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ػٍٝ اعزضّبس  االجزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ فٟ ششق اٌمذطٌزم١ٍض اٌفٛاسق  ٠0973ٕض اٌمشاس اٌذىِٟٛ سلُ 

١ٍِْٛ ش١ىً ٌٍزش٠ٚغ ٌزغ٠ٛخ األساػٟ فٟ اٌمذط اٌششل١خ. ٚلذ دذد اٌمشاس ٘ذفٗ ثزغ٠ٛخ "ِب ال ٠مً ػٓ  03ِب ٠مشة ِٓ 

". ٚرشىً 0300اٌؼبَ % ِٓ األساػٟ دزٝ ٔٙب٠خ 233ٚ، 0302% ِٓ األساػٟ فٟ اٌمذط اٌششل١خ دزٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ 03

خطٛح اٌزغ٠ٛخ اٌّشٌّٛخ فٟ لشاس اٌذىِٛخ رغ١١شا ٘بِب فٟ اٌغ١بعبد: إر أٔٙب رشّىً رذٛال ِٓ اٌزج١ّذ ؽ٠ًٛ األِذ ٌزغ٠ٛخ 

س، رُ رؼ١١ٓ ااألساػٟ فٟ اٌمذط اٌششل١خ إٌٝ رذذ٠ذ أ٘ذاف عبػ١خ ٌٍزغ٠ٛخ اٌىبٍِخ. ٚفٟ إؽبس اإلجشاءاد اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌمش

اٌظبدسح ػٓ  0327ٚثذغت ٚص١مخ اٌٛػغ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍؼبَ  .اٌؼذيِخظض ٌٙزا اٌّجبي ثشئبعخ ِذ٠ش ػبَ ٚصاسح فش٠ك فشػٟ 

ّٟ اٌؼبَ، ٚٚدذح اٌّشبسوخ ، فئْ ِٓ ٠شبسن فٟ ٘زٖ اٌٍجٕخ ُ٘ أ٠ؼب اٚصاسح اٌمذط ٚاٌزشاس ٌٛطٟ اٌؼبَ ألِالن اٌغبئج١ٓ، ٚاٌٛط

خ ِّ  .اٌؼب

I . لتسجيل األساضي باسن اليِْد في المذس الششليت 0973استخذام المشاس سلن 

فصل تسجٌل األراضً فً قرار الحكومة، مؤخرا، أمرا خطٌرا. إذ أنه قد صار واضحا لنا  " لتنفٌذكشفت متابعة "عٌر عمٌم

الذي ٌهدف إلى تحقٌق رفاهٌة سكان شرقً القدس، وفً إطار التموٌل  0973فً هذه األٌّام فقط أنه وفً إطار القرار 

لشٌخ جراح )فً أم هارون، القسٌمة المخصص لهذا القرار، خالل الشهر الماضً، استكمال عملٌة تسوٌة أراضً فً حً ا

. إن أم هارون التً تم تسجٌل األراضً فٌها، موجودة فً 2798عٕخ ٌهود كانوا ٌملكون القسائم قبل  (، ثأعّبء03802رقم 

ها، تعرض هذه ؤالتسجٌل، كما تم إجرا ِجٕٝ. إْ ػ١ٍّخ 93ػبئٍخ فٍغط١ٕ١خ رمطٓ فٟ ٔذٛ  90ٔذٛ حً الشٌخ جراح وفٌها 

 للخطر الكبٌر.العائالت 

II .تسْيت األساضي في ششلي المذس 
 

 دمٛق رغ٠ٛخ ػ١ٍّخ فٟ األسدْ ششػذ ٚلذ ،7692 - 2798 األػٛاَ ث١ٓ ٠خؼغ ٌُ اٌمذط ششلٟ أساػٟ ِٓ %73 ٔذٛ

 عٕخ إعشائ١ً إٌٝ اٌمذط ششق أساػٟ ػُ ِٚغ جشاح. اٌش١خ دٟ ػّٕٙب ِٚٓ اٌمذط، ششق فٟ اٌمغبئُ ِٓ جضء فٟ اٌٍّى١خ

 دزٝ إعشائ١ً رجبدس ٌُ ٚخبسج١خ، داخ١ٍخ ع١بع١خ ٚالػزجبساد لجٍٙب. ِٓ رج١ّذ٘ب أٚ األسد١ٔخ اٌزغ٠ٛخ ػ١ٍّبد إٌغبء رُ ،2769

 االػزجبساد، ٘زٖ ػّٓ ِٓ وبْ ٚلذ اٌمذط. ششلٟ فٟ اٌفٍغط١ٕ١خ األد١بء فٟ األساػٟ ٌزغ٠ٛخ شبًِ ػًّ أٞ إٌٝ 0328 اٌؼبَ

 اٌذ١ٌٚخ. اٌغبدخ ػٍٝ اٌخطٛح ٌٙزٖ ٍّخاٌّذز اٌذساِبر١ى١خ اٌؼٛالت ٠جذٚ، ِب ػٍٝ

اٌزٞ دذد أ٘ذافب ٌٍزغ٠ٛخ اٌىبٍِخ  0973ارخزد ٘زٖ اٌغ١بعخ اٌّزغمخ ٚاٌّذسٚعخ ِٕؼطفب دساِبر١ى١ب ِغ ٔشش اٌمشاس اٌذىِٟٛ سلُ 

. ِٕٚز ثذا٠خ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ، أػشثذ "ػ١ش ػ١ُّ" ٚجٙبد أخشٜ ػٓ خش١زٙب ِٓ 0300ألساػٟ ششلٟ اٌمذط دزٝ ٔٙب٠خ عٕخ 

ٌغشع رغج١ً أساع ثبعُ اٌذٌٚخ أٚ ثأعّبء ٠ٙٛد ٠ذّػْٛ  0973ح اعزخذاَ ِٕظِٛخ رغ٠ٛخ األساػٟ فٟ إؽبس اٌمشاس سلُ ءإعب

٘زا اٌخطش ٍِّٛط ثشىً خبص ثبٌٕغجخ ٌٍؼبئالد اٌزٟ . (0327اٌزمش٠ش سثغ اٌغٕٛٞ اٌظبدس فٟ أ٠بس / ِب٠ٛ راجعوا )ٍِى١زٙب 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2005-2019_1.pdf
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)ػٍٝ أعبط لبْٔٛ اٌزشر١جبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاإلداس٠خ(، إٌٝ جبٔت  2798ٕ٘بٌه ادػبءاد ثشأْ ٍِى١خ ٠ٙٛد٠خ ٌّٕبصٌٙب ِٕز لجً اٌؼبَ 

اٌخطش اٌزٞ ٠ذٍّٗ ػٍٝ اٌؼبئالد اٌزٟ ٠ّىٓ رؼش٠ف ثؼغ أفشاد٘ب ثٛطفُٙ "غبئج١ٓ" ثّٛجت لبْٔٛ أِالن اٌغبئج١ٓ. ٚ٘زا 

ٌمب١ٔٛٔخ ٚاإلداس٠خ، اٌخطش طبس ٍِّٛعب أوضش ِغ ػؼ٠ٛخ اٌٛطٟ اٌؼبَ، اٌّغؤٚي ػٓ اٌؼمبساد ثّٛجت لبْٔٛ اٌزشر١جبد ا

 .0973ٚػؼ٠ٛخ اٌٛطٟ ػٍٝ أِالن اٌغبئج١ٓ، فٟ اٌطبلُ اٌّؤرّٓ ػٍٝ اٌزغ٠ٛخ اٌٛاسدح فٟ لشاس سلُ 

 فئْ اٌّخبٚف، ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ ثأٔٗ أطجبػب 0973 سلُ اٌمشاس ِٓ جضءا ثٛطفٙب اٌزغ٠ٛخ، إجشاءاد رأؽ١ش ػ١ٍّخ خٍمذ ٌمذ

 إال ٌٍمشاس. ٚاٌزخط١ط١خ االلزظبد٠خ اٌضّبس ِٓ اٌزّزغ ع١ّىُٕٙ اٌز٠ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، اٌغىبْ سفب١٘خ رذم١ك ع١غزٙذف وىً اإلجشاء

 عٕٛاد ِذاس ػٍٝ رشٙذ اٌزٟ ٘بسْٚ أَ لغ١ّخ األٌٚٝ اٌزغ٠ٛخ إجشاءاد رشًّ ثأْ اٌمبػٟٚ ِؤخشا، رىّشف اٌزٞ اٌخ١بس أْ

 ٚجٙبد اٌؼبَ، اٌٛطٟ ثبعُ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، اٌغىبْ ػذ ِٚؼشٚف ِىضف ثشىً إػال١ِب رغط١زٙب رّذ إخالء دػبٜٚ ػذح ؽ٠ٍٛخ

  رٌه. خالف إٌٝ ٠ش١ش اعز١طب١ٔخ، ٚجّؼ١بد خبطخ،

ش١خ جشاح ثبعُ ٠ٙٛد ٘ٛ أ٠ؼب رم٠ٛغ ٌٛادذ ِٓ األ٘ذاف اٌّؼٍٕخ، ٚاٌّزّضً فٟ رؼض٠ض رغ٠ٛخ وّب أْ رغج١ً األساػٟ فٟ اٌ

، شّىً اٌغىبْ 0328األساػٟ فٟ اٌمذط اٌششل١خ: ِغبػذح دً أصِخ اٌغىٓ اٌخط١شح فٟ ششلٟ اٌمذط. اػزجبسا ِٓ اٌؼبَ 

دذاد اٌغى١ٕخ فٟ اٌمذط فمؾ، وبٔذ ِٛجٛدح فٟ % ِٓ عىبْ اٌّذ٠ٕخ، إال أْ سثغ ا93ٌٛاٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ششلٟ اٌمذط رمش٠جب 

ٚدذح عى١ٕخ إػبف١خ  09،333أد١بء فٍغط١ٕ١خ. ٚػٍٝ أعبط ٘زٖ اٌّؼط١بد، ِٚؼط١بد أخشٜ، فئٕٔب ٔمذّس أْ ٕ٘بٌه دبجخ إٌٝ 

 ِٓ أجً اٌغّبح ٌىً أعشح ٠ٚٛٔخ فٟ اٌمذط اٌششل١خ ثبٌغىٕٝ فٟ شمزٙب اٌخبطخ.

ٟ ٘زا اٌٛالغ، اٌز١١ّض اٌشذ٠ذ فٟ اٌزخط١ؾ: فجؼذ ِظبدسح ٚاعؼخ إٌطبق ٌألساػٟ ٠زّضً ٚادذ ِٓ أوضش اٌؼٛاًِ ثشٚصا ف

ٚدذح عى١ٕخ جذ٠ذح ٠مطٓ ف١ٙب ٔذٛ  06،333، رُ اٌزخط١ؾ ٚاٌجٕبء، فٟ إؽبس اٌجٕبء اٌؼبَ، ٔذٛ 2769اٌفٍغط١ٕ١خ، اثزذاء ِٓ عٕخ 

ؼبَ ٌألد١بء اٌفٍغط١ٕ١خ اٌجذ٠ذح، ٚاٌزٞ ثٛشش إعشائ١ٍ١ب فٟ أساػٟ ششلٟ اٌمذط. ٚفٟ اٌّمبثً، وبْ اٌزخط١ؾ اٌ 003،333

إلٔشبء أد١بء فٍغط١ٕ١خ جذ٠ذح، ِمٍظب جذا، ٚػٍٝ ِذاس اٌؼمذ٠ٓ اٌّبػ١١ٓ، ٌُ ٠زُ إجشاء أٞ رخط١ؾ ِٓ  2769اٌؼًّ ثٗ ِٕز اٌؼبَ 

فٛق، ٚاٌزٟ  ، ِٚٓ ػّٓ ِجًّ اٌّخططبد ا١ٌٙى١ٍخ اٌّفظٍخ ػٍٝ ٔطبق ِزٛعؾ فّب0327٘زا إٌٛع ػٍٝ اإلؽالق. ٚفٟ اٌؼبَ 

ٌٍجٕبء فٟ اٌمذط، ٚرُ اٌزش٠ٚج ٌٙب فٟ ٌجبْ اٌزخط١ؾ ٚاٌجٕبء )عٛاء أوبٔذ ٌجبْ رخط١ؾ ٌٛائ١خ أٚ ِذ١ٍخ(، فئْ  خِخظظوبٔذ 

 % فمؾ وبٔذ ِخظظخ ٌألد١بء اٌفٍغط١ٕ١خ.9.9

 0973اٌذىِٟٛ سلُ  ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌذذ٠ش ٕ٘ب ٠ذٚس ػٓ ٚادذح ِٓ أُ٘ األصِبد اٌشئ١غ١خ فٟ ششلٟ اٌمذط، فئْ اٌمشاس

٠فزمش إٌٝ أٞ إشبسح ٌٍزخط١ؾ اٌغىٕٟ. إْ غ١بة رغج١ً األساػٟ ٠شىً أ٠ؼب ػمجخ وجشٜ فٟ ػ١ٍّبد اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ فٟ 

األد١بء اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ششلٟ اٌمذط. ث١ذ أْ رطج١ك اٌمشاس، ٚثذال ِٓ أْ ٠غزج١ت ٌٙزٖ اٌؼبئمخ، فئٔٗ ٠فبلُ ِٓ ٘زٖ األصِخ، وّب 

٘بسْٚ فٟ اٌش١خ جشاح، د١ش ٠مَٛ ثزذ٠ًٛ ٍِى١خ أساػٟ ٚاعؼخ رمطٓ ثٙب ػبئالد فٍغط١ٕ١خ ِٕز ػششاد دظً فٟ دٟ أَ 

 اٌغٕٛاد، إٌٝ أ٠بٍد ٠ٙٛد٠خ.
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ٚثبإلػبفخ إٌٝ إعبءح اعزخذاَ لشاس اٌذىِٛخ، فئْ اٌزغج١ً اٌزٞ رُ اوزشبفٗ فٟ أَ ٘بسْٚ لذ رُ ثغشػخ اعزضٕبئ١خ ِٚٓ دْٚ 

ِغ لبْٔٛ اٌزغ٠ٛخ اٌزٞ رؼبسع مبؽ١ٕٓ فٟ اٌّىبْ ِٕز ػششاد األػٛاَ ػٍّب ثبألِش. ٚرٌه فٟ إدبؽخ اٌغىبْ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌ

 ٠زطٍت إخطبس عىبْ اٌّىبْ ثٛطف ٘زا اإلجشاء ِشرىضا أعبع١ب فٟ إجشاءاد اٌزغ٠ٛخ.

III .تن تمذين التواس ضذ التسجيل في أم ُاسّى 
  

 اٌزخط١ؾ"، دمٛق أجً ِٓ ِخططْٛ- "ثّىَٛ جّؼ١خ ِغ الشزشانثب ،30/30/02 ثزبس٠خ ػ١ُّ" "ػ١ش لذِّذ اٌىشف، ٘زا ػمت

 ٍِى١خ رغ٠ٛخ اعزىّبي ثزج١ّذ االٌزّبط ٘زا إؽبس فٟ ؽبٌجٕب ٚلذ . اٌؼ١ٍب اٌّذىّخ إٌٝ ػبجاًل  اٌزّبعب جشاح اٌش١خ عّىبْ ٚجّؼ١ّخ

 ٔز١جخ ثبٌمغ١ّخ، اٌّزؼٍمخ اٌّؼ١جخ اٌم١ٛد ج١ّغ ٚدزف اٌزغ٠ٛخ، إجشاءاد فٟ اٌىبِٕخ اٌؼ١ٛة اعز١ؼبح ٠زُ دزٝ األساػٟ

 اٌغ١ٍّخ. غ١ش اٌزغ٠ٛخ إجشاءاد

، 0303فٟ االٌزّبط اٌّمذَّ فٟ وبْٔٛ أٚي / د٠غّجش  طلب لعقد جلسة استماع عاجلة بتقدٌم ٚثبٌزضآِ ِغ االٌزّبط، لّٕب أ٠ؼب 

ثٛػغ ِجبدا رٛج١ٙ١خ ِٕظّخ ٚاٌّمذَّ ِٓ وً ِٓ جّؼ١خ عىبْ اٌش١خ جشاح ٚ "ػ١ش ػ١ُّ"، ٚاٌزٟ رشوض ػٍٝ أِش اٌٛطٟ اٌؼبَ 

إلداسح اٌؼمبساد اٌزٟ رمغ فٟ إؽبس ٍِى١زٗ، ِٚٓ ػّٕٙب اٌىض١ش ِٓ اٌؼمبساد فٟ اٌش١خ جشاح خظٛطب، ٚششلٟ اٌمذط ػٍٝ 

ٚجٗ اٌؼَّٛ. ٚلذ وبٔذ ػجبٌخ جٍغخ االجزّبع ػشٚس٠خ ػٍٝ ػٛء اٌّشبسوخ اٌٛاػذخ ٌٍٛطٟ اٌؼبَ فٟ ػ١ٍّخ رغج١ً 

 .0973فش٠ك رخط١ؾ ٚرغج١ً األساػٟ ثّٛجت اٌمشاس سلُ  األساػٟ، د١ش وبْ ػؼٛا فٟ

، أٞ دزٝ لجً رمذ٠ُ ٠ٚ03/39/0302ش١ش سدّ اٌذٌٚخ ػٍٝ االٌزّبط اٌجذ٠ذ ثشأْ ِغأٌخ اٌزغج١ً فٟ اٌش١خ جشاح إٌٝ أٔٗ ثزبس٠خ 

ٝ ا٢ْ اعز١ؼبح االٌزّبط االٌزّبط، لذ رُ اعزىّبي ػ١ٍّخ اٌزغج١ً ثج١ّغ ِشادٍٙب، فٟ ج١ّغ لغبئُ اٌىزٍخ. ٚال صٌٕب ٔٛاطً دز

  فٟ اٌّذىّخ.

IV . تسْيت األساضي لاًْىّالجوِْس، ّفي اًتِان  السكاى دّى إبالغالذفع لذها بالتسْيت في أم ُاسّى: هي 
 

فئْ فً شهر تشرٌن أول / أكتوبر من ذلك العام،  0327لسنة وثٌقة الحالة الصادرة عن وزارة القدس والتراث   بناء على

فٟ ِٕطمخ أَ ٘بسْٚ رؼذ جضءا ِٓ لبئّخ ِذذٚدح ِٓ "اٌمغبئُ اٌزجش٠ج١خ"، ٚاٌزٟ رشّىً اٌخطٛاد األٌٚٝ  03802اٌمغ١ّخ سلُ 

ذ اإلشبسح إ١ٌٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ اٌشبٍِخ فٟ أساػٟ ششلٟ اٌمذط.  ّّ ٚرظٙش إٌٝ جبٔت ٘زٖ اٌمغ١ّخ فٟ اٌمبئّخ، لغبئُ ر

ثٛطفٙب ٠ٕجغٟ ِؼبٌجخ ٚػؼٙب، ٚرمغ فٟ وً ِٓ طٛس ثب٘ش، ث١ذ طفبفب، ػطشٚد، ٚث١ذ د١ٕٕب. ٚثٕبء ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ 

٠ٚش١ش رشل١ُ اٌمغ١ّخ فٟ  .0303 ٔشش٘ب، فئْ ثذا٠خ جّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثٙزٖ اٌمغ١ّخ لذ رُ رذذ٠ذ٘ب ٌشٙش آراس / ِبسط

اٌّغزٕذ إٌٝ لغ١ّخ رغج١ً جذ٠ذح ال رظٙش ػٍٝ خشائؾ اٌّذ٠ٕخ، ٚ٘زا ٠جؼً ِٓ اٌظؼت ثّىبْ رذذ٠ذ اٌمغبئُ راد اٌظٍخ. وّب 

أشبس اٌزمذ٠ش اٌظبدس ػٓ ٚصاسح اٌمذط ٚاٌزشاس إٌٝ ِظبػت وجشٜ رزشافك ِغ ػ١ٍّخ رغ٠ٛخ األساػٟ، ٚػٍٝ سأعٙب ِؼبسػخ 

 ٌز٠ٓ ٠خشْٛ، وّب أششٔب عبثمب، ِٓ إعبءح اعزخذاَ إٌّظِٛخ.اٌغىبْ ا

https://www.ir-amim.org.il/he/node/2641
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%97%D7%95%D7%A3%201.5.21.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
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ٚاٌزٟ  0303ٌٍؼبَ  0973ٚص١مخ اٌذبٌخ اٌظبدسح ػٓ ٚصاسح اٌمذط ٚاٌزشاس ف١ّب ٠زؼٍك ثزٕف١ز لشاس اٌذىِٛخ سلُ هذا، وقد أشارت 

، إٌٝ اٌزمذَ اٌزٞ رُ إدشاصٖ فٟ ػ١ٍّخ اٌزغج١ً ٚفٟ رذؼ١ش اٌجٕٝ اٌزذز١خ ٌألِش. ٚثٕبء ػٍٝ 0302ٔششد فٟ آراس / ِبسط 

اٌٛص١مخ، فئْ ٕ٘بٌه رمذَّ فٟ إجشاءاد اٌزغ٠ٛخ فٟ اٌمغبئُ اٌزجش٠ج١خ اٌّشبس إ١ٌٙب عبثمب، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أصِخ وٛسٚٔب ٚاٌؼٛائك 

اٌٛص١مخ، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رفّظً ف١ٗ اٌزمذَ اٌزٞ أدشصرٗ اٌمغبئُ اٌزجش٠ج١خ فٟ وً ِٓ اٌزٍخ اٌفشٔغ١خ، اٌزٟ ٔجّذ ػٕٙب. ٌٚىٓ 

أعٍفٕب، أْ ٘زٖ  األ٠بَ، وّبػٕٙب أ٠خ إشبسح ٌٍزغ٠ٛخ فٟ اٌش١خ جشاح، ٚسغُ أٔٗ لذ ارؼخ فٟ ٘زٖ  د١ٕٕب، رغ١تٚطٛس ثب٘ش ٚث١ذ 

 ١ً، ِشادٍٙب األوضش رطٛسا.اٌمغ١ّخ ٟ٘ اٌمغ١ّخ اٌزٟ ثٍغذ ف١ٙب ػ١ٍّخ اٌزغج

ٌزشع١خ اٌزؼبْٚ ِغ اٌغىبْ ٚوغت صمزُٙ:  جٙٛد٠زُ ثزي  أٔٗ 0302إٌٝ رٌه، أٚسدد ٚص١مخ اٌذبٌخ اٌظبدسح فٟ آراس / ِبسط 

رذ٠ًٛ ٌٛدبد اٌذمٛق األسد١ٔخ اٌّزٛاجذح فٟ دائشح اٌزغ٠ٛخ، ثذ١ش ٠زُ رذ٠ٍٛٙب إٌٝ ٔغخ ِمشٚءح ِٚزٛفشح ثبٌؼجش٠خ، ثذ١ش ٠ّىٓ 

بْ أْ ٠غزخذِٛ٘ب أِبَ اٌجٙبد ا١ٌّٕٙخ فٟ وً ِٓ اٌجٍذ٠خ ٚاٌذىِٛخ؛ إٌٝ جبٔت وزبثخ ِغزٕذ رٛػ١ذٟ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشأْ ٌٍغى

إجشاءاد اٌزغ٠ٛخ ٚاٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ إلصجبد ٍِى١خ األساػٟ. ٌىٓ ٘زٖ اٌخطٛاد ج١ّؼب ٌُ رٛػغ د١ض اٌزٕف١ز فٟ ػ١ٍّخ 

  خ جشاح.فٟ اٌش١ 03802اٌزغ٠ٛخ فٟ اٌمغ١ّخ سلُ 

، ٟٚ٘ اٌّشدٍخ اٌزٟ ثُذا ف١ٙب ثزٕف١ز ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ، ثٕبء ػٍٝ اٌٛص١مخ اٌظبدسح ػٓ ٚصاسح 0327ٚاػزجبًسا ِٓ آة / أغغطظ 

اٌمذط ٚاٌزشاس، ٚٚطٛال إٌٝ اعزىّبي ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ، ٌُ ٠زُ إطذاس أ٠خ ِٕشٛساد ثشأْ دٟ أَ ٘بسْٚ. ٌُٚ ٠جِش رؼ١ٍك 

ص٠بساد ِٓ جبٔت ِغؤٚي اٌزغ٠ٛخ فٟ اٌذٟ، ٌُٚ ٠زُ إجشاء أ٠خ اعزفغبساد لجبٌخ إٌّبصي أٚ اإلداسح إػالٔبد، ٌُٚ ٠زُ إجشاء 

ذ فٟ ِىزت ِغؤٚي اٌزغ٠ٛخ أٚ فٟ ٚصاسح  ّّ اٌّجزّؼ١خ، ٟٚ٘ رذاث١ش ِزٛلّؼخ فٟ ِضً ٘زٖ اٌذبالد. وّب أْ االعز١ؼبدبد اٌزٟ ر

  اٌذاخ١ٍخ ٌُ رغفش ػٓ أ٠خ ِؼٍِٛبد دٛي ٘زا اٌشأْ.

جبٔت رٌه، وبٔذ اٌجٙبد اٌّشبسوخ فٟ رطج١ك اٌجٕذ اٌٛاسد فٟ اٌمشاس اٌذىِٟٛ ػٍٝ ػٍُ ثبٌزؼم١ذاد اٌشذ٠ذح اٌىبِٕخ فٟ إٌٝ 

ِٓ أجً رٍخ١ض ػٍّٙب  0973اإلجشاء، ٚثبٌّخبؽش اٌزٟ ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٙب. ٚفٟ اجزّبع اٌٍجٕخ اٌذائّخ ٌزٕف١ز لشاس اٌذىِٛخ سلُ 

٠زؼشع ٌٙب اٌغىبْ فٟ ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ. فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي، ٚسد فٟ جٍغخ االعزّبع أٔٗ رّذ ِٕبلشخ اٌّخبؽش اٌزٟ  00301ٌٍؼبَ 

فٟ دبٌخ رمذ٠ُ اٌّغزٕذاد اٌزٟ ٌٓ رزُ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب وجضء ِٓ ػ١ٍّخ إصجبد اٌٍّى١خ، فئْ اٌغىبْ لذ ٠خبؽشْٚ ثفمذاْ ٍِى١زُٙ 

ز٠خ فٟ ٘زٖ اٌّجبي لذ لبِذ، دزّٝ، ثبالػزشاف ثبٌذبجخ إٌٝ ػٍٝ اٌمغ١ّخ. ٚثٕبء ػٍٝ رٍخ١ض اجزّبع اٌٍجٕخ، فئْ اٌجٙبد اٌزٕف١

 رغ١١ش اٌغ١بعبد اٌّؼّٛي ثٙب ِٓ أجً رم١ٍض اٌّخبؽش اٌزٟ رؼزشع عىبْ ششلٟ اٌمذط فٟ إؽبس ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ.

بد، ثً ٠ٚجذٚ فذغت ثؼذَ ارخبر ادز١بؽ ٠ُىزف٠جذٚ أٔٗ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ إدسان اٌذغبع١خ اٌزٟ ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٙب ٘زا إلجشاء، فئٔٗ ٌُ 

أطجبع ِؼًٍ ػٓ رمبس٠ش ٚصاسح اٌمذط ٚاٌزشاس، إٌٝ جبٔت ٚلذ رشّىً أٔٗ لذ رُ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ رغج١ً خبؽفخ فٟ اٌش١خ جشاح. 

أٔٗ ٌُ ٠ذذس رمذَّ فٟ اٌزغج١ً فٟ اٌش١خ جشاح، فٟ د١ٓ أٔٗ لذ ٚطً  اٌزغ٠ٛخ، ِفبدٖاالٔطجبع اٌّزشىً ػٓ عٍٛو١بد ِغؤٚي 

  ِشادٍٗ إٌٙبئ١خ.فٟ ٚالغ األِش، إٌٝ 

                                                           
 .62625354، ػمذد اٌجٍغخ ثزبس٠خ 0303، رٍخ١ض ٔشبؽبد عٕخ 0973اجزّبع اٌٍجٕخ اٌذائّخ: اٌمشاس سلُ  1

https://www.gov.il/BlobFolder/news/3790-2021/he/Book_SMALLER.pdf
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وّب جبء فٟ االٌزّبط: "ٌمذ رمذِّذ ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ ٚرُ اعزىّبٌٙب، أٚ رُ رمش٠جب اعزىّبٌٙب رّبِب، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ وبْ ف١ٗ اٌغىبْ 

اٌفٍغط١ٕ١ْٛ اٌمبؽْٕٛ فٟ اٌذٟ ٚ / أٚ ِٓ ٠ٍّىْٛ دمٛلب فٟ اٌؼمبساد اٌّٛجٛدح ف١ٗ، ٌُ ٠ؼشفٛا، ٌُٚ ٠ىٓ ثئِىبُٔٙ أْ ٠ؼشفٛا، 

أِشا ػٓ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ. وّب أُٔٙ ٌُ ٠ؼشفٛا ثأُٔٙ ِطبٌجْٛ ثزمذ٠ُ ِزوشاد ادػبء، ٌُٚ ٠ؼشفٛا فٟ األطً ِؼٕٝ ػذَ رمذ٠ُ ِضً ٘زٖ 

ع جٛ٘ش ػ١ٍّخ  ّٛ اٌّزوشاد، ٚخظٛطب ِب ٠زؼٍك ثّخبؽش فمذاْ دمٛلُٙ فٟ األساػٟ." إْ ِضً ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ اٌؼًّ رم

أْ ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ رٕؼىظ ثشىً ٚاػخ فٟ لبْٔٛ رغ٠ٛخ األساػٟ، ٚ٘ٛ لبْٔٛ ٠شرىض و١ٍب اٌزغ٠ٛخ. إْ أ١ّ٘خ إػالَ اٌجّٙٛس ثش

  ػٍٝ ِؼشفخ اٌجّٙٛس ثٛجٛد إجشاء اٌزغ٠ٛخ، ٚاٌزٞ ٠ؼذّ، ثطج١ؼزٗ، إجشاء ػ١ٍٕب.

V . ناقوس خطرنظرة إلى األمام: قضية أم هارون بوصفها 
 

رغج١ً أساػٟ أَ ٘بسْٚ رفبلُ ِٓ اٌخش١خ ِٓ دذٚس ِضً ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد  إْ إخفبء اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزمذَّ اٌذبطً فٟ ػ١ٍّخ

 اٌمذط اٌششل١خ.ِٓ أخشٜ ِٕبؽك فٟ 

اٌٛالؼخ فٟ ججً اٌض٠زْٛ، ِٓ دْٚ أْ  02989ٚٚفمب ٌٍّؼط١بد اٌزٟ رٛطٍٕب إ١ٌٙب، فمذ رُ أ٠ؼب اعزىّبي اٌزغج١ً فٟ اٌىزٍخ سلُ 

رٕطٛٞ ػٍٝ  0303. وّب أْ اٌزمبس٠ش اٌٛاسدح فٟ ٚص١مخ اٌذبٌخ ٌٍؼبَ 0973 ٠زُ اإلثالؽ ػٓ رٌه فٟ إؽبس ِٕشٛساد اٌمشاس سلُ

 ِؤششاد ِض١شح ٌٍمٍك.

ِٚٓ ػّٓ "اٌمغبئُ اٌزٟ رُ رذذ٠ذ٘ب" )أٞ اٌمغبئُ اٌزٟ ٠ٛجذ ثشأٔٙب رذذ٠ذ ٚاػخ اٌم١ُ ٌٍّبٌه / ٌٍّذػ١ٓ اٌّغج١ٍٓ ِٓ  ،ٚ٘ىزا

اٌزمذَ  أ٠ٌٛٚبدخالي سلُ ا٠ٌٛٙخ أٚ سلُ جٛاص اٌغفش( فٟ وً ِٓ ث١ذ د١ٕٕب ٚشؼفبؽ، ٟٚ٘ إٌّبؽك اٌّزشثؼخ ػٍٝ سأط عٍُ 

ٙٛد، ٚأخشٜ ربثؼخ ٌٍّى١خ جٙبد ِؤعغ١خ أٚ ٚلؼذ رذذ ؽبئً اٌّظبدسح اٌىبٍِخ أٚ رٛجذ لغبئُ ٍِّٛوخ ١ٌ -ثبرجبٖ اٌزغ٠ٛخ

 اٌجضئ١خ.

وّب ٚسد ِٓ ٕ٘بٌه ثأْ دائشح اٌزغ٠ٛخ رزٛجٗ ثشىً ٔشؾ إٌٝ جٙبد أخشٜ رؼذٞ ٍِى١خ األساػٟ فٟ ششلٟ اٌمذط ٌغشع 

دد ثبٌٕض اإلشبسح إ١ٌٙب ثأْ "ِٓ ػّٕٙب اٌششٚع فٟ إجشاءاد رغ٠ٛخ. ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ػذَ رذذ٠ذ ٠ٛ٘خ ٘زٖ اٌجٙبد، فمذ ٚس

١٘ئبد دى١ِٛخ". ٚفٟ ظً غ١بة اٌزفبط١ً، رزظبػذ اٌخش١خ ِٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ ػّٓ ٘زٖ ا١ٌٙئبد أٞ ِٓ اٌٛطٟ ػٍٝ أِالن 

اٌغبئج١ٓ أٚ اٌٛطٟ اٌؼبَ أٚ أ٠خ ١٘ئبد أخشٜ رٕٛة ػٓ اٌذٌٚخ، ٚاٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رشىً رٙذ٠ذا ٌٍّى١خ عىبْ اٌمذط اٌششل١خ 

 مبسارُٙ ٚأساػ١ُٙ.ٌؼ

 03300)وّب رشبسن عٍطخ أساػٟ إعشائ١ً فٟ ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛخ، فٟ لغبئُ أساػٟ ِزٛاجذح فٟ دٟ اٌّظشاسح ا١ٌٙٛدٞ 

(. 02000ٚ  02009( ٚإٌّطمخ اٌشّب١ٌخ ِٓ ػطشٚد )03776ٚ 03770ِٕٚطمخ جفؼبد ّ٘زٛط / اٌطبٌج١خ ) (03309ٚ

االلزظبدٞ فٟ ششلٟ اٌمذط، ٚفٟ إؽبس ١ِضا١ٔبرٗ، ٠زُ اٌذفغ  -ش االجزّبػٟٚ٘ىزا، ٚفٟ ظً لشاس دىِٟٛ ٠ٙذف إٌٝ اٌزط٠ٛ

 لذِب ثبرجبٖ رغ٠ٛخ ِٕبؽك عى١ٕخ ٠ٙٛد٠خ أٚ رٍه اٌّخظظخ ٌٍجٕبء أٚ االعز١طبْ ا١ٌٙٛدٞ، فٟ ششلٟ اٌمذط.
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ٟ ٠زُ ف١ٙب اٌزش٠ٚج ٚدزٝ اٌٍذظخ، ٚثٕبء ػٍٝ ِذبدصبرٕب ِغ جٙبد فٟ ِجبي اٌزخط١ؾ ٚجٙبد ِجزّؼ١خ فٟ لغُ ِٓ إٌّبؽك اٌز

 ٌٍزغ٠ٛخ، ٠زؼخ ثأْ اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ ٌٍغىبْ ٚإٌٝ اٌجٙبد ا١ٌّٕٙخ، إِب أٔٙب جضئ١خ أٚ أٔٙب ِغ١ّجخ رّبِب.

هخاّف شذيذة فيوا يتعلك بئجشاءاث التسْيت، سْاء في أّساط سكاى ششلي المذس هي الفلسطيٌييي هي ها تّن استخالصَ إى 

هثيشا جذا للملك. إر أى أهشا في حالت أم ُاسّى بْصفَ تكّشف لحوايت حمْق السكاى، لذ  أّ في أّساط الوٌظواث العاهلت

التي ليل هفّصل ظشّف استخذاهِا لِزٍ الوٌصت )هطالبت بأى تْضح بشكل  0973الجِاث الوؤتوٌت على تطبيك المشاس سلن 

  .لغشض إلحاق الوزيذ هي الضشس بِن خطيش،بشكل  (المذسظاُشيا بأًِا هخصصت هي أجل تحميك سفاُيت سكاى ششلي 
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تتعامل مع تعقٌدات الحٌاة فً القدس فً هً جمعٌة إسرائٌلٌة ال حزبٌة  عير عميم 

الفلسطٌنً. وتعمل الجمعٌة من أجل تحقٌق االستقرار  -سٌاق الصراع اإلسرائٌلً

 السٌاسً المتفق علٌه فً القدس والمساواة والمستقبل

 

noa@ir-amim.org.il | www.ir-amim.org.il   

  35-6566696פקס  | 35-6269656 טלפון  

 

رزمذَ "ػ١ش ػ١ُّ" ثبٌشىش ِٓ إٌّظّبد، ٚاٌذٚي، ٚاألشخبص اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ اٌذػُ ٌٕشبؽٙب ِٓ أجً 

ِٓ و١بٔبد ع١بع١خ أجٕج١خ، رظٙش  ِغزمجً ِزفك ػ١ٍٗ ِٕٚظف ٌٍمذط. إْ ِظذس غبٌج١خ اٌز٠ًّٛ ٠أرٟ

 .اضغطوا هنا ٌذػُ "ػ١ش ػ١ُّ" رفبط١ٍٙب ػٍٝ ِٛلغ االٔزشٔذ اٌخبص ثّغّجً اٌجّؼ١بد.

 

 

 

 

 

 

 

ب١ٌّخ نظمة عمالٌة عامة تجمع العمال فً إسرائٌل. إلى م  نقابة عّمالية -معًا ّّ ٟ٘ ِّٕظّخ ػ

بي  ّّ بي فٟ إعشائ١ً. ٚثبإلػبفخ إٌٝ رٌه، رّٛدذ إٌّظّخ اٌؼ ّّ  اٌفٍغط١١ٕ١ٓػبِخ رّٛدذ اٌؼ

اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ أسثبة ػًّ إعشائ١١ٍ١ٓ فٟ إٌّبؽك اٌظٕبػ١خ اٌٛالؼخ فٟ أساػٟ 

ب اٌّبػ١خ فشًػب فٟ اٌمذط اٌششل١خ  ًِ اٌّغزٛؽٕبد. ٚرذ٠ش إٌّظّخ ػٍٝ ِذاس اٌؼشش٠ٓ ػب

ٌّغبػذح اٌغىبْ ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ وبًِ دمٛلُٙ االجزّبػ١خ، ٚرؼًّ ِٓ أجً رؼض٠ض 

 اٌزٛظ١ف اٌؼبدي ٌٍٕغبء.

 

 

 

 

 

 

 رُ إطذاس ٘زٖ إٌششح ثذػُ ِٓ االرذبد األٚسٚثٟ. 

اٌّغؤ١ٌٚخ اٌذظش٠خ ػٓ ٘زا إٌّشٛس ػٍٝ ٠ذ "ػ١ش ػ١ُّ" ٚ رمغ 

ٔمبثخ ػّب١ٌخ"، ٚال ٠ٕجغٟ رفغ١ش٘ب ثأٔٙب رؼىظ ثبٌؼشٚسح ِٛلف  -"ِؼب

 .االرذبد األٚسٚثٟ. 
 

http://www.ir-amim.org.il/he/node/2450
http://www.ir-amim.org.il/he/node/2450
https://secured.israeltoremet.org/donate/makedonation?MakeDonation=1&AmutaGovId=580361202&mdevent&sendcard
http://heb.wac-maan.org.il/

