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 المقدمة 

هوية وكذلك ال يعيش األحياء دون  سليله،    صلة الميت من  نقطعي، وال  لموتى رهائن األحياء ا

األموات  هنالك  األجداد.  بل  األحياء  ليس  الفلسطينيون  يعيشه  ف  واقع آخر مرير  أنه  منهم،  عىل  يبدوا 

ا  
ً
    عثون. فلم تكتف  حتى يب  الموتى النضال أيض

األساسية حقوقهم  بالقضاء عىل    دولة اإلحتالل الصهيوت 

رمات   م ح  ا ال تحتى
ً
. فتسمح السلطات اإلرسائيلية للفقط، بل أيض اليهود بتدمت  شواهد  مستوطني    الموتى

و  الفلسطينية  وتخرب  ها القبور  بها  اإلرسائيلية.    تعبث  األمن  قوات  حماية  االعتداءات  تحت  تلك  تعد 

 ه  جزء من    اليهودية عىل قبور الفلسطينيي   
 
  ت
ى تنفيذيها بغرض التوسع نو  المخططات الصهيونية التى

  الفلسطينية وتضييق  اال 
  عىل اآلراض 

، فتستمر استيطات    األبدية   لمعاناةالخناق عىل حياة الفلسطينيي  

. وتقع هذه التعديات من تدمت  وتجريف للقبور   
  مدينة   وتزداد   عىل الشعب الفلسطيت 

بشكل خاص ف 

   
قية، والتى عربية، وذلك من خالل ال  الفلسطينية  ها تقع تحت يدت   محاوالت التهويد لمعالم القدس الشر

يرات   . تاريخية مزيفةتتر

م    تنتهك حق الملكية الفلسطينية   ه  بذلكقبور الفلسطينية، ف ن إرسائيل عندما تهدم وتجرف الإ وال تحتى

األموات.   الفلسطينية،  هذا   يسلط و حرمة  للمقابر  تحدث    
التى التعديات  عىل  الضوء  إطار   التقرير    

ف 

ييف التاريخية،    التى  للحقائق  المخططات  المقصود  تقع ضمن    
  والتى

لألراض  والتهويدية  االستيطانية 

 الفلسطينية. 

 

 التعديات عىل المقابر الفلسطينية 

  يد السلط 
  القدس ف 

للوصاية التاريخية    األردنية نظًرا   ةيقع تنظيم أمور الدفن وترسيم الجبانات ف 

الغربية   الضفة    
وف  المدينة،  يجد  عىل   ، الحالتي     كال 

وف  األمر.  بذلك  الفلسطينية  السلطة  تقوم 

احمة بجثث الموتى   ة ومتى    جبانات صغت 
الشهداء،  و الفلسطينيون معاناة عند دفن أقارب  هم وذوي  هم ف 

  القدس 
  قد تصل مساحتها إىل ثالث أضعاف. حيث ف 

  المستوطنات التى
مقارنة بالمقابر اليهودية ف 

ا لرئيس لجنة مقابر المسلمي   بالقدس، الحاج مصطف  أبو زهرة،
ً
لمقابر اإلجمالية لمساحة  التبلغ    وطبق

، تخدم نحو    700الثالث )باب الرحمة، اليوسفية، المجاهدين(     المقابل،   370ألف متى
، وف  ألف مقدس 

ات المقدسي   لدفن  ة اإلسالمية، وهو ما دفع بعشر ة يهودية واحدة ثالثة أضعاف المقتر تبلغ مساحة مقتر

  قبور عشوائية 
  سنوات عىل الدفن السابق، و الموتى ف 

 .دفن الجثامي   فوق بعضها إذا مرت ثمات 

  مدافن واسعة ومن   المستوطني   وتدفن إرسائيل  
يرعاها الكنيس  ظمة ونظيفة، تقوم عىل أراض  اليهود ف 

  تنظم زيارات
    المستوطني     والجماعات اليهودية اليمنية )ومن ضمنها المتطرفة( التى

للقبور. ويوجد ف 

ةالقدس المحتلة   ة مقتر   الضفة  للمستوطني     أحد عشر
   ، وف 

   الغربية ثمات 
مقابر ضمن التوسع االستيطات 

  الفلسطينية. ومن ال
ة جبل هرتزلمقابر ال عىل األراض  قية: )مقتر ة اليهودية ، معروفة بالقدس الشر المقتر

ة ماميال وخزان بركة ماميالو ،  عىل جبل الزيتون   الضفة الغربية: )( مقتر
ة  ال ، وف  ، قديمةاليهودية  ال مقتر

اال ة  ومقتر  كانا مقتر ألفي   ،  ة  وجميعها  منشي  مقتر ضمن ة(.  فلسطينية    
أراض  عىل  الحمالت    أقيمت 

   التوسعية االستيطانية. 
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م   دراسة استقصائية اعدتها منظمة "كت 
، وه  منظمة إرسائيلية  2018بعام    כרם נבות(نابوت" )  وف 

  الضفة الغربية ذات توجه يساري  
  االرسائيلية ف 

كد أن أ ت  ،تعمل من أجل مراقبة وبحث سياسة اآلراض 

    %40قرابة  
ف  المستوطني    قبور  الغربية   من  داخل    600بمعدل    الضفة  يقع  أو    10قتر  مستوطنات 

نيت ، قد  بالقرب منها  ة يهودية    33ما ال يقل عن    منها و   عىل أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.   ب  مقتر

 
ً
ة جد   كافة المستوطنات، بعضها صغت 

وا ف  ها تعد رئيسية وي  انتشر  ا، وغت 
 
ن فيها بالمئات، حيث هناك دف

1400   
 
  عىل أراض الدولةفنو مستوطن د

  معظمها، بت 
  تلك المقابر التى

، مع اإلشارة إىل الفلسطينية  ا ف 

اها اليهود قبل عام    الخليل وكفر عتصيون عىل أراٍض اشتى
تي   رئيسيتي   ف   .1948أنه تم بناء مقتر

خاصة،ب    القبور   هذه فلسطينية  أراض  عىل  مستوطنات    القربب   نيت  إيل" من    " عوفرا "و   "بيت 

يوجد فيها قتر باروخ غولدشتاين و ،  "كريات أرب  ع"و  "ألون موريه"و  "معاليه ميشماش "و  " بساجوت"و

  ،   أراٍض تم مصادرتها بحجج أمنية وأن بعضها  و منفذ مذبحة الحرم اإلبراهيم 
بعض تلك القبور بنيت ف 

  ، التها يتم بنائها عىل بعد مئات األمتار من منازل المستوطني   داخل تلك المستوطنات بهدف أن ال يتم إز 

  ألصحابها الفلسطينيي    وال 
 .يتم إعادة تسليم األراض 

الفر   توزعوت المستوطني    التعديات  من  لمجموعات  المدافن دية  عىل  قية  الشر والقدس  الضفة    
ف 

ممنهج الفلسطينية بشكل  تكون  تكاد  اإلحتالل.  ،  جنود  من  حماية  تحت  القبور،  ،  شواهد  فيحطموا 

از عىل الطعام  القمامة وبقايا فضالتويلقون عىل المقابر   ، واألسوء من ذلك يقوموا بإلقاء الفضالت والتر

 الشواهد. 

     "قبور "اليوسفية
الذي يعد أهم مداخل البلدة    )بالمسجد األقىص(  تقع عند مدخل باب األسباطالتى

  
فى   القدس الشر

     . تعرضت للكثت  من االنتهاكات الحكومية والجماعية،  القديمة ف 
 ، 2021    عامر  أكتوبف 

 ً ة اليوسفية ظهرت خالله عظام  جرفت قوات االحتالل قتر حة الشهداء التابعة للمقتر ، مواتاأل ا من أض 

لحديقة  بهدف   يهودية تحويلها  اإلرسائيلية    . توراتية  السلطات  ما جرفته  ا،  20ومن ضمن  أحد   به  قتر 

قية   يالنصب التذكارية "للجند رغم . و 1967حرب عام  والذي يعود إىل    المحتلة  المجهول" بالقدس الشر

، لفلسطينيي     
اآلراض  لملكية  إثباتات  اإلرسائيلية  وجود  الصلح  محكمة  تنفيذ    دعوات  رفضت  وقف 

، أن  .  المخطط    القدس، الشيخ محمد حسي  
  منتصف  "وضح مفتى

  2022الحديقة المقرر افتتاحها ف 

ةاعتداء عىل   ."وال يجوز انتهاك قبور البشر أيا كان جنسهم أو جنسيتهم أو دينهم، المقتر

أن بالذكر  اإلرسائيلية    والجدير  القدس  الدفنبلدية  "  منعت    
اليوسيفيةف  عام    "المقابر  ،  2014منذ 

ت قوات خاصة عىل األسوار  و  ة بصفائح حديدية وبدأت بتسييج المنطقة ونشر أغلقت أحد مداخل المقتر

 .المواطني   من الدخولومنعت 

ا،  
ً
قية أيض   القدس الشر

ة "مأمن هللا"ف  دمت مقتر
 
  تبلغ مساحتها    ه

ً   200اإلسالمية والتى ، وبت  ا ألف متى

فتتح   "متحف "التسامح  اإلحتالل عىل أرضها 
ُ
  الستينيات، قد جرفت  . وقبلها  الذي ا

  60إرسائيل منها  ف 

عليها   وانشأت  ا  ً متى االستقالل"،ألف  والرصف    "حديقة  المياه  خطوط  بتمديد  مشاريعها  واصلت  ثم 

ة، ولم يتبق منها اآلن  الصح  والكهرباء والشوارع والمقاه  والفنادق ومواقف السيارات عىل أرض المقتر

ً  10سوى    فقط.  ا آالف متى

  لمنظمة  القضية  تناولت هذه  
  تقرير حقوفى

  يديرها مجموعة من עמק שווה()  "عيمق شافيه"ف 
، التى

جثمان    100تأسيس "متحف التسامح" كشف نحو    وبعض العرب. وأكد التقرير أن    اآلثاريي   اإلرسائيليي   

الجثامي     تلك  فن أصحاب 
 
د وأرب  ع طبقات(،  بي   ثالث  )تقدر  ة  للمقتر المختلفة  األرضية  الطبقات    

ف 



 

5 
 

ا    . قرون  10ب إسالمية متفاوتة امتدت عىل مدى نحو  خالل حق
ً
)שוקא    شوقا دورفمانوهو ما أكده أيض

ة "مأمن هللا" لصالح  ،  דורומן(   مقتر
مدير سلطة اآلثار اإلرسائيلية السابق بتدمت  مئات القبور اإلسالمية ف 

 .المتحف

     ومن جهة أخرى،
 ف 
ً
 حافال

ً
  مدينة يافا سجال

تدنيس المقابر ونبش القبور، وبيع المقابر  لبلدية تل أبيب ف 

ة الجماسي    كات استثمارية إرسائيلية، إذ دّمرت مقتر ة طاسو وم  الفلسطينية لشر لتوسيع ح  لليهود    قتر

ة قرية الشيخ   للطلبة فوق مقتر
ً
بدعم من سلطة اآلثار اإلرسائيلية، كما بنت إدارة جامعة تل أبيب بيوتا

ة عز عىل    تسيطر   كما .  مؤنس المهجرة   مدينة حيفا،    مقتر
ة االستقالل    تاعتد و الدين القسام ف  عىل مقتر

حيفا، وحرق   
عام    ت ف    

ف  منها  عام  و  . 2019أجزاًء    
ة   2020ف  مقتر يافا    

ف  اإلحتالل  جرفت سلطات 

  
التى التاريخية  وأقدم    "اإلسعاف"  أكتر  بيك«  »حسن  لمسجد  المجاورة  العثمانية،  الحقبة  إىل  تعود 

ساحل  مساجد  ال إلقامة  عىل  فيها،  التاريخية  اإلسالمية  المعالم  أهم  وأحد  المتوسط،  األبيض  البحر 

  للمستوطني   الشبان. 
وع استيطات   مشر

 

يرات مزيفة  خططات صهيونية وم تير

ة تعود ملكيتها لفلسطينيي    إن لم يكن لها رد،   تحاول دولة اإلحتالل أن تضع داخل كل اعتداء عىل مقتر

يرات   نفسياتهم  تتر   
ف  المستوطنون  الذي يحمله  الداخىل   االحتقان   مدى 

الموتى تبي   النتهاك حرمات 

  . " أي اللذين هاجروا ونز الفلسطينيي     ه  ملك "للغائبي  
  تطلقها أن هذه اآلراض 

رات التى حوا  أحد المتر

  لها سجالتها لدى المملكة الهاشمية األردنية. نتيجة 
  الواقع هذه اآلراض 

 اإلحتالل، ولكن ف 

ج  وا،  1950سن الكنيست قانون أمالك الغائبي   سنة 
 
ر أو نزح أو ترك حدود إرسائيل  لقانون يعّرف من ه

ه غائب. وتعتتر كل أمالكه )1947  نوفمتر حتى  
ّ
 عىل أثر الحرب، عىل أن

ً
، البيوت  ، خاصة  

يشمل األراض 

ّ من قبل   " تنقل ملكّيتها لدولة إرسائيل، ويديرها وض  ها( بمثابة "أمالك غائبي   وحسابات البنوك وغت 

الدولة. قانون أمالك الغائبي   هو األداة األساسية لدى إرسائيل للسيطرة عىل أمالك الالجئي   الفلسطينيي    

  الدولة 
قية  وبشكل  وكذلك أمالك الوقف اإلسالم  ف    القدس الشر

  .  خاص ف 
طبق بشكل تعسف  وهو ما ي 

 .  الفلسطينيي  
 عىل قبور الموتى

  
  بحجج القبور اليهودية القديمة وتدنيس المقدسات إلسالمية  الفلسطينية    والقبور   وتتم مصادرة اآلراض 

ليقيموا  ، فيلتف حولها المستوطني   ويقيموا السياج  دالاللة تاريخية، حتى وإن لم يكن لها  واألماكن األثرية

  
اآلراض  تلك  داخل  األحتفال  أو  فيها  التلمودية  المثال  الصلوات  عيد  . فعىل سبيل    كل 

ف  اليهود  يقوم 

  الضفة والقدس "الخانوكا"  
،  بوضع الشمعدان عىل أحد القبور القديمة ويقوموا بأزعاج الفلسطينيي   ف 

   وهو ما يهدد باشتعال المو 
   اجهات مع قوات اإلحتالل. وف 

الطبيعة  مت سلطات  ا، ق2021نوفمتر الماض 

هات اإلحتالل  والمتت   تم نصبه   تفكيكب  بحكومة  الذي  النتر  صموئيل    الشمعدان     عند قتر 
اآلراض    

ف 

  . بالضفة بعدما تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى ضد هذا الفعلالمحتلة 

أو مسجد "بالل بن رباح"،      أم النتر  يوسف وزوجة يعقوب( )  "راخيل"   قضية قتر   كذلك أثارت إرسائيل

تعاونها مع اليونسكو وجمدت  ،  2005أقام الجيش اإلرسائيىل  حاجًزا دائًما قرب قبة راحيل عام  بعدما  

فت  ا يهودًيا. و   المنظمة  بعدما اعتى ً ا إسالمًيا وليس قتر
ً
إىل هذا الموقع األثري    قصة  تعود بالموقع مسجد

النتر  يعقوب قد   ها عىل  أن راخيل زوجة    قتر
  شكل  دفنت فيه وبت 

العرص اإلسالم  بت    
قبة. ولكن ف 
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  ذات الموقع الذي أذن فيه بالل بن رباح 
ا ف 
ً
 مر بهعندما    صىل هللا عليه وسلم(  )مؤذن الرسول   مسجد

سيطرت إرسائيل عىل المكان عقب احتاللها  . ، كما توجد بعض القبور اإلسالمية بالموقعنسبة له م  وس 

ة فيه فإن الفلسطينيي   ال يمكنهم  1967للضفة الغربية بعد حرب   ات كبت  . ورغم أنها لم تحدث تغيت 

الوصول إىل المسجد، وأغلبية زوار المكان هم من اليهود، حيث أحاطت القبة بأسوار بعد إنشاء جدار  

  ترتبط بطريق مع مستوطنة  الفصل. ويفصل الجدار المنطقة الشمالي 
ة من بيت لحم عن قبة راحيل التى

 . "يلو القريبة ج"

ير آخر ي    وتتر
ّ
  القدس شهادة عىل اشتياق شعب إرسائيل إىل وه بأنه  عد

عىل مدى أجيال، أصبح الدفن ف 

دفن العديد من الروحيي   من الشعب اليهودي وقادته عىل جبل الزيتون. تعتتر األهمية    حيث  القدس

ة  الدينية   بمثابة مرجع لتطوير وتجديد المكان وجلب الزوار اإلرسائيليي   اليهود من جبل الزيتون  لمقتر

ة ضخمة جديدة أسفل جميع أنحاء البالد والعالم.   لجأت السلطات إىل طرق غت  تقليدية عتر بناء مقتر

  تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها أكتر م
ة القديمة التى متى مرب  ع    1600ن  المقتر

، وتتسع ألكتر من 
ً
ا  مليون دوالر.  90ألف قتر بتكلفة بلغت نحو  23بعمق خمسي   متى

  القدس 
 بي   األحياء الفلسطينية ف 

ً
إن تعزيز االرتباط اليهودي بوادي قدرون وجبل الزيتون يخلق حاجزا

قية والبلدة القديمة   للتوسع    تحول جبل الزيتون إىل قبضة إرسائيليةف  ،الشر
قية   االستيطات    القدس الشر

  .ف 

ة جبل الزيتون، حيث     لمقتر
فى   رأس العامود بالقرب من الطرف الجنوتر  الشر

تقع مستوطنة إرسائيلية ف 

  
  كنيسة تليها حديقة "تسور تسوم" الوطنية ومستوطنة إرسائيلية ف 

  الطرف الشماىل  توجد أراض 
وف 

ة.   كز النشاط السياح  واالستيطان اإل و قلب بلدة الطور الفلسطينية المجاور للمقتر   القدس يتى
رسائيىل  ف 

  نفس المنطقة الجغرافية 
قية ف   يغذي أحد األنشطة اآلخر والعكس صحيح. ل الشر

بالتقاليد المسيحية، كما أن منطقتها منفصلة فعلًيا عن و  الزيتون  الكنائس الموجودة عىل جبل  ترتبط 

ة باب الرحمة المت الزيتون  بر امقمنطقة     للمدينة القديمة وا آ. لكن مقتر
فى لمتوافقة مع خمة للجدار الشر

عالوة عىل من السلطات اإلرسائيلية.    يتم التعسف بها التقاليد اإلسالمية للمكان وه  مهمة بالنسبة لها، 

ة،     السنوات األخت 
حارب الجماعات اليمينية اإلرسائيلية وبعض المنظمات ضد دفن المسلمي    تذلك، ف 

  الموقع.  
  الموقع. ونتيجة لذلك، يجد انته النضال بموافقة الحكومة اإلرسائيلية لفر فف 

ض منع الدفن ف 

  دفن موتاهم إىل درجة وقوع  
خالل    موتى انتهت باعتقال أقارب ال   مناوشاتأهاىل  قرية سلوان صعوبة ف 

 .الجنازات

   الفلسطينية  أصبحت المقابر 
ً
   رصيدا

ً
قية، ومن الواضح    سياسيا   القدس الشر

  النضال من أجل السيادة ف 
ف 

الحكوماإل أن معظم   األماكن.    اإلرسائيلية  ةي جراءات  السيطرة عىل هذه  تعزيز  تركز عىل  والمستوطني   

ق البلدة القديمة تعتتر مناطق   لجميع المقاصد واألغراض وه   حة  ا مت   إسالمية أثريةمناطق بأكملها رسر

   ئيل  اإرس ها  تستخدم أداة رئيسية  
وع االستيطات    تعزيز المشر

قية بف    القدس الشر
األحياء الفلسطينية ف 

 وحول البلدة القديمة. 

إرسائيل   تسثمر  آخر،  جانب     ومن 
العربية  ف  المقابر    

ف  مقصود  بشكل  وتتعسف  اليهودية،  المقابر 

.    بالقدس  واألسالمية للفلسطينيي     
  تكاد تنحرص وتختف 

  سياق الهجمة اإل التى
رسائيلية المسعورة عىل  وف 

 بعدما 
ً
الحقوق الفلسطينية، وتلك الساعية لتهويد وأرسلة مدينة القدس كمقدمة لضمها إلرسائيل رسميا

تسوية  أي  ضمن  للتفاوض  خاضعة  القدس  تكون   
ّ
بأّل األقل،  عىل   

ً
داخليا موقفها،  إرسائيل  حسمت 

ك    األمت  اف  االعتى بعد  سيما  ال   ، الفلسطينيي   مع  ستقبلية 
من م  تالها  وما  بالقدس كعاصمة إلرسائيل 
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الواقع؛  أرض  عىل  إجراءات  من   
ً
وأيضا شابه(  وما  الضم  ة 

ّ
وخط القرن،  )صفقة  طات 

ّ
خط وم  صفقات 

: تقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية 3790الخطة الحكومية اإلرسائيلية بعنوان: "القرار    صدرت

قية" والصادرة بتاري    خ     القدس الشر
تبعة لتهويد  .  2018  يو ما  13والتنمية االقتصادية ف  كأحد الوسائل الم 

 عىل أنها "قان
ً
عّرف إرسائيليا

 
ونية" هدفها تطوير المدينة  المدينة ومحو عروبتها عتر ممارسات وسياسات ت

ستخدم كغطاء لتمرير  و   وتحسي   األوضاع االقتصادية
 
لة ت

ّ
ضل االجتماعية لسكانها العرب، وه  تسميات م 

ان العرب الفلسطينيي   من المدينة. 
ّ
ة القتالع السك   تسىع من ضمن أمور أخرى كثت 

 سياسة التهويد والتى

 

 الخاتمة 

  الم  والتخريب   إن عمليات التجريف
هو جزء من سلسلة ممارسات يومية ضد   الفلسطينية  قابر ف 

  المدينة المقدسة
  المحتلة  الفلسطينيي   ف 

بهدف ترحيلهم، وقطع أوضاهم وسالالتهم من   واآلراض 

"، وهذا يعارض قواعد م  األرض. و    الخالية تحت حجة "أمالك الغائبي  
صادر السلطات اإلرسائيلية األراض 

تمنع     
التى الدوىل   العسكري. القانون  اإلحتالل  أو  المسلح  الرصاع  اثناء    

ف  الخاصة  الملكية  اع  ومن   انتى 

  الضفة والقدس لمزيد من التدمت  والتخريب، 
  ظل كل هذا أن تتعرض القبور الفلسطينية ف 

المحتمل ف 

األردن،   غور    
ف    
االستيطات  للتوسع    

اآلراض  من  المزيد  تستقطب  اإلرسائيلية  الحكومات  وأن  خاصة 

المحتل.  والجوال الفلسطينية  ن  القبور  يلق ملف  الكاف  لم  يتمكن  االهتمام  ، ولم  الدوىل  المجتمع  من 

  من  شعب ال
 ات موتاه. رم  وصيانة ح   صون ممتلكاتهالفلسطيت 

القبور  نطالب  وعليه،   انتهاكات  ملف  الدولية  بتحويل  الجنائية  للمحكمة  ظل  الفلسطينية    
ف  خاصة 

   سلطات االحتالل  
   97تهويد  تمكنت من  التى

القرارات الدولية التى اث لكافة  % من المدينة دون االكتى

ها مدينة محتلة وي  . رم تغيت  واقعها جتعتتر


