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إسرائيل تعلن تطبيق «قانون أمالك الغائبين»
على القدس المحتلة

2010 يوليو 20الثالثاء, 
رام الله – محمد يونس

استYنفX اسرائيل مWاVرU العقاراT الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بعد توقف لم يدم سوى
Zفته `حيفة «_^رتس» ا\سرائيلية أمس[ بعد قرار ا\ست]ناab cdا التطور[ الd_ تيYيe .عامين

الe cdقعه المستaار القjائي للحfومة اiسرائيلية يhوVا فاينaتاين الcd أبلg المحfمة العليا
Tا[على أمالك م Uسرائيل السيطرi kأتا cdال ]«يد تطبيق «قانون أمالك الغائبينlا\سرائيلية أنه ي

[ أيjاu على1948 الdين نstوا أopqr_ eرeا من قرا_م عام Z\n1948 الفلسطينيين في أراmي العام 
«أمالك الغائبين» في القدس المحتلة.

eيhدV قرار المستaار فاينaتاين[ الcd يتناقw مv مواقف أسالفه الdين استثنوا القدس المحتلة
Tا[ا بمhقدر ثمنrللفلسطينيين ي Tاfممتلe xأرا UرVاWبم ]«من تطبيق قانون «أمالك الغائبين

.Tرا\eماليين الد
[ بعد عامين على إقامتhا[ القانون المbdور بhدZ السيطرbe1950UانX اسرائيل سنX عام 

vا مhا منeرqr_ eا فلسطين أeرVاy ينdالفلسطينيين ال cالقانونية» على أمالك «الغائبين»[ أ»
اsتاللhا eنstوا إلى eV} عربية يعتبر_ا القانون اiسرائيلي «u\eV معاVية». zeبقX اسرائيل

.1967القانون على باقي ا\راmي الفلسطينية التي اsتلhا عام 

eقا} �ليل توفqfي[ مسel} ال�رائ~ في {معية الدراساT العربية في القدس ل| «الحياU» ان
 في الم]ة من عقاراe Tاراmي مدينة القدس الaرقية بمو{� _dا القانون[8اسرائيل سيطرT على 

 ألف eVنم من اراmي الjفة الغربية.40إmافة الى 
لfن اسرائيل {مدT تنفيd القرار قبل نحو عامين eنيف بعد mغو� متعدe .UVقا} التوفqfي ان
است]ناZ القرار يhدV ما تبقى من اراe xعقاراT بقيX في أيدc المواzنين الفلسطينيين التي

 ceة المدينة.13تساsفي الم]ة فق~ من مسا 
eأ�ار الى ان سلطاT ا\sتال} ا\سرائيلي تستhدZ من eراء القرار عقاراT المواzنين

الفلسطينيين الdين تسح� منhم بطاقاT الhوية بسب� ما تسميه «انتقا} مرs tbياتhم �ار�
المدينة».
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 ألف مقدسي منd اsتال}e14بحس� اWsاءاT متطابقة ف�ن اسرائيل سحبX بطاقاT الhوية من 
. dseر التوفqfي من ان «اسرائيل ستWبح ا�ن �ريfة في bل بيX مقدسي1967المدينة عام 

Tمن عقارا UغيرWقوننا على النسبة الsم يالhان» :Zاmأe .«هVد افراsوية من اhال Xسحب
eاراmي القدس التي بقيX في ايدينا».

 بمو{� قانون امالك الغائ� مناز} تعوV لعربe67من البيوT التي سيطرT عليhا اسرائيل بعد 
سfنوا في المدينة قبل اsتاللhا[ eبينhم سعوVيون beويتيون eأرVنيون. eأmeح التوفqfي انه من
:Zاmأe .نV\ لوالد اسامة بن Vيعو {tور منbdالقرار الم �}ا اسرائيل بموhرتVالتي `ا Tالبيو

 لتنفيd مaرeع iعاUV ترميم الحرمb»67ان بن \Vن األب يعمل مقاe ]u\eقدم الى القدس قبل 
Xا البيd_ انb {تالs\بعد اe .ي �عفا� بالمدينةs ابقين فيz من uلفاlم uاقام له بيتاe ]ريفaال

eاsداu من عaراT المباني التي استولX عليhا اسرائيل e`اVرتhا بمو{� القانون».
beانX السلطة الفلسطينية اعاTV ا�يراu بيوتاu لعائالb Tويتية عا�X في رام الله قبل ا\sتال}.

eسيطرT اسرائيل على تلك البيوT بعد ا\sتال}[ لfنhا اعاTV نقلhا الى السلطة الفلسطينية بعد
اتفاق اeسلو.

abeف النقاب عن است]ناZ تطبيق القانون في القدس بعدما zلبX المحfمة العليا اiسرائيلية
موقف المستaار القjائي لدى بحثhا في التماس مقدم من أربعة فلسطينيين zالبوا ب�عاUV أمالhbم

 عاماu.14التي `وVرT في {بل أبو yنيم[ eأقيمX عليhا مستوzنة «_ار sوماه» ا\سرائيلية قبل 

 قرية عربية500يbdر انه من �ال} «قانون أمالك الغائبين» سيطرT إسرائيل على أراmي أbثر من 
UرVاWالقانون م kما أتاb .يةVوhالي Tناzالمستو Tا م]اhفوق Xأقيمe تم تدمير_اe اhر أ_لqr_

أراe xممتلfاT في م�تلف المدن الفلسطينية (sيفا eيافا eالرملة eاللد yeير_ا).
[ eمv اsتال} القدس eتaريv قانون {ديد بjم المدينة إلى القدس الغربية[ أعلنe1967عام 

المستaار القjائي للحfومة في sينه أن «قانون أمالك الغائبين» \ يaمل المدينة المقدسة. eسار
Tرق[ إذ سيطرe على uبراs ا الموقف بقيd_ م أنyعلى ر �Wا المنd_ ج من �لفه فيhا النd_ على

إسرائيل على أراe xاسعة في القدس تحX ذريعة «أمالك مترbeة» أe «الحا{اT األمنية».
eفي سياق مماثل abف النقاب امس عن قرار للحfومة اiسرائيلية بhدم البيوT الفلسطينية التي

اقيمX من eVن تر�يص في مناzق (�) الواقعة تحX السيطرU األمنية eالمدنية اiسرائيلية.
eذbرT `حيفة «_^رتس» ا\سرائيلية امس ان القرار يستhدZ سX مناzق في الjفة الغربية

قريبة من المستوzناe .TنقلX الWحيفة عن موظفين في ا\VارU المدنية eالqيش ا\سرائيلي القو}
انhم تلقوا تعليماe Tاmحة من المستوى السياسي بالhدم في _dه المناzق.

eأ�ارT الWحيفة الى انه {رى أ�يرا تسليم إ�طاراT عديدU لhدم بيوT فلسطينية في مناzق
ا\yوار بعد _دم بيتين في منطقة ال�ليل ا�يراu تطبيقاu لdhا القرار. eذbرT ان الqيش ا\سرائيلي

يسعى لhدم مناز} في مدينة البيرU[ توأم مدينة رام الله[ لقربhا من مستوzنة «بيX ايل».
Xالتي أقيم uو`اW� ]فة الغربيةjفي ال Uثيرb Tأعلن ممثل النيابة ا\سرائيلية انه «سيتم _دم بيوe

على أماbن إستراتيqية».
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e_دم الqيش ا\سرائيلي امس عدVاu من بيوT الWفيح التي تcel عائالT فلسطينية في منطقة
الفارسية �ما} منطقة األyوار في محافظة zوباس. eاست�دم الqيش الqرافاT في _دم المناز}

المقامة من الWفيح eال�يش. eيسfن في المنطقة عaراT من المtارعين eمربي الموا�ي.
Xانbe .مhيل عن بيوتsبالر vم قبل أسابيhرتdأن Xانb {تالs\ا Tني المنطقة إن قواzد مواsقا} أe

 منe UYaمسfناu في منطقة الرأس األsمر المqاeرU.20قواT ا\sتال} _دمX قبل نحو أسبوعين 
eسلمX السلطاT أمس عaر عائالT في قرية برV\ في ا\yوار الaمالية إنdاراT بhدم منازلhا

بدعوى اقامتhا من eVن تر�يص. eقا} فتحي �jيراT رئيس لqنة مقاeمة ا\ستيطان في القرية ان
40عدV اiنdاراT التي eزعتhا قواT ا\sتال} الhaر الماmي لhدم مناز} في المنطقة e`ل إلى 

.uاراdإن
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