
التخطيط الحرضيّ

التخطيط الحرضيّ أداًة للتهجري

لتحقيقأداًةالحرضيالتخطيَطاالحتاللسلطاُتتوّظف،1967عامالقدسمنالرشقيّالجانباحتاللمنذ

قدرأقّلبحضوراألرضمنممكنقدرأكربعلىالسيطرةفيوالمتمثّلةالقدس،تجاهال�صودةأهدافها

تقليَصفعلي�ايعينوالذيديمغرافي�ا"،"توازًناتدعوهماعلىللحفاظالفلسطينيّني،سّكانهامنممكن

فيالقدس.لمدينةاإلجماليّالّسّكانيّالتعدادمنأقّلأو%30نسبتهماإلىالفلسطينيّنيالسّكانعدد

فيالزاوية"حجرأّنكيمحي،إرسائيلحينها،االحتاللبلديةفيالتخطيطسياساترئيسرصّح،1977عام

المدينةفيالنموبمعدلالمتعلّقالقرارهذاالديمغرافي...التوازنهوالقدسلمدينةالحرضيّالتخطيط

1عاصمة إرسائيل".يشّكل اليوم أحد معايري نجاح توحيد القدس باعتبارها

القصديّة،الوقائعمنالعديدُالقدسمنالّرشقيّالجزءلفلسطينيّيال�ُسومَةالخطَطتوّجهالّسبب،لهذا

ونقصالقوميّة"،و"الحدائقالمستوطننيوشوارعالمستع�اتلبناءأراضيهممنالفلسطينيّنيتهجريمنها

الكافيّة، والبنية التحتية القارصة.المساحات المخّصصة للتطوير الّسكين، وحقوق البناء غري

مصادرة األرض

األمرهذافيفرتىاالحتاللسلطاتأّماالقدس،فيأقدامهمتثبيَتللفلسطينيّنياألراضيامتالُكيتيح

االحتاللسلطاتصادرتالسبب،لهذابالمدينة.يتعلّقفيماالبعيدالمدىذاتمخّططاتهاوجهفيعقبًة

الُمحتلّةالقدسمنالرشقيّالجانبفيللفلسطينيّنيالمملوكةاألراضيمن%35يقاربما1967عاممنذ

1 Makdisi, Saree. Palestine Inside Out: An Everyday Occupation. W. W. Norton and Company, 2010, 103.



الفلسطينيّنيأراضيمن%54وحجزت2المنشآت.منوغريهاوالطرقاإلرسائيليةالمستع�اتبناءأجلمن

3من البناء في هذه األراضي.لتكون "أراٍض خرضاء" ُمخّصصة ألهداف عاّمة، ومنعت الفلسطينيّني

العاّمة،لألماكنالمفتوحةالمساحاتتُخّصصالقدس،بمدينةيتعلّقفيماعليهاالُمصادقالخططفي

فيحدثمايشّكل4الطبيعيّة.والمنتجعاتالبلديّة،والحدائقالقوميّةوالمنزتهاتالخّالبة،والمناطق

علىاالستحواذأجلمنالقدسفيالمناطقيةالتقسيمسياساتتوظيفكيفيّةعلىمثاًالوحدهاشعفاط

يقاربمااالحتاللسلطاتخّصصت،1968عامففيالمستقبل.فيإرسائيليةمستع�اتإلقامةاألرض

5خرضاء"."أراٍضلتكونالقدسرشقيّالواقعةشعفاطمنطقةفيالفلسطينيّنيأراضيمندونم2000

التقسيماتفجأةتغّريت،1994عاموفيعاًما.26مدّةحالهاعلىتُرِكتثّمالرسوبذورفيهانُِرثت

ببناءورصّحتالمنطقةهذهأراضيبمصادرةأوامراالحتاللسلطاتأصدرتحنيالصارمةالمناطقيّة

مستع�ة رامات شلومو.

المستع�ات اإلرسائيلّية

علىالُمقامةاإلرسائيليةالمناطقلوصف"مستوطنة"مصطلحيُستخدماالحتالل،عنالحديثسياقفي

يؤمنالمناطق،هذهقانونيّةعدمالدوليالمجتمعيدينحنيوفي.1967عامالُمحتلّةالفلسطينيّنيأراضي

عن الدمار الذي ألحقته "إرسائيل" بالفلسطينيّني.الفلسطينيّون أّن مصطلح "مستوطنات" ال يُعّرب بتاًتا

أّنيدركونبلأخالقية،وغريقانونيةغريكياناتمجرّد"المستع�ات"باعتبارالفلسطينيّونيكتفيال

تمثّللهم،بالنسبةاستيطانيّ.استعمارٍمرشوَعفكرتهانشوءمنذشّكلتصهيونيّة،دولًةبصفتهاإرسائيل،

االستعماريالنظاممنجانٍبمجرّدالقدسورشقيّالغربيّةالضفةعربالمتناثرةالمستع�اتمئاُت

يقومالذيالنظامهذاحقيقةتوضيحأجلمنعائالتهم.ودّمرمجتمعاتهمفّككالذياألشملاالستيطاني

"المستوطنات"عنللتعبري"مستع�ات"مصطلحنستخدمفإنناوالطغيان،الملكياتانزتاععلىبشموليّته
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.1948عامالمحتلّةاألراضيعلىالُمقامةتلكأوالقدس،ورشقيّالغربيّةالضّفةفيالواقعةسواًء

األحياءتتخلّلاليتاالستيطانيّةالبؤرإلىباإلضافةالقدس،منالرشقيّالجانبفيمستع�ة15توجد

هذهمعظمتتموقعمستوطن.220,000يقاربماالمستع�اتهذهفيويعيشالفلسطينيّة،

عنعزلهابهدفالمدينةمنوالجنوبيّةوالّرشقيّةالشماليةالجوانبفياسرتاتيجيبشكلالمستع�ات

القديمة،بالبلدةتحيطحلقةالمستع�اتهذهتشّكلالفلسطينيّني.حركةعلىوالسيطرةالغربيّةالّضّفة

اإلرسائيليّة على المدينة.مكرّسًة الحضور اإلرسائيلي المفروض ومعزّزًة من السيطرة

تخطيط الحدائق القومّية الُمسّيس

وهذاهذه،الخرضاءالمناطقتطويروإلعادةللحفاظتهتمالمدينةلتطويررؤيتهامنكجزء“البلدية

بهاالست�ارواجبناومنالسكانقبلمنالسابقفيكانكماوالبيئةللطبيعةتاريخيالزتامايضا

من أجل المستقبل.."

6خّطة البستان (حديقة الملك).رئيس بلديّة االحتالل في القدس، نري بركات، من إطالق

http://www.news1.co.il/uploadFiles/172451198101044.pdf..2010البستان."خّطة"إطالقالقدس.بلديّة6
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وفيفلسطنيفياالحتاللسلطاتإّنإّالوالبيئة،الطبيعةلحمايةوالوطنيّةالعاّمةالحدائقتنشأماغالًبا

أنيمكنناكماسياسيّة،أهدافعلىللتغطيةالحدائقمنالنوعهذاتوّظفالخصوصوجهعلىالقدس

فيالبستانحيّفيإلقامتهاالمخّططالقوميّةالحديقةخّطةعنالمقتبسةالسابقةالفقرةمننالحظ

المجتمعاتاتّصاَلالقدسفيالُمصادرةالفلسطينيّةاألراضيعلىالقوميةالحدائقإنشاُءيبدّدسلوان.

ويفصلالسّكان،لهؤالءالطبيعيالنمّوالستيعابالالزمالتّطورويمنعالمدينة،فيتعيشاليتالفلسطينيّة

المقدسيّني عن بقيّة الّضّفة الغربية.

منوفرةعلىاحتواؤهاالقدسرشقيّالواقعةباألحياءالمتعلّقةالحاليةالمخّططاتخصائصأبرزإحدى

األراضيإجماليمن%35المناطقهذهنسبةتشّكلمفتوحة،مساحاتلتكونالُمعدّةالخرضاء""المناطق

دونعليها،البناءيُمنعواليتالخرضاء،للمساحاتالُمخّصصةالمناطقتحدّدت7المخططات.ضمنالواقعة

ماآخرعلىالقوميّة""الحدائقهذهبعضأُعلنتاالعتبار.بعنياألساس--منعليهاالموجودةالبيوتأخذ

تشّكلذلك،إلىباإلضافةالطبيعي.الفلسطينيّونالسّكانتوّسعتحتويأنيمكناليتالمساحاتمنتبقى

إلىاألراضيهذهتحويلويؤدّيفالحتها،فيالفلسطينيّونينشطزراعيةأراضَيالمناطقهذهبعُض

الزراعيةالمنشآتإقامةمنوحرمانهمالفلسطينيّنيال�ارعنينشاطتكبيلإلىرجعيبأثرمفتوحةمناطق

فيدوًماتصّبالالعاّمةالحدائقأّنفتذّكرواالحدائق،هذهإحدىفيممتًعاوقًتاتمضونكنتمإذاالالزمة.

مصلحة المجتمع.

جدار الّضّم والّتوّسع

712امتدادهيبلغجداروهواألمين"."السياجآنذاكأسموهماببناءقراًرا2002عاماالحتاللسلطاتاتّخذت

الُمعلنال�عومالهدفيتمثّل.1948عامالمحتلّةالفلسطينيّةاألراضيعنالغربيّةالّضّفةيفصل8كيلومًرتا

هدفمجرّدهذاليس"إرسائيل".دخولمنترصيًحايملكونالالذينالفلسطينيّنيمنعفي"السياج"لهذاعنه

بطريقة1948عامالمحتلّةاألراضيإلىسنوي�افلسطيّينعامٍل25,000دخولحقيقُةأمَرهتفتضحمزعوم

الجدارهذايرميتحقيقه.لضمان"السياج"هذاأقيمالذيالحقيقيّالهدفيغّطيأيًضاولكنّه9رشعيّة"،"غري
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نفسهالوقتفيوتقّطعاإلرسائيليّةالمستع�اتبنيالتواصلتوثّقبطريقٍةالفلسطينيّةاألرضضّمإلى

الجغرافيمحيطهاعنالقدسفصلإلىباإلضافةالفلسطينيّة،والعائالتالسكنيّةوالمناطقاألحياءأوارص

نشري(اليتالجداريّةالحدودهذهمسارتعينيفيرئيًسادوًراالمستع�اتمواقعلعبتالغربية.الّضّفةفي

ضّم األراضي لهذه المستع�ات وتوسيعها.إليها هنا باسم الجدار)، واليت ُصّممت بدورها لتسهيل

مسلّحة،مراقبةبأبراجتدعيمهجرىوقدبرلني،جدارارتفاعضعفيعادلماأيأمتار،ثمانيةالجدارارتفاعيبلغ

وكامرياتوالخنادقالكهربائيةاألسيجةمنمعّقدةشبكةتحتويمرت100-30مدىعلىعازلةومنطقة

10ال�اقبة وأجهزة التحّسس والدوريات العسكريّة.

القدسعزلمكرًّساالجداريخلّفهااليتاآلثارتفاقميست�ّالغربية،الّضّفةمناطقكّلفيالحالهوكما

ومسبًّباالِمَهنمئاتمعّطًالالفلسطيّين،االقتصاَدالجدارُدّمرواالقتصاديّة.االجتماعيةصالتهاوقطع

فيالبطالةمعدّالتتقيساليتالرسميّةاإلحصاءاتغيابرغمالبطالة.معدّالتفيملحوًظاارتفاًعا

القدسفي11الفلسطينيّنياألطفالمن%81والفلسطينيّنيمجملمن%72فإنالمقدسيّني،أوساط

حدودخارجالفلسطينيّنيالقدسسّكانمنممكنةنسبةأكربإلبقاءالجدارُصّممالفقر.خّطتحتيعيشون

وحدةبذلكُم�ّقًةوضّمها،األراضيمنممكنقدرأكربُمصادرةاالحتاللدولةتبارشبينمااالحتاللبلدية

الفلسطينيّني.آالفمئاتحياةواقعوُمدّمرًةواالجتماعية،العائليةالروابطوُمقّطعًةالفلسطينيّةالعائالت

هذهسّكاُنويعانيالقدس.مدينةخارَجالجدارلفظهاوقرىأحياءفيالمقدسيّنيربعمنأكرثاآلنيعيش

المناطق من نقص حادّ في الخدمات األساسيّة والبنية التحتيّة.

11 The Association of Civil Rights in Israel. “East Jerusalem: Facts and Figures 2019.” May,  2019. https://bit.ly/2qEsrHq

10 International Commission of Jurists. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.”
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هدم البيوت

عمليّاتاالحتاللسلطاتتُقّسمالقدس.منالفلسطينيّنيلتهجريأخرىأداًةالبيوتهدمعملياتتشّكل

الهدُمأّمامقاومة.أفعاَلأفرادُهاينّفذاليتالعائالتضدالعقابيّالهدميُطبّقأنواع.ثالثةإلىالهدم

علىاإلداريّالهدمويُمارسمزعومة.عسكريّةأهدافلتحقيقاالحتاللسلطاتفتنّفذهالعسكري

12سلطات االحتالل.المنشآت الُمقامة دون الحصول على رخصة البناء اليت تفرضها

للفلسطينيّنيتتيحالاليتالمناطقوتقسيمالتخطيطبسياساتوثيًقاارتباًطااإلداريّالهدمعمليّاتترتبط

األخرية،األعوامفي13المجتمعي.التطّوراحتياجاتومواكبةللبناءاألرضمنفقط%12إّالالقدسرشقيّ

فإنالطلباتقبولحالفيحّىت14الفلسطينيّون.قدّمهااليتالبناءترصيحطلباتمن%94منأكرثرُفض

14 Diakonia. “The Planning Regime.” November 19, 2003. https://bit.ly/2qBwRic

13 Al-Jazeera. “LRC: Israel demolished 5,000 homes in Jerusalem.” March 14, 2018. https://bit.ly/2tREsxB

12 ICAHD. “Overview of Israel’s Demolition Policy.” December 2017. https://bit.ly/2zbt0fE
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سنوات،8إلى5منصدورهايحتاجاليتالرّخصهذهنفقاتتحّمليستطيعونالفلسطينيّنيمنقليلةقلّة

15أمريكيّ.دوالر50,000ٍو30,000بنيتكلفتهاترتاوحواليت

منعلىماليّةغرامةذاتهالوقتفيوتفرضرجعي،بأثربناءرخصةطلبتقديماالحتاللسلطاتتسمح

منهابدًالتصدربلالحاالت،معظمفيتصدرالالرخّصةهذهولكّنرخصة.علىُمسبًقاالحصولدونيبين

أوامرٌ بهدم البناء، يُفرض على المقدّيس تغطية تكاليفها.

والبناء،رُِفض)،أوالطلبهذاُقبل(سواًءالرتخيصطلبتقديميشملبمااإلجماليّةالعمليةتكاليفتصلقد

يعادلشيكل(ما600,000إلىتكاليفهاالواقعفيالفلسطيّينسيتكبّداليتالهدموإجراءاتوالغرامات،

منالكثريتجدأيًضا.تُفقرهاإنّماالعائلة،ترشيدحدّعندالتجربةهذهمآالتتتوّقفالأمريكي).دوالر183,000ٍ

وأكرثكلفًةأقّلالمنازلحيثالجدار،حدودخارجللعيشاالنتقالإلىمضطرًّةنفسهاالمقدسيّةالعائالت

االحتاللدّمراالحتالل.سلطاتقبلمناإلقامةسحبلخطربهايقوممنتعرّضكهذهخطوًةولكنوفرًة.

2020.16و1967األعوامبنيماالقدسفيفلسطيّينمزنٍل5,193

16 " جمعيّةم)."2017-2000(األعوامخاللالقدسرشقيّفيالمنازلهدمحولإحصائيملّخصتهجريية:سياسيةالفلسطينيّةالمساكنهدم

2018األراضي.أبحاثمركزالعربية:الدراسات . https://bit.ly/2CLx0qP.

Hasson, Nir. "Israel on Track for Record Number of East Jerusalem Home Demolition, Haaretz, August 2020. https://bit.ly/3gpm2Lm

15 Al-Jazeera. “LRC: Israel demolished 5,000 homes in Jerusalem.” March 14, 2018 https://bit.ly/2tREsxB
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الطرُق والمواصالت

منأوجنوبهاإلىشمالهامنالمدينةتقطعاليتالرسيعةالطرقأحدنعُربقدالقدس،فيوجودناأثناء

المدينة،وسطتخنقاليتالسريأزمَةوتجنّبناالحديثة،الشوارعهذهعربالقيادةتريحناربّماغربها.إلىرشقها

بالسياساتيُجدّدأويُطّورأويُهَدمأويُبىنماكّلتربطاليتالعالقةنعيأنبنايجدرذلك،رغمولكن

الطرق ونظام المواصالت.المطبّقة على المدينة، ال سيّما فيما يتعلّق بإنشاء

وربطالمستوطننيلخدمةُمصّممةطرقشبكةفلسطنيأرجاءجميععرباالحتاللسلطاتنرشت

الضّفةشمالمستع�اتبنياسرتاتيجي�اربًطاالقدستقطعاليتالرئيسةالطرقتحّققالمستع�ات.

الفلسطينيّنيممتلكاتحسابعلىحتميّبشكلهذاالمستوطننيتنقالتتسهيليأتيوجنوبها.الغربية

والقرىاألحياءتربطاليتالشوارعتواصَلهذهالمواصالتشبكةتقطعإذبالحركة،وحريتهموأرضهم

الفلسطينيّنيوتعزُلواقتصادًيا،جغرافًيامبعَرثةُجزرٍإلىالفلسطينيّةالمناطَقوتفتّتببعضها،الفلسطينيّة

عن أراضيهم الزراعيّة.



الُطرُق

الطرق،هذهإقامةأجلمنالفلسطينيّة.األرضرسقةمنيتجزّأالجزًءاالقدسفيالُطرُقتخطيطيشّكل

هذهتهدفالغرض.لهذابيوتهمتهدموأحياًناالفلسطينيّون،يمتلكهااليتاألراضياالحتاللسلطاتتصادر

خلقوإلىالغربية،الّضفةبقيّةعنللقدسالتابعةالفلسطينيّةوالقرىاألحياءفصلإلىالمخّططات

الغربية.ميرتوبوليتانية إرسائيلية تربط القدس بمستع�ات الّضفة

فيما يلي قائمة بأسماء شوارع المستوطنني اليت ُشقت حديثُا:

:4شارع

امتداًداويُعترب17مًرتا.68-33وعرضمرت،1,800طولعلىالقدس،مدينةجنوبالرسيعالطريقهذايسرتسل

الطريقهذايُعتربأخرى.شوارعمعاندماجهعندالعرشةتبلغقدمساربستَّةالشارعهذايضّمبيغن.لجادة

يقاربماسكانهاعدديبلغاليتصفافابيتقريةأحياءُمقّسًمادربهويشّقالقدسشوارعأضخمالرسيع

17 Ir Amim. “Tearing a Neighborhood in Two - Begin Highway in Beit Safafa.” December 20, 2012. https://bit.ly/2RQTkqZ

https://bit.ly/2RQTkqZ


هذهأرضمنتبّقتقدكانتدونًما1,180أصلمنأخرىدونًما350الطريقهذاابتلع18نسمة.13,000

19القرية.

:21شارع

هذايربطالجوار.بمستع�اتالفرنسيّةالتلّةمستع�ةواصًالحنينا،وبيتشعفاطبنيالقدسشماَليمتدّ

مدخللهاكاناليتللمستع�ة،آخرينمدخلنيويضيفبيغن،بجادّةشلوموراماتمستع�ةأيًضاالشارع

أراضيمندونًما117الشارعهذاإنشاءأجلمناالحتاللسلطاتصادرتالشارع.هذاشّققبلفقطواحد

الزيتون التاريخيّة.سّكان شعفاط، وهدمت ثالثَة منازل، واقتلعت عرشات أشجار

:20شارع

عرببالقدسأبيبتليصلالذيالرئيسالشارعيعدّالذي443شارعبنيلريبط2013عامالشارعهذاُفتح

الشارعهذاَشَطرأدوميم.معاليهبمستع�ةالقدسشماليصلالذيالرئيسوالشارعالغربيّة،الّضفة

األحياء الفلسطينيّة الواقعة في بيت حنينا.

الشارع األمريكي:

إنشاُءعليهسيرتتّبماجرّاءالجزع،منمتواصلةحالةالمكّربجبلعوائلمنمقديس500منأكرثيعيش

منهاي�ّاليتالمقدسية،األحياءأراضيمندونمًا1027ومصادرةفلسطيني�ابيًتا57هدممنالطريقهذا

شماًاليصلحىتالقدسرشقجنوبباهرصورمنبالقربمزمورياحاجزمنبدءًاكيلومرتًا12مسافةعلى

مخططهوالتحتيةللبنيّةأكرباستيطانيّمرشوعضمناألمريكيالشارعمرشوعيندرجالطور.منطقةإلى

المستع�اتإتمامهفورالّشارعسريبطال�كزيّة.المخّططمقاطعأحدويشّكلالرشقي"،"الطوق

ويعزلغربها.إلىالواقعةبالمستع�اتوكذلكالقدس،مدينةب�كزالقدسمنالرشقإلىالواقعة

عنالعمودوديرالحمصواديمنطقيتكفصلالبعض،بعضهاعنالفلسطينيّةوالبلداتالقرىالشارع

من(اليتالمكّرب،جبلأحياءكبعضاألساسفيالمناطقبعضويطمسصورباهر،بلدةفيامتداداتها

19 Radio Bethlehem 2000. “Begin Blvd. - Settler Highway Divides Beit Safafa to Small Cantons.” February 2, 2014.

https://bit.ly/2Fwyw2d.

بناًء على تقديرات أهالي القرية.18

https://bit.ly/2Fwyw2d
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:4370شارع

والذيأمتار8ٍإلىارتفاعهيصلالذيالجداربسبباألبرتهايد"ب"شارعإعالميًايُعرفكماأو4370شارع

يبدأثانية.جهٍةمنالمستوطننيوالسائقنيجهةمنالفلسطينينيالسائقنيبنيويفصلالشارعيقسم

بقاعدتهالشارعهذايعزلعناتا.بلدةأراضيمنالدونماتمئاتُملتهًماعناتا-الزعيّم،تقاطعمنالشارع

نسمة50سّكانهعدديقاربالذيعناتاقريةفيالفهيداتحيّطولهعلىالمقاموالجدارالعسكرية

الحيّهذاسّكانحرّيّةمناالحتاللسلطاتتحدّبالهدم.إخطارٌمعظمهابحّقصدربيًتا17فييتوزّعون

حركةأمامالشارعافتتحوإغالقه.بفتحهيتحّكموننفقعربوالخروجالدخولعلىإجبارهمخاللمنبالحركة

.2019عامال�ور

المواصالت

الُمصّممةالّطرقشبكةتؤدّيهااليتلتلكمشابهةوظيفًةالقدسفياإلرسائيليالمواصالتنظاميؤدّي

عزلفيواإلمعانالفلسطينيّنيأراضيُمصادرةذاتهالوقتوفياإلرسائيليةالمستع�اتبنيالرّبطلتمتني

حيُثالمستع�ات،فيالعيَشالمستوطننيعلىالمواصالتشبكاتتسّهلحياتهم.وتشتيتالفلسطينيّني

تدعم الحكومة األسعار المحلّيّة والرضائب.

بنييربطذكينظاموفقوتعملالقدس،فياألساسيّةالمواصالتوسيلة(الباصات)الحافالتتُعترب

سبيلعلىفلسطني.فياالستيطانياالستعمارمرشوعمنيعزّزمثاليبشكلاإلرسائيليّةالمستع�ات

عتصيونغوشوتكتّلزئيف،وجفعاتأدوميم،معاليهمثلبمستع�اتالقدسإيِغدحافالتتصلالمثال،

االستيطاني، وغريها.

https://bit.ly/2Q66yRZلالّطالع:،24.10.2020بتاريخمرتاسعلىنُرشعدامة،هناديالمقديس"،طردإلىتؤديالطرقكلاألمريكي.."الشارع20

https://bit.ly/2Q66yRZ


منيتحرّكالذيالخفيفالقطارهذايهدفاالحتالل.لسياساتآخروجٍهسوى(الرتام)الخفيفالقطارليس

زائيفبسغاتمستوطنةعربمروًراهرتسل،جبلفيالعسكريةوالمقربةفاشيميادالهولوكوستمتحف

أَدّلالبعضها.عنالفلسطينيةوالقرىاألحياءوفصلالقدسفياإلرسائيلياليهوديالوجودتوطيدإلى

المناطقفيالسّكانلخدمةفقطمحّطتنيتخصيصحقيقةمنالرتامهذاوراءمنالغايةعلى

خارجأودولًيابهاالمعرتف"إرسائيل"حدودخارجمنها12(تقعمحّطاتهمنمحّطة21أصلمنالفلسطينيّة،

المستع�اتتصلأخرىخطوطأربعةإنشاءيجريكان،2021عامنيسانحىتاألخرض).بالخّطيسّمىما

21وذلك مروًرا ب�كز المدينة.الُمقامة غربيّ القدس بتلك اليت تقع جنوبها ورشقه وشمالها،

21 Porat, Yishai. “Jerusalem Light Rail to Expand to 5 Lines, 27km of Tracks.” Ynet News. January 22, 2018. https://bit.ly/2FgdVQw.

https://bit.ly/2FgdVQw

