occupation and Annexation of Jerusalem through Israeli Bills and Laws,” 5 March 2018, 
available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1195-the-occupation-and-
annexation-of-jerusalem-through-israeli-bills-and-laws. 
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 ةنيدمل ةيقرشلا يحاوضلا ىلع ةماقملا تانطوتسملا مض ىلإ ليئارسإ هتعضو يذلا "ىربكلا سدقلا" ططخم ىعسيو
 هــجو ىــلعو .اهنع ناكسلاب ةظتكملا ةينيطسلفلا ءايحألا داعبإو ،ةينوناق ريغ ةروصب ةيبرغلا ةفضلا يف سدقلا
 زاــجنإ ،ةيقرــشلا سدقلا اهيف امب ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف ليئارسإ اهجهتنت يتلا ةسايسلا ىخوتت ،مومعلا
 ،يضارألا ةرداصم لالخ نم اهعيسوتو ةينوناقلا ريغ ةيليئارسإلا-ةيدوهيلا تانطوتسملا ددع ةدايز امهلوأ :نيفده
  .مهانكس قطانم نع اًرسق لالتحالا تحت نيعباقلا نيينيطسلفلا ناكسلا ليحرت امهيناثو
 

  لزانملا مدهو يزييمتلا طيطختلا ماظن -2
 نــع يرــسقلا لــيحرتلا يف ،ليئارسإ اهفظوت يتلا ةرشابملا تاودألا رثكأ نم ،ةماقإلا بحس ىلإ ءوجللا ّدَعُي
 تاــكلتمم ىلع ءاليتسالل ةيزييمتلا يرضحلا طيطختلا ةمظنأو نيناوق ىلإ ةيليئارسإلا تاطلسلا أجلتو 7،سدقلا
 ةحاسم ىلع الإ ءانبلا نيينيطسلفلل زوجي ال ،كلذبو 8.مهلزانم مد�و مهل ءانبلا صخر رادصإ ضفرتو نيينيطسلفلا
  .ناكسلاب ظتكمو لعفلاب لوهأم ةحاسملا هذه مظعمو .ةيقرشلا سدقلا يف يضارألا نم ةئاملا يف 13 زواجتت ال
 
 .اهعيــسوتو ةينوناقلا ريغ تانطوتسملا ءانب تاياغل يضارألا نم%35 هتبسن ام ليئارسإ ترداص ،لباقملا يفو
 ا�ردصأ يتلا ءانبلا صخر نم %7 ىوس ةيليئارسإلا سدقلا ةيدلب حنمت مل ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلعو
 رطــضُي ،كلذــل ًةجيتنو .ةنيدملا ناكس نم %40 وحن نولثمي م½أ نم مغرلا ىلع ،نيينيطسلفلا سدقلا ءانبأل
 يف يرــسقلا ريجهتلا رطخل مهضرعي امم ،صخر ىلع لوصحلا نود اهميمرت وأ مهلزانم دييشت ىلإ نوينيطسلفلا
   .مهلزانم مده لاح
 
 طاــسوأ يف ةداــح ةينكــس ةــمزأ ،ةيقرشلا سدقلا يف ليئارسإ هقبطت يذلا ،يزييمتلا طيطختلا ماظن بّبس
 رفك ءايحأ اهيف امب ،مضلا رادج فلخ ةعقاولا ةينيطسلفلا ءايحألا ىلإ مهنم ديدعلا لقتناو .ةنيدملا يف نيينيطسلفلا
 ءانبلا لامعأ ىلع ةيليئارسإلا سدقلا ةيدلب اهذّفنت يتلا ةباقرلا تايوتسم لصت ثيح ،طافعش ميخمو اتانعو ،بقع
 دــيعت دق ليئارسإ نأل كلذو ،نيينيطسلفلا دد� رطاخم نم عضولا اذه ولخي ال ،كلذ عمو .ا�ايوتسم ىندأ ىلإ
 130,000 وــحن ءاــصقإ ىلإ يدؤي امم ،تقو يأ يف نوناقلا عم ىفانتت ةروصب سدقلل ةيدلبلا دودحلا ميسرت
  9.مضلا رادج فلخ ،لصألا يف نيلوزعم ،ينيطسلف

                                                        
  .هالعأ 5 ةيشاحلا رظنا 7
 .يساسألا امور ماظن نم )4()أ()2(8 ناتداملاو ةعبارلا فينج ةيقافتا نم 53 ةداملا 8

9 Al-Haq, “15 Years Since the ICJ Wall Opinion: Israel’s Impunity Prevails Due to Third States’ Failure to 
Act,” 9 July 2019, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1429--qq-. 
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 نايرــس ىلع ليئارسإ تقبأ دقو .عدرلا ةجحب ةيباقع سسُأ ىلع لزانملا مد[ ليئارسإ موقت ،كلذ ىلع ًةوالعو
 مده قايس يف همدختست لازت ال يهو ،1945 ماعلا يف يناطيربلا بادتنالا تاطلس هتّنس يذلا ئراوطلا ماظن
 اهقالغإو ،تايلمع اوذفن اهدارفأ نأ ةيليئارسإلا تاطلسلا يعدت ةينيطسلف رسُأل اهتيكلم دوعت يتلا ،لزانملا تائم
  .1967 ماعلا ذنم ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف ا�رداصمو
 
 ةينيطسلفلا ضرألا ءاحنأ عيمج يف ينيطسلف ىنبم 266 هعومجم ام مده قحلا ةسسؤم تقّثو ،2018 ماعلا يفو
 اــًلرتم 16و "ةيرادإ رماوأ" بجومب لزانم 110 مدُه ،لزانملا هذه نمو .اًينكس اًلرتم 126 اهنيب نم ،ةلتحملا
 مدــه ببــسب 2018 ماعلا لالخ ،اًلفط 207 مهنيب نم ،اًينيطسلف 513 رِّجُه ،اًلامجإو .ةيباقع سسُأ ىلع
 تــقّثوو .ةيقرــشلا سدقلا يف تمدُه يتلا لزانملا ددع يف ةيسايق تايوتسم 2018 ماعلا لّجُس دقو .مهلزانم
 ةينيطسلفلا ضرألا يف تذِّفُن يتلا مدهلا تايلمع عيمج نم %43 هتبسن ام لثمُت ،ٍنابم 108 مده قحلا ةسسؤم
 نــم ىلوألا ةعبسلا رهشألا لالخو .اًلفط102 مهيف نمب ،سدقلا يف اًينيطسلف 198 ريج� ىلإ ىدأ امم ،ةلتحملا
 تايلمع تَذفُن ،صوصخلا هجو ىلعو .ةيقرشلا سدقلا يف اًلرتم 90 ةيليئارسإلا تاطلسلا تمده ،2019 ماعلا
  10.مضلا رادج نم ةفدهتسملا ينابملا برق ةجحب ،سدقلا يف رهاب روصب صمحلا يداو يح يف ةيعامج مده
 
 ةينيطسلفلا تاكلتمملا ريمدت يف ليئارسإ اهجهتنت يتلا ةسايسلا ىشامتت ال" ةدحتملا ممألا يلوؤسم تاديكأت قفوو
 .اــًمتح اهريمدــت يضتقت ال ةيبرحلا تايلمعلا نأل 11"اهيلع يناسنإلا يلودلا نوناقلا اهيلمُي يتلا تامازتلالا عم
 قحب هساسم ببسب اًماع 15 لبق ينوناق ريغ مضلا رادج نأ تررق ةيلودلا لدعلا ةمكحم نأ ىلإ ؛ةراشإلا ردجتو
 ريــغ هــجوب رادجلا اذه ليئارسإ تمدختسا دقو 12.هريصم ريرقت يف فرصتلل لباقلا ريغ ينيطسلفلا بعشلا
 رادج ءاقب لثميو .مهضرأ نم مهعالتقاو ،نيينيطسلفلا لزانم مدهل ةعيرذكو ،ةينيطسلفلا يضارألا مضل عورشم
 ةلءاسملل ليئارسإ عاضخإ يف يلودلا عمتجملا ريصقت ىلع ةيح ةداهش ،اًماع 15 دعب ،هلاح ىلع عسوتلاو مضلا
 بعــشلا ءاــنبأل ةــبجاولا ناسنإلا قوقح ّسمت ةجهنممو قاطنلا ةعساو تاكاهتنا نم هبكترت امع ةبساحملاو
  .ينيطسلفلا
 

                                                        
10 Al-Haq, “Al-Haq Sends Urgent Appeal to UN Special Procedures and Calls for Immediate Halt to 
Demolitions in Wadi Al-Hummus,” 22 July 2019, available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/1438--qq-. 

 عقوملا ىلع ،2019 ويلوي/زومت 22 ،"رهاب روص يف مدهلا تايلمع لوح ةدحتملا ممألا يلوؤسم نع رداص نايب" ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم 11
  .https://www.ochaopt.org/ar/content/un-officials-statement-demolitions-sur-bahir :ينورتكلإلا

  .)A/RES/ES-10/15( ةدحتملا ممألا ةقيثو 12
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  تايصوتلاو ةجيتنلا -3
 ةيقرــشلا سدــقلا نع نيينيطسلفلا نييندملا لاطي يرسق ليحرت نم ليئارسإ هب موقت ام نإف ،مومعلا هجو ىلع
 سدقلا عباط رييغت قايس يف هيلإ رظنُي امدنع ،ةيناسنإلا دض ةميرجو برح ةميرج ةبترم ىلإ لصي نأ نكمي ةلتحملا
 بــترتي امم ،ةنيدملا نم نيينيطسلفلا دوجو لاصئتساو ةيفارغوميدلا ةسدنهلا لالخ نم يجهنمو عساو قاطن ىلع
  13.ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مامأ ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا ءوشن هيلع
 
  :ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم وعدن نحنف ،كلذ ىلع ًءانبو
 

 ةــلتحملا ةينيطسلفلا ضرألاو ،ةيقرشلا سدقلا يف نييمحملا نيينيطسلفلا ناكسلل ةيامحلا نيمأت نامض §
 يرسقلا مهئالخإو مهلزانم مده لالخ نم يرسقلا مهليحرتب ددهُي يتلا كيشولا رطخلا نم ،اهمومعب
  .مهيضارأ ىلع ءاليتسالاو

 اــهعباطو سدقلل ينوناقلا عضولا رييغتل ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ،ليئارسإ اهذختت يتلا ريبادتلا ةنادإ §
  .ةينوناق ريغ اهرابتعاب ،تارييغت ةيأب فارتعالا مدعو ،ةيفارغوميدلا اهتبيكرتو

 ىوــتفلا اهيلإ تصُلخ يتلا جئاتنلا اهنمضتت يتلا تامازتلالا ذافنإل ،ينمز لودجو ،ةلاّعف ريبادت دامتعا §
 ،ليئارسإ فقوت نأ نم دكأتلاو .مضلا رادج نأشب 2004 ماعلا يف ةيلودلا لدعلا ةمكحم نع ةرداصلا
  .هليزُت نأو ،مضلا رادجب ةقلعتملا لامعألا عيمج ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا
 اهوبكترا يتلا ةيجهنملاو قاطنلا ةعساو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع ةبساحملاو ةلءاسملل ةانجلا عاضخإ §

 برح مئارج فارتقا يف م[ هبتشملا نأشب تامولعملا ةلاحإ لالخ نم نييمحملا نيينيطسلفلا ناكسلا قحب
 ةيعدملا بتكم ثحو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا يف ةيناسنإلا دض مئارجو
 وــينوي/ناريزح 13 موــي ذــنم نيطسلف يف ةلاحلا يف ،ريخأت نود ،قيقحت حتف ىلع ةمكحملل ةماعلا

2014.  
 

_____________ 
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 سدقلا زكرمو )سدقلا ةعماج( يعمتجملا لمعلا زكرمو ،سدقلا يف ةينيطسلفلا قوقحلل يلهألا فالتئالا ديؤي
 اذــه يف درو ام ،ةيراشتسا ةفصب عتمتت ال ةيموكح ريغ تامظنم يهو ،ناسنإلا قوقحو ةينوناقلا ةدعاسملل
  .نايبلا


