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 إھداء

وقضایاھا، ھموم القدس  في نفسھ وضمیرهوحمل ھمھ القدس، تھدي ھذا الجھد المتواضع إلى كل من أ

أو  ،ي ھذا البحثتثرمعلومة أیة توفیر على تعاون و ،قدم لي النصح واإلرشادھدیھ إلى كل من أ كما

 لحقیقةاوجھ دفتھ نحو بلوغ خاطئة فیھ، أو  معلومةلي أیة أو صحح دلني على كل شاردة خفیت علي، 

إلى أیضاً ھذه الرسالة  أھديو. ، وإخراجھا إلى حیزالوجودالدراسة همستوى ھذمن لرفع ل، والھدف

ً اممركز الدراسات المقدسیة في جامعة القدس، وقسم الدراسات العلیا،  لھم لما بفضمني وعرفاناً  تنانا

واء النضلتاحتھم الفرصة لي ولمجموعة من الزمالء إلوالمتواضع كبیر بھذا العمل أبدوه من اھتمام 

 ھذا البرنامج. رایةتحت 

َ إھداء خاصوأھدي ھذا العمل  سناء یونان وابنتي  الغالیة لعائلتي العزیزة وعلى رأسھم زوجتي ا

 .ائلتھأنجیال وابني حنا یونان وع

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وتقدیر شكر

مركز والدراسات العلیا، قسم إلى أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة القدس، كل الشكر والتقدیر 

من علم ي لما وفروه لالصدیق، ببالطالب وعالقة الدراسات المقدسیة الذین ربطتني بھم عالقة المعلم 

علمت من تحیث ، وإتمام فصولھا ذه الدراسةاألثر في تنفیذ ھكبیر كان لھ  ،وتشجیع ومعرفة وإرشاد

أشكر  كما. والمثابرة لتحقیق الھدفعلى المعاناة  والصبرالدراسة و تجاربھم وخبراتھم حب البحث

یث حتتعلق بموضوع القدس، التي دراسات البتزویدي بالمعلومات و قامتالتي المؤسسات كل 

  علیھا. الموضوعیة والمصداقیة العلمیة طابع اءوأضف ه الدراسةھذساھمت ھذه الجھود في إثراء 

معرفة ن وفره لي م الم خمایسي راسم المشرف البروفیسور الدكتور إلىباالخص كل الشكر والتقدیر 

ھا حیث تعلمت الكثیر منھ في البحث العلمي وصیاغة تمامإلتنفیذ ھذه الدراسة ارشاد ونصائح في و

 احل كتابة الدراسة. صبره ومثابرتھ في جمیع مر غیر ناسیاالدراسة 

 كما اشكر األستاذ سالمة رزق هللا على مساعدتھ في مراجعة الدراسة وتنقیحھا لغویا.

التي عانت الكثیر من مرض سناء العزیزة زوجتي لأنسى شكري وتقدیري وإن نسیت أحداً فلن  

ابرة فھا وھي صوأصنأجمع المعلومات بعیداً عنھا وأنا خارج البیت یة سالقا الكلوي وأعراضھالفشل 

 واحض ابنتي أنجیال وابني حنا وعائلتھ الذینكما أخص بالشكر  لي بالخیر والتوفیق، راضیة، تدعو

داخل بر والصلتوفیر الراحة لي أثناء الدراسة والبحث وبذلوا الكثیر من الجھد الكثیر من الوقت ب

  طویلة.للدراسة مدة ھ منقطع خارجالبیت وأنا 

زاكم أفي بحقكم فج أستطیع أنم جمیعاً ومھما حاولت أن أرد لكم الجمیل فلن كل الشكر والتقدیر لك

 هللا عني كل خیر وسدد على طریق الخیر خطاكم.
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 إقرار

ن ھذه الرسالة قدمت إلى جامعة القدس لنیل أب ،مقدم الرسالة "یونان أندریا منیب میخائیل"أقر أنا 

دراسة وإن ھذه ال ،اصة باستثناء ما تم اإلشارة لھ حیثما وجدوإنھا نتیجة أبحاثي الخ الماجستیر،درجة 

  .أو أي جزء منھا لم یقدم لنیل درجة علیا ألي جامعة أو معھد آخر

 

 

 التوقیع:

 م. میخائیل أندریا منیب یونان

 19.2.2018ریخ: التا
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 ملخص الدراسة

عة القدس، وقد تم اختیار ضمن برنامج الدراسات المقدسیة، الذي تنفذه جامالدراسة أعدت ھذه 

 "في القدس المكانيالطرق والمواصالت كمركب رئیسي بمصفوفة السیطرة والضبط موضوع "

أدوات  رتسخیو كیفیة استخدام ه الدراسةھذ تتضمن .الفلسطینيوتأثیرھا على المجتمع المقدسي 

أحیائھا القدس و التنظیم والمخططات التي تستخدمھا المؤسسة اإلسرائیلیة للضبط والسیطرة على

ة على وسیاسیالمستویات المختلفة وآثارھا الجی المواصالت علىوإدارة حركة بواسطة شبكة الطرق 

 .   في األراضي المحتلة عامة والمجتمع الفلسطینيالقدس خاصة  مدینة

ً شملت الدراسة بحث ً جغرافی ا ل تالسیاسات االحدراسة و االحتالل،منذ بدء  متعددةخرائط  یعتمد على ا

وخبرتي في القدس منذ عملي في  أبحاثي المیدانیةكما أنني استفدت من  .الممنھجة عبر السنوات

ولغایة سبعینیات البعد  وقضایاھا فیما وتتبعي ألمور القدس، ات القرن الماضيیبلدیة القدس في سبعین

ما ولقدس وضاع األوإعداد خرائط للقدس وفلسطین ومراقبتي  للقدسبما في ذلك دراسات  ،اآلن

 االقدس وطرقاتھشوارع بما في ذلك جوالتي الیومیة والمستمرة في  یومیة،یجري فیھا بصورة 

، وفي ھذا السیاق اعتمدت على منھجیھ "الباحث كالعب، مستھلك ومنتج". ھذه المنھجیة وأزقتھا

  منحتني القدرة على فھم وتحلیل الواقع بشكل نقدي من مصدر أولي.

براز ومناقشة السیاسات التي وقفت وراء تخطیط شبكة الطرق والمواصالت الدراسة إلى إھدفت 

انیة من مصفوفة ضبط وسیطرة مك اً للمدینة وتركیب العناصر المؤثرة على ھذا التخطیط لتشكل جزء

ما و الدراسة فھم التخطیط اإلسرائیليوعمرانیة وتنمویة على الوجود الفلسطیني المقدسي. حاولت 

كمركب رئیسي الضوء على شبكة الطرق والمواصالت  توسلط القدس،مدینة تضمره من نوایا ل

الل العقود خ ةاإلسرائیلی اتالمخططو السیاسات تنفیذفي مصفوفة الضبط والسیطرة في القدس ب

إسرائیل األساسي وھو صراع الوجود اإلسرائیلي لصالح ھدف  المستقبلوما تخطط لھ في  ،الماضیة



 ت
 

لة العبریة دولادیموقراطیة ذات تطور وتخطیط یلبي متطلبات الل كدولة وتثبیت االحت ،على األرض

 .المھمشین لمواطنین الفلسطینیین المقدسیینا على حسابوسكانھا ومستوطنیھا 

شّكل التخطیط عامة وتخطیط الطرق والمواصالت خاصة أداة في ید السلطات الحاكمة االحتاللیة  لقد

ي للفلسطینیین في المدینة المقدسة. حیث تشّكل الطرق اإلسرائیلیة لضبط التطّور العمران

ً ئأو ربط استخدامات األراضي وفارضة عب/المركبات المركزیة في فصل وإحدى والمواصالت   ا

ً تنموی ً حیزی ا  للقدس وضواحیھا.  ا

 ،االستیطان كمركب أولاستخدام ب 1967مركبات المصفوفة في التغیرات الجغرافیة منذ عام بدأت 

ویتبعھا  ،اتفاقات أوسلو كمركب ثالثبو ،تطویر شبكة الطرق والمواصالت كمركب ثان امباستخدو

وجدار الفصل العنصري والمخططات  2000انتفاضة األقصى عام والحواجز واالنتفاضة الثانیة 

وخطط "مخطط المتروبولیتن" لمنطقة  ،بما فیھا مخططات ھیكلیة محلیة موضوعیة ،التنظیمیة

والعمود الفقري ومن مركبات المصفوفة  ".2020 مخطط ھیكلي القدس"ة خط القدس ومقترح

 يالمواطن المقدسعلى رأسھم :    Stakeholdersالمصلحة المباشرةأصحاب وھم للدراسة والمكان 

اتھا السلطة االحتاللیة اإلسرائیلیة وجمیع مؤسسثانیھم الفلسطیني والمجتمع المقدسي الفلسطیني و

ین واستخدامات األراضي ضمن التخطیط المكاني وسیاسات التخطیط والمستوطنین والقوان

وضع وصیاغة خطط عن المؤسسة التخطیطیة اإلسرائیلیة لم ولن تتوقف بتاتا والمخططات. 

وضع ب بل تستمر في التفكیر المستقبلي والحالي ،للحظة واحدةولو ومخططات لألرض واإلنسان 

غیر ان نسالسیطرة الكاملة على األرض واالأساس على  قائمةسیاسات استراتیجیة للقدس ومحیطھا 

 روف.ظالالمسیطر تحت جمیع ھو والمحتل یبقى  ،معتبرة الوضع الفلسطیني على أرض الواقع

سنة عبریة)  5800(التقویم العبري  2050معدة لسنة  5800خطة القدس الھیكلیة المتروبولیة ف

 ذلك ما فيبتبعاتھ عالمي للثقافة والسیاحة وجمیع والتي تحدد رؤیة لتحقیق إمكانات القدس كمركز 

 رحوتقت.  استخدام شبكة طرق ومواصالت للمالیین من السواح وبناء مطار جدید في مشارف أریحا
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مبادئ لتخطیط وتطویر منطقة القدس الكبرى في عملیة مستدامة طویلة األمد لغایة عام  إسرائیل

التنمیة الحضریة لمنطقة القدس شاملة حدود بلدیة وتدعي حلول لجمیع جوانب التخطیط و ،2050

القدس والقدس الكبرى مؤكدة على حل القضایا االستراتیجیة الثالث السیاحیة (والفنادق) ونظام النقل 

ل القدس إلى مدینة عالمیة یتحووتطلعاتھا بلتحقیق رؤیتھا  ؛والمواصالت والمساحات المفتوحة

 .كوزموبوتلیة

جمیع ھذه ھذه المركبات وكیفیة دمجھا كمركب صاحب قرار ومؤثر علیھ. وتحوي الدراسة جمیع 

نة مدین شبكة الطرق والمواصالت ھي العمود الفقري ألي التغیرات والمركبات تؤثر مباشرة أل

في ھذه لة بحثت ھذه المعادحیث  علیھما،ي تغییر في السیاسة والجغرافیا للبلد یؤثر مباشرة أدولة وو

 ل.الدراسة وبالتفصی

یساعد في حملة التھوید واألسرألة الشرسة التي تتعرض الطرق والمواصالت ومركباتھ مركب 

منذ احتاللھا، وھي حملة تستھدف الوجود الفلسطیني في القدس، بھدف لھا مدینة القدس وسكانھا 

 . وداخلھاعلیھا  المكانيطمس وتھمیش ھذا الوجود الممتد عبر القرون والسیطرة والضبط 

لسلطات اإلسرائیلیة بإجراءات تستھدف األرض واإلنسان الفلسطیني في القدس بھدف تقلیص تقوم ا

ت عدة ومتنوعة، بما فیھا اقوانین وإجراءات وتخطیطمستخدمة الوجود الدیمغرافي الفلسطیني 

إجراءات على األرض بمصادرة األراضي إلنشاء مستوطنات وبناء طرق وشبكة مواصالت لربطھا 

یطاني وتكبیر الوجود الدیمغرافي اإلسرائیلي االست أیضاً،المدن اإلسرائیلیة شبكة وب ،ببعضھا البعض

حیث  .لصالح الوجود اإلسرائیلي %20الى  %80حتى یكون بنسبة على حساب الوجود الفلسطیني، 

فصل وشرذمة فیزیائیة حیزیة للجغرافیا الفلسطینیة إلى والمخططات في القدس  ھدفت السیاسات

ي ولم توفّر للمواطن المقدس ببعضھا، بینما ربطت المستوطنات والبلدان اإلسرائیلیة ،المقدسیة

من ولم تؤمن لھ الحق في المدینة ض ،وتوابعھ والتكاثر الدیمغرافي المناسب السكن الفلسطیني حق

  ألرض.التنفیذ سیاساتھا على  الصراعمن ھذا بل وسعت  ،التخطیط الحضري في الصراع الحالي



 ج
 

ً وبالرغ أمام  اً ص��امدوبقدس��ھ ومجتمعھ  م من كل ھذه الص��عوبات یبقى المقدس��ي الفلس��طیني متمس��كا

نتیجة مركب ش�����بكة الطرق والمواص�����الت أعطت ا مجتمعھ.  وجمیع التحدیات االحتاللیة ومطورً 

المحتل الید العلیا للس���یطرة على األحیاء المقدس���یة ض���من حدود منطقة بلدیة القدس المحتلة وخلقت 

رة وجدت الضبط والسیطأو ،للكانتونات المحدودة والمحصورة والمفصولة بالقدس الشرقیةالجیوب 

 على األرض.  ةالمكانی
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Abstract: 

 
This thesis was prepared within the framework of the Jerusalem Studies Program, of the Deanship 

of Graduate Studies at Al Quds University. The title of the thesis was chosen “Road and 

Transportation as a Main Component of the Matrix of Spatial Control in Jerusalem" to 

study the impact on the Jerusalem Palestinian Community, and the implication of the planning 

tools and procedures employed by the Israeli Authorities for regulating and controlling Jerusalem 

and its surroundings using  the road and transportation networks.  The study defines the impacts 

of the roads and transportation system at different levels and their geopolitical effects on the City 

of Jerusalem specifically and the Palestinian Community in the Occupied Territories in general.  

The study included a geographical research of maps since the beginning of the Occupation 

and the systematic policies of the occupation over the years, my own field research and my 

experience in and of Jerusalem (since my employment in Jerusalem Municipality as a road 

and maintenance Engineer in 1970’s) and my constant follow-up of Jerusalem Affairs 

thereafter including studies, projects, and map-making of Jerusalem and Palestine with my 

daily observances of the situation of Jerusalem throughout the years, my daily travels of 

Jerusalem on its roads and transportation systems. In this context, I relied on the 

methodology of "researcher as a player, consumer and producer". This methodology gave 

me the ability to understand and analyze the reality critically from as a first hand source. 
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The study highlighted and discussed the policies behind the planning of the Jerusalem city's 

road and transport network and its elements installations that influenced the Israeli  planning 

to form part of the “Matrix of Spatial and Developmental Control” of the Palestinians in 

Jerusalem. The study gave an understanding of the Israeli planning and shed the light on the 

road network as a major component in matrix of control in Jerusalem and the implementation 

of Israeli policies and planning over the past five decades and the future of Israel's planning. 

This is a struggle of the Israeli presence on the ground and the establishment of the 

occupation as a democratic state and not as occupation in imposing the Israeli development 

and planning that fulfils the requirements of the Israeli State and its inhabitants, and it’s 

settlers’ community at the expense of marginalized Palestinian citizens of Jerusalem. The 

overall planning form and the planning of roads and transportation is a tool in the hands of 

the Israeli occupation authorities to control the urban development of the Palestinians in the 

holy city. The Israeli roads and transportation planning and developmental constitute a 

component in the separation and / or integration of land uses but imposes a huge burden on 

the space, environs and inhabitants of East Jerusalem.  

The matrix components within the geographical changes since 1967 began and constituted 

the following components:    

1. The establishment of Settlements as a first component  

2. the development of the road network as a second component  

3. the Oslo Accords as a third component   

4. followed by the barriers as fourth  

5. the Second Al Aqsa Intifada in Year 2000  

6. the Construction of the Separation Wall  

7. the Imposed Urban Spatial  Planning on East Jerusalem and  master plans  

8. The plan of "Metropolitan plan" for the Jerusalem area  
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9. The Jerusalem Master plan 2000 for year 2020. 

The Matrix of Control consists of Stakeholders and direct beneficiaries that are the 

backbone of the study and its space : 

1. the Palestinian Jerusalemites Citizens,  

2. the Palestinian Jerusalemite Community,  

3. the Israeli Occupying Power and all its institutions  

4. Settler Community  

5. the Occupation Laws and regulations on the land-use for the spatial planning and 

planning policies.  

The Israeli planning establishment has not and will not stop at all in formulating plans for 

the land and the community but continues in the future planning to develop its strategic 

policies for Jerusalem and its environs based on its policies for total control of the land and 

the human.  The Palestinians as stuck firmly to their Jerusalem even though the occupier 

remains under control. The Israeli establishment has planned for year 2050 within its plans 

for “Jerusalem 5800 Metropolitan Plan “ (the Hebrew calendar is 5800 years Hebrew).  The 

Plan sets a vision to realize the potential of Eternal Jewish Jerusalem as a world center for 

culture and tourism. It puts proposals for the use of a road network for millions of tourists 

and the construction of a new airport on the outskirts of Jericho and other means of 

transportations. It proposes principles for the planning and development of the Metropolitan 

and Greater Jerusalem area in a long-term sustainable process for year 2050. The plan calls 

for all aspects of spatial planning and urban development in the Jerusalem Region, within 

the boundaries of the Jerusalem Municipality and creating a Greater Jerusalem, stressing the 

solution of its three strategic components: tourism (hotels), transportation system and open 

areas and parks so as to result in the creation of  Jerusalem the Cosmopolitan City. 
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The study discussed these components and analyzed them. The question to the decision-

maker is how to integrate these components within the composition of the decision-making 

and influential plans that are currently within the making. All the changes and components 

of Matrix of Control affect directly on the political and economic situation since the Roads 

and Transport networks are the backbone of any state and any change in the policy and 

geography of the country.  

The Road and Transportation Matrix and its components assist in the Judaization and the 

stringent acts that the City of Jerusalem and its Palestinian Inhabitants are subjected to since 

the start of the Occupation 1967. This Matrix of Control is aimed at the Palestinian existence 

in Jerusalem, in order to obliterate and marginalize the Palestinians of the City. The Israeli 

authorities are taking measures aimed at reducing the Palestinian demographic presence 

through various laws, procedures and planning, including land confiscation for the 

establishment of Jewish Settlements, road network to connect the Israeli Settlements with 

each other and with Israeli Cities. 

This component assists in the vicious Judaization and the Israelization of Jerusalem, which 

aims at the Palestinian presence and Israeli spatial control in Jerusalem. The Israeli 

authorities are taking measures aimed at reducing the Palestinian demographic presence 

through various laws, procedures and planning, including confiscating land for the 

establishment of Israeli Settlements, road construction and transport network to connect 

Settlements with each other and with Israeli cities. The intention of the Israeli Authorities is 

to generate a 80% to 20% Israeli to Palestinian ration of demographics in Jerusalem. The 

Israeli policies and planning in Jerusalem formed a physical separation and fragmentation of 

Palestinian Jerusalem spatial geography while inter-connecting the Jewish Settlements and 

the Israeli cities. They deprived the Palestinian Jerusalemites from their right of housing and 



 ر
 

demographic growth, and did not include them within their planning policies in their 

environs. 

Despite all these difficulties, the Palestinian Jerusalemite remains steadfast in his society and 

his Jerusalem developing his community with all the challenges of the Occupation. As a 

result of the component of the Roads and Transport Network, the occupier has the upper 

hand for control the Jerusalem neighborhoods within the boundaries of Occupied Jerusalem 

creating enclaves and isolated cantons, separating the spatial and social fabric of  East 

Jerusalem and imposing spatial control on the ground. 

The Matrix of Control through the Roads and Transport Networks in Jerusalem formed and 

forms a physical separation and fragmentation of Palestinian Jerusalem spatial geography 

while linking the settlements and the Israeli Localities with the Green Line. The Matrix 

denied the Palestinian Jerusalemite Citizens their rights in all aspects of life including 

housing, spatial planning, demographic growth, and restricted planning regions and spatial 

development and expansion. 
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 األولالفصل 

 تھاھیكلیمقدمة الدراسة و 

 مقدمة 1

مرت مدینة القدس عبر العص��ور، من بدایة تاریخھا المدّون وحتى اآلن تحت س��یطرة مختلفة من ملوك 

وتحص��نت وحددت حدودھا بأس��وار في العص��ور المختلفة وحتى عص��رنا الحالي ، الطین وأباطرةوس��

ینة والمفروض���ة من قبل افامتدت حدودھا لتض���من مس���احات وأطراف حولھا بموجب الس���یاس���ات المتب

حكامھا. اتص�����لت مدینة القدس خالل تاریخھا الطویل مع محیطھا بش�����بكة طرق رئیس�����ة س�����اھمت في 

ض����من  س����یطرتھ الھادفة تحت 1967القدس منذ بدایة االحتالل اإلس����رائیلي في العام  باتتوتطّورھا. 

باقي بإلى تغییر واقع مدینة القدس وخلق واقع جدید مرتبط بس�����یاس�����اتھ التخطیطیة وعالقتھ مخططاتھا 

. فمن مش����اریع التخطیط اإلقلیمیة التي 1948عام تم إقامة إس����رائیل علیھا األراض����ي الفلس����طینیة التي 

امت بھا المؤس��س��ة اإلس��رائیلیة، وبعض��ھا ما زال مس��تمرا، ھو القیام بمش��اریع ھائلة في البنیة التحتیة ق

تش���مل ش���بكة من الطرق والمواص���الت تغیّر من خاللھا مالمح جمیع المناطق الواقعة تحت س���یطرتھا، 

بكة ة ش��وباألخص مالمح مدینة القدس، وتربط المناطق الواقعة تحت س��یطرتھا بعض��ھا ببعض بواس��ط

 Matrix of“إس���رائیل لیتس���نى لھا الس���یطرة والض���بط  س���ائر طرق طرق ومواص���الت مرتبطة مع

Control “   )Halper, Younan, 2009; Khamaisi, 2017(.  وتستخدم السلطات اإلسرائیلیة التخطیط

ي لكأداة مركزیة من أدوات السیطرة على األرض وضبط اإلنسان الفلسطیني ومحاصرة تطوره المستقب

 .   )2017 خمایسي،(
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 ياالس���رائیل تم اس���تخدام التخطیط اإلقلیمي والقطري والمحلي ، كما ھو ش���أن مواقع أخرى،وفي القدس

. فمنعت ببعض���ھا األراض���ي طارب وتوابعھا لتخدم ھدف قطع والمواص���الت من الطرقش���بكة  إلنش���اء

ع وتطّور القرى واألحیاء الفلس���طینیة،  س���رائیلیةاإل ش���بكة الطرق وحاص���رتھا، وض���بطت حركة توس���ّ

ت االرتباط بین أحیاء القدس وض����واحیھا س����كانھا، وفص����لت القدس عن محیطھا البیئي والطبیعي. ففكّ 

 .والجیوب الكانتونات یشبھما  ھا إلىءببناء حواجز انضباطیة وقّسمت أحیا

وراء  ئالفلس�طیني اإلس�رائیلي الذي یخب أدوات الص�راع منجزء  يھوالس�یطرة والض�بط إن التخطیط 

لدولة  قاء العبریة وص������راعأمن ا عالم من یھود ممكن وإغراء أكبر عدد  ،الوجود والب " إلى للھجرة ال

 .أرض المیعاد"

أن التخطیط للطرق ك��اف��ة ول��دول الع��الم  اإلس������رائیلي والیھودي وال��دولي للمجتمع االحتالل ظھروی 

وأن إس��رائیل  ،المتقدمةات ض��ارالحإبراز طابع والبلدان الحض��اریة  تطویر جزء منھو والمواص��الت 

ط األوس����یة لیس لھا مثیل في الش����رق ارتس����یطر على أرض الواقع بدیموقراطیة حض����بذلك تحاول أن 

عالمة اس������تقرار وأمن للدولة بدون إبراز النوایا یش������كل بالرغم من الص������راع القائم. وھذا التخطیط 

ین اطنراض����ي الفلس����طینیة وض����بط المولس����یطرة على األالكامنة وراء ذلك والھادفة إلى ا اإلس����رائیلیة

    الفلسطینیین.

في  المكانيالطرق والمواص��الت كمركب رئیس��ي بمص��فوفة الس��یطرة والض��بط " الدراس��ة:موض��وع 

أثر ویؤثر على المجتمع المقدس������ي  ،1967" من قبل الس������لطات اإلس������رائیلیة المحتلة منذ عام القدس

 تس���تخدم المؤس���س���ةووغیر مباش���رة. أمباش���رة ة بص���ورفرده وتجمعاتھ وحیزه ومدینتھ مالفلس���طیني ب

سي  اإلس�رائیلیة ض�من س�یاس�اتھا واس�تراتیجیاتھا للبنیة التحتیة ش�بكة الطرق والمواص�الت كمركب رئی

في القدس واألراض����ي المحتلة مس����تخدمة ثالث مركبات  المكانيوأداة بمص����فوفة الس����یطرة والض����بط 

 :) 1(شكل رقم  في إطار المصفوفة أساسیة

 .یزیائیة كاستخدام األراضي ومصادرتھا. الف1 
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 واالجتماعیة.. الجیوسیاسیة واالقتصادیة 2 

لشرقیة على القدس ا المكاني. البیئیة واإلداریة المقوننة والممنھجة إلنتاج مصفوفة السیطرة والضبط 3

ً خالقة ظروف وس���انحة للمس���توطنین الیھود ش���بكة طرق ومواص���الت  ،ص���عبة للمقدس���یین الفلس���طینیین ا

ھا وربط مس���توطناتھم بعض��� ،جمیع التس���ھیالت الحتیاجاتھم ومتطلباتھم كأولویةتش���تمل على متطورة 

ق بل نفس الحقووعدم إعطاء الس����كان المقدس����یین الفلس����طینیین األخرى اإلس����رائیلیة وبالمدن البعض 

ي نش���رذمة فیزیائیة للحیز الفلس���طیھذه حص���رھم في أحیائھم وتحیزھم و وتس���لبھمحقوقھم تجردھم من 

   فصلھ عن بعضھ البعض.ل

 

 إطار مصفوفة السیطرة والضبط المكاني:  1شكل 

 

نیة في لیعیق امتداد األحیاء والقرى الفلس����طی ؛للبنیة التحتیة للطرق المكانيیس����تخدم االحتالل التخطیط 

قدس لعزل المجتمع الفلس������طیني عن بعض�������ھ وعن محیطھ لنواحي االجتماعیة على ابذلك ا مؤثرً  ،ال

 ،طینيلنس���یج العمراني الفلس���لاالمتداد وحاص���راً  ،حریة حركة التنقل للمقدس���یینومعیقاً ل ،الفلس���طینیة

حیزيفیزیائي

/  جیوسیاسي 
/ إقتصادي 
إجتماعي

إداري/ بیئي 

الناتج: السیطرة 
 المكانيوالضبط 
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ً  ،ا تبعیات اقتصادیة علیھخالقً و تحت  أغلبیة كبیرة من المقدسیین إلى وضعمما أدى  ،قتصادهال ومضعفا

 خط الفقر.

ا ططً وضعت خحیث بیئة القدس الطبیعیة أن تغیر  ومخططاتھاشبكة الطرق والمواصالت استطاعت و 

بل غیرت  ،للمواطن الفلسطیني المقدسيال تروق إداریة حسب االستراتیجیات والسیاسات اإلسرائیلیة 

مالمح القدس الش����رقیة لتالئم مص����الحھا االس����تیطانیة وتش����بع رغباتھا بالتكاثر الدیموغرافي الیھودي 

ھود في االحتالل مع الس��كان الی لھ یخططممكن مقدس��یین ألدنى حد لتقلیص نس��بة العرب الفلس��طینیین ال

على مركبات ش����بكة مركزة حللھا توض����حھا وتھذه األمور وس����تتناول الدراس����ة القدس ومحیطھا. فھذه 

ش��رح عناص��ر مص��فوفة الس��یطرة والض��بط في القدس وتأثیرھا على المجتمع تو ،الطرق والمواص��الت

ا جمیع الخرائط التي لم یوضع مصدر لھحیث أن ركبات المصفوفة.  المقدسي الفلسطیني الناتجة عن م

   الباحث.بدون مصدر التقطت بعدسة التي وجمیع الصور  ،من إعداد الباحثھي 

 أھمیة الدراسة 1.1

محاولة لفھم التخطیط اإلس���رائیلي  وھي بمثابة دراس���ات.وجود  قلةوأھمیة ھذه الدراس���ة بحداثتھا تكمن 

الل خالطرق والمواص���الت والمس���تجدات في تنفیذ المخطط اإلس���رائیلي  الض���وء على ش���بكةوتس���لیط 

 تمع الفلس������طینيبالرغم من وجود المج. ھذا التخطیط واإلنجاز یتم وفي المس������تقبلالعقود الماض������یة 

 ً خذ األ دونفرض السیطرة والضبط علیھ وعلى أرضھ لعلى األرض  وصامداً  المقدسي في القدس ثابتا

باتھاحتیاجاتھ وبعین االعتبار وجوده  لبات وجود ومتط تلبیةفي الدرجة األولى إلى یھدف بل  ،ومتطل

الس���كان وأھداف واحتیاجات ض���ع متطلبات و بالمقابلو كأولویة،وس���كانھا ومس���توطنیھا  العبریةالدولة 

 )2013خمایسي، ( على ھامش أجندتھا. األصلیین المقدسیین

 الدراسةومشكلة خلفیة  1.2

مدینة القدس مورست فیھا وعلیھا سیاسات تخطیط من نظم سیاسیة احتاللیة  خالل الفترة التي مرت بھا

 قانونیة. لم یكن لھا س����یاس����ات تخطیط ومخططات حیزیة )2009خمایس����ي ,  ( وخارجیة أجنبیة وغریبة
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لم  رائیلياإلس���ذات توجھ وطني فلس���طیني تحاول تنمیة واس���تدامة تخطیطیة للمدینة. في فترة االحتالل 

نتج تكن سیادة فلسطینیة على المدینة ت المخططات، ولم إعدادططین فلسطینیین عملوا في یكن ھنالك مخ

خاص��ة أداة في ید الس��لطات والمواص��الت  مخططات. بل العكس ش��ّكل التخطیط عامة وتخطیط الطرق

حد أوالمواص�����الت للفلس�����طینیین في المدینة. حیث تش�����ّكل الطرق العمراني الحاكمة لض�����بط التطّور 

ً عب وفارض����ةأو ربط اس����تخدامات األراض����ي  \والمركزیة في فص����ل  المركبات ً تنموی ئا ً حیزی ا دس للق ا

 تتعرض مدینة القدسلة الش����رس����ة التي أوھذا المركب یس����اعد في حملة التھوید واألس����ر .وض����واحیھا

وھي حملة تس���تھدف الوجود الفلس���طیني في القدس، بھدف طمس وتھمیش ھذا  احتاللھا،منذ  وس���كانھا

تقوم الس������لطات اإلس������رائیلیة  علیھا وفیھا. المكانيوالس������یطرة والض������بط  لممتد عبر القرونالوجود ا

یني ھدف تقلیص الوجود الدیمغرافي الفلسطاألرض واإلنسان الفلسطیني في القدس بإجراءات تستھدف ب

 مصادرة األراضيب على األرض إجراءاتبما فیھا  ،وتخطیطیات عدة ومتنوعة عبر قوانین وإجراءات

شاء مستوطنات وبناء طرق إل لربطھا ببعضھا البعض وبالمدن اإلسرائیلیة ضمن وشبكة مواصالت ن

 الش���رقیة فمثال إنش���اء خط القطار الخفیف یربط مس���توطنات القدس .(Ariele, , 2017) ض���رخالخط األ

ستخدام وسیلة سنى للمقدسیین ا شرقھا لیت سطینیة في  شطر الغربي للمدینة ویخترق األحیاء الفل لنقل ا بال

واس�����طة عزل القدس جغرافیاً ببالمقابل  ،)Margalit, 2006(الحیاة اإلس�����رائیلیة  وربطھم بمنظومةھذه 

وانعكاسات ھذه ، )2017، خمایسي( على حیاة المقدسیین الیومیة وتأثیره جدار الضم والتوسع العنصري

أو  عوامل ربطن عن محیطھا الفلس���طیني لكي تكون م في فص���ل القدسس���بب تاألنش���طة على القدس ت

حیث  . )Margalit, 2006( لفص��لھ آداهباألحرى  أو المقدس��ي بمنظومة الحیاة اإلس��رائیلیة المواطنتعلق 

وقد  .(Lapidoth, 2011) 1967عام  ھالقانون اإلس����رائیلي منذ احتاللالش����رقیة فرض علیھا ا أن القدس

 لى حالھا اآلن من عزلھا عنمرت عملیة عزلھا بمراحل تدریجیة منذ ذلك التاریخ، حتى وص������لت إ

لحیاة ا والمقدسیین بمنظومةالمقابل تم ربط القدس  وفي ،الغربیةوقطع كافة الروابط مع الضفة  محیطھا

 س�����طینیةالفللحیاة على امتأثرة بھذا النمط الذي ھو غریب تغییر نمط حیاتھم ومعیش�����تھم لاإلس�����رائیلیة 

 ).2017 خمایسي،(
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الحیز المكاني في على الطرق والمواص�����الت  لض�����وء على مدى تأثیراإلى إلقاء  ھذه الدراس�����ة تھدف

 القدس الفلسطینیة وحیاة المقدسیین من تغییر مستمر على أرض الواقع من قبل سلطات االحتالل.

  مبررات الدراسة 1.3

لش������بكة الطرق  اإلس������رائیليھو فھم ناقد ومحلل ألداة التخطیط الدراس������ة  هلھذ األس������اس������يإن الدافع 

ً  إقلیمیاوربطھا  والمواص���الت، ، ودراس���ة كیفیة تأثیرھا على الواقع الفلس���طیني وبخدمة وقطریا ومحلیا

ھ������ن������اك ع������دة للقدس.األھداف اإلسرائیلیة وتجاھلھا للمصلحة الفلسطینیة عند تخطیط شبكة الطرق 

المدینة ومواطنیھا  احتیاجاتمنطلقات لس������یاس������ات التخطیط، أولھا یش������مل كونھا أداة تھدف إلى تلبیة 

 لبت وتلبي احتیاجاتفإنھا . أما سیاسات التخطیط الخاصة بمدینة القدس )2011إبراھیم , ( المجتمع فیھاو

الذي أتى لینفذ س���یاس���تھ الھادفة إلى الس���یطرة على المدینة، اإلس���رائیلي واالس���تیطاني المحتل ومجتمعھ 

ستیطانیة ولتنفیذ سیاسة استعماریة  فخلق ھذا التناقض بین حاجات  .)2017, خمایسي( لتلبیة احتیاجاتھوا

 ً ً  الس���كان وس���یاس���ات التخطیط المفروض���ة من قبل س���لطات االحتالل تناقض���ا ً  بنیویا كان لھذا ف .ووظیفیا

طیطیة الس��یاس��ات التخوإن المدینة كمركز وقلب حض��ري فلس��طیني.  التخطیط تأثیر س��لبي على تطّور

ى ص���یاغة نس���یج وتنمیة المدینة وعلى التي نش���أت خالل فترة االحتالل أثّرت عل والمواص���الت للطرق

أص�����بحت أداة تعّمق التواص�����ل بین ووالمواص�����الت الطرق  اتحیاة المواطنین الفلس�����طینیین. وش�����بك

 المستوطنات والمدن اإلسرائیلیة وتحول دون خدمة البلدان واألحیاء الفلسطینیة.

 أھداف الدراسة 1.4

ت وراء تخطیط ش������بكة الطرق الس������یاس������ات التي وقفوإبراز تھدف الدراس������ة إلى عرض ومناقش������ة 

 من مص���فوفة ض���بط اً لتش���كل جزء التخطیطوالمواص���الت للمدینة وتركیب العناص���ر المؤثرة على ھذا 

م ھذا اخداستتم  كیف :وتنمویة على الوجود الفلسطیني المقدسي. والسؤال ھومكانیة وعمرانیة وسیطرة 

أتي ذلك وی ؟ني في القدس ومحیطھالض��بط ومنع التطّور الفلس��طیلش��بكة الطرق والمواص��الت التخطیط 

 دوات التالیة:عرض ومواصفة ومناقشة األمن خالل 
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ما  1 تا قة كمخطط القطري ( نة والمطب یاس�������ات والتخطیط والمخططات المقون للطرق  )3الس������

 )Ministry of Interior and Survey of Israel , 1976( 1/30ومخطط لواء القدس 

 (Choshen, 1998) " مخطط "المتروبولیتان والقدس الكبرى 2

 2020لس������ن��ة  2000الھیكلي وخط��ة الق��دس رئیس������ي لش������بك��ة الطرق في الق��دس  مخطط 3

(Jerusalem Municipality, 2004)  الھیكلیة والتفص������یلیة للبلدیة والذي یض������من المخططات

  ومخطط القطار الخفیف

ت القدس والتي ش���مل  (Gertner and others, 2016) 2050لس���نة  5800 ةالھیكلیالقدس خطة  4

 ومحیطھا

لفلسطیني االصراع مناقشة وتحلیل التخطیط كأداة للضبط والسیطرة على الفلسطینیین ضمن  5

  .اإلسرائیلي

 أسئلة الدراسة 1.5

 ما االستراتیجیات والسیاسات التي تقف وراء تخطیط الطرق؟ .1

 ؟حیزیةوجزء من مصفوفة سیطرة  كأداة ضبطللطرق كیف یُستخدم التخطیط  .2

وبة وص��ع األراض��ي وفص��ل األحیاء والبلدان والفص��ل بین الس��كان في القدس ھل أثّر اس��تخدام .3

 الحركة على النسیج العمراني واالجتماعي للسكان الفلسطینیین المقدسیین؟

 حض��ري بین أبناء مجموعة قومیة إثنیةالنس��یج الھل س��اھم تخطیط الطرق ھذا إلى منع نش��وء  .4

 خرىاأللمجموع��ة لإلى نس������یج تك��املي ق��اد في الوق��ت ال��ذي  ،اجتم��اعی��ة فلس������طینی��ة عرقی��ة

 ؟اإلسرائیلیة
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وشرذمة فیزیائیة حیزیة للجغرافیا الفلسطینیة  ھل ھذه المخططات في حالة القدس تشّكل فصالً   .5

وفّرت للمواطن المقدس�����ي أنھا أم ؟ اإلس�����رائیلیة تالمقدس�����یة بینما تربط المس�����توطنات والبلدا

سطیني حق سكن الفل  رافي وأمنت لھ الحق في المدینة ضمن التخطیطوالتكاثر الدیمغ وتوابعھ ال

 الحضري في الصراع الحالي؟

األحیاء والقرى الفلس��طینیة في القدس وعزل األحیاء  وامتدادكیف یعیق تخطیط الطرق تطویر  .6

 المقدسي؟ھذا العزل على المجتمع الفلسطیني  تبعیاتوما ھي  ؟عن بعضھا البعض

 فرضیات الدراسة 1.6

من قبل المؤس��س��ة اإلس��رائیلیة وھي غریبة عن المجتمع المحلي الفلس��طیني فإن  نظرا ألن التخطیط أعد

 ,Bollens) وأھدافھاس���یاس���تھا التخطیطیة العامة والخاص���ة بالطرق أتت لخدمة المؤس���س���ات الحاكمة 

 تجاھلت مصلحة ومتطلبات المدینة وسكانھا الفلسطینیین. و (2000

ط العام وكأداة ضبط وسیطرة للسلطات الحاكمة، مما التخطیط لشبكة الطرق كجزء من التخطی استخدم

ً  وحص��ر قلص  لمقدس��یین.اوخلق غربة بین التخطیط والمواطنین  الحیز الحض��ري لمدینة القدس فیزیائیا

یاً في ھذه جغرافبحدودھا  تعرف القدس الشرقیة. وفلسطینیةبالرغم من كون القدس الشرقیة أكبر مدینة 

رقم  (مخطط" 1أورشلیم القدس لحدود بلدیة "وبعد ضمھا إلسرائیل  "لقدسبالمنطقة المحتلة ل"الدراسة 

إال أن س����یاس����ات التخطیط والمخططات للطرق تتعامل معھا كأحیاء وقرى  . 1967بعد حرب عام  )3

بتر تواص����لھا مع  إلىمنفص����لة ولیس كمدینة واحدة ومركز حض����ري مركزي لفلس����طین وتھدف بھذا 

 محیطھا. 

                                                           
، وبعد الضم 1948ھذه التسمیة الرسمیة التي تطلقھا إسرائیل على القدس بشطریھا الشرقي والغربي بعد التقسیم عام   1

 1967واالحتالل 
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 حدود الدراسة 1.7

، حیث 1967تنظیم مدینة القدس خالل فترة سلطة االحتالل اإلسرائیلي بعد عام مخطط الدراسة تشمل 

حث  با یة یقوم ال قدس الش������رق كل رقم بالتركیز على منطقة ال كة الطرقمخطط  ) وعلى2(ش������  ش������ب

وتأثیر التخطیط على القدس الش������رقیة من القدس الغربیة ومحیطھا من  بھا.المرتبطة  والمواص������الت

 إسرائیلیة.وبلدان  مستوطنات

لفص��ل أجزاء البلدة والتھام مس��تعص��یة  حالةكوتش��مل الدراس��ة دراس��ة حالة حي بیت ص��فافا وش��رفات  

 ،الطرق والمواصالت خالل العقود الماضیة مشاریع شبكةبواسطة التخطیطات وإنجاز  ھااألراضي من

 وطنات جنوب الض�����فةتواص�����ل مس�����تالعمل على وأحیائھا بمس�����توطنات القدس  ربطعملیة  التي تخدم

ابرة عتل أبیب وال س���یّما غوش عتص���یون بالمدن اإلس���رائیلیة ربط مس���توطنة األخص  ببعض���ھا وعلى

  .بیت صفافا وأحیاء عدة من القدسمدینة 
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 حدود الدراسة لمدینة القدس  مخطط:  2شكل 
 الباحثرسم المصدر: 
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 محددات الدراسة ومعوقاتھا   1.8

لدراس����ة بعض المعوقات أھمھا، محدودیة المراجع العلمیة العربیة حول موض����وع الدراس����ة، واجھت ا

بحیث أن معظم المراجع والدراس���ات ھي مراجع إس���رائیلیة وأجنبیة، وبش���كل خاص مص���درھا وزارة 

الداخلیة اإلس�����رائیلیة وبلدیة االحتالل في القدس. وعلى الرغم من توفر ھذه المراجع، إال أنھ كان ھناك 

 صعوبة في الحصول علیھا.

وفي ض����وء محدودیة المراجع وص����عوبة الحص����ول على بعض����ھا، اعتمد الباحث على العمل المیداني 

وخبرتھ العملیة بمدینة القدس، إضافة إلى االتصال المباشر ببلدیة القدس والمؤسسات األھلیة، التي كان 

 إنجاز عدد من الخرائط. لھا الدور الكبیر في توفیر الدراسات واألبحاث والمساعدة في

 اوأدواتھومستلزماتھا  الدراسةمنھجیة  1.9

منھجیات متعددة وھي مراجعة األدبیات العلمیة العالمیة والمحلیة بش�������أن مفاھیم الدراس�������ة اعتمدت 

 في حالة الصراع الحضري والضبط وكیفیة استخدامھا كأداة للسیطرة ،والمواصالتالتخطیط للطرق 

برص�������د وتجمیع المخطط��ات التي أع��دت خالل فترة وق��ام الب��اح��ث . (Bollens, 2001) على الم��دین��ة

 .خالل السنوات الماضیةوالتي جمعھا  االحتالل

خدام ت، واس�����فیزیائیا وزمنیا من حیث تخطیطھا للطرقالمنھج التحلیلي المقارن الدراس�����ة  تِ اس�����تخدم 

، وألي تجمع لطرقالمص���ادرة لاألراض���ي  عن مص���دروقام الباحث بالبحث األراض���ي لھذا الغرض. 

س���كاني تعود ملكیتھا، وذلك بعد رس���مھا على خلفیة واحدة باس���تخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافیة 

GIS  . كما على القدس.  مركزاً  )3تاما  (مخططبدراس�����ة مخطط إقلیمي لطرق إس�����رائیل وقام الباحث

المدینة، وكیفیة ربطھا  بین القدس والمدن الرئیس������یة والمس������توطنات خارج وداخل العالقة عنبحث 

 الھیكلي مخطط القدسخطة وبدراس���ة مس���تفیض���ة لوقام . 2بالطرق الرئیس���یة وااللتفافیة وطرق الطوق

                                                           
 طرق الطوق ھي الطرق حول محیط المدینة وعابرھا بدون الوصول إلى منطقة الوسط وحركة االكتظاظ فیھا 2
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 ,Gertner and others)"  2050لس���نة  5800 التوجیھي "ولخطة مخطط القدس  2020لس���نة  2000

 الباحث بإجراءم قاطرق. كذلك من مركبات وأدوات س������یطرة وض������بط بش������أن ال انویتلما یح  (2016

  قم ر طریقوعالقتھم في مقاومة  مھنیین ذوي عالقة بدراس����ة التخطیط واس����تخداماتھ ةثالثمع مقابالت 

لطرق ا على حدة والتعرف علىومن ثم دراسة كل منطقة في القدس  صفافا.بیت الذي یعبر  )50 (أو 4

 على المجتمع الفلسطیني المقدسي. بھا وتؤثرالتي تربطھا وتحیط 

برامج نظم المعلومات الجغرافیة من خالل جوي التص��ویر الخرائط والالطرق التقنیة وس��تخدم الباحث ا 

GIS دراس�����ة الخطط والمخططات التنظیمیة بما في ذلك المخططات وقام ب بذلك،تتعلق  ومعلومات عدة

 ھا. حالمقترحة الھیكلیة، والمخططات التفصیلیة للمناطق المختلفة التي قامت السلطات باقترا
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 ھیكلیة الدراسة ومحتویاتھا 1.10

 التالیة:على الفصول الدراسة حتوي ت

 وھیكلیتھاالدراسة مقدمة الفصل األول:  )1

ت وقد تمحور ھا،وأھمیتھا وفرضیات تھاحیث الخلفیة واألھداف والمبررات وأسئلة الدراسة ومشكال

جة الظروف الس����یاس����یة ، المتمثل في التأثیر على القدس نتیالدراس����ةھذه المرحلة حول موض����وع 

 بمعرفة وجود مثل ھذاالدراس��ة واالجتماعیة واالقتص��ادیة التي یفرض��ھا االحتالل، وتحدید مش��كلة 

 .التأثیر في الواقع

 للدراسةنظري ال اإلطارالفصل الثاني:  )2

اس�تخدام التخطیط وباألخص التخطیط لش�بكة الطرق والمواص�الت وتش�مل لتعریف واألطر وض�ع 

ورس��م اإلطار النظري واإلطار العملي للدراس��ة من واقع  ،ل تعریف التخطیطنظریات أس��اس��یة حو

المفاھیم األربعة التالیة: مفھوم لش������بكة الطرق والمواص������الت، ومفھوم  ش������امالً  ھیكلیة الدراس������ة

 .التخطیط، ومفھوم الضبط والضبط المكاني والسیطرة، ومفھوم مصفوفة السیطرة ومركباتھا

  في القدسللطرق والمواصالت ھن الوضع الرا: الفصل الثالث )3

مر تغیرات جیوسیاسیة لفرض األوما واكبھ من  1967عام تطور القدس منذ بدء االحتالل لوصف 

لذي اوالمواصالت  شبكة الطرقر یتطووتغییر حدود القدس وربط  ذلك الواقع على األرض بما في

تنفیذ و یطي لمدینة القدسلتطور التخطبافي تخطیطھا اإلقلیمي اإلس������رائیلیة وض������عتھ الس������لطات 

 التخطیط اإلقلیمي االسرائیلي كأداة للسیطرة والضبط على المناطق الفلسطینیة والقدس الشرقیة. 

كمركبات لمص����فوفة الس����یطرة من بدایة االحتالل الفص����ل الرابع: التغیرات الجغرافیة للقدس  )4

 والضبط 
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ص���الت الذي وض���عتھ الس���لطات لتخطیط ش���بكة الطرق والمواالمختلفة الطرق والوس���ائل یتض���من 

ة وأخرى رئیسیة مرئی السیطرة مركبات وتضمن ،اإلسرائیلیة كأداة للسیطرة والضبط في تخطیطھا

قلبات حداث وتالزمن واألتسارع وتتكاثر مع  ،غیر مرئیة وھذه المركبات تتجمع في مصفوفة معقدة

بدأت  1967منذ عام  الس������یاس������ات اإلس������رائیلیة. ومركبات المص������فوفة في التغیرات الجغرافیة

واتفاقات أوس����لو  ،تطویر ش����بكة الطرق والمواص����الت كمركب ثانبو ،باالس����تیطان كمركب أول

وجدار الفصل  ،2000عام  "انتفاضة األقصى"ویتبعھا الحواجز واالنتفاضة الثانیة  ،كمركب ثالث

خطط والمخططات التنظیمیة بما فیھا مخططات ھیكلیة محلیة موض�����وعیة وخطط "م ،العنص�����ري

. ومن مركب���ات " 2020مخطط ھیكلي الق���دس "المتروبولیتن" لمنطق���ة الق���دس ومقترح خط���ة 

 ي: المواطن المقدس���ھم لھم المص���لحة المباش���رة والعمود الفقري للدراس���ة والحیزمن المص���فوفة و

 ،والس��لطة االحتاللیة اإلس��رائیلیة وجمیع مؤس��س��اتھا ،والمجتمع المقدس��ي الفلس��طیني ،الفلس��طیني

وس��یاس��ات التخطیط  ،واس��تخدامات األراض��ي ض��من التخطیط المكاني ،والقوانین ،طنینوالمس��تو

مثل طرق "طوق القدس" والمخططات. ھذه المركبات دمجت في ش������بكة الطرق والمواص������الت 

ً وص�����ف كما یتض�����من ھذا الفص�����ل.ومخطط القطار الخفیف ومدى لطرق والمواص�����الت الوض�����ع  ا

ھذه المخططات واألثر الذي تتركھ لمقدس����یین، لش����اكل موما تس����ببھ من  ،على القدس اانعكاس����اتھ

 .والسیاسات على المواطنین الفلسطینیین المقدسیین

 في القدسالفصل الخامس: التخطیط والسیاسات المستقبلیة للطرق والمواصالت  )5

والتي تقترح  2050لس��نة  5800المتروبولیة اإلس��رائیلیة ھذا الفص��ل خطة القدس الھیكلیة یتض��من 

 2050تخطیط وتطویر منطقة القدس الكبرى في عملیة مس������تدامة طویلة األمد لغایة عام مبادئ ل

لجمیع جوانب التخطیط والتنمیة الحض��ریة لمنطقة القدس ش��املة حدود بلدیة القدس والقدس الكبرى 

مؤكدة على حل القض�����ایا االس�����تراتیجیة الثالث الس�����یاحیة (والفنادق) ونظام النقل والمواص�����الت 

  .المفتوحة لتحقیق رؤیتھا لكي تحول القدس إلى مدینة عالمیة كوزموبوتلیة والمساحات
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فالمؤسسة التخطیطیة اإلسرائیلیة لم ولن تتوقف بتاتاً في وضع وصیاغة خطط ومخططات لألرض 

ستمر في التفكیر المستقبلي والحالي بالرغم من تغییر األشخاص والمؤسسات الذین  سان بل ت واإلن

ات اس����تراتیجیة للقدس ومحیطھا تقوم على أس����اس الس����یطرة الكاملة على یقومون بوض����ع س����یاس����

األرض والبش����ر والحجر غیر آبھة للوض����ع الفلس����طیني على أرض الواقع، حیث یبقى المحتل ھو 

 المسیطر تحت جمیع الظروف. 

 

  وتطویر الطرق شرفات –ألحیاء بیت صفافا  حالةدراسة : السادس الفصل )6

ولیس���ت لخدمة س���كانھا الفلس���طینیین  لص���الحھا وحولھا لیس���ت االحیاءھذه  الطرق المص���ممة داخل

منع وتطویر بیت صفافا مما یعنى المزید من مصادرة األراضي الفلسطینیة  تحت ذریعة ما یسمى

تطور. وھذه الطرق خلقت تس������عة جیوب وحرمانھ من التوس������ع الحض������ري للحي الفلس������طیني ال

س���یاس���ة لتطبیقاً نتوناتھ بین الطرق االس���تیطانیة الحي وكا وحش���رت ،للتوس���عمحص���ورة غیر قابلة 

إنش������اء مزید من المس������توطنات والطرق الش������ریانیة الھادف إلى زي االس������تیطاني یالتخطیط التمی

الضفة الغربیة. فشبكة الطرق في وسط الحي أراضي في وللمستوطنات داخل القدس وفي محیطھا 

فدراسة الحالة تعكس الوضع العام لجمیع  یتوسع.حتى ال ھي أداة للسیطرة على الحي وضبط حیزه 

 التجمعات المقدسیة في المدینة.

  والمركبات للطرق والمواصالت في القدسالتحلیل الفصل السابع: مناقشة نتائج  )7

تاجات االستنوصوال إلى  تھاوأسئلالدراسة وربطھا بأھداف ومقارنتھا لدراسة ا تحلیل نتائجمناقشة 

 . والتوصیات

إلس���رائیلیة المحتلة بتطبیق ھذه األس���س التخطیطیة على مس���توطناتھا في القدس س���لطات االقامت 

الح األراض���ي الفلس���طینیة لص���مخترقة الش���رقیة ومس���تثنیة األحیاء الفلس���طینیة في مخططاتھا بل 
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سیج العمراني بین األحیاء الفلس مفتتةشبكة الطرق والمواصالت االستیطانیة باالستیطان  طینیة الن

لة األحیاء الفلس��طینیة عن محیطھا الفلس��طیني في الض��فة الغربیة بواس��طة ش��بكة في القدس وفاص��

قة حركة التنقل الفلس��طیني باس��تخدام الحواجز الطرق الحدیثة وبناء الجدار العنص��ري الفاص��ل معوّ 

الترابیة والطرقات وبذلك حاولت تفكیك رباط النسیج الفلسطیني المقدسي داخل السواتر العسكریة و

ً زیارة ص���عوبة الوص���ول للس���كن والعمل وإلى  األمر الذي أدىواحیھا القدس وض���  األقارب مفككا

ً الروابط األس������ریة  لحیاة الیومیة واالجتماعیة. وبالرغم من كل ھذه الص������عوبات یبقى ل ومص������عبا

 ً  أمام جمیع التحدیات االحتاللیة ومطوراً  اً بقدس����ھ ومجتمعھ ص����امد المقدس����ي الفلس����طیني متمس����كا

 .  إلمكانیات التي یمتلكھاضمن ا مجتمعھل

نتیجة مركب شبكة الطرق والمواصالت أعطت المحتل الید العلیا للسیطرة على األحیاء المقدسیة و

كانتونات المحدودة والمحص������ورة  قت الجیوب لل لة وخل قدس المحت یة ال لد ض������من حدود منطقة ب

لى . التحلیل وضع ععلى األرض ةالمكانیوجدت الضبط والسیطرة أوالمفصولة بالقدس الشرقیة و

 مس��توى التجمعات الس��كانیة ووض��ح التأثیر المباش��ر وغیر مباش��ر على المواطن المقدس��ي وحیزه

 .وقدسنا

 الدراسة، والتوصیات الخالصة، واستنتاجات )8

عرض واس����تخالص نتائج الدراس����ة وتحلیلھا وربطھا بأھداف وأس����ئلة الدراس����ة التي توفرت لدى 

الدراس���ة ھذه ومن أھم ما أوض���حتھ  ،س���تنتاجات والتوص���یاتالباحث للوص���ول إلى الخالص���ة واال

لى عاإلس��رائیلیة التي انعكس��ت س��لباً التخطیط والس��یاس��ات ناتجة عن اض��حة ووجود تأثیرات عدة و

 .ع المقدسيعلى المجتمأثّرت مع إبراز بعض ھذه السلبیات التي المواطنین الفلسطینیین المقدسیین 
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 التعریفات 1.11

القدس بش��طریھا  1967بلدیة االحتالل بعد عام  ھا حس��بحدود بموجبالدراس��ة  : القدس في ھذهالقدس

 اإلسرائیلیة.وزارة الداخلیة  قبل أقر منا وضم قسرً التي  ةالشرقیالقدس و ةالغربی

 األسوارداخل جغرافیاً القدس  :القدیمةالبلدة 

لحدود  1967بعد ضمھا عام لقدس من ا: جغرافیاً في ھذه الدراسة ھي المنطقة المحتلة القدس الشرقیة

 كیلومترا مربعا. 71ومساحتھا  البلدیة

  وغرب خط الھدنة  1967: جغرافیاً في ھذه الدراسة ضمن حدود بلدیة االحتالل بعد عام القدس الغربیة

  كیلومترا مربعا. 71ومساحتھا  1949

ھو وحدود بلدیة االحتالل ضمن الواقعة لمدینة القدس  االسرائیلي الحاليالمسمى ھو : أورشلیم القدس 

باألحرى اس���م  وأوھو مركب من العبریة والعربیة  ،1967بعد عام الس���لطات اإلس���رائیلیة  اس���م أطلقتھ

 الغربیة والقدس الشرقیة العربیة. مركب للقدس الغربیة اإلسرائیلیة ضمن حدود البلدة

بلدیة االحتالل بعد عام  المس���مى لمدینة القدس من قبل الس���لطات اإلس���رائیلیة ض���من حدود أورش���لیم:

  .تھالعلى اسرأللتأكید ا من مستخدمیھا مدً سقط مسمى القدس بالعربیة عیأوقات كثیرة في و 1967

 لدیانات الس���ماویة الثالثعند ا وتعتبر مقدس���ة ،منطقة حول القدس والبلدة القدیمة :"المقدسالحوض "

  .لھا بموجب تعریف سلطات االحتاللوأثریة 

ء عملیة س��لب واس��تیال .تص��بح إس��رائیلیة الوص��فلتحویلھا من مص��درھا الفلس��طیني  :القدس أس��رألة

تقوم فیھا بمص����ادرة األرض الفلس����طینیة وتغییر أس����مائھا ومعالمھا وطمس حیث تمارس����ھا إس����رائیل. 

 إسرائیل.بتاریخھا وإلحاقھا 
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ن ة الدین واضعة األدیا: تحویلھا من ثالثیة األدیان السماویة حتى تصبح یھودیھاتھویدو دة القدسھوَ یَ 

 .إلضفاء الطابع الیھودي علیھا على الھامش ةالباقی

سطینیة المحتلة منذ عام االستیطان وبناء  1967: منھجیة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة األراضي الفل

 مش����اریع تجمعات س����كانیة ومناطق ص����ناعیة ومعس����كرات جیش لخدمة المواطن اإلس����رائیلي والدولة

 .تمستوطناوتسمى 

وقد  ،منطقة إداریة محص����ورة وص����غیرة ذات كثافة س����كان ض����ئیلةوھي  وجمعھا كانتونات كانتون: 

ا في عص����رناس����تخدمت  ھاولكن ،المناطق الغنیة والجمیلة أوالً في الریف الس����ویس����ري في اس����تخدمت 

 حتاللالعلیھا ایض���یّق محص���ورة  وجیوب دبیات الص���راع الفلس���طیني كمناطق فلس���طینیةأفي الحالي 

  .التحتیة ابنیتھیمنع تطویر سرائیلي واإل

منفذ  بلكثیرة في الدراسة كمنطقة محصورة ولیس لھا منافذ طبیعیة  ةفمعرّ ھي و وجمعھا جیوب: جیب

  .دبیات الصراع الفلسطینيأوتستخدم بمعنى كانتون في یرة على الحیز طأو اثنین وذلك للس

ناطق المحصورة والجیوب المعزولة في جنوب مأخوذة من الموھي  بانتوستانات وجمعھا: بانتوستان

  Bantustans أفریقیا 

 سكانیة ذات كثافة سكانیة عالیة تشمل عدة تجمعات سكانیة في المنطقة إداریة منطقة متروبولیتن:

تركة مش ھاوالخدمات فیواحدة تحت إدارة تكون و ،تدعى المتروبولیسوحول مدینة كبیرة  ذاتھا، تلتفّ 

 .ن المشتركة للمنطقةشراف اللجاإوتحت 

قض����اء لو س����كنھ إلى عملھس����كنھ وحریة حركتھ من اختیارالحق المعطى لكل مواطن في : حق الس����كن

. یعتبر حق الس��كن من الحقوق األس��اس��یة لإلنس��ان، وینص المیثاق العالمي حاجاتھ الیومیة بحریة مطلقة

سیة، سكن مناسب، بمواصفات أسا ن لكل فرد الحق فيأللحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على 

دولة الالفرد على من واجب أن الحق یعتبر و  .ىاألخرتش������مل الحمایة من تقلبات الجو ومن األخطار 
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الظروف وتھیئة  الكریم،واالحتیاجات والمواد الالزمة والخدمات األس������اس������یة للعیش توفیر الظروف 

التي  مواصالتالطرق وشبكة من ال م، وإنشاءوتعلیوصحة التحتیة من ماء وكھرباء  ىوالبناالقتصادیة 

   .تمكن الشخص من إیجاد المسكن المناسب

 

 

  



20 
 

 الثانيالفصل 

 للدراسة نظريال طاراإل 

 مقدمة 2

یر فتوبتقوم ال  ،و قومیةأ عرقیة ثنیةإو أنظمة الحكم التي تدیر مجتمعات تسودھا صراعات سیاسیة إن أ

الض��بط  فرضأجل نیة التحتیة في تعمیق الص��راعات، من الب، بل تس��تغل احتیاجات ومتطلبات الس��كان

اب فئات حس لھا علىسیطرة جیوسیاسیة  ، ولتحقیقاوسكانھ ةالحاكمالسلطة والسیطرة والھیمنة لصالح 

ى تؤدي إلالس������یاس������ات ھذه وثقافات غیر منتمیة للحاكم.   وأدیانات،  وأقومیات، لى إ س������كانیة، تنتمي

قض�ایا عدم المس�اواة في التخطیط المكاني واس�تغالل اس�تخدام  تس�لط الض�وء على، ص�راعات حض�ریة

الص���راع "من خالل توزیع یفاقم أراض���ي الطرف األض���عف مما  وخص���وص���اً اس���تغالل ،األراض���ي

ئد الحض������ریة للجماعات   (Coakley, 2003)األقوى " في الطرف  العرقیة وأحیائھاللخدمات والفوا

(Bollens, 1999) . 

ً ترتبط المطالبات اإلقل الوطنیة  بالتطلعات یمیة على المس������توى الوطني وتوزیع المس������احة ارتباطا وثیقا

التخطیط الحض���ري واإلقلیمي ھو الوض���ع التنفیذي فوالس���یاس���یة ومفاھیم المجموعات للمكان اإلقلیمي. 

ولھا تأثیر مباش�����ر على الحیاة الیومیة للس�����كان في المدن والمناطق الحض�����ریة  ،للس�����لطة الس�����یاس�����یة

)Bollens, 2007.(  وعادة ما تكون قوة التخطیط ومؤس����س����اتھ تحت س����یطرة وتوجیھ إیدیولوجیة الدولة

.  (Kimhi, Choshen & Assaf-shapira, 2006) والقوى الس��یاس��یة واالجتماعیة واالقتص��ادیة للمجتمع

مبادئ توجیھیة للتنمیة س���یاس���اتھا ولحكومة والس���لطات المحلیة تض���ع امن خالل اس���تخدام التخطیط، و

شمل االحتالل العسكري والتوسع یةمستقبلال . فالصراعات اإلقلیمیة ذات الطبیعة العرقیة القومیة التي ت

البنى التحتیة والش������رطة) وأدوات  من (الجیشقوات األاإلقلیمي وبناء المس������توطنات العرقیة ووجود 

القویة من ات األلقویمكن و. )Azaryahu , 2000أص��بحت جزءاً أس��اس��یاً من المش��ھد الیومي ( للمراقبة،



21 
 

أن یكونا فعالین في محاوالت الحكومة لتوس�����یع نطاق س�����یطرتھا  الجیش) مدعومة منالالش�����رطة أي (

واختراقھا وتجزئتھا ویمكن استخدام األمن كذریعة لخدمة  المحرومة،لألقلیة  المكانياإلقلیمیة في الحیز 

 & Yiftachelوالض���بط (والتحكم  والس���یطرة مص���الح األغلبیة المھیمنة التي تخلق فض���اءات للمراقبة

Yacobi , 2006)   ؛ Bollens, 2007)(. 

 ً  س��احة للھیمنة والس��یطرة الحیز المكاني یكون الحض��ري التخطیطفي  عندما یص��بح الص��راع واض��حا

مراجعة أدبیات الص������راع من تبین لقد و .الحض������ريوالتخطیط من خالل أدوات التخطیط  والض������بط

الص����راع  المواجھة والنتائج المباش����رة من منأكثر  تحتض����نرقیاً الحض����ري أن المدن المس����تقطبة ع

. الصراعات السیاسیة (Klein , 2001)  أخرىوتجمعات سكنیة في مدن  الحضري مما یمكن أن یحدث

 اتدامواس������تخوالبنیة التحتیة الس������كن یكون لھا أثر مكثف وكبیر على خدمات المواطن مثل واإلقلیمیة 

  .)Bollens, 2000األراضي (

 ال��دیموغرافي التوزیع متمث��ل ب��الص������راع على الجغرافی��ا من خاللالبنی��ة التحتی��ة ن الص������راع على إ

طرف من  أوالالوجود لك��لالوجود  یعني حتمی��ةوال��ذي المفروض على األرض من طرف المحت��ل 

 . Allmendinger & Haughton, 2010)( الصراع أطراف

لى إ بدایاتھعود الذي یتحدیداً و في مدینة القدسوعامة في األراض������ي الفلس������طینیة القائم ص������راع إن ال

لى فرض الس�����یطرة إیرمي  1967عام لألراض�����ي الفلس�����طینیة المحتلة  اإلس�����رائیلي االحتاللبدایات 

استخدام وحیزه المكاني ب رضھوأ (Morris,2004) على الطرف الفلسطیني سرائیليللطرف اإلوالسیادة 

وھذا ھو ش���أن . (Barsala , 2007( وس���یاس���اتھیذ مخططاتھ في تنفالقوة وفرض س���یاس���ة األمر الواقع 

المحتل اإلس������رائیلي مع الفلس������طینیین، في عموم األراض������ي الفلس������طینیة المحتلة، وفي مدینة القدس 

 وضواحیھا على وجھ خاص. 

ً  اإلسرائیلي والفلسطیني ن الصراع القائم على الحیز المكاني بین الطرفینإ ً م فرض واقعا ناة معال لموسا

متطلبات حیاتھم الیومیة ووجودھم وال یس����تطیع حتى  تمسّ عدة  مض����ایقاتلس����كان الفلس����طینیین من ا
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ً أ نكارھاإالمحتل  لم و الفلس����طینیین،لحل ھذا الص����راع لص����الح  حلول عملیة ةیأقدم یلم و و تجاھلھا بتاتا

  فاقمھاوالحد من تمن اتخاذ تدابیر لمعالجة مش��اكلھم  المقدس��یین)الفلس��طینیین (أي تس��مح لذوي العالقة 

(Coon, 1992) سھا سرائیل ومنذ بدایة إ.  لقد اتبعت سی سة  1948تأ سكان"سیا في تجمعات  " توزیع ال

االس�����تیطانیة  وتوص�����یل البنیة التحتیة للتجمعات (Alterman & Forester, 2002)س�����كنیة متواص�����لة 

الیھود وتوزیعھم في المدن  لى نش���ر الس���كانإوالتي تھدف  بما فیھا الطرق والمواص���الت، س���رائیلیةاإل

سة والمركزیة سھل  لذلك، بإجراءاتومھدت  وضواحیھا. الرئی سلطات االحتالل وخطوات ت یذ تنفعلى 

للظروف الس���یاس���یة الحالیة واس���تغاللھا  1967رض فلس���طین عام أما تبقى من ل س���یاس���اتھا باحتاللھا

   )Margalit, 2006ئیل. (إلسراعالنھا عاصمة موحدة إبتوحید شطري مدینة القدس و وقیامھا

 تالطرق والمواص���الاس���تخدام التخطیط لش���بكة تعریف ویض���ع األطر لكیفیة  للدراس���ة نظريالطار اإل

 ویشمل المفاھیم التالیة:دبیات أعاله األ اً معتبروالضبط كأداة للسیطرة 

 مفھوم شبكة الطرق والمواصالت .1

 مفھوم التخطیط .2

 مفھوم الضبط والسیطرة .3

 یطرة ومركباتھامفھوم مصفوفة الس .4

  شبكة الطرق والمواصالت مفھوم   2.1

اص��الت الموالطرق و وش��بكة ،وش��بكة الطاقة ،ش��بكة المیاه :تض��من ش��بكات البنى التحتیة في أي دولةت

طرق ال باس��تخدامل حركتھم وتس��ھّ المواص��الت تنقل البش��ر والبض��ائع الطرق وش��بكة وواالتص��االت.  

 وجواً  وبحراً  المختلفة براً  توسائل النقل واالتصاالومطارات والموانئ والوالشوارع والسكك الحدیدیة 

إسرائیل ( اإلقلیمي والعالميالعالم وھي العنصر األساسي الرتباط تجمعات الدولة الداخلي وتواصلھا مع 

ان الس�����ك مس�����تواھا لمنحرفع ل كبیرةالبنى التحتیة اس�����تثمارات  إقامةتتطلب و ).2016 ,اإلنس�����ان والمدى 



23 
 

ن وتمول م وتطور البنى التحتیة تقامو. وإعطائھم حریة التنقل والحركةزمة واألس�����اس�����یة الالالخدمات 

ھذه البنى و ،س���یاس���تھا وأولویاتھا بموجبمنھج لكل بلد تطویر البنى التحتیة إلنش���اء ووزانیة الدولة. می

قة وعال والموارد التمویلیة وتض������اریس وجغرافیة األرضالموارد الطبیعیة مرتبطة بعوامل عدة منھا 

یة) والخارجمن الھجرة الداخلیة الطبیعیة والزیادة  (الزیادةالدولة بجوارھا واحتیاجات الس���كان المتزاید 

ة والممنھجالعفویة مس���توى المعیش���ة واإلض���رابات الداخلیة واإلقلیمیة وأمن الدولة وس���یاس���اتھا  ورفع

 یھاس����كان القاطنون فالومعیش����ة التخطیط والتي تؤثر على اقتص����اد الدولة الحالي والمس����تقبلي  وطرق

 .(Reuveny, 2003)  )2012, يخمایس(

والش�����وارع والس�����كك  كالطرقمركبات ش�����بكة الطرق والمواص�����الت من البنى التحتیة الثابتة تتكون 

 تالنقل والحافال المتحركة كوس�������ائلالبنى التحتیة من و الحدیدیة والموانئ الجویة والبحریة وغیرھا

واألنظمة جھ�از القوانین كمن بیئ�ة إداری�ة و وغیرھ�ا الط�ائرات والس������فنوالقط�ارات والس������ی�ارات و

امیرات وكالمروریة  كاإلش�������ارات لربط البنیة التحتیة الثابتة بالمتحركةو ،للتخطیط، والمواص������فات

قل ننظام  تنتجلھذه المكونات لش����بكة الطرق والمواص����الت مركبة و. وغیرھا الس����یرقوانین والمراقبة 

 بطرق إلى آخرمن مكان وانتقالھا الممكنة س������رعة البو ،بأمانوص������ولھا لبغیتھا ولبض������ائع لولبش������ر ل

 منةآوسھلة االستعمال متماشیة مع التطور السریع للتكنولوجیا في جمیع المجاالت ومریحة اقتصادیة و

 .حلّھ وترحالھفي  والضجیج) وتلوث البیئةمن الحوادث  األخصوعلى ( لمرءل

ذات عرض كاف وھي س����ائل النقل وحموالتھا لتتس����ع كل و لھا خططم وأنظمة الطرق والمواص����الت 

وقھ حقالحركة والتنقل كجزء أساسي من  إلنسانتسھل ل للمشاةبجودة مقبولة موضوعة أرصفة  اتوذ

حمیل یتم فیھا تعدة محطات  المواص������التوللبنى التحتیة في ش������بكات  بكرامة. للعیش في بلده ووطنھ

 مطارات والموانئ والمعابر ومحطات القطار والباص��ات والتكیس��اتوتنزیل األش��خاص والحموالت كال

ھذا ما تعلمھ المؤس�����س�����ة الرس�����میة . )2016إس�����رائیل اإلنس�����ان والمدى ، ( .ومواقف الس�����یارات العمومیة
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 Kimhi, Choshen, & Assaf-shapira( نزاعاتذھان طالبھا كأنھ بلد بدون أوترس���خ في اإلس���رائیلیة 

2006). 

ھي أس�����اس التنمیة ألي بلد مس�����تقر  ،ش�����بكة الطرق والمواص�����الت المذكورة أعالهجمیع مكونات إن 

صالح المجتمع وسكانھ وجمیع مؤسساتھا تعمل لنجاحھا وتطویرھا لكي تنمو  ،وتتطور حسب الحاجة ل

النزاعات  توجدأإس������رائیل ھي بلد فإن ولكن على أرض الواقع  .س������تمر االس������تدامة واالس������تقرارتو

دولة محتلة لألراض���ي الفلس���طینیة ولم  س���رائیلإ وھذا النزاع نش���أ من كون، حض���انھا أووض���عتھا في 

. رضستمالك األتسعى الولھا على ھذه األرض بل تتدعي حق الوجود التاریخي  ،ذلكبتصرح رسمیا 

احتالل ونزاع منذ عدة فھناك إس�����رائیل وفلس�����طین (بما فیھ الض�����فة الغربیة وغزة) والجوالن وأما في 

بین طرفین واحتالل كما ھو الحال في  إس���رائیل والفلس���طینیین ھو نزاع نزاعف ،عدةأطراف بین قرون 

 . )Bollens, 2000( القدس وفلسطین

في مناطق  للس���یاس���ة تنفیذیة كأداة تس���تخدم التي الوس���ائل المھمة من العمراني والتخطیط التخطیط یعد

 القومي الص����راع ظروف ظلّ  يوف .لمدنافي  والدیمغرافي الجغرافي التغییر على وقادر ،الص����راع

 لتخفیف مس���اعد ویس���تعمل كعامل ،ھاتعقید أو المش���اكل لحل كأداة التخطیط اس���تخدام یمكن والعرقي

 ,Bollens( األض��عف األقلیة على حس��اب المس��یطر الطرف یخدم كس��الح اس��تخدامھ یمكن كما التوتر،

تجاھل  عدم  ویجب .المدن في سكانال وسلوك حیاة علىاً مباشرتأثیراً  التخطیطیؤثر أن یمكنو .)1999

 الجغرافي على التأثیر في األكبر الدور لھ ألّن االحتالل، ظروفتحت المكاني  التخطیط دوروإھمال 

 في الس���كان على انعكاس���ات ولھ واإلس���رائیلیین، الفلس���طینیین بین الص���راع الجاري والدیمغرافي في

 .المحتلة القدس مدینة وخاصة المدن

كلتلقد   أثر الفلس��طینیة مما الش��رقیة القدس في حض��ریة مورفولوجیا اإلس��رائیلیة التخطیط ةس��یاس�� ش��ّ

"  والدیمغرافیا الجغرافیا" س��یاس��اتھا في إس��رائیل اس��تخدمتووالمواقف الس��یاس��یة.  الس��لوك أنماط على

 ومص��ادرة اإلس��كان اس��تخدام فيھذا  وتجلّى وتھویدھا، الش��رقیة القدس على للس��یطرة محوري بش��كل
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 ;Yousef, 2009)الفلس��طیني ( للنض��ال ض��عفًامما س��بب  اإلس��رائیلي ریوالتطو للنمو س��عوالتو األرض

(Bollens, 2007) . 

ش��عبان یعیش��ان في بلد واحد، كل منھما یطمح إلى تقریر المص��یر مع االعتراف بالوجود على األرض 

غوب��ة والممكن��ة الجم��اعي والحقوق الوطنی��ة لآلخر. وك��ل طرف یحم��ل رؤى مختلف��ة من الحلول المر

 البعضلص�����راع بطریقة عادلة ومس�����تدامة تحترم وتحمي بعض�����ھا لحل  ن ال یوجدولغایة اآلللنزاع، 

)Coon, 1992)  .اس��تنادا إلى االفتراض��ات القائلة بأن الس��الم العادل یمكن الحص��ول علیھ وأن األمن و

سبة لإلسرائیلیین لن یأتي إال من خالل معالجة المطالبات الفلسطین  نقف الظلم عوویة واالحتیاجات بالن

، وض������عت بین الطرفین الفلس������طیني واإلس������رائیلي فإلدارة النزاع . (Bollens, 2000) الطرف اآلخر

طرف حاكم تض��ع أطر س��یاس��یة واجتماعیة وتخطیطیة ولھا الید العلیا للتحكم وتغییر نفس��ھا كإس��رائیل 

تفوق في وض�����ع أطر للنزاع من خالل وھي الطرف الم  (Cheshen, 1999) األمر الواقع على األرض

ونجحت ھو المتحكم  "والص����انع"الس����یاس����ي األعلى  "ألطرلكص����انع "تحدید الس����یاس����ات التخطیطیة 

كدولة للتحكم والس��یطرة والض��بط حیث تقدم ودور "كص��انع لألطر" ھذا الإس��رائیل في االس��تیالء على 

لذي عكس الطرف الفلس����طیني اعلى ین أفعالھا كدفاع عن النفس لمواطنیھا ض����د اإلرھابیین الفلس����طینی

فسیر من تماثل ھذا التاللحقھ والذي یفسر من قبل إسرائیل "باإلرھاب" ویقبل بعدم یقدم نفسھ كمناضل 

وخطط عت س��یاس��ات وتخطیطات ض��وحیث ص��انعة األطر ھي إس��رائیل تكون وبھذا  مجتمعات دولیة. 

ن م جزءاً  مركباتھویمكن اعتبار  ،المحتلوالض���بط على األرض مص���فوفة الس���یطرة  ومخططات لخلق

وحواجز الطرق، وھدم المنازل،  المس��توطنات،مكباتھا المرئیة ك"، س��واء في الص��لب "الجدار الحدیدي

اإلغالق في جیوب معزولة، والقیود ك اس��تخدام الس��یاس��ة للس��یطرة على كل منھاو "و "الجدار الفاص��ل

القیود مرئیة كالوبمركباتھا غیر . ة االقتص���ادیةوأنش���طة البناء واألنش���ط المفروض���ة على حریة التنقل،

والوجود العس����كري الس����احق، واالس����تخدام المتكرر  واس����عة النطاق أو في قیودھاالالقانونیة واإلداریة 

ي نفعاً ال تجدالفلس��طینیة أن المقاومة وإش��عارھم كل ھذا یھدف إلى تولید الیأس بین "المواطنین"  للقوة.

 . )Halper, Younan, 2009( .صغیرة ومحدودةدولة سوى  لفلسطینیینا دم إلىتقلن وأنھا  ھاسیتم كسرو
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عن مص�����فوفة الس�����یطرة  ح وض�����ِ    Matrix of Control (Halper ,Younan, 2009)ففي كتاب 

 والضبط المكاني اإلسرائیلي:

 من األرض حفاظ على الس����یطرة على المحتلحكومات إس����رائیل إلى الس����عت  1967منذ عام 
أن إس������رائیل تواجھ المجتمع الدولي بما فیھا الوالیات المتحدة، راعي إس������رائیل  من بالرغم

تتوقع قیام دولة فلس��طینیة في نھایة المطاف إلى جانب إس��رائیل. لذلك ال  األقوى، التيومؤیدھا 
 ً ى بل یجب أن تحافظ عل كیانھا؛إلى  یمكن إلس������رائیل أن تدمج جمیع المناطق الفلس������طینیة كلیا

لظھور دولة فلس����طینیة أو مناطق فلس����طینیة. وثانیا، إذا كانت إس����رائیل ترید بعض المس����احة 
لدیموغرافي  الحفاظ على "الطابع الیھودي" لدولتھا، فیجب أن تجد وس������یلة لتخفیف العبء ا

ألف  360ملیون فلس��طیني مقیمون في األراض��ي المحتلة بما فیھم  3.6الفلس��طیني عن نفس��ھا (
سطینیین، في القدس المحتلة).  وإذا ض سیة اإلسرائیلیة للفل مت األراضي المحتلة وأعطت الجن

ة ونھر األردن، فإن النتیجة ستكون دولالذین یشكلون الیوم نصف السكان بین البحر المتوسط 
 للیھود اإلسرائیلیین.  ولعنةالصھیونیة، وناقضة ثنائیة القومیة، 

تنكر و یةالجنس��علیھم تنكر م ولكنھا بش��كل دائالفلس��طینیین إس��رائیل تحكم فناحیة أخرى، من و
سطیني عن الفصل العنصري ھي  ، والنتیجةالطبیعي حقھم سات والوإبعاد الفل خطیطات تالسیا

وھي  قطیبقى حل واحد ففمس���تبعد، للفلس���طینیین أن النقل الجماعي وعلى فرض  س���رائیلیة.اإل
 یل منإسرائ تالتي تحرروإن غزة  ،صغیرة في أجزاء من الضفة الغربیةفلسطینیة دولة إقامة 
اتي نتنیاھو "االس���تقالل الذقوال أالفلس���طینیین تتركھا تحت س���یطرتھا الكاملة. وحس���ب  ھاس���كان

كل ھذا یتطلب منح الفلس��طینیین دولة مس��تقلة في الواقع والحفاظ على  .زائد ناقص االس��تقالل"
 من یدخل. ذا الحلفي ھ لمض���ي قدمالالمجتمع الدولي تأیید الس���یطرة الكاملة، والحص���ول على 

متاھة من القوانین واألوامر العسكریة، وإجراءات التخطیط، والقیود یجد "مصفوفة السیطرة، "
خفي تحیث المفروض������ة على الحركة، والبیروقراطیة الكاذبة، والمس������توطنات والبنیة التحتیة 

من  اء االحتاللاختفتؤدي إلى  الس��یطرة اإلس��رائیلیة خلف " اإلدارة الس��لیمة االس��رائیلیة" مما 
لمص��فوفة الس��یطرة والض��بط  االحتالل مفھومیوض��ح وھذا  الرأي العام والمجتمع الدولي.وجھ 
اح نظام التحكم مصمم للسمفإن اإلسرائیلیة المخططات حسب و مرئیة.غیر بصورة تطبّق التي 

ع مإلس���رائیل بالس���یطرة على كل جانب من جوانب الحیاة الفلس���طینیة في األراض���ي المحتلة، 
خفض المخاوف العس�����كریة اإلس�����رائیلیة من أجل إعطاء االنطباع إلى المجتمع الدولي بأن ما 

"، وأن إس���رائیل لدیھا "واجب" مناطقاالحتالل" ھو مجرد "إدارة بیش���یر إلیھ الفلس���طینیون  "
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العبء فف تخ صغیرةمما یخلق مساحة كافیة لدولة فلسطینیة  للدفاع عن نفسھا والوضع القائم،
الص��ورة "اإلداریة" واآللیات البیروقراطیة،  ةس��تخدمم ائیل من الس��كان الفلس��طینیینإس��رعن 

والمعارض��ة الدولیة وبالتالي الحفاظ على الس��یطرة إلى أجل غیر مس��مى، إلجبار الفلس��طینیین 
یة ، وقبول أي تسوةتحقیق دولة قابلة للحیاة وسیادة حقمن من أي وقت مضى أكثر على الیأس 

ة حجر الزاوی وھو. ("الوقت إلى جانبنا"، كما قال شارون في كثیر من األحیان،تقدمھا إسرائیل
 في السیاسة اإلسرائیلیة).

سي أما  سم خمای سیطرة مستخدمة " أوضح في مقالھ عنالدكتور را   "سموك"  مصفوفة متطورة من ال

Sophisticated Matrix of Control (SMOC)  )Khamaisi, 2017(    ال���دول���ة ب���أن

وقد استخدم  ،رائیلیة احتلت المناطق الفلسطینیة وتتحكم فیھا باستخدام استراتیجیات وآلیات مختلفةاإلس

مختلفة لتأمین الس��یطرة اإلس��رائیلیة، بواس��طة مص��فوفة متطورة من الس��یطرة المركبات ھذه الاالحتالل 

یھا القدس. بما ف والمؤسسات والمناطق الفلسطینیة ،. وتشمل ھذه المصفوفة الشعب الفلسطیني"سموك"

بعد خاصة والفلسطینیة  ووضع األراضيوخالل فترة االحتالل الطویلة، تغیر وضع الشعب الفلسطیني 

فرض السیادة اإلسرائیلیة الكاملة على األرض. و، 1967ضم القدس الشرقیة إلى إسرائیل في حزیران 

ي على التخطیط التنظیمي فالتركیز مع مص�����فوفة الس�����یطرة التي یس�����تخدمھا االحتالل اإلس�����رائیلي، و

 مثال على عنصر واحد من مصفوفة السیطرة. ھو المنطقة 

سفل الذي تقوم بھ المؤسسة اإلسرائیلیة یقید التنمیة االجتماعیة یالتخطیط التقیكما أن  دي من أعلى إلى أ

 ددھم،یھو واالقتص����ادیة للقرى الفلس����طینیة والذي یحد األفراد والمجموعات في التجمعات الفلس����طینیة

تحت الس����یطرة اإلس����رائیلیة الكاملة (التي حددھا اتفاق أوس����لو عام " الواقعة ج "وخاص����ة في المنطقة 

 بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین. 1994

فھم كل السیاسات تتطلب  ،SMOC مفھوم مصفوفة السیطرة المتطورةخمایسي بأن وأضاف 
اقبة المجموعات واألفراد الفلس����طینیین. مرلواإلجراءات األیدیولوجیة التي یمارس����ھا االحتالل 

ب رضھا السلطة المھیمنة على الشعتفولھذه المراقبة أبعاد إقلیمیة ووظیفیة ومؤسسیة وسلوكیة 
 . واللینةالمحتل. ھذا سموك یتضمن المكونات الصلبة 
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  ) 3(شكل رقم  في الشكل نكما ھو مبی األقلأربع فئات على ب المكوناتتلخص ھذه و

 والحالة) (الوضع / الشعب لجماعةاالفرد /  .1

 والمحلیة واإلقلیمیةالوطنیة  المستویات .2

، واإلدارة، ومبادئ التخطیط األراض���يملكیة العامة ل/ الس���یاس���ة  األراض���ينظام  .3
 المكاني، والسیاسات واإلجراءات

 القضائي النظام .4

 

   

لسطینیة الف األراضيبآخذ في الظھور والتطور بسبب تفرد االحتالل اإلسرائیلي  "السموك "ھذا
والس����یطرة على الجماعات الفلس����طینیة  ،بما في ذلك تطویر نظام الفص����ل العنص����ري الزاحف

والخلط بین العق��ائ��د ال��دینی��ة وال��دوافع األی��دیولوجی��ة  ،واألفراد في ظ��ل فترة احتالل طویل��ة
لى االعتبارات األخالقیة والس������ردیة أن ھذه األرض تخص المحتل یقود إمما  ،االس������رائیلیة

 

 سموك" “ SMOCالمتطورة لمصفوفة التحكم  والمرنة: المكونات الصلبة 3شكل 
 المستخدمة من قبل االحتالل اإلسرائیلي 

 Sophisticated Matrix of Controlالدكتور راسم خمایسي " مصفوفة متطورة من السیطرة مستخدمة "سموك"   المصدر: 
(SMOC)  )Khamaisi, 2017( 
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نزاع بین األطراف اإلس������رائیلیة المحتلة حول مس������تقبل األرض ھذا یولد و ،رائیلي فقطاإلس������
ظل  بالحیاة الطبیعیة في بل ویعطي االحتالل ش�����عوراً ال المحتلة التي یس�����كنھا الفلس�����طینیون، 

الوض������ع غیر الطبیعي. وقد قام االحتالل اإلس������رائیلي ببناء الجدار الفاص������ل للس������یطرة على 
ة بواس��طة مص��فوفة الس��یطرتحكمھا ة، مما أدى إلى تفتیت األراض��ي التي الحركات الفلس��طینی

س��تخدم من قبل الطرف تُ ش��بكة الطرق والمواص��الت مكونات ف والض��بط المتطورة "س��موك".

األقوى والحاكم والمحتل لكي یفرض س������یطرتھ الكاملة على جمیع وس������ائل ش������بكات الطرق 

 . ن استخدامات األراضي بالتخطیطم %25وتغطي  للبلدألنھا العمود الفقري والمواصالت 

ً على  المحتل االسرائیليوھو لطرف األول یعمل ا ً  ضبط جمیع األمور سیاسیا ً ومجتمعی واقتصادیا لكي  ا

لد س��ھولة التنقل الحتیاجاتھ وتطویر البیوفر لھ و ،یحافظ على كیانھ ویعطي ش��عبھ جمیع وس��ائل الراحة

ھ لكي یض���عھ تحت س���یطرت ،تحت االحتاللالقابع طیني الفلس���الش���عب  الثاني وھو طرفلعلى حس���اب ا

مض��ایقتھ و یض��ع المحتل س��یاس��ات واس��تراتیجیات لكبت الطرف الثانيو .الدائمة ومراقبتھ بدون انقطاع

 باستخدام وسائل شبكة الطرق والمواصالت لصالح الطرف األول المحتل وعدم إعطاء الطرف الثاني

ً وخص��وص�� حالالید العلیا في أیة  األض��عف ً  ا  في التخطیط للطرق والمواص��الت ویوظف المحتل نھجا

 ً  . لتخطیط المكانيفي ا حاسما

في الدراس��ة كأس��اس لدراس��ة المركب الرئیس��ي بمص��فوفة الس��یطرة والض��بط اس��تخدم اإلطار النظري 

شبكة الطرق والمواصالت في القدس وتأثیرھا على المواطن الفلسطیني المقدسي  المكاني اإلسرائیلیة ل

 یاتھ وحریة تنقلھ.   في ح

 مفھوم التخطیط    2.2

التخطیط ھو تنظیم العالق��ة بین المجتمع والحیز الجغرافي من حی��ث االس������تخ��دام الفیزی��ائي للمب��اني 

. فمس���ؤولیة التخطیط  )2012,  خمایس���ي( والمنش���آت والطرق والبنیة التحتیة والوظائف المتعلقة بالمكان

ت المحلیة لص���الح وإفادة المجتمع التي تمثلھ بالرغم أن ھي من ص���الحیة الحكومة والمجالس والس���لطا

 وثقافة وفكر التخطیط ھو علمو. )2012خمایس���ي , ( ھذه المؤس���س���ات تحقق ھدفھا وس���یاس���اتھا في حینھ

ً  أكثر مس��تقبل نحو ویخطو الواقع یس��تعرض ھندس��ي ثوب في یترجم ویظھر عمل ویض��ع إطار ال إش��راقا
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عملیة اجتماعیة تھدف إلى ترش����ید رص����د  التخطیطو ،مس����تقبلفي ال يفي الحاض����ر ألجل حفظ احتیاط

الموارد لتحقیق أھداف أجمع علیھا المجتمع في میدان وظیفي معین لمنطقة جغرافیة ما في مدى زمن 

الواقع واإلمكانیات ومتطلبات فحص من  المخططین تأكد تعني“نخطط .  "أن )2012خمایس������ي , ( محدد

و الطریق والتخطیط ھ یةالمس��تقبلو الطلبات الحالیة القرارات لتلبیة خاذالوقت والس��اعة والمواطنین، وات

في الحاض�����ر على خلفیة  فحص إس�����قاطات العمللوبمعرفة وبوعي  الوحید للعمل في الحاض�����ر بأمان

 ,Khamaisi.  (تحقیق أھداف تم صقلھا واالتفاق علیھا لخدمة المواطنینالماضي بنظرة إلى المستقبل ل

and Others, 2003  ( 

: القومي (أو القطري) واإلقلیمي والمحلي والتفص����یلي.  وتختلف مس����تویاتیقس����م التخطیط إلى أربعة 

نھ:  یاس������ي،أنواع أھدافھ لتلبي الحاجة في حی الھیكلي، والتنموي، والتربوي، واالقتص�������ادي، و الس������

اص�����الت والمو التخطیط لش�����بكة الطرقالدراس�����ة ھذه في تركز یواالس�����تیطاني واالحتاللي وغیره. و

ئات وعناص������ر  طات وأثرھا على جمیع ف ھا البعض في جمیع المخططات والتخطی وربطھا ببعض������

ناعي  التخطیط بما في ذلك النواحي االقتص�������ادیة واالجتماعیة للنس������یج العمراني والتجاري والص������

 . )2012, خمایسي ( والترفیھي والثقافي والسیاحي والزراعي وتطویر التنمیة في الدولة

ویرسم الخطوط العریضة  ،الدولة واإلقلیم والمدینة والبلدةھیكلي المكاني یكون على مستوى التخطیط ال

 ً حدائق تھا والااستعماالت األراضي الرئیسیة بما فیھا الطرق وأماكن التجمعات السكنیة وتوسع موضحا

فة والمناطق الزراعیة یة والموانئ المختل میع أنحاء وھذا التخطیط یربط ج ). 2012, يخمایس������( الوطن

عالقتھا ببعض���ھا البعض. فمن مكونات التخطیط الھیكلي اس���تعماالت األراض���ي وش���بكة یبین الوطن و

ومواقع الخدمات العامة وش������بكات المرافق العامة وتطویر األعمار للتجمعات  والمواص������الت الطرق

  ).  2012خمایسي ,( السكنیة

ختلف المن��اطق اإلقلیمی��ة ب��أع��دادھ��ا وأحج��امھ��ا أم��ا التخطیط اإلقلیمي فیح��دد المراكز العمرانی��ة في م

وتوزیعھا ووظائفھا وعالقتھا ببعضھا البعض، ویأخذ بعین االعتبار شبكة الطرق والنقل والمرور الذي 
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على  المكانیة والسـ���ـ���ـ���یطرة اي للدولة بالجغرافیمأسس التخطیط القومع ربط یربط التجمعات السكانیة 

 . )Ariele, 2017( مرافق الدولة

ي : أالتخطیط العمراني یعالج التجمعات الس����كانیة كوحدات عمرانیة للس����یطرة على الوحدة الس����كانیة و

البلدة أو القریة كوحدة واحدة بخص���ائص���ھا العمرانیة والس���یاس���یة والحض���ریة واالجتماعیة والطبیعیة 

 ً  جزء من اإلقلیم والمنطقة التي تقع بھا.أنھا ك  إیاھا وبذات الوقت رابطا

العمراني الھیكلي في المرحلة األولى على مس��توى التجمع الس��كاني یش��مل جمیع نفوذ التجمع  فالتخطیط

أي المدینة أو القریة ویص���نف اس���تخدام األراض���ي وش���بكة الطرق والخدمات العامة والمرافق العامة. 

 ةفالتخطیط العمراني الھیكلي یوجھ ویحدد تطویر التجمع الس��كاني بتص��نیف اس��تخدام األراض��ي محاط

بش���بكة الطرق والمص���نفة حس���ب اس���تخدامھا في التجمع إما ش���ریانیة أو خدماتیة أو تجاریة أو محلیة، 

داخل التجمع أو ربطھا بمحیطھا اإلقلیمي أو بش������رایین والمواص������الت ووظیفتھا محاور حركة النقل 

ً  الطرق القومیة ش�����ماالً  ً  وجنوبا ً  وش�����رقا ون المدن كلت. فھذا التخطیط یؤس�����س التجمع الس�����كاني وغربا

 مع المدنمتص������لة  ةثنائیال اتتجمعال ومن ثمبحركة مرور داخلیة وخارجیة قویة متص������لة الرئیس������یة 

 . )2011م , إبراھی( النسبیةالرئیسیة بحركة مرور داخلیة وھكذا یتم توزیع النقل في الدولة حسب الحركة 

ادة عیع مستویاتھ وتشغل على جم المكانيفي التخطیط  والشوارع ھي العنصر األساسي الطرق فشبكة

تنقس����م ش����بكة الطرق  .)1999خمایس����ي، ( من المس����احة الكلیة الس����تخدامات األراض����ي %25حوالي 

لیة المح والطرق الثانویة والش��وارع الس��ریعة والطرق الرئیس��یة والش��وارع إلى عدة مس��تویات: الطرق

 Arterialتصمم كطرق شریانیة  الرئیسیة والثانویة والشوارع الخدماتیة. فالطرق السریعة والرئیسیة

Roads  بشبكة متواصلة على أساس كثافة الحمل المروري العالي وربطھا بالتجمعات السكانیة الكبرى

والمخارج  ومد خطوط المرافق العامة وتوفیر المداخل وعالیة الكثافة الس������كانیة الحالیة والمس������تقبلیة

ئیسیة والثانویة والشوارع الخدماتیة داخل التجمعات التجمعات السكانیة.  أما الشوارع الر والفتحات بین

الس����كنیة فتمثل العمود الفقري للتجمع وتكون ش����بكة ش����وارع متص����لة ببعض����ھا البعض ممتدة للطرق 
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الرئیس����یة والس����ریعة وتخدم الوص����ول إلى األحیاء العمرانیة في التجمع. فقد یزید في التخطیط الوطني 

ة طرق التفافیة أو حلقیة مس��تبعدة حركوالمواص��الت بكة الطرق واإلقلیمي على التخطیط المحلي في ش��

 المرور عن داخل ووسط التجمعات السكنیة لتفادي المراكز العمرانیة.  

 والسیطرة المكاني الضبط والضبطمفھوم  2.3

بََطھُ في المعجم  فظ والس��یطرة بالحزم فيالض��بط ھو الح ً حدود معینة. فمعنى ض��َ ْبطا َحْزِم : حِفَظھُ بالض��َ

بََط البالد وغیرھا: قام بأمرھا قیاماً لیس فیھ نْقصحِ  ابُط: والض����� .فظاً بلیغاً. وأحَكمھ وأتقَنھ. ویقال: ض�����َ

  ).2016, اللغة العربیة معجم الوسیط،((عند العلماء): حكم كلّي ینطبق على جزئیاتھ ھذا المعنى اللغوي 

رض والحیز واإلنس���ان الفلس���طیني التحكم الكامل على األ الدراس���ة ھوفي للض���بط المعنى المقص���ود و

ة واالجتماعیة واالقتص����ادیة المكانیللحریة المطلقة بل حص����ره من جمیع النواحي  وعدم إعطائھ مجاالً 

ل یوجد إطار في دو نھأب "لوس���تیكإیان " الس���یاس���يالعالم أوض���ح  ةفمن ناحیة نظری والتنقل. والحركة

سیطرةلمنع حركة  المكانيكثیرة في العالم ألدوات الضبط  ستخدام ال سیطرة  وا فیھا بما في ذلك كیفیة ال

ویوجد وسائل عدة تحتفظ بھا إسرائیل  )Lustick, 1980( والضبط واالعتماد بواسطة الرقابة واالرتباط

بالس������یطرة على القدس ومواطنیھا الفلس������طینیین بعزلھم عن محیطھم ومص������ادرة أراض������یھم لالنتفاع 

طینیین لدفع الفلس�� ا،االحتفاظ بھتمكینھم من ح المس��توطنین ولص��الوتوظیف ھذه األراض��ي االس��تیطاني 

وخلق نس��یج حض��ري واجتماعي فلس��طیني متفكك بل وإعطاء  ،على االقتص��اد اإلس��رائیلي دعتماإلى اال

س��مى للمواطن اإلس��رائیلي من جمیع النواحي الس��یاس��یة واالجتماعیة واالقتص��ادیة المیزات األعلى واأل

 .(Bollens, 2000) كلیااتكاالً على اإلسرائیلي  بقائھ متكالً إوإلضعاف الطرف الفلسطیني 

 ومركباتھامفھوم مصفوفة السیطرة   2.4

 ملصالح الحاك وضبطھا شراف على األحوال وإحصاء األعمالاإلالسیطرة ھي التسلَّط والتحّكم بمفھوم 

اُء ا والتحكم ھو )2016,  معجم اللغة العربیة ، الوس��یط( .الوس��یطمعجم  فيكما جاء  ُف الكامل َكَما یَش��َ رَّ لتَص��َ
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عن الحكم والتحكم لس���یطرة معنى زائد لو. بالمس���موح والممنوعالمص���نفة  ض���من أنظمتھ  َویُِریدُ الحاكم 

  !مسیطرحاكم  ولیس كلفكل مسیطر حاكم  ،وھو القوة

منتظمة ال التعبیرات أو من مركبات من عناصر ورموز ماذا تعنى المصفوفة؟ المصفوفة ھي مجموعة

ویُدعى كل عنص��ر من ھذا المجموعة بعنص��ٍر أو مدخٍل للمص��فوفة.  ولتحدید ومناقش��ة مفھوم مص��فوفة 

 اتواالستراتیجیمن المركبات السیاسیة واإلجراءات والمخططات والخطط  علینا أن نفھم كالً  السیطرة،

مراقبة ولھذه ال الفلس��طینیین.المجموعات واألفراد  وض��بطالتي یمارس��ھا االحتالل اإلس��رائیلي لمراقبة 

ي ف أبعاد إقلیمیة ووظیفیة ومؤس�س�یة وس�لوكیة تفترض�ھا الس�لطة المھیمنة وتفرض على الش�عب المحتل

عرض الدراسة  ه. ففي ھذ)Khamaisi, 2017( الصلبة والمرنة ومكوناتھا المرئیة والمستترة مضامینھا

بین ات والعالقمكونات المص���فوفة للطرق والمواص���الت اإلس���رائیلیة وتركیبتھا المعقدة ونحلل الرباط 

دس����ي مقعلى القدس والمواطن ال اس����تنتاج أثرھا وتأثیرھاو ،والناتج من المص����فوفةالمتعددة المركبات 

 الفلسطیني.

وإعطاء یطرة الس منح قوة عنىی تھبجمیع مستویاالتخطیط السیطرة؟ ما العالقة بین التخطیط ومصفوفة 

ي جغرافحیز على ص���الحیة للحاكم والس���لطة المخولة بالحكم والتس���لط في وقت معین وحدود محدودة 

ید لتكون ید الحدالمحكوم على لحاكم المس������یطر نفوذ وذرائع لتنفیذ حكمھ وس������یطرتھ ویكون ل معین.

ستخدامھاتنھي وجوده بوجود أدوات وآلیات مساعدة علیھ مسلطة  ووضع المحكوم والمسیطر علیھ ، با

ً  دون أن یرفعتحت إش����راف ورقابة دائمة  جمیع أموره وأعمالھ بموجب مش����یئة الحكم  رأس����ھ ض����ابطا

لرس������مي حس�������ب القوانین ا . وبم��ا أن التخطیطض������من أنظمت��ھ وقرارات��ھ في ح��دود لعبت��ھووالح��اكم 

مكون من عناص���ر س���یاس���یة  الس���تخدامات األرض یض���بط (یس���مح أو یمنع) البناء والتطویر بھا، وھو

لخدمة المواطن وتس��ھیل أموره وحریة  والمواص��الت وغیرھا الطرقكومكانیة واجتماعیة واقتص��ادیة 

راف بعد الرقابة واإلش����وفیما  فالس����لطة تكون تحت إدارة الحاكم الذي یتحكم بعناص����ر التخطیط حركتھ

الدائم في التنفیذ. فجمیع العناص����ر مربوطة ببعض����ھا وخص����وص����ا الرقابة واإلش����راف فإذا كان الحاكم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
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ً صارم ً  اً ومسیطر ا كمھ خى الحاكم في حاإذا ترصحیح فوالعكس  ،فیستغل ھذه األمور للضبط الكلي كلیا

تحدید مواقعھا واتجاھات عمل على ین عملیة ض������بط الطرق إكذلك فخاء. ترالفلتان واالھي فالنتیجة 

، الطریق)(مثل ارتدادات فھا تحدد مس�������احات یمنع البناء فحول الطرق أما المواقع، ھذه الحركة بین 

تض����بط الحركة، كما أن عملیة إدارة حركة المواص����الت ھي تراقب ونقاط أو محطات توض����ع وعلیھا 

 الدراسة. ھ ھذهتھذا ما تناولو، جزء من عملیة ومركب مصفوفة الضبط

لحكم على المحتل الفلس�����طیني لینفذ نظامھ لص�����الحیات كاملة  يأعطي الحاكم االحتاللوفي إس�����رائیل 

األول ھو "التخطیط التقیی��دي"  ).Khamaisi, 2017التخطیط (في نفس البل��د إلى نوعین من  اإلداري

لوقت في نفس او - واآلخر على القدس المحتلة والمقدسیین، ستعماریةإالذي یھدف إلى فرض سیاسات 

. ) Khamaisi, 2017للمس��توطنات والمس��توطنین في ذات الحیز (" العمراني ھو "التخطیط  - والظرف

عة من خالل مراج القدسالمقارنة والنظر النقدي في ھذین النھجین التخطیطیین في  الدراسةتحاول ھذه 

یطرة المقدسیین للضبط والس یینلفلسطینأو الخطط المقیدة أو عدمھا لعملیات التخطیط ووضع الخطط 

  .)Khamaisi, 2017( من یحمیھم من الید القابضة الحدیدیةھناك علیھم وعلى قدسھم ولیس 

لدول لعبة جدیدة قدیمة لك القومي بذریعة األمنضبط لواالسیطرة في السنوات الماضیة  إسرائیلأوجدت 

ورعایة المص�����الح  ،الحدود القائمة لكل منھاحمایة الوجود و مبدأعلى وتقوم على المفھوم األمني للدول 

فل أس������حتى وھذا ال یقف عند أعلى الھرم في الدولة بل یترجم وینعكس . القومیة العلیا لألمة والدولة

القومي (أو القطري) لمرافقھا بما في ذلك التخطیط وما یخض������ع جمیع س������یاس�������ات الدولة في الھرم 

التخطیط  یجمعفي حین  ،ھ وأھدافھ لتلبي الحاجة األمنیةواإلقلیمي والمحلي والتفص������یلي بمختلف أنواع

في  واالحتاللي وغیره والھیكلي واالس���تیطانيالعمراني واالقتص���ادي والتربوي والتنموي و الس���یاس���ي

ت والمص�������الح الحیویة ویؤمن أفراد آفاألمن القومي یحمي المنش������� .(Arieli, 2017) إطار أمن الدولة

حفاظ على الرفاھیة واالجتماعیة من جمیع عناص����رھا ومركباتھا لیعكس تنمیتھ وال الدولة فيومواطني 

وال یظھر أس���نان الس���یطرة العس���كریة مباش���رة بل تنخرط ض���من قوة الجانب االجتماعي واالقتص���ادي 
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ن االعتبار آخذة بعی (العناصر المرنة والمستترة في مصفوفة الضبط والسیطرة) السیاسات التخطیطیة

ب��الرغم من ك��ل ھ��ذه المعطی��ات لم یكن للمخطط و . )1983جبور , (مخطط��ات��ھ  األمن القومي في جمیع

ً اإلس��رائیلي  ذي ال ال مخططاتھ،لمقاومة الش��عب الفلس��طیني ض��د االحتالل تظھر في طویلة األمد  خططا

بة وقد تكون ردة فعل غاض��� والس���بب،حس���ب الظرف  ة الفلس���طینيمقاومبتاتاً. وقد تختلف یقبل خططھ 

  .فوومتغیرة حسب الظرلمستمرة والصارمة من قبل االحتالل تحت الضغوطات ا

لطرق والش��وارع والس��كك الحدیدیة اك والمنش��أتالبنى التحتیة ففي حال الطرق والمواص��الت تص��نف 

مكونات الس�����یطرة والموانئ الجویة والبحریة والكامیرات واإلش�����ارات على الطرق وغیرھا جزء من 

وتقع في مس���ارھا تعترض م وتص���ادر أراض فلس���طینیة ھحیث تلت (Khamaisi, 2017)الص���لبة المرئیة 

اة لیھا لتس������ھیل حیإبما فیھ الطرق الواص������لة  ،یتھ التحتیةنمواقعھا المخططة لتوس������یع االس������تیطان وب

ً مما ی ،نقلھمتالمس���توطنین في تحركاتھم وحریة  لتطویر  حداً  ةض���عوا ،على حیاة الفلس���طینیین ؤثر س���لبا

المرنة  بالتفصیل فیما بعد. وأما مكونات السیطرة تة الفلسطینیة والتي وضحوتوسیع التجمعات السكانی

 إدارتھا وكیفیةطرق مرئیة فتش�����مل الس�����یاس�����ات والتخطیط والقوانین للطرق والمواص�����الت والوغیر 

من الحركة والتنقل  د حریتھمیوتقی ،اس�تغالل البنیة التحتیة الص�لبة للس�یطرة والمراقبة على الفلس�طینیین

م في كانتونات ومناطق محصورة بدون إعطائھم الحریة الكاملة لتطویر حیاتھم وسكناھم تحت ووضعھ

مص��فوفة الض��بط والس��یطرة على األرض والش��عب قد تحققت  مرئي.  وبھذا تكونالذریعة القانون غیر 

 عراقیل عدة للتنمیة والتطویر وحریة الفرد والمجتمع الفلس�����طیني ومؤثرة على حیاتھ الیومیةووض�����ع 

 .)Khamaisi, 2017( واالجتماعیة واالقتصادیة.

یبقى الطرف األول حاكماً مس��یطراً وس��یاس��اتھ واس��تراتیجیاتھ  ، أندراس��ةلل النظري اإلطاروخالص��ة 

الطرف الحاكم ھذا تحت نیر یرزح ض�����عیفاً مھمش�����اً الطرف الثاني المحكوم یبقى أن و تخدم ص�����الحھ،

المواص���الت تس���تخدم أداة ض���غط في ید المحتل للس���یطرة أن ش���بكة الطرق وونس���تنتج من ھذا  .المحتل

ً والضبط  ً  حتى یتسنى لھ ضبط جمیع األمور سیاسیا ً  واقتصادیا ھ ویعطي لكي یحافظ على كیان ومجتمعیا
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ش���عبھ جمیع وس���ائل الراحة وس���ھولة التنقل الحتیاجاتھ وتطویر البلد على حس���اب الطرف اآلخر تحت 

 االحتالل.

 خالصة 2.5

اس����تخدام التخطیط لش����بكة الطرق والمواص����الت كأداة طرق  لبیاني إلطار النظرا الباحث وض����علقد 

 الواقع على األرض.كما ھي في حلل األطر النظریة و والضبط،للسیطرة 
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 الفصل الثالث

 في القدسللطرق والمواصالت الوضع الراھن  

 مقدمة 3

سلطات ت الذي وضعتھ الالطرق والوسائل لتخطیط شبكة الطرق والمواصالھذا الفصل بحث بالتفصیل 

ووصف الوضع الراھن على أرض الواقع وتطوراتھ  ،اإلسرائیلیة كأداة للسیطرة والضبط في تخطیطھا

اسات بمناقشة االستراتیجیات والسیھذا الفصل وسیقوم الباحث  الحاضر.منذ بدایة االحتالل لغایة الوقت 

وخالل العقود الخمسة  1967االحتالل  ءمنذ بدمدینة القدس لالتغیرات الجغرافیة التي تقف وراء 

العناصر التي استخدمت في على فرض األمر الواقع على األرض ووكیف لجأ االحتالل إلى  ،الماضیة

على یرتأثیرھذا التغیمدى  ماو ،في ھذه الفترةتخطیط شبكة الطرق والمواصالت من  غیّروكیف  التخطیط

ارتباط ة طبیعوھ ومسكنھ واقتصاده وحیاتھ االجتماعیة القدس والمواطن المقدسي الفلسطیني وعلى أرض

 ؟  وتنقلھ حریة حركتھعلى حیھ باألحیاء الفلسطینیة المجاورة و

كیف ساھم التخطیط اإلسرائیلي للطرق في بناء شبكة عنكبوتیة للطرق تخدم وسیناقش الباحث 

ً اإلسرائیلیة  توالبلدا المستوطنات وكیف تتحول  ،لفلسطیني المقدسيالحیز الجغرافي ا وتشرذم فیزیائیا

یعة أن السیاسات العامة للدولة تحدد طبوكیف  إلى أداة ضبط ورقابة على القدس والمقدسیین. تلك الشبكة

 التخطیط الھیكلي المقدسي بما في ذلك توزیع التجمعات العمرانیة الحضریة والریفیة والعسكریة مركزاً 

 منیة للدولة العبریة ویرتكز على مناطق الدولة الواحدةعلى النواحي االقتصادیة واالجتماعیة واأل

)Khamaisi & Others, 2003(. 



38 
 

 في سیاق القدس " فرض األمر الواقع" 1967منذ  الجیوسیاسیةالتغیرات  3.1

 تكوین حدود القدس بعد االحتالل 3.1.1

 1949على خط الھدنة عام و 1948، وبعد حرب عام 1947االتفاق األممي بعد مدینة القدس  متقس������ّ 

م إلى قسمین: القس وقسم القدسالفاصل الحدودي بین إسرائیل واألردن وضع الخط األخضر وھو الخط 

 بي، والقس���م الغر"القدس"دنیة في الض���فة الغربیة بمس���ماھا التاریخي الش���رقي كان تحت الس���یادة األر

 . ) ; 2014Klein, 2001الس��ھلي، ( “ القدس أورش��لیمبات تحت الس��یادة اإلس��رائیلیة بمس��مى "  المنفص��ل

 ففي القدس إدارتھما.بن منفص�����المحلیان مجلس�����ا بلدیة  ةغربیالو ةش�����رقیالش�����طري القدس وأص�����بح ل

مس��تندا لقانون  1955عام ل“المملكة األردنیة الھاش��میة قانون " تنظیم المدن والقرى واألبنیة  اس��تخدمت

ق��د مح��افظ��ة الق��دس  في "دسأم��ان��ة الق��بل��دي " ن مجلسوك��ا، 1936مر تنظیم الم��دن االنت��دابي لع��ام أو

  . 1966عام  79استبدل القانون بآخر رقم وفیما بعد ، ةالتخطیط للمدینأقر

طھا دارتھا وتخطیإمسؤول عن اإلسرائیلي  للشطرجدید مجلس بلدي أصبح لھا  "لقدساأورشلیم "وفي 

إقرار قانون حتى  1936مر تنظیم المدن االنتدابي لعام أعمل بموجب ولواء القدس اإلس������رائیلي،  في

 . )2012(خمایسي،  "1965قانون التخطیط والبناء لعام "جدید إسرائیلي 

أجندتھ الخاص�������ة بھ ومخططاتھ وتنظیماتھ وال عالقة بینھما. فكانت القدس في  لكل طرفوبھذا كان 

 ممتدا ھاواتصال كیلومترا مربعا 7قارب بمساحة ما ت حدود البلدیة فيشطرھا الشرقي تطور شوارعھا 

 3 )4رقم  شكل( العاصمة األردنیة عمان.دن وقرى الضفة الغربیة ولم

وكانت  مربعا،كیلومترا  24القدس الغربیة فكانت تحت سیطرة البلدیة اإلسرائیلیة بمساحة أورشلیم أما 

 )4رقم شكل ( أبیب.عاصمة إسرائیل تل ل اامتدادحولھا المدن باتصالھا وتطور شوارعھا مع أحیائھا 

                                                           
لمساحات ووضعیة  1ویقرأ مع جدول رقم  ات تحت تصرف الباحثجمیع المعلوموالمخطط من إعداد الباحث  3

 المناطق
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 : والغربیة الشرقیة القدس: المحلیان البلدیان المجلسان حدود مخطط: 4 شكل
 1967 الستة األیام وحرب االحتالل عشیة

 المصدر: رسم وانتاج الباحث
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 والتي یفصلھا خط الھدنة المتفقالمجالس المحلیة للقدس الشرقیة والغربیة  دودحوضح ی 44 رقم الشكل

 مانةبلدیة أومن الض���فة الغربیة لألردن  یتجزأال  اً جزء كانتلقدس الش���رقیة العربیة ا .1949علیھ عام 

ً نمود 865حوالي  (بمس�����احة البلدة القدیمة تالقدس ش�����مل ً  140من ض�����منھا  ا  ش�����ریف)لحرم الل دونما

أربعة دونما (آالف  أربعةوسلوان بمساحة حوالي باب الساھرة والشیخ جراح ووادي الجوز  ھاومحیط

في  العربیة القدسأمانة قامت بلدیة و. 5) ولھا مخطط ھیكلي وتفص������یلي مص�������دقةمربع اتكیلومتر

 اثناي للیض��م مس��احة إض��افیة أكبر بحواس��تینات القرن الماض��ي بتحض��یر مخطط لتوس��عة نفوذ البلدیة 

ً كیلومترً  12(أي  دونمآالف  عش��رة ً  ا مربعا نم ون ألف دیمس��احتھا حوالي أربعة وعش��رلتص��بح  )إض��افیا

ً كیلومترً  24(  .) 1(جدول رقم  )ا مربعا

 ھي أعده وس�����مي على اس�����مالذق على مخطط التوس�����عة وحدود تنظیم بلدیة القدس العربیة ولم یص�����دّ  

ش����ملت التوس����عة كل من س����لوان الجنوبیة ووادي حلوة  .)Kendall, 1965( 1965المخطط كندل عام 

وكانت بلدیة القدس تحت إدارة رئیس البلدیة المقدسي أنور والثوري والطور والصوانة ولغایة شعفاط. 

ول دخالخطیب تخدم الس������كان في المنطقتین ض������من القانون األردني ووزارة البلدیات األردنیة لغایة 

ل جب "جزیرة"ووجدت  القدس.ل بین البلدتین وتقس������م ش������طري وكانت منطقة حرام تفص������االحتالل. 

سلطة اإلسرائیلیة ومسكونة  سكوبس اإلسرائیلیة ضمن حدود المنطقة العربیة والتي كانت تحت نفوذ ال

دة والعتاد مرة كل والعزودھا السلطة اإلسرائیلیة بالتموینیات توالتي  ،والجیش اإلسرائیلي ینباإلسرائیلی

ش����مل اس����تخدام فأما مخطط كندل . 1949یة األمم المتحدة وحس����ب اتفاق الھدنة تحت حماأس����بوعیین 

ھا من جمیع أنحاء الضفة الغربیة رابطة إلیالوصول تسّھل طرق التفافیة جدیدة حول القدس كاألراضي 

مترا  20رئیسیة واحدة ذات مسارین طریق القدس رام هللا بعرض أخرى ق یوطر ،شمال القدس بعمان

                                                           
من قبل المھندس میخائیل یونان والمعلومات ض������من  GISبواس������طة نظم المعلومات الجغرافیة أعدت ھذه الخارطة   4 

ات معلوم. الباحث تصرف تحتجمیع المعلومات و الخارطة مصدرھا خرائط مجمعة خالل السنوات العشرون الماضیة
 من إصدار الجامعة العبریة في القدس  1985التجمعات السكانیة مأخوذة من أطلس إسرائیل 

بالحوض المقدس أي ما تحیط البلدة القدیمة للقدس بما فیھا أماكن مقدسة مرطبة بالمدینة واألدیان تسمى ھذه المنطقة  5 
 السماویة الثالث: المسیحیة والمسلمة والیھودیة
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شعفاط كالتجمعات السكانیة بوالقدس بضواحیھا أخرى تربط متفرعة ال والجنوب ولھ طرق باتجاه الشم

). وكان Kendall, 1965وبیت حنینا وض������احیة البرید وقلندیا ومطار القدس الدولي وبیر نباال وحزما (

 سھذا المخطط المقترح ھو األول لتوس������عة القدس بعد النكبة وقد أعطى للطرق أھمیة كبرى لربط القد

 المروري عن البل��دة الق��دیم��ة ملبی��ة احتی��اج��ات الق��دس في حین��ھ االكتظ��اظبمحیطھ��ا وب��األردن ورفع 

(Nasrallah, Khamaisi & Younan, 2005)    .   

ً الس�����لطة اإلس�����رائیلیة كانت تحت نفوذ  أورش�����لیم الغربیةوبلدیة  ء وش�����ملت األحیامن خط الھدنة  غربا

لبیة والقطمون والجالیة األلمانیة والیونانیة ورومیما ودیر یاس�����ین مأمون هللا (مامیال) والطا المقدس�����یة:

وجدیدة وقد طورت الس�����لطة اإلس�����رائیلیة أحیاء أخرى  1948من األحیاء الفلس�����طینیة المحتلة س�����نة 

شاریت وتوسعة  رمات دنیا ورماتبما في ذلك  1967و 1948المھاجرین الجدد خالل فترة  الستیعاب

ً كیلومترً  12وكانت مساحتھا قرابة أرزا والمنطقة الصناعیة تلبیوت. القطمون وبیت ھكرم وتل   ا مربعا

 كلش��بدا تفص��یلھا في  (كماالمس��احات ألجزاء القدس ش��رقا وغربا یبین  1). وجدول رقم 1(جدول رقم 

محس�����وبة من المخطط بواس�����طة نظم المعلومات الجغرافیة  لحدود المجالس المحلیة ومحیطھا)  4رقم 

GIS. 

  1967: مساحات المناطق قبل االحتالل  1جدول  

 المكان.لوضعیة  4رقم شكل یقرأ مع مخطط 

 الموقع

 السنة 

 أمانة بلدیة
القدس العربیة 

 2كم

بلدیة القدس 
 2اإلسرائیلیة كم

 منطقة حرام

 2كم

كیبوتس رامات 
 2راحیل كم

جبل سكوبس 
 2كماإلسرائیلیة 

 1.67 1.12 3.32 12.10 3.76 1967قبل 

 وجمیع المعلومات تحت تصرف الباحث 4مصدر الجدول: مخطط رقم 

فصل أیضا شبكة الطرق الغربیة عن الشرقیة.  1967ولغایة  1948االنفصال السیاسي والجغرافي منذ 

وتمتد إلى األحیاء ض��من المدینة وش��بكة الطرق ش��ارع یافا  أورش��لیم الغربیةفكانت مركز الحیاة لبلدیة 
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تجھة مفقط بین المدن الرئیس����یة ربطت ولكن الطرق الرئیس����یة  ببعض����ھا، داخلیة رابطة ھذه األحیاءال

بین  باطلقدس الغربیة بال منفذ ألنھ ال ارتلش��بكة الطرق الرئیس��یة  نھایة غرب إلى تل أبیب. وتعتبرنحوال

ً یعتبرو ،ش�����طري المدینة كانت المدینة معزولة فقد   .1وبواس�����طة طریق رقم  منفذ المدینة الغربیة غربا

ً  ومحص��ورة جغرافیا محطة باص��ات مركزیة في  واحدة) ولھابوابة  أي( كش��بھ جزیرة بمنفذ واحد غربا

أن سكة الحدید ومحطتھا من بالرغم ولیھا من جمیع أنحاء إسرائیل. إالمواصالت بغرض غرب المدینة 

ل تص����یلة مواص����الت ض����عیفة في القدس على طرف الجالیة األلمانیة لم تتوقف عن العمل كانت وس����

 الضفة الغربیة في أراضي بتیر بقرب خط الھدنة. طرقوتل أبیب عابرة  للرملة

لم تكن القدس الغربیة مركزا لإلس��رائیلیین بل كانت مدینة عادیة وموقعھا الجغرافي س��بب حص��رھا وب 

ً لھا بدون منفذ محص��ورة  كباقي المدن العادیة ة لھما الحریة الكامل والمجلس��ان المحلي للقدس كان. ش��رقا

خارج والتنقل داخل وفي التص��رف في حیزھما المنفص��لین وتلبیة احتیاجات مواطنیھما وحریة الحركة 

 احتالل.  ھناك لم یكن  خر كمااآلطرف على لسیطرة ھناك فلم یكن  البلد:
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 قدس الشرقیة والغربیةلل بشطریھا المنفصلین 1967: مخطط الشوارع والطرق قبل 5شكل 
 مصدر الخریطة: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
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ش���ارع و ھوالمقدس���یین الفلس���طینیین القدس الش���رقیة تطورت حول القدس القدیمة ومركز الحیاة للقدس 

ص����الح الدین ومحیطھ. والقدس الش����رقیة الفلس����طینیة أص����بحت مركز حیاة لجمیع مدن وقرى الض����فة 

وكعاص������مة ثانیة  ،لخلیلإلى امن جنین الممتدة للض������فة الغربیة  "كعاص������مة"یھا ومعتمد عل ،الغربیة

فكان تطور الض����فة الغربیة بتجمعاتھا الس����كانیة تمتد من القدس بعد عمان.  ةفي الض����فة الغربی لألردن

بالطریق  ) مالص���قا5(ش���كل رقم  إلى الش���مال ویالحظ ھذا التطور على الخریطة أعالهالقدیمة كمركز 

ً  وشریان الضفة الغربیة شماالً الرئیسي  فشمال مدینة القدس الفلسطینیة تطورت  .60طریق رقم  وجنوبا

سبب وجود المطار الدولي للقدس في قلندیا  60على جانبي طریق رقم  ال شمعشرة كیلومترا  (خمسةب

كنظیره  جمیع أنحاء العالم معالدولي  والرابط أالمنش��. ومطار القدس كان )5(ش��كل رقم  )مركز المدینة

وأعطت المواطنین الحریة الكاملة  لك الفترةتأحیت القدس في ھذه ووس������یلة النقل الجوي  .في عمان

 .للتنقل الجوي

كیس��ات اأما وس��ائل النقل األخرى والتي ربطت القدس بس��ائر مدن الض��فة الغربیة فكانت الباص��ات والت 

قل البري التي العمومیة كاملة للتن باص�������ات المركزیة ومحطة . أعطت المواطنین الحریة ال فمحطة ال

 فيالمواص������الت الداخلیة  نكیس�������ات المركزیة في القدس كانتا خارج باب العامود وكانتا تخدمااالت

ضفة الغربیة وقراھاسائرمدن  شرقیة  الخارجیة المواصالت العامةتخدم و ،ال ضفة ال ان مّ عكلألردن وال

ئل النقل الدولیة وتخدمان خطوط دولیة تص������ل تان المحطتان كانتا أیض������ا لوس������ااربد والزرقاء. وھإو

شام وبغداد والجزیرة العربیة وطریق البیروت  سفر لوال شرق إ براً قدس أریحا كان المنفذ الوحید لل لى ال

أما مطار القدس الدولي ش���مال القدس فكان یس���تخدم كمحطة للس���فر الجوي الدولي  وللبلدان المجاورة. 

 ً بط على المواطنین الفلس��طینیین المقدس��یین والمواطنین في واض�� ةأی القدس والض��فة الغربیة دون خادما

جنین إلى الخلیل. وھذا المطار أعطى جمیع المواطنین الحریة للتنقل الجوي الدولي من الض����فة الغربیة 

عام  حیث التقطت ھذه الص�����ورةتظھر اس�����تخدام المطار  1لجمیع أنحاء العالم بدون قید (ص�����ورة رقم 

 .)Palestine Cultural Society 1961  1961;فلسطین من ذاكرة ( )1961
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 1961  لقدس والضفة الغربیةل: مطار القدس الدولي محطة للسفر الجوي الدولي  1صورة 

أنور  اذتاالس روحي الخطیب، عمدة القدس، وإلى یسارهالسید وسط الالشخصیات البارزة أمام المبنى الرئیسي لمطار القدس، في 
 نسیبة وزیر الدفاع األردني. 

 . 35. القدس الربعیة، المجلد. 1961مصدر الصورة: جمع عائلة تماري، 
 

مار كنیس��ة من ش��مالھا وجنوبھا من باب الخلیل ل 60وفص��ل طریق رقم  أجزّ  1949خط الھدنة وبما أن 

للتواص���ل بین  بدیلة طریق تفقد اس���تخدم) 5(ش���كل رقم الیاس وأص���بح ض���من القدس المحتلة الغربیة 

القدس وجنوب الض��فة الغربیة لبیت لحم والخلیل مارة من رأس العامود وجبل المكبر وص��ور باھر وأم 

قرى وھذا أدى إلى ازدھار  .(No-mans Land) الحراممتخطیة مناطق  إلى مار الیاسوصوالً طوبا 

طریق أصبحت حركة الوصل بسبب عبور المواصالت فیھا وھذه الوأم طوبا  باھرجبل المكبر وصور 

یة بین القدس  بیت لحم المدینة األقرب لھم  مركز حیاة ھذه القرى كانت أن والجنوب بالرغمالرئیس������

 ً  . جغرافیا
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 تحتلت إسرائیل جوارھا واغزحیث   - األیام الستةحرب  -حزیران حرب جرت  1967تموز  6في و

 ھا وما زال جاثماً على أرض���فیھا وترعرع ل االحتال أونش���والض���فة الغربیة العربیة الفلس���طینیة القدس 

 . اآلنلغایة 
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 1967 الستة األیام حرب بعد"أورشلیم القدس"  االحتالل بلدیة حدود مخطط: 6 شكل

 الباحث رسم وانتاج: مصدرال
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لض�����فة الغربیة باتت القدس بدون فص�����ل بین لواحتالل إس�����رائیل  1967بعد حرب األیام الس�����تة عام 

مر حكومي أبإقرار  1967عام  شطریھا الشرقي والغربي. وقامت سلطات االحتالل اإلسرائیلیة مبكراً 

وإعطائھا ص�بغة س�یاس�یة إس�رائیلیة خاص�ة بإعالن ض�م ش�طري المدینة  إس�رائیلي لض�م القدس المحتلة

 .) 6رقم  شكل( الضفة الغربیة منقرى مجاورة  من ومساحات

قریة فلسطینیة لتصبح  19احتالل القدس قامت السلطات اإلسرائیلیة بضم و 1967حرب حزیران  بعد

سكنیة حول  ةصراي ححیزھا الحضري القروھا القرویة وسمجالأحیاء في القدس وإلغاء  ھذه األحیاء ال

وش�ملت مس�احة الض�م كل من . )Nasrallah, Khamaisi, Younan, 2005( محددة توس�عھاوجذر القریة 

القدیمة ومحیط باب الس��اھرة والش��یخ جراح ووادي الجوز  ذلك منطقة البلدةالقدس العربیة بما في  أمانة

س�����لوان الجنوبیة   ش�����املة، لتوس�����عة كندلامخطط  ،حدود تنظیم بلدیة القدس العربیة ومنطقةوس�����لوان 

قرى ش������عفاط  و ش������مال القدسالمجالس المحلیة ومنطقة انة ووادي حلوة والثوري والطور والص������وّ 

س ومن جنوب القد ،وكفر عقب ومنطقة مطار قلندیا وبیت حنینا الجدیدة وقلندیاوعناتا والعیس�������اویة 

ن وشرفات وجزء م اطوبا وبیت صفاف وأمر باھر الثوري والسواحرة وجبل المكبر وصومنطقة شملت 

ة وشملت ھذه المناطق مساح .وبئرعونة وبیت جاال ومخیم الجئین شعفاط لواء بیت لحم بمنطقة الولجة

ً  كیلومتراً  71( انمود ألفن یلواحد وسبعشاملة    .)Nasrallah, Khamaisi, Younan, 2005( )مربعا

ً  راً كیلومت 71القدس ومحیطھا بمس������احة  باتت للقانون اإلس������رائیلي  ةض������عاخمحتلة  من أراٍض  مربعا

ضفة الغربیة المحتلة ومساحتھا خمسة آالف  (بعكس ً  وثمانمائة كیلومترأراضي ال عت التي خض مربعا

متمثلة بمكاتب اإلدارة العس�����كریة ومركزھا  تحت إدارة الجیش اإلس�����رائیلي ووزارتھ لقانون االحتالل

ورش����لیم أ" ض����مھا لبلدیةو) وفرض األمر الواقع لمنطقة القدس في حینھ الرئیس����ي بیت إیل في رام هللا

ومن ذلك الوقت تم تســــمیة القدس الشرقیة (أي المحتلة العربیة) والقدس  المحتلة." اإلسرائیلیة  القدس

ً  الغربیة  حاھابین لیلة وض��مس��احة بلدیة "أورش��لیم القدس" المحتلة وأص��بحت  "أورش��لیم القدس" س��ویا

 ً ً  ش��رقا إلغاء أمانة القدس مع تحت س��یطرة االحتالل،  ةمربع اتكیلومتر 110 بمس��احة مجموعھا وغربا
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بلدیة القدس الغربیة من الغرب بمس��احة حوالي خمس��ة  ةوش��ملت توس��ع .متالتي ض��ُ والمجالس القرویة 

ً  كیلو متراً  15(نم ود ألفعشرة   وكریاتوضمت منطقة عین كارم ومستشفى ھداسا عین كارم ) مربعا

وتغیرت خریطة القدس وسیاساتھا ومركز الحیاة فیھا وبدأ غانیم والمالحة.  یوفیل وعیر وكریات مناحیم

یلخص  )2 وجدول رقم(عص���ر االحتالل والس���یطرة والض���بط على القدس والمقدس���یین الفلس���طینیین. 

 وبقیت )  6 رقم ش������كل(بلدیة القدس المحتلة المس������تنتجة من حدود البلدیة لالمس������احات المكونة مركب 

وحدود ومس����احات  1رقم  . ومقارنة مع جدول المس����احاتبدون أي توس����یع ما 1993مس����احتھا حتى 

 ض��من قبلمن تحس��ب فلس��طینیة واس��عة لم  ٍض اأروص��ادر االحتالل  فقد التھم 1967ن قبل عام یالبلدیت

من  أخذومص��در حدود القدس  ،ض��واحي القدساحتس��بت من من القدس بل  اً جزءأوالتخطیط المقدس��ي 

 (Ir Shalem, 1997)   الخرائط اإلسرائیلیة لبلدیة "أورشلیم القدس" المحتلة.

 1993- 1967: مساحات حدود القدس بین عام 2جدول 

 لوضعیة المكان والمساحات المرتبطة بھ 6رقم  شكل مخططیقرأ مع 

 الموقع

 السنة

القدس الشرقیة 
 2المحتلة كم

 القدس الغربیة
 2كم

جبل سكوبس 
 2كماإلسرائیلیة 

 مجموع مساحة
نفوذ بلدیة 
 2االحتالل كم

كیبوتس رامات 
راحیل خارج 

 2البلدیة كم

1993 -1967 71 38 1.67 110.67 1.12 

 وجمیع المعلومات تحت تصرف الباحث 6مصدر الجدول: مخطط شكل رقم 

سلطات اإلسرائیلیة  تسیطر سطة ال كیلو  110مساحة حوالي  المحتلة علىورشلیم القدس" "أبلدیة بوا

 رائطللخ ھوتجمیع ھدراس��تأثناء  –س��نوات الخمس��ین لالحتالل في  - الباحث الحظحیث  .ةمربع تمترا

 ایة االحتاللبدتختلف عن غیرھا من الخرائط الفلسطینیة والعالمیة منذ  یة بجمیع أنواعھا بأنھااإلسرائیل

حیث أعطت الس������لطات اإلس������رائیلیة والھیئات  خرائط جغرافي في الع ك ص������رالھناو ،ولغایة اآلن

وافتخرت بالنص������ر إلعادة  ،أنھا موحدةعلى فكرة للقدس جس������دت الحكومیة والمحلیة المحتلة نظرة و

وجمیع الخطوط  1949الخط األخض������ر خط الھدنة  تزالأو  ،توحیدھا وبدون حواجز كوحدة واحدة

أعدھا الباحث  .) 7رقم  ش����كل مخطط (موض����ح فيا وعن الوجود ماحیة إیاھم عن خرائطھ ،الفاص����لة



50 
 

السیاحیة مموھة الوضع الراھن  ھاالسلطات اإلسرائیلیة في جمیع مؤسساتھا في خرائطتنشرھا حسبما 

 ةیغلبذات األرض إس����رائیل الكبرى ألاألرض وعاكس����ة س����یاس����اتھا االحتاللیة للقدس الموحدة وعلى 

ً یھودیة مض��یفة مركبال  في خرائطھا للقدس وباقي األراض��ي المكانيفوفة الس��یطرة والض��بط آخر لمص�� ا

 .المحتلة

ط بما فیھا الخرائ لقدسلة طیخربإعداد  الرازحون تحت االحتالل ن والقدس الفلس������طینی ومواطن یقوم

قبل ش����ركة الراعي الص����الح الھندس����یة ومركز الخرائط الفلس����طیني التابع من و الباحث المعدة من قِبل

الس�����لطة الوطنیة وجود بدایة مع  1993خرائط منذ أعدت أخرى س�����س�����ات فلس�����طینیة للش�����ركة ومؤ

صلین شطریھا المنفالقدس ب موضحة أجزاءللقدس، وضع ورسم الواقع الجغرافي یھدف إلى الفلسطینیة 

وملونة التجمعات  )6رقم  ش��كلمخطط موض��حة ش��رقھا المحتل عن غربھا (و 1949خط الھدنة ش��املة 

 ،لون آخریمیز الشطر اإلسرائیلي الغربي بو ،والقدس الشرقیة المحتلة بلون یة القائمةالسكانیة الفلسطین

یتس����نى للقارئ ل - )5رقم ش����كل خریطة (بلون ثالث بعد قیامھا على األرض تمیز لون المس����توطنات و

ھذه  تدمس��تخاو والباحث تمییز المركب الجغرافي والس��یاس��ي والحض��ري للمنطقة وكیفیة التعامل معھا

لطات اس��تخدام الس��وكیفیة  تلتوض��یح مركب الطرق والمواص��الالدراس��ة في المختلفة  ھابألوان خرائطال

 .على القدس ومواطنیھا المقدسیین الفلسطینیین المكانياإلسرائیلیة بمصفوفة السیطرة والضبط 
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 عناصر ومركبات الھدنة خط إظھار بعدم اإلسرائیلي بالمفھوم اإلسرائیلیة"  الموحدة القدس اورشلیم" بلدیة حدود مخطط: 7 شكل
 واالحتالل الفاالخت

 الباحث رسم وانتاج: المصدر
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یة االحتالل  بدا نذ  لةو 1967 عامم قدس المحت یة ال لد یة وب تان ھما حكومة االحتالل اإلس������رائیل  الجھ

الحكومة وأس������س التخطیط لمدینة القدس وض������واحیھا.  ان تض������عاالرس������میتان في ظل االحتالل اللت

على اعتباراتھا الجیوس�����یاس�����یة والدیموغرافیة. وللحكومة لجنة  اإلس�����رائیلیة توجھ عمل التخطیط بناءً 

  )ael Web Site , Prime Minister’s Office Isr 6" الكبرى أورشلیم القدسلقضایا منطقة وزاریة "

2017,) 

ات التي تنفذ الس��یاس��تلك من ض��من عض��ویتھا بلدیة القدس ومؤس��س��ات ووزارات حكومیة وغیر بلدیة و

التخطیطي والذي یش���مل مص���ادرة األراض���ي وتص���نیفھا  فرض الواقع االحكومیة اإلس���رائیلیة بما فیھ

لذينفم وإعادة تخطیطھا.  یة االحتالل االس������تیطاني ا بدا قدسزیز " تعإلى یھدف  ذ  "  7أورش������لیم ال

لة المدینة المقدس������ة المحدد من جمیع الحكومات أس������رأیھودة والعمل على كعاص������مة الدولة العبریة و

 1967 عام منذھذا األساس وجھت الحكومات  وعلى ،استراتیجياإلسرائیلیة منذ بدایة االحتالل كھدف 

                                                           
زراء اإلسرائیلي اللجان الوزاریة صالحیة االعتناء بمواضیع مختلفة واتخاذ القرارات الخاصة بھا یخول مجلس الو 6 

سعیاً لترشید عمل المجلس. وتصبح قرارات اللجان الوزاریة ساریة المفعول على صعید الحكومة بأسرھا إذا لم یطعن 
الوزراء تشكیل لجنة منبثقة عنھ في أي مسألة  یحق لمجلس .فیھا أي وزیر بعد مضي أسبوعین من توزیعھا على الوزراء

ھناك عدد من الوزراء في كل لجنة ویتم تعیین أحدھم رئیساً لھا  .یرتئیھا لكن ھناك عدة لجان إلزامیة بمقتضى القانون
بحیث تماثل الصالحیات المعھودة إلیھ تلك التي یملكھا رئیس الوزراء في جلسات مجلس الوزراء إذ إنھ یحدد موعد 

 .جتماع اللجنة والقضایا المطروحة على جدول أعمالھاا
رئیس , وزیر  –شكلت من األعضاء: رئیس الوزراء " لقضایا منطقة أورشلیم القدس الكبرىاللجنة الوزاریة "أما 

یر األمن زوزیر تطویر النقب والجلیل , وزیر التعاون اإلقلیمي , ووزیر البنیة التحتیة الوطنیة، الطاقة والمیاه , المالیة, 
وزیر البناء , وزیر التربیة والتعلیم , وزیر االقتصاد ووزیر شؤون القدس والشتات, وزیر العلوم والتكنولوجیا العام , 

والفضاء , وزیر العدل , وزیر االستخبارات, وزیر الداخلیة , وزیر السیاحة , وزیر الثقافة والریاضة  ویدعى للجنة كل 
یر عام مكتب رئیس الوزراء , مدیر عام العالقات العامة ووزیر شؤون الشتات إسرائیل , من  رئیس بلدیة القدس , مد

 مدیر عام وزارة الشؤون الخارجیة .
" : التعامل مع المسائل المتعلقة بالقدس عاصمة لقضایا منطقة أورشلیم القدس الكبرىصالحیات اللجنة الوزاریة "

 والمسائل المتعلقة بالسلطات المحلیة في القدس. إلسرائیل، بما في ذلك تطویر ورفاھیة شعبھ،
http://www.pmo.gov.il/Secretary/ministersCommissions/Pages/jerusalem.aspx 

 
لمدینة القدس بشطریھا الشرقي المحتل والغربي وذلك  ىالرسمي المعط" أورشلیم القدس " أو " أورشلیم " ھو االسم  7 

باإلنجلیزیة. وإن اسم "القدس   Jerusalem باللغة العربیة ولكن اسم المدینة بالعبریة "یروشلیم"   و"جروسلم" 
حتالل عام نما والتي ضمت لحدود بلدیة االودالف وسبعون  واحدالشرقیة" لمنطقة حدود القدس المحتلة ومساحتھا 

1967  . 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/ministersCommissions/Pages/jerusalem.aspx
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سیاسات لغایة و طر أجھزتھا ومستویاتھا واضعة األ بكافة التخطیطیةالحكومة الحالیة اإلسرائیلیة كل ال

 .للسیطرة والضبط على القدس وضواحیھا للتخطیط كأداة

 لیینن والس��كان األص��یالعرب الفلس��طینیین المحتلن یالمقدس��یاعتبرت س��لطة االحتالل  1967ومنذ عام 

ولیس  )Lapidoth. 2011( في م���دینتھم Permanent Residents "دائمین یمینكس������ك���ان مق"

، عقد تعداد خاص في "القدس الش������رقیة" وأحص������ي 1967في نھایة أیلول ین على أرض������ھم. مواطن

وأعطوا لقب " عرب القدس" حیث أص���بحت القدس الش���رقیة  الفلس���طینیینعرب ال نس���مة من 68,600

 أص���بح.  ف)Lapidoth. 2011( من إس���رائیل وتض���م " عرب القدس " بحقوق إس���رائیلیة محدودة ءاً جز

 التي شكلت جزءاً و" بشطریھا "الموحدة"  أورشلیم القدس" في  نسمة 267,800سكان العدد مجموع 

 196,800بما في ذلك  للقدس،لس��كان إس��رائیل حس��ب القانون اإلس��رائیلي  العدد وأض��یفمن إس��رائیل 

 81لى وص��لت إفي القدس الغربیة قبل االحتالل والتي  نس��بة الیھودمقارنة مع  في المئة) الیھود 73.5(

القدس ات اإلس��رائیلیة فیما بعد التعدادش��ملت  1967منذ عام و. )Hebrew University, 1976( في المئة

وأض�����یفت في حینھ حدود بلدیة  (SCHMELZ, 1987)  اإلس�����رائیلیة الموس�����عة في الجریدة الرس�����میة

الوزارة الداخلیة  من لواء القدس اإلس������رائیلي وتبنت في خرائطجزءاً القدس " لتص������بح  أورش������لیم"

ً فاص��لة إیاھا عن الض��فة الغربیة الم رائیلیةاإلس�� ). وبذلك أض��یفت القدس 8رقم  ش��كلمخطط ( حتلة كلیا

وواض��عة إیاھا تحت  8الش��رقیة لس��یاس��ات الس��لطة اإلس��رائیلیة المباش��رة س��الخة المدینة من "االحتالل"

ي من األراض���� القانون اإلس����رائیلي المباش����ر والذي یعتبر انتھاك للمواثیق الدولیة ألن القدس ھي جزء

ومنذ ذلك الوقت وض������عت القدس . 338و 224كما ورد في قرارات األمم المتحدة  1967المحتلة عام 

    .الدراسةھذه  تھأوضحاألمرالذي ما یتعلق بھا كل لیة المباشرة وتحت نیر السیطرة اإلسرائی

                                                           
تبع جمیع شؤونھا تضم القدس للواء القدس اإلسرائیلي یضع القدس في مكانة المدن اإلسرائیلیة األخرى وی إن 8

الوزارات اإلسرائیلیة المختلفة كل واحدة باختصاصاتھا بالعكس من الضفة الغربیة والتي وضعت تحت اإلدارة 
 ).8شكل رقم مخطط (ع جمیع شؤنھا  یش اإلسرائیلي لتتبجالعسكریة ضمن وزارة ال
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 لواء القدس اإلسرائیلي فاصلة إیاھا عن الضفة الغربیة المحتلة لحدودمضافا أورشلیم القدس " “: مخطط حدود بلدیة 8شكل 

  وزارة الداخلیة االسرائیلیةأساس الخارطة مصدر: ال

القدس الشرقیة  إضافة
المحتلة للواء لقدس 

 اإلسرائیلي
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 ھمكات وأماكنممتلالرض وواألیعتبرون أنفسھم وفي قومیتھم حراس القدس ن یالفلسطینین یالمقدسی لكن

 لمدینة المقدس����ة والص����مود الفلس����طینيلالحارس����ة و قتص����ادیة وھم األقلیة الحافظةاالثقافیة والدینیة وال

لیس ووالعربي على مدینتھم وأرض��ھم ومس��كنھم ومتجرھم ومؤس��س��اتھم الدینیة والثقافیة واالجتماعیة. 

لسلطات المحتلة لكي یرعاھا ویحمي حقوقھا في السكن والتنمیة لللمقدسیین من حمایة في النظام الحالي 

 ، علما أن القدسحمي حقوق المقدس����یین األقلیةكي تمص����الحھا للولیس لھا مش����اركة س����یاس����یة وتمثیل 

یخلق أجواء ش���احنة حس���اس���ة وخالفات متعددة دینیة وس���یاس���یة وتخطیطیة  االحتاللمدینتھم، بل حكم 

لیھود الیمینین والمس��توطنین وش��بكاتھم المحس��وبة على الس��لطة لس��اندة موثقافیة ش��دیدة ومتنازع علیھا 

الحكومي الحالي مستثنیة سكان المدینة  االئتالفإلنجاح   ) .(Schneider , and Susser,  2003الحاكمة (

  األصلیین.الفلسطینیین من 

ا بالھرم المحلي تنازلیوالتخطیط اإلقلیمي  ویربط ،التخطیطفالوض�����ع الس�����یاس�����ي في القدس یؤثر على 

ة على ادة اإلسرائیلیاستھدفت فرض السیالسیاسیة مجموعة من القرارات وھناك التخطیطي والسیاسي. 

قریة  19وض��م القدس و 27/6/1967وتوس��یع حدود البلدیة بعد احتالل ش��رقي القدس مباش��رة  المدینة،

وحي تحت جناحیھا لفرض القانون اإلسرائیلي علیھا وسكانھا. واعتبارھا عاصمة موحدة إلسرائیل في 

 ة األبدیة. وبذلك أصبح القانونلقدس عاصمة إسرائیل الموحدالذي اعتبرابقرار الكنیست  30/7/1980

ً اإلسرائیلي  ً سیین وعبعلى القدس والمقدمفروضا یاة الفرد حفي  مؤثراً و ،مع مرور الوقتعلیھم ا كبیرً  ئا

 حیاتھ ضمن المجتمع والمحیط اإلسرائیلي في المدینة. اً ومركز ،الیومیة

إلغاء ب 1967بدایة في عام قام ف .لتحكم والس��یطرة على األرضبھدف اللقدس  االحتالل س��یاس��اتھوض��ع 

 ،تحت التنظیمالموض��وعة المص��ادق علیھا وو 1967قبل ما مخططات التخطیط والس��یاس��ات والجمیع 

الحكم األردني (واستخدامھا كمخططات ثانویة ال سند قانوني لھا) إبان الصادرة عن بلدیة أمانة القدس و

 الف دونمأ 46  مص���ادرة ومن ثم  )1980- 1977العمل مع بلدیة القدس أثناء  ة الباحثمن خبروھذا (

من أراضي القدس الشرقیة التي ضمتھا إسرائیل لصالح المنفعة العامة كسبب أساسي للمصادرة (من 
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واتض���ح فیما بعد أن جمیع ھذه األراض���ي  )2وجدول رقم  9رقم  ش���كلمخطط () الف دونمأ 71ص���ل أ

ن یوعش���ر خمس���ة  س���لطات اإلس���رائیلیةالمص���ادرة س���تس���تخدم لغرض البناء االس���تیطاني  واعتبرت ال

ً  كیلومتراً  ً دونم )  أراض��� 25000(   مربعا بما في ذلك س���تة عش���رة    غیر منظمة ال یحق البناء علیھا  یا

حس��ب ما جاء في المخطط  –خض��راء وطرق وخدمات  منھا  أراٍض ) دونم  16000(كیلومتراً مربعاً  

(  ةمربعات تس��عة كیلومتر مس��احةلبناء في حین خص��ص��ت ألغراض ا ،اس��تخدامات األراض��يحول  -

من األراضي  %37 أوبلدیة القدس " القدس الشرقیة"  أراضيمن  %7,25ما یعادل  أو ) دونم 9000

نسبة ب( أي  5كمناطق سكن    " Ad Hoc"ویسمح بالبناء فیھا بموجب  )Margalit, 2006(  المخططة

بارتفاع طابق)  حسب موقعھا   %25نسبة بناء ب( أي  6بارتفاع طابقین)  أو كمناطق سكن   %50بناء 

.  (Ir Shalem, 1997) 1956في قانون البناء اإلسرائیلي لسنة  78مادة رقم بموجب وإقرار لجنة البناء 

 ).9(شكل رقم وإن ھذا التحدید ھو السیطرة على األرض والھیمنة على المواطن 
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 1967 المحتلة الشرقیة القدس في األراضي مصادرة  مخطط:  9 شكل

 )(Ir Shalem, 1997 أساس الخارطة المصدر:
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توالى اإلعالن من السلطات اإلسرائیلیة  1967عام ومنذ ضم القدس الشرقیة تحت السیادة اإلسرائیلیة 

عن بناء آالف الوحدات الس���كنیة لالس���تیطان داخل القدس وفي محیطھا مع إعداد مخططات ومص���ادرة 

یة التجمعات االس��تیطانیة والبن داخللخدمة االس��تیطان في القدس ومحیطھا ش��املة البنیة التحتیة  أراٍض 

لى أرض عحیث بدأ وجھ التغییر  ،لھذه المستوطنات یدةالعدالمرافق والتحتیة للوصول إلیھا والخدمات 

األحمر على اللون المناطق المص���ادرة والموض���حة بأما الواقع یس���یطر على القدس ومحیطھا وبنیتھا.  

مناطق س��كن لص��الح و مس��توطنات مرافق عامة قد حولت إلىوالتي ص��ودرت ألغراض  5رقم  ش��كلال

عاً من الیھود فقط.  فبدأت الھجمة االستیطانیة في الضفة الغربیة والقدس المستوطنین ولسكن المستوطنی

 .بموجب سیاسات السلطة اإلسرائیلیة

قد وجدت المنطقة نقطة تحول وقفزة غیر مس������بوقة لتطویرظفي  لفكر ا تطبیقو ل المعطیات أعاله ف

 الصھیوني على أرض الواقع بالرغم من وجود العوامل التالیة:

بقرار مجلس  1967واحتاللھا لألراض��ي عام  "إس��رائیل"ي لنقد الدولة العبریة مش��روع الدولال .1

) 1967 لعام   242 رقم  قرار األمم المتحدة( ۱۹٦۷تش��رین الثاني (نوفمبر)  ۲۲بتاریخ   242األمم 

ویؤكد  «انسحاب القوات اإلسرائیلیة من األراضي التي احتلت في النزاع األخیر»وفي مقدمتھ 

س��تیالء على األراض��ي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل س��الم دائم وعادل "عدم جواز اال

 والذي لم یطبق لغایة اآلن. 9 تستطیع الدول في المنطقة أن تعیش فیھ بأمان"

الس���لطة اإلس���رائیلیة لم تتجاوب مع المجتمع الدولي وال العربي لوقف عدوانھا على األراض���ي  .2

ا كالم في الھواء واعتبرت إس������رائیل ذاتھا فوق كل المحتلة ووض������عت ھذه االحتجاجات كأنھ

 . قانون وتشریع

احتاللھا للمناطق  على توحید" دولة إس��رائیل“اس��م  إس��رائیل أطلقت 1967بعد حرب حزیران  .3

" والتي أطلقت علیھا مس�����مى "عاص�����مة أورش�����لیم وباألحرى ھذه العبارة تس�����تخدم "لتوحید 

                                                           
9 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/  

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/
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اإلس��رائیلیة في تطبیق المش��روع الص��ھیوني الكبیر قد قفزت الس��لطة فإس��رائیل األبدیة" وبھذا 

كھدفھا األكبر و ةلوجیة س��یاس��یوعلى أس��س أیدی 10" بین البحر والنھر ىوھو " إس��رائیل الكبر

  ھا.لمشروع المعنویة واالقتصادیة والمالیة التكالیف الباھظةب آبھةغیر  ،واألسمى

األرض والش���عب المحتل والموارد  بدأت الس���لطة اإلس���رائیلیة بالتحكم والس���یطرة الكاملة على .4

المحتلة  القدسوفي الض���فة الغربیة المحتلة  یةالطبیعیة (كالمیاه) والموارد البش���ریة واالقتص���اد

والتخطیط العفوي عدة مس�����تخدمة إعادة ص�����یاغة القانون واألوامر العس�����كریة بوض�����ع آلیات 

 .وصل إلى ھدفھاتوالتخطیط الممنھج وغیر الممنھج وأسالیب أخرى لل

لوض����ع حد لھجمة  المواطنین تحت االحتاللمن مقاومة رادعة لم تجد الس����لطات اإلس����رائیلیة  .5

الھجمة االس���تیطانیة الواس���عة بل كان نوع من االس���تس���الم من س���كان القدس والض���فة التحكم و

ینیین اإلسرائیلي في صفوف الفلسطوالرعب الخوف بث ألمر الواقع اإلسرائیلي بسبب سیاسة ال

 .ییناألصل والسكان

 إلىوجھتھ محولة ومركز الحیاة التجاري  موجھة األنظارإلىخلق مراكز حیاة جدیدة للقدس  .6

 دیمةالقدس القفي  ةكز الحیاة الفلس����طینیاض����عاف مرإلیة للس����كان العرب والیھود القدس الغرب

قدس ال فيیتوزع باقیھا ومن ثم أھمیة لیصبح شارع یافا أولھا  ،ومحیطھا وشارع صالح الدین

یةالغر یس������میھ  (كماالمبكى  أومركز حیاة دیني یھودي مركزة على حائط البراق أقامت و ،ب

  .الیھود)

والضفة  في القدسالزاحف توسع وترسیخ االستیطان الالضم وسیاسة وات القرن الماضي یمنذ سبعینو

ص��ناع  نم ابتداءاإلس��رائیلي التخطیط الھرمي الوطني واإلقلیمي والمحلي  تش��ملالغربیة المحتلة بدأت 

ً والقرار في إس������رائیل  فبدأ .  (Arieli, 2017) إلى المخططین والمنفذین فیما بعد حتى یومنا ھذا متدرجا

التخطیط بوض��ع خطط لتوس��یع المس��توطنات وتخطیط البنیة التحتیة اإلقلیمیة لربطھا. فمن أھم عناص��ر 

                                                           
10 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=249042  

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=249042
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طة كة عنكبوتیة متص������لة ورابتخطیط الطرق كش������ب كانتالبنیة التحتیة الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة 

ا جنوبھا متص����لة بغربھوأقص����ى ش����مال الدولة العبریة الى والبعض التجمعات االس����تیطانیة ببعض����ھا 

 وشرقھا. 

 المحیطة المس��توطنات تخدم ش��ریانیة وإقلیمیة قطریة طرق ش��بكة قامت الس��لطة اإلس��رائیلیة بتطویر

 وتعمق القدس اإلس���رائیلیین من وإلى كةحر لتس���ھیل، دولة إس���رائیل مركز بالقدس وتربطھا بالقدس

 تحولت ش���بكةحیث الوقت  ھذا ما ص���نعة االنتداب في ذات .والوظائفیة مركزیة إس���رائیل الس���یاس���یة

 حصرت بل تقلصتانو، المحیطة بالمناطق غیر مرتبطةمسدودة  طرق إلى الفلسطینیة الرئیسة الطرق

ت ش������بكة الطرق العنكبوتیة جیوب منفص������لة وأقام ،الفلس������طینیة بجمیع أحیائھا القدس تطویر عملیة

 ارتباط تعزز بالمقابلو بالمدینة،لتنزع من الفلس��طینیین قوة ارتباطھم  منافذ لھا لیس داخلیة بش��وارع

 مواصالت لتساھم طرق وشبكة شبكة المستوطنات وتطویر بتوسیع بالقدس واإلسرائیلیین المستوطنین

 .لإلسرائیلیین القدس مركزیة تعمیق في

 خطیط اإلقلیمي اإلسرائیلي الت 3.1.2

تعریف أنواع التخطیط أعاله یوجھ األنظار إلى س��یاس��ات التخطیط في الدولة اإلس��رائیلیة وباألخص إن 

الطرق والقدس. فتخطیط الطرق یربط بین التجمعات السكنیة بالتخطیط اإلقلیمي مما یربط موضوع في 

ت والمرور اإلقلیمي مترجمة س��یاس��ات الدولة لنقل والمواص��الفي اش��بكة الطرق اإلقلیمیة الس��تخدامھا 

 ً ً  اإلس�����رائیلیة العبریة القومیة في تخطیطھا القومي اقتص�����ادیا انیة في توزیع التجمعات الس�����ك واجتماعیا

أراض���ي ي فتخطیط القومي اإلس���رائیلي في األراض���ي الفلس���طینیة وباألخص الالحض���ریة والریفیة. ف

االس��تیطانیة الحض��ریة والریفیة والزراعیة والعس��كریة  القدس المحتلة مؤس��س��ة على توزیع التجمعات

والتي تسمیھا السلطة اإلسرائیلیة "تجمعات " في الضفة الغربیة و"أحیاء" في القدس المحتلة والمعروفة 

 ً ً  فلسطینیا   . )1999خمایسي، شتاء ( "كمستوطنات" ودولیا
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ً و ً كافة مراحلھ في فالتخطیط یجب أن یكون على أس������س علمیة  نظریا لمواجھة التغیرات خالل  ومرنا

). ففي التخطیط اإلسرائیلي 2012, يخمایسفترة تنفیذه لیراعي متطلبات واحتیاجات السكان والتجمعات (

ش������بكة الطرق  تربطو التخطیط اس������تخدمت جمیع خطوات اض������یةمالس������بعة عقود الللطرق خالل 

رائیلیة بین التجمعات السكانیة اإلساإلسرائیلیة مع طرق الضفة الغربیة بشبكة طرق عنقودیة للتواصل 

لس�كانیة لتجمعات اااحتیاجات بكة المس�توطنات في الض�فة الغربیة. ووض�عت الس�لطات اإلس�رائیلیة وش�

طیطھا الوطني تخ ض��منمس��توى  في أدني یةقدس��مالفلس��طینیة في الض��فة الغربیة واألحیاء الفلس��طینیة ال

 ً سیا سیا سطیني.  المكانيتوسع تحصر التطور وال وفنیاً لكي واإلقلیمي  سلطاتالفل اإلسرائیلیة  ویكون لل

التخطیط الوطني واإلقلیمي والمحلي في األراض�����ي الفلس�����طینیة المحتلة بما فیھا القدس  فيالس�����یطرة 

وقد س��میت ھذه الظاھرة من قبل البروفس��ور جیف ھلبر والمھندس میخائیل یونان بمنظومة "  ،الش��رقیة

لعقبات "  ما. وفي وص���فھ)Matrix of Control )Halper, Younan, 2009 مص���فوفة الس���یطرة "

سالما ویونان مركبات عدة بما  ھلبر اوضع )Obstacles to Peace )Halper, Younan, 2004 “   ل

في القدس والض����فة الغربیة  المكانيفیھا الطرق والمواص����الت كمركب رئیس����ي للس����یطرة والض����بط 

  المحتلة.  

دأت الس����لطة التخطیطیة اإلس����رائیلیة بوض����ع مخطط وطني وإقلیمي ففي س����بعینات القرن الماض����ي ب 

للطرق في المناطق اإلس������رائیلیة والفلس������طینیة كمخطط واحد ال یتجزأ رابطة ش������مال الدولة بجنوبھا 

سیین  سا سكانیة والمستوطنات اإلسرائیلیة كعنصرین أ وشرقھا بغربھا آخذة بعین االعتبار التجمعات ال

 "3ص�����ادقت دولة إس�����رائیل على المخطط القطري للطرق "تاما  1976م في عاوللربط المتواص�����ل. 

بعین االعتبار  آخذة (Ministry of Interior and Survey of Israel (1976)) ) 10رقم  ش����كلمخطط (

نھر األردن ش���رقا، والبحر األبیض وجمیع المناطق تحت س���یطرتھا من جبل الش���یخ والناقورة ش���ماال، 

ة األراض��ي المحتلة الس��وریة في الجوالن واألراض��ي المحتلة مجنوبا ، ض��ام المتوس��ط غربا ، وإیالت

 الفلسطینیة في القدس الشرقیة والضفة الغربیة ومستثنیة قطاع غزة رابطة إیاه مع أراضي مصر.
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شیر إلى مخطط الطرق اإلقلیمي اإلسرائیلي "تاما  10رقم  شكل  حسبما ورد من مصدره  1976" 3ی

وفي ھذا التخطیط تض����ع الس����لطة اإلس����رائیلیة یدھا على األرض وبذلك  س����رائیلیة.وزارة الداخلیة اإل

الس���تخدامات األراض���ي للطرق اإلقلیمیة والس���یطرة الكاملة على  اإلس���رائیلیةتفرض الس���یادة القانونیة 

 شبكة الطرق العنكبوتیة لتلبي سیاساتھا ومخططاتھا االستعماریة.
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 1976 عام اإلسرائیلیة السلطة قبل من أعد" 3 تاما" اإلسرائیلي إلقلیميا الطرق مخطط:  10 شكل

 (Ministry of Interior and Survey of Israel (1976))مصدر: ال
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 ي تنفیذ التخطیط اإلقلیمي اإلسرائیل 3.1.3

على أرض بقوة ) 10رقم  ش����كلمخطط (" اإلقلیمي 3بدأت الس����لطات اإلس����رائیلیة بتنفیذ مخطط "تاما 

ات القرن الماض����ي رابطة بلدان الدولة الرئیس����یة یفي نھایة ثمانین إس����رائیلالواقع في جمیع أنحاء دولة 

الذي یربط بین  1977السریع وفتحھ للمواصالت العامة عام  1طریق رقم  ءنشاإبطرق شریانیة. بدایة 

تحس����ین ش����بكة الطرق والمواص����الت بوبھذا بدأت الدولة اإلس����رائیلیة  .11مطار اللد واللطرون والقدس

 قطریالوتوص������یلھا بین المدن مركزة على القدس كمدینة مركزیة في س������یاس������اتھا وتخطیطھا. ففتح 

وھو طریق وتعزیزه،  لقدسمن تل أبیب إلى ا الوص��ول في تس��ھیلكان لھ أثر  1رقم  الش��ریاني الس��ریع

 فیما بعد.الدراسة أساسي في الشبكة العنكبوتیة اإلسرائیلیة للطرق والتي ستكون موضوع 

 ً  1948إس�����رائیل في حدود 12" 3بمخطط إقلیمي "تاما  فبدایة تم تخطیط ش�����بكة الطرق وإعالنھا مبدئیا

مى " عابر والمس������ 6یق رقم حیث یربط الطریق الس������ریع طر )1949الھدنة  خط(الخط األخض������ر 

ً  إلى الجلیل ش��ماالً  جنوبا 13دیمونابلدة " من إس��رائیل ً ووس��ط البالد  خارقا ي فقط ف واحداً  كیلومتراً  قاطعا

أراضي الضفة عند طولكرم وھو طریق شریاني وعمود فقري في شبكة المواصالت اإلسرائیلیة.  وفي 

 2طریق رقم كاألبیض المتوسط تخطیط للطرق السریعة التي تقع على ساحل البحر الغرب إسرائیل تم 

طرق الشریانیة بلجنوب. أما في حدود الضفة الغربیة فقد تم إعادة تخطیط الطرق وإلى امن الشمال  4و

من الض��فة الغربیة  لش��مال S15المص��دقة  1942 عامخرائط االنتداب البریطاني من رئیس��یة باس��تخدام 

رابطة ش��مال إس��رائیل الض��فة الغربیة القدس ووس��ط وجنوب  لمحیط 1942من عام  RJ5و 1948عام 

بش����مال الض����فة الغربیة غیر مغیرة مس����ارھا واتجاھھا بل معتمدة على نظامھا لربط المس����توطنات في 

بوض��ع الطرق  الض��فة بالمدن والتجمعات اإلس��رائیلیة ولخنق التجمعات الفلس��طینیة في الض��فة الغربیة

التوس����ع في حرمة الطرق التي تتجاوز  ھا مننعموحاص����رة إیاھا وللتجمعات الس����كنیة  ومحاذیةً  قریبةً 

                                                           
كان الرئیس أنور السادات رئیس جمھوریة مصر من أوائل مستخدمیھ عند زیارتھ إسرائیل وتوقیع معاھدة السالم  11

 )أنذاك فیھبعد افتتاحھ بقلیل (وقد رأیت موكبھ ماراً 
l/iturTabot/tochMitarMechozi.asphttp://www.land.gov.i 12  

 حتضن المفاعل النووي اإلسرائیلي تمدینة دیمونا ومحیطھا 13 

http://www.land.gov.il/iturTabot/tochMitarMechozi.asp
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شریانیة شماالً من طرف الطریق متراً  150 ً  . والطرق ال العابر من الناصرة  60طریق رقم  :ھي جنوبا

 ً  90م وطریق رق .إلى وس������ط جنین ونابلس ورام هللا والقدس وبیت لحم والخلیل إلى بئر الس������بع جنوبا

ً وأریحا غوار إلى األ العابر من متوال وطبریا ش������ماالً  إیالت وممتداً حتى البحر المیت  واص������الً  ،جنوبا

نة مكوھذه مرتبطة ببعض�����ھا البعض  الطولیةجمیع الطرق الش�����ریانیة و. كیلومتراً  480وطولھ حوالي 

 أمن اظ علىفللح مس��تخدمة الش��بكةالحرب الس��لم لجمیع أنحاء الدولة في وقت قطریة مواص��الت ش��بكة 

خارجیة. أو أجنبیة من داخلھا من عناص����ر معادیة أي خطر على الدولة القومي عند نش����وب  إس����رائیل

  .فورظفسیطرتھا على شبكة الطرق یعطیھا التحكم في الشبكة ككل أو ببعض أجزائھا حسب ال

ي "شـ����ـ����بكة الطرق ف ةفي مقالالنوایا اإلسرائیلیة لشبكة الطرق والمواصالت  يأوضح الدكتور خمایس

 كالتالي:  )1999,  يخمایس( على األرض" خدمة السیطرة اإلسرائیلیة

ش��بكة المواص��الت الش��بكیة كانت تس��عى إلى تحقیق االس��تراتیجیة التخطیطیة اإلس��رائیلیة والتي یمكن 

 : 1967عام   ب تلخیصھا بثالث نقاط أساسیة تمت صیاغتھا بعد حر

 منع إقامة دولة إضافیة ذات سیادة غرب نھر األردن في فلسطین االنتدابیة  •

 نع خلق أغلبیھ سكانیة غیر یھودیة في أي جزء من فلسطین االنتدابیةم •

بة  ھنمنع خلق تواص�������ل جغرافي واثني غیر یھودي یمكّ  • االنفص�������ال بمن المطال
 الجیوسیاسي عن إسرائیل.

أمین ت س��عت إلىھذه االس��تراتیجیات الثالث كانت موجھة لتخطیط وتطویر ش��بكة الطرق التي 

ط وترب وإقلیمیة توص������لعرض������یة وطولیة قطریة  اس������طة طرقبو الحیز الفلس������طینيتقطیع 

باإلض����افة إلى تأمین حزام من  إس����رائیل،بالمس����توطنات اإلس����رائیلیة في األراض����ي المحتلة 

 وھكذا تحولت وسیاسیة.ھذه الطرق تمنع البناء حولھا العتبارات أمنیة  الفارغة حولاألراضي 

ة من طرق قطریة وإقلیمیة طولی مركبة“ یة شبكة " شبك إلىشبكة الطرق الطولیة في إسرائیل 

مع ذلك تقطعھ و الطولیة،من ھذه الشبكة  جزءاً یتوسط قاطع إسرائیل  6وعرضیة. وان طریق 

یوزع حركة الس���یر فیما بینھا مما یعطي حیث وقطریة وإقلیمیة ،  عرض���یة رئیس���یةطرق عدة 

 .  أھمیة لھذا الطریق
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كما (بعض��ھا ببعض بواس��طة ش��بكة طرق ومواص��الت  ئیلإس��راة وتربط المناطق الواقعة تحت س��یطر

مع إس�����رائیل لیتس�����نى لھا  بالقدس والض�����فة الغربیة مرتبطة" ) 3اإلقلیمي "تاما  يوردت في التخطیط

الس���یطرة والتحكم خالقة  ) ,Matrix of Control  “)2009 Halper, Younan“الس���یطرة والض���بط 

قم ر الشكل مخطط موضح فيھو ما في ذلك القدس وكما اإلقلیمي ومن ثم المحلي على جمیع المناطق ب

 . الباحثالمعد من قبل  11

وتربط المناطق الواقعة تحت س��یطرة إس��رائیل بعض��ھا ببعض بواس��طة ش��بكة طرق ومواص��الت (كما 

" ) مرتبطة بالقدس والض�����فة الغربیة مع إس�����رائیل لیتس�����نى لھا 3وردت في التخطیطي اإلقلیمي "تاما 

خالقة الس���یطرة والتحكم  ) ,Matrix of Control  “)2009 Halper, Younan“الس���یطرة والض���بط 

 11الشكل رقم  مخطط اإلقلیمي ومن ثم المحلي على جمیع المناطق بما في ذلك القدس وكما موضح في

المعد من قبل الباحث. ویوضح في المخطط إلى سیاسة یسمیھا القادة العسكریون اإلسرائیلیون "الدمار 

 . Ha’aretz (Oct. 25, 2002),, ( (Halper, Younan 2004)(جریدة  , )Michael , 2007(البناء" 

تاریخ  ، فإن ھذا المبدأ ینطوي على 2002تش������رین األول  25وكما ورد في جریدة ھآرتس العبریة ب

قبل  ابالسلطة الفلسطینیة، وإعادة السیطرة اإلسرائیلیة الكاملة على الضفة الغربیة كما كان قائمالتفرد "

الكانتونات المتعاونین". تش���یر خریطة مص���فوفة مدیري االنتفاض���ة األولى، والوص���ول إلى تس���ویة مع 

لى تقسیم الضفة الغربیة إلى ثالثة كانتونات منفصلة حسب مركبات مصفوفة الضبط إ)  11(شكل رقم 

الفاصل:   سریعة والجدارومكوناتھا جغرافیة الكتل االستیطانیة اإلسرائیلیة القائمة والطرق ال، والسیطرة

ول كانتون شمالي حول مدینة نابلس محصور بالكتل االستیطانیة في وادي األردن من الشرق وكتلة األ

مس��توطنة أریئیل من الجنوب والجدار الفاص��ل من الش��مال والغرب. والكانتون األوس��ط الثاني س��یكون 

ین القدس ومس�����توطنات غور األردن، جنوب كتلة مس�����توطنة أریئیل المحاطة بالجدار وحدود متربولیت

وتص������بح إدارت��ھ مركزی��ة من رام هللا. والك��انتون الث��ال��ث الجنوبي في منطق��ة الخلی��ل جنوب ح��دود 

سیطر على الجزء المركزي واأل شاء "القدس الكبرى" التي ت ضفة سط ممتربولیتین القدس. وبعد إن ن ال
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حیاء الفلسطینیة في القدس الشرقیة دون أن الغربیة، یمكن إلسرائیل أن تتنازل عن جزر معزولة من األ

 سرائیلیة الشاملة على القدس وضواحیھا.تتعرض للخطر وتكون السیطرة اإل
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 التحكم والسیطرة باستخدام البنیة التحتیة للطرق في إسرائیل واألراضي المحتلة مخطط:  11 شكل 

 ) ,Obstacles to Peace ) “2004 Halper, Younan“: المصدر
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ً یوبعد خمس  بیةالغر الضفةالقدس وكبر مشروع االستیطان الزاحف في أراضي  االحتالل على ن عاما

 ،جریدة القدس( االحتاللیة مخططاتھا" مستوطن في الضفة ضمن رؤیة الملیونووضعت إسرائیل "

 ألن المستوطنات داخل القدس الشرقیة تعتبرال یمكن فصل مستوطنات الضفة عن القدس ف. ) 10.6.2017

 ت فيئالقدس أنش خارج حدودمن المستوطنات  كبیراً  عدداً إن و لالستیطان.الداخلي" األول  الطوق"

ون جمیع كتو لطوق الثاني" خارج حدود البلدیة"ا لمستوطنات القدس مباشرة لتكون امتداداً  محیط القدس

 ثالثوطوق مستوطنات  ،القدسمن خالل فقط لجمیع أرجاء إسرائیل لیھا إامتداداتھا وطرق الوصول 

 . فیما بعد یوجدس

 .ةعدسنوات خالل فیھا عدد المستوطنین عن خارج القدس وأقیمت فیما یلي ملخص عن مستوطنات 

 :عدد المستوطنین والمستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة 3جدول 

 

 عدد المستوطنین والمستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة

 عدد المستوطنین عدد المستوطنات عام

1968 5 250 

1977 38 1900 

1986 117 48619 

1997 126 152577 

2005 123 245039 

2015 125 382916 

 ) تقاریر بیتسیلم والسالم اآلن غزیرة بالمعلومات المحتلة  10.6.2017دس , المصدر: (جریدة الق

شارون  لأرییسعى وجنة الوزاریة الحكومیة للمستوطنات، للفي اعند تعیین آرییل شارون  1977منذ عام 

 ً  لخلق "الحقائق على األرض" و" فرض األمر الواقع" التي من شأنھا أن تجعل إسرائیل تتغیر جغرافیا

ً ود ھا في تشجیع وتكبیر المستوطنات في الضفة الغربیة والقدس المحتلة عنوال رجعة  یموغرافیا
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ربیة ضمن حدود الضفة الغوباألخص التركیز على تأسیس كتل استیطانیة كبرى حول القدس ومحیطھا 

 اآلتي:على النحو  وھيلھا صلة جغرافیة بالقدس التي المحتلة و

 الطوق االستیطاني الثاني)(ومجموعة مستوطناتھا  في شمال القدس " غفعات زئیف " .1

 الطوق االستیطاني الثاني)(وفي جنوب القدس " غوش عتصیون" ومجموعة مستوطناتھا  .2

 الطوق االستیطاني الثاني)( ومجموعة مستوطناتھاوفي غرب القدس معلي أدومیم  .3

 طاني الثالث)الطوق االستی( كتلة مودیعین ومجموعة مستوطناتھا وبین القدس وتل أبیب .4

 الطوق االستیطاني الثالث)(" أرییل" ومجموعة مستوطناتھا  أبیب كتلةوبجوار تل  .5

وفي القدس بدأت الھجمة االستیطانیة ببناء المستوطنات حول األحیاء الفلسطینیة وعلى أطراف حدود 

اء ي لألحیخانقة التوسع العمران "الطوق األول الداخلي" لالستیطان)( البلدیة في القدس المحتلة

 الفلسطینیة 

 " عطروت الصناعیة"  شماالً  .1

2.  ً  وبسغات أمیر  فكتلة النبي یعقوب وبسغات زئی وشرقا

 وشمال غرب القدس رموت وریكس شعفاط  .3

4.  ً   جیلو وجبل أبو غنیم ( ھار حوما )  وجنوبا

 نل"التواز ةرس�����می دینیة یھودیةیة على أس�����س مذھب ةالمتعمدلس�����لطة اإلس�����رائیلیة ا اتقراروكانت 

لوزارات لدراس��ة لجنة المش��تركة للا  (B’Tselem, 1995) لجنة غافنيالدیموغرافي" وض��عت من قبل 

نس��بة بالتكوین النس��بي الدیموغرافي للس��كان  یةس��رائیلوأوص��ت اللجنة اإل، 1973تنمیة القدس في عام 

ف القدس، "خطة سیفیك التحال(  "التحدیدالیھود كھدف سیاسة " لسكانل ٪70الفلسطینیین و لسكان ل 30٪

الص���راعات ھذه وواحدة من  ،وبدأت "حروب " وص���راعات على القدس تنتش���ر. ) 2030القدس ماس���تر 

 الس���یاس���ة  ) . واس���تغلت الس���لطات اإلس���رائیلیة2009,   خمایس���يالص���راع الدیموغرافي في القدس (

سیطرة على ال بموجب توصیات اللجنة سكان القدسعدد  محددة ةالدیموغرافی عرب سكان الللتحكم وال
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رة لذلك یس��ھل على الس��لطات المحتلة الس��یط الحیاة ونتیجةرات مس��اجمیع  األص��لیین فيالفلس��طینیین 

   .الفلسطینیین قلیل من السكانوجود ب الفلسطینیة المحتلة والتحكم باألرض

 المكانيمصفوفة السیطرة والضبط  ركبكم 2017- 1967لقدس لالتخطیط المحلي اإلسرائیلي   3.2

 , Knesset( “على مش��روع قانون " القدس "الكنیس��ت " اإلس��رائیلي البرلمان ص��ادق  1980في عام 

قر إعالن حدود القدس بالحدود ھین من حزب ھتحیاه الیمیني والذي أالذي طرحتھ غیئوال كو  1980)

 Knesset(عاصمة إسرائیلك 1967التي رسمتھا الحكومة اإلسرائیلیة في أمرھا الحكومي في حزیران 

 ویضمن:    1980) ,

 موحدة عاصمة إسرائیل.وكاملة "  "أورشلیم القدس )1

 القدس ھي مقر الرئاسة: الكنیست، الحكومة والمحكمة العلیا.  )2

 األماكن المقدسة في القدس من أي محاولة النتھاكھا أو منع الوصول الحر الیھا. ایةحم )3

 تتمتع القدس  )4

a.  .بأولویة في مشاریع الحكومة التطویریة 

b. میزانیة سنویة خاصة لتطویر المدینة. "أورشلیم القدس"كومة بلدیة تمنح الح 

c.  جسم خاص لتنفیذ ھذه المادة لجنة أوتأسیس 

تش������مل والیة القدس، فیما یتعلق بھذا القانون األس������اس������ي، من بین أمور أخرى، كل من  )5

 یونیو 28بتداء من (إالمنطقة الموص��وفة في ملحق اإلعالن الذي یوس��ع حدود بلدیة القدس 

 ) وفقا لمرسوم المدن.1967

حظر نقل السلطة: ال یجوز نقل أي سلطة منصوص علیھا في قانون دولة إسرائیل أو بلدیة  )6

شكل دائم أو  القدس إلى ھیئة أجنبیة سیة أو حكومیة أو أكانت سواء  مؤقت،ال ب ي أمن سیا

 .نوع آخر مماثل من الھیئات األجنبیة
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وجب قانون أس����اس����ي تص����ادق علیھ أغلبیة أعض����اء إال بم 6و  5 المادتینال یجوز تعدیل  )7

 الكنیست.

للقانون عدم نقل أي ص���الحیات من الس���لطات اإلس���رائیلیة ألي عنص���ر  2001وأض���یفت في عام 

 سیاسي أجنبي. 

 خالصة  3.3

من دولة إس��رائیل وتحت س��یادة القانون اإلس��رائیلي ومخططات االحتالل بما  جزءاً  رس��میا باتت القدس

ن حیث أاإلسرائیلي وقوانین وتخطیطات إسرائیل المختلفة،  1965یط والبناء لعام في ذلك قانون التخط

 :) 2012خمایسي، ( قوانین إسرائیل وتخطیطاتھا تركز على النقاط التالیة

 من السلطة السیاسیة العلیا. ةسیطرال  )1

یا فز الس��یطرة والھیمنة الیھودیة في دولة إس��رائیل، وفرض اعتبارات خاص��ة للیھود جغرایتعز )2

 .منیا ودیموغرافیاأو

ما یتعلق بالسیاسات والتنظیم والبناء ومصادرة األراضي فیفرض الدولة اإلسرائیلیة مصالحھا   )3

 واستخدامھا.
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 الفصل الرابع

 لسیطرة والضبطا لمصفوفة كمركباتللقدس من بدایة االحتالل التغیرات الجغرافیة 

 مقدمة 4

من تض����التي و ،متعددةالفي القدس  المكانيلض����بط مركبات مص����فوفة الس����یطرة واحث ھذا الفص����ل یب

مركبات رئیسیة مرئیة وأخرى غیر مرئیة وھذه المركبات تتجمع في مصفوفة معقدة وتتكاثر مع الزمن 

ر مرئیة واألس��اس��یة ھي عنص��المركبات المص��فوفة غیر جزء من تقلبات الس��یاس��ات اإلس��رائیلیة. فمع و

طالما و ،القدس المحتلة وفرض س���یاس���اتھ علیھاب هوتفرد لتطویل عمر االحتالوالتي تعمل على  الزمن

یاس��اتھا س��ال یوجد حل للص��راع اإلس��رائیلي الفلس��طیني فالس��لطة اإلس��رائیلیة تعمل ما ش��اءت وتطور 

 لصالحھا على أرض الواقع.

وتطویر  ،بدأت باالس���تیطان كمركب أول 1967التغیرات الجغرافیة منذ عام  المص���فوفة فيومركبات  

ویتبعھا الحواجز واالنتفاض��ة  ،واتفاقات أوس��لو كمركب ثالث ،كمركب ثان لطرق والمواص��التش��بكة ا

وجدار الفصل العنصري والمخططات التنظیمیة بما فیھا مخططات  2000الثانیة انتفاضة األقصى عام 

مخطط ھیكلي "ھیكلیة محلیة موض������وعیة وخطط "مخطط المتروبولیتن" لمنطقة القدس ومقترح خطة 

وھم العمود    Stakeholdersلھم المص���لحة المباش���رةمن ومن مركبات المص���فوفة و. "2020 القدس

طة والس�����ل ،والمجتمع المقدس�����ي الفلس�����طیني ،والحیز: المواطن المقدس الفلس�����طینيلدراس�����ة لالفقري 

واس���تخدامات األراض���ي ض���من  ،والقوانینوالمس���توطنین  ،وجمیع مؤس���س���اتھا ،االحتاللیة اإلس���رائیلیة

ً وقد تكون وس���یاس���ات التخطیط والمخططات.  ،المكاني التخطیط ً  المركبات حدثا دث ولكن للح س���یاس���یا

 ةمركبات لتغییر الوض���ع القائم مؤثر ،مما ص���در عن االحتالل والس���لطاتو ،تبعیات على أرض الواقع

ً ومنش��ئة على تطویر ش��بكة الطرق والمواص��الت  مع الدراس��ة في موجودة ھذه المركبات وآخر.  وض��عا

 كیفیة دمجھا كمركب صاحب قرار ومؤثر علیھ.   بیان
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ن شبكة الطرق والمواصالت ھي العمود وجمیع ھذه التغیرات والمركبات تؤثر على دراستنا مباشرة أل

ھذه المعادلة  تبحثحیث  ،في السیاسة والجغرافیا للبلد یؤثر مباشرة علیھماتغییر ي أالفقري ألي دولة و

  فیما بعد بالتفصیل.

  ر الجغرافي والدیموغرافيتغیّ الو االستیطان ألول:ا المركب 4.1

ً  كیلومتراً  46قامت السلطة اإلسرائیلیة بمصادرة  1967بعد حزیران  من أراضي القدس الشرقیة  مربعا

) المص������ادرة ھي ممتلكات 2كم 24.5من المس������احة ( ٪35. )6رقم  ش������كل الیھا فيالمحتلة (المش������ار 

رائیلیة وكانت مخططة كمناطق خض��راء أو مناطق مفتوحة فلس��طینیة خاص��ة ص��ادرتھا الحكومة اإلس��

. )Ir Shalem, 1997( مس�����توطنة داخل خط حدود البلدیة 15واس�����تخدمت فیما بعد لتأس�����یس أكثر من 

 الھدنة خطلأي عالمات  وأزالتمع القدس الغربیة  مباش���راً  اتص���االً متص���لة  مس���توطناتوخلقت س���بع 

ً تقس�����یمأوجدت لتالي باو )5رقم  ش�����كل 1949(الخط األخض�����ر لعام  بین المناطق واألحیاء الس�����كنیة  ا

 لعدم التواص�لض�مان بین المناطق  وفص�لت ،وعدمھأ حض�ريالتوس�ع ال محددة اوحص�رتھالفلس�طینیة 

یھا اإلس����رائیلیة بما ف“ أورش����لیم القدسلص����الح البناء االس����تیطاني في حدود " بلدیة  وذلك ،المس����تمر

 اھتس��مّ وعلى األراض��ي المص��ادرة  مل ببناء المس��توطناتص��ناعیة. وباش��رت الععطروت المس��توطنة 

نس�����بة وكانت . 1967بعد االحتالل  مباش�����رةوكان ھذا أورش�����لیم" األحیاء في س�����رائیلیة "الس�����لطة اإل

لعدم  1967في حزیران  %8من  أكثرآنذاك في القدس الشرقیة المحتلة لم یبلغ علیھ دق االتخطیط المص

دود ال في حطق المحتلة في القدس بموجب القوانین اإلس���رائیلیة إللمنامخططات ھیكلیة مص���دقة وجود 

ولم یكن  1959أن القدس الغربیة كان لدیھا مخطط ھیكلي مص������دق من عام ب العلم مع“أمانة القدس “

 ).Ir Shalem, 1997(  .اآلنمخطط مصدق لغایة أي بعده 

لیم أورش������لمدینة القدس ولبلدیة " الواقع االحتاللي الجدید بھدفتفي ولن ھذه المخططات المص������دقة لم 

" اإلس�����رائیلیة في واقعھا الجدید. ورغم كل ھذا بدأت الس�����لطات اإلس�����رائیلیة بإعداد مخططات القدس

لألراض��ي المص��ادرة في ش��رقي القدس المحتلة لبناء مس��توطنات بموجب قرار األمر الحكومي وض�من 
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 ش��كل( ین التجمعات الس��كانیة العربیةوبالقدس منطقة التوس��عة واألراض��ي المفتوحة والخض��راء حول 

بدایة عھد جدید من بناء تجمعات اس���تیطانیة س���كنیة وص���ناعیة في القدس  1968. وش���اھد عام ) 9رقم 

 . وخصوصا على محیط حدود شرق القدس الشرقیة المحتلة

كانت نھض�����ة البناء االس�����تیطاني الزاحف یض�����من توص�����یل ھذه المس�����توطنات الجدیدة بالبنیة التحتیة 

رة فلسطینیة مصاد شبكات الطرق والشوارع والمیاه والمجاري وجمیع الوسائل الخدماتیة في أراضيو

وخض��راء.  وكانت بدایة ھذه المس��توطنات في وس��ط المنطقة أوزراعیة أمفتوحة  أراٍض بأنھا وص��نفت 

ق طشكول وغفعات ھمفتار والتلة الفرنسیة وجبل سكوبس حیث فصلت مناأرامات  :مستوطناتالمحتلة 

بإخالء الس���كان العرب والمتاجر العربیة من الحي ت  بدأدس المحتلة عن وس���طھا وجنوبھا. وش���مال الق

 بناء الحي الیھودي في القدس ضمن أسوار البلدة القدیمة. وترمیم  تإعادالیھودي حارة الشرف و

وس������یع حیث قامت الس������لطات بت 1972 – 1971نھض عام االس������تیطاني والمرحلة الثانیة في البناء 

 دفنا. ھیحولھا مثل التلة الفرنسیة ومعالالمستوطنات أعاله وبناء مستوطنات 

ولكن الفوج التالي للمستوطنات كان بسیاسة مختلفة حیث أقیمت مستوطنات جدیدة حول محیط القدس 

في ، و 1970لون سنة أمنطقة رامات  ،في شمال غرب القدس ف :لالستیطان "الحلقة الداخلیة" المحتلة

، وتلبیوت في جنوب شرق القدس  1971منطقة جیلو على أراضي بیت جاال سنة  ،ب غرب القدسجنو

وبذلك تم حصر المناطق المحتلة من جمیع . 1972، والنبي یعقوب شمال غرب القدس  سنة   1973سنة 

أسماء یبین  4جدول رقم و السكانیة.جھاتھا وربطھا بالبنیة التحتیة وتوسعتھا الستیعاب ھذه التجمعات 

ضي ومساحة األرا اإقامتھوتاریخ وأراضي القرى واألحیاء التي أقیمت علیھا كل مستوطنة المستوطنات 

 شكلالو 2002ومساحة المستوطنة وعدد السكان والمساكن عام  ) B’Tselem, May 2002(المصادرة 

البلدیة عام  قبل توسع حدود 1991یوضح مواقع المستوطنات في القدس الشرقیة لغایة عام  12رقم 

1993. 
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 2015وعام   2002عام  :عدد المستوطنین والمستوطنات في القدس الشرقیة المحتلة 4جدول 

االسم الحي 
 االستیطاني 

أقیمت على 
 أراضي

تاریخ 
 المصادرة

مساحة 
األراضي 

المصادرة 
 بالدنم

مساحة 
المستوطنة 

 2003عام 
 بالدنم 

سنة 
 اإلنشاء

عدد 
المسكان 

 2002عام 

عدد السكان 
 2002عام 

عدد السكان 
 2015عام 

 8,020 7,867 2108 1968 2019 3345 8.1.1968 العیساویة التلة الفرنسیة 

 11,330 2,948 1153 1968 588 8.1.1968 شعفاط رامات اشكول 

 2,900  1968  8.1.1968 شعفاط غفعات ھمفتار

معالوت دافناه 
 (شرق)

 8.1.1968 485 380 1968 907 3,617 10,340 

 النبي یعقوب
 14.4.1968 بیت حنینا

30.8.1970 

470  

765 

1759 1968 4735 20,250 21,780 

حارة الیھود / 
 البلدة القدیمة

 14.4.1968 116 122 1968 556 2,348 2,960 

 44,980 38,992 8687 1971 2066 4840 30.8.1970  راموت الون

ركس شعفاط / 
 ت شلومورامو

 15,070 8,000 2165 1971  2240 30.8.1970 شعفاط

 14,380 12,591 4299 1973 1196 2240 30.8.1970  تلبیوت شرق

 30,820 27,569 8911 1971 2859 2700 30.8.1970 بیت جاال  جیلو 

عطروت 
الصناعیة 

 والمطار

 30.8.1970 قلندیا

1.7.1982 

1200 

137 

3327 1971 290 10,781  

 ھنوم -بن جي 
منطقة    130 30.8.1970 سلوان

 عامة
 منطقة عامة

 

 باب الخلیل
البلدة 

 القدیمة
منطقة    100 30.8.1970

 عامة
 منطقة عامة

 

منطقة رمات 
 راحیل

في   264 600 30.8.1970 صور باھر
 التخطیط

 في التخطیط
 

    1968    الطور جبل سكوبس

 41,210 17,3647 10799  5468 4400 20.3.80 بیت حنینا بسجات زئیف

ھار حوما (جبل 
 ابو غنیم)

 19,950 - - 1996 2523 1850 16.5.1991 صور باھر

مدینة داوود 
 (عیر دافید)

        سلوان

    1992    بیت جاال جفعات ھمطوس
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:   2003و  2002لعام   4رقم  مصدر المعلومات في الجدول
http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/land_expropriation_statistic 

 ,Jerusalem Statistical Year Book 2017 , JIIS, Chapter III Population: 2015ولعام 
 n.jerusaleminstitute.org.ilhttp://e 

 : مخطط امتداد التجمعات السكانیة في القدس الشرقیة13و 12شكل رقم  ینمخططمع  4رقم یقرأ الجدول 

 

http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/land_expropriation_statistic
http://en.jerusaleminstitute.org.il/
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 1991- 1967أقیمت بین عام  ة التيمخطط توزیع التجمعات االستیطانی: 12 شكل 

 4 رقم جدول مع یقرأ: 

  الباحثرسم وإنتاج المصدر: 
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مطار  بجوارتم إنشاء منطقة صناعیة جدیدة شمال القدس وھي منطقة عطروت الصناعیة  1970سنة 

یا.  ند لدولي في قل قدس ا طات اإلس������راوال یة اس������تولت الس������ل لة على ئیل قدس المحت ناطق في ال عدة م

قیادة المنطقة الوس���طى في قلب بیت حنینا ومعس���كرات أخرى ص���غیرة في جمیع أنحاء ك ،كمعس���كرات

ندیا كان فعاالً  ویس������تقبل طائرات وھو جزء  المناطق. والجدیر بالذكر أن مطار القدس الدولي في قل

وأغلق كمطار مدني عند بدایة  ).4و  3و  2(ص����ورة رقم  ش����بكة المواص����الت في حینھ أس����اس����ي في

والخوف من الھجوم على الطائرات بمخاطرة الن بعیداً ع 2000انتفاض���ة األقص���ى تش���رین األول عام 

 لعسكریةة األمنشإلى اسیطرتھ  وحولتالخفیف بالسالح وضربھا من األرض في وقت االنتفاضة علیھا 

تخدم كمطار للطائرات الخفیفة اإلس�����رائیلیة كمطار بس�����نوات عدة كان یس�����إغالقھ . وقبل اإلس�����رائیلیة

 للرحالت الداخلیة ورحالت األمم المتحدة الخارجیة. 

 

 

 ت السیطرة اإلسرائیلیةحت 2000:  مطار قلندیا المستخدم لغایة سنة 2صورة 
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 ت السیطرة اإلسرائیلیة بالطائرات الخفیفةحت 2000:  مطار قلندیا المستخدم لغایة سنة 3صورة 

 

 ت السیطرة اإلسرائیلیةحت 2000مطار قلندیا المستخدم لغایة سنة  مخطط مقطع: 4صورة 

 إدارة الطیران المدني االسرائیليالمصدر: 
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ربیة الغالناحیة القدس فقط من  منطقة نفوذ الس���لطات اإلس���رائیلیة على توس���عة تص���ادق 1993في عام 

ً  كیلومتراً  124نم (ود ألفن یمس���احتھا مئة وأربعة وعش���ر لتص���بح أي توس���عة في ش���طر  ) بدونمربعا

مساحات المستوطنات زحفت وكبرت وتوسعت بشكل ملحوظ إن بل ، ) 12رقم  شكلالقدس الشرقیة (

تأثرت القدس .  وقد 13و 12رقم  یینشكلالالمخططین في الفرق بین ویوضح  1999و 1991بین سنة 

الش�����رقیة بالمس�����توطنات الجدیدة على أراض�����یھا وقامت المس�����توطنات بفس�����خ االتص�����ال بین األحیاء 

ن غیرھا عمستوطنة فصلت  ةأییبین  مفصالً  جدوالً  الباحث ولقد أعدد الفلسطینیة،والتجمعات السكانیة 

مستوطنة یوجد  ةأییبین لذلك  )، وإضافة5(جدول رقم وأثرت على أي تجمع سكاني مقدسي فلسطیني 

 .)االتصالھذا طبیعة  11رقم  الشكلمخطط وضح یو ( لھا اتصال مباشر مع القدس الغربیة اإلسرائیلیة

سبعین  شرقیة في  سكان في مستوطنات الضفة الغربیة والقدس ال ات القرن یبدایة االستیطان كان عدد ال

 دادازدادت أعھجمة المس����توطنین وات كثرت یالثمانینعقد ) ولكن بعد 4(جدول رقم  الماض����ي ض����ئیالً 

والخط األخض����ر) بس����بب قیام  1948لس����كن في المناطق المحتلة (خارج مناطق إس����رائیل با الراغبین

مالیة الوافز حوأغدقت علیھم الالسلطة اإلسرائیلیة بتشجیع المستوطنین للسكن والعمل في المستوطنات 

 ض قیمة الضرائب للمستوطنین. بما في ذلك تخفیالمشجعة لذلك جتماعیة االسكنیة والو
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 1999 ایةلغأقیمت  ة التيمخطط توزیع التجمعات االستیطانی:   13 شكل

 5و  4رقم ن جدوالالیقرأ مع  

 المصدر: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
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 اخلیة" التي تفصل التجمعات السكانیة الفلسطینیةلدا: المستوطنات "الحلقة  5 جدول

 14و 13یقرأ مع مخطط شكل رقم 

تفصل وتؤثر على األحیاء الفلسطینیة 
 بالقدس

تشكل تواصل مع 
 القدس الغربیة

ھا في موقع
 القدس

 الرقم طنةاسم المستو

 كفر عقب •
 قلندیا •
 مخیم قلندیا •
 رافات •
 عشائر بدویة  •

 1 مستوطنة عطروت الصناعیة شمال  ال

 حزما •
 عشائر بدویة  •

 2 مستوطنة النبي یعقوب شرقي  يشمال ال

 3 مستوطنة بسغات زئیف 

 4 مستوطنة بسغات عومر

 بیت اكسا •
 النبي صموئیل •
 بیت حنینا البلد •
 بدو •
 قطنا •
 القبیبة •
 ت سوریك بی •
 بیت إجزا •
 بیت عنان •
 تجمع القرى شمال غرب  •

 

 

 

 

 

 نعم

 5 مستوطنة راموت  ( الون )  غربي  يشمال

 6 ریكیس شعفاط ( رمات شلومو )  غربي  يشمال نعم عشائر بدویة  •

 شعفاط •
 الشیخ جراح •
 العیساویة  •
شمال القدس من الوسط  •

 والجنوب 

 

 

 نعم

 7 رمات اشكول  وسط 

 8 معالوت دفنا 

 9 التلة الفرنسیة 

 10 رأس العمود  شرق ال راس العمود  •

 11 سلوان وسط  ال سلوان  •

 12 الشیخ جراح/ شمعون الّصدیق  وسط ال الشیخ جراح  •

 أحیاء البلدة القدیمة  •
 سلوان  •

 13 الحي الیھودي  البلدة القدیمة  ال
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بین األحیاء الفلس���طینیة والمس���توطنات في نفس الوقت وفاص���ل تماس خط  أنش���أوجود المس���توطنات ف

اإلس���رائیلیة داخل حدود بلدیة القدس اإلس���رائیلیة. خط التماس الجدید الذي تم إنش���اؤه باس���تخدام قوانین 

التنمیة  لمستوطنات اإلسرائیلیة واقتصارولوائح التخطیط اإلسرائیلیة للموافقة بسرعة على خطط لبناء ا

الحض����ریة لألحیاء الفلس����طینیة التي لیس لدیھا تخطیط معتمد أو لم یتم الموافقة على التخطیط المعد لھا 

والتي لدیھا  كیلو مترا مربعا 45.5وجد. أما األراضي المتبقیة التي لم تتم مصادرتھا والبالغة حوالي إن 

ً فیخص تخطیط إسرائیلي معتمد السلطة معتمدة  ال یسمح فیھا بالبناء ٪40مساحة مفتوحة بنسبة  م تلقائیا

 االحتاللیة قانون مص���ادرة األراض���ي اإلس���رائیلي لالس���تخدام العام للمرافق العامة والطرق والش���وارع

 بیةفي المناطق العر (وھذا اس��تغالل للقانون اإلس��رائیليوتفس��یرھا الخاص لكامل النس��بة المس��موح بھا 

من مس���احة األرض للمرافق العامة إذا كانت للض���رورة  14%40ینص على إمكانیة خص���م حتى الذي 

المناطق المخططة مساحات  داخلیوجد و .)Bimkom ,2009( النسبة)وال یدفع أي تعویضات دون ھذه 

                                                           
دون للمرافق العامة  من األرض الخاصة  %40 وامتالك حتى صیخصیسمح بت 1965قانون التخطیط والبناء  14

 تعویض

 14 باب الساھرة  البلدة القدیمة ال أحیاء البلدة القدیمة  •

 جبل المكبر •
 السواحرة الغربیة •
 السواحرة الشرقیة •
 الشیخ سعد  •

 

 

 نعم

 15 شرق تلبیوت  (أرمون ھنتزیف )  جنوب

 بیت صفافا •
 طبالیا   •

 16 جفعات ھماتوس  جنوب نعم

 بیت صفافا •
 طبالیا  •
 شرفات •
 بیر عونا •
 الولجة •

 17 جیلو  شرقي  يجنوب ال

 صور باھر •
 أم طوبا  •

 18 جبل ابو غنیم) ھار حوما ( غربي  يجنوب ال
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مس����احة مفتوحة. وتعتبر المناطق غیر المخططة "مناطق طبیعیة ك ٪40خض����راء ومفتوحة بما یقارب 

من المساحة الكلیة للقدس  ٪10وبالتالي فإن ما یزید عن  فیھابالبناء للفلسطینیین  السماحدم عومفتوحة" 

  الشرقیة متاحة فقط للسكان الفلسطینیین للبناء.

 

 مخطط توزیع التجمعات االستیطانیة واستمراریتھا مع القدس الغربیة: 14شكل 

 5یقرأ مع جدول رقم 

 یع المعلومات تحت تصرف الباحثالمصدر: جم



86 
 

 الحالي في القدسووضعھا والمواصالت شبكة الطرق تطویر  الثاني:المركب  4.2

س�����كان المدینة حیاة الطرق والمواص�����الت للمقدس�����یین في حیزھم الجغرافي ھو جزء أس�����اس�����ي ل

 جھاتووت اإلس��رائیلیةالس��لطات المحتلة  قبل من . فش��بكة الطرق والمواص��الت المخططةوتنقالتھم

لي في اإلسرائی المكانيمركب رئیسي بمصفوفة السیطرة والضبط ، االحتالل للطرق والمواصالت

وانین من أنظمة وق االحتالل ما یفرض��ھب لمقدس��یین،ل المعیش��یةالظروف  یؤثر مباش��رة علىوالقدس 

 .ضرمنذ بدایة االحتالل ولغایة الوقت الحاعلى أرض الواقع من سیاسات  هذینفما یوإجراءات، و

توحید المناطق المحتلة بلمنظومة اإلسرائیلیة ا قامت 1967حزیران  ي لحربناثال یومالصباح وفي 

وجمع الموارد لص������الح إس������رائیل. فبدایة تم إعادة فتح  1948مع المناطق المحتلة عام  1967عام 

عام منذ فص����لت كانت قد  وإنش����اء طرق وش����وارع جدیدة ،قائمةكانت ش����وارع وطرقات وتأھیل 

ربط لجمیع الحواجز  تزالأخط الھدنة والمناطق الحرام ض��من حدود مدینة القدس و تومح 1948

سكان البلدة الوصول  ،قلجمیع المناطق بدون أي عائ شطري القدس ببعضھا البعض حتى یتسنى ل

حریة التنقل والحركة داخل المدینة  وجدتحیث  ،وتأمین حركة المواص������الت لجمیع أنحاء المدینة

  تحت السیطرة اإلسرائیلیة. الواقعة األراضي  جمیعمع ولجوار مع اویھا، وال ھانھا میبشطر

 المقدس������ةداخل المدینة وإعادة تأھیلھ لفتحھ  ش������ارع القدس الخلیلكانت األولویة واألھمیة بمكان ل

 اراً م لجنوب ویوص��ل أحیاء المدینة من كفر عقب ش��ماالً باالش��مال یربط ش��ارع ش��ریاني  أنھباعتبار

ھرة والبلدة القدیمة (أراض��ي القدس الش��رقیة المحتلة) اببیت حنینا وش��عفاط وباب الس��قلندیا و بمطار

وت والمنطقة الص����ناعیة (أراض����ي داخل حدود القدس الغربیة) یإلى الثوري والبقعة وتلب وواص����الً 

 ً ً ا منطقة ماراألراض�����ي المحتلة في  رابطا . مبیت لحإلى مدینة  واص�����الً  ،لیاس وبیت ص�����فافا جنوبا

من  اً ءجمیع المرافق التجاریة والحیویة كانت مربوطة بش���ارع القدس الخلیل الش���ریاني وكان جزو

ً  ،الرئیس���ي اإلقلیمي 60ش���ارع رقم   ،من ش���مال الناص���رة إلى جنوبھاابتداًء ش���مال إس���رائیل  رابطا

ً  بئر السبعصوالً إلى ووسط نابلس ورام هللا والقدس وبیت لحم والخلیل  عابراً  شارع ان لكو . جنوبا



87 
 

ً  أھمیة مدنیة وعس������كریة لحركة التنقل ش������ماالً  60رقم  وكان تحت إدارة األش������غال العامة  وجنوبا

مال ش�����ربطھ إعادة س�����ھل حركة التنقل بین جمیع المدن الرئیس�����یة بعد حیث  ،اإلس�����رائیلیة بأكملھ

 .)15شكل رقم مخطط ( الضفة والقدس عابراً بجنوبھا إسرائیل 
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 : مخطط تطویر شبكة الطرق والمواصالت ووضعھا الحالي في القدس15شكل 

 المصدر: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
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یغد اإلس�����رائیلیة إش�����ركة وأعطیت  والیھا:وبھذا أعید تأھیل ش�����بكة المواص�����الت في المدینة منھا 

 ،بأكملھ 60مة ش�����ارع رقم االمتیاز لربط الخطوط بین المدن اإلس�����رائیلیة مس�����تخدلحافالت النقل 

خطوط للالرئیسیة الموزعة  -آخر شارع یافافي  -المحطة المركزیة اإلسرائیلیة في رومیما وكانت 

تح إیغد للباص��ات فقط االمتیاز لف ش��ركةوأعطیت اإلس��رائیلیة الداخلیة في القدس والخارجیة للمدن. 

لبلدة اإلى الیص��الھم القدس الغربیة محطة باص��ات ثانویة خارج باب الخلیل لنقل الركاب من أحیاء 

 وبھدف: ،القدیمة

مع س����ائر أحیاء المحتلة ي البلدة القدیمة ف )ربط مس����توطنة الحي الیھودي (حارة الش����رف .1

ود یھالبعد إخراج جمیع المواطنین العرب منھ وإس�����كان القدس الغربیة والذي أعید تأھیلھ 

 . فقط فیھمتدینین المستوطنین ال

 (حائطالمبكى الغربي  وإس������رائیل لحائط ھود من س������ائر أحیاء القدسنقل المص������لیین الی .2

ي ف الیھودي على مدار الس���اعة للص���الة وإثبات الوجودالبراق) لیتس���نى لھم الوجود الدائم 

 القدس العربیة. داخل البلدة القدیمة 

 القدس الحیاة فيإعادة توزیع مركز الحیاة ألھالي القدس الش������رقیة وتوجیھھم إلى مركز  .3

ة المركز وت الصناعییومنطقة تلب ،لتسوقلحیث كان شارع یافا المركز الرئیسي  ،لغربیةا

 ھاتین المنطقتینالمراكز الحكومیة الرئیس������یة توجد في والتجارة. الرئیس������ي للص������ناعة 

البلدیة اإلس��رائیلیة والتي تولت جمیع ش��ؤون مواطني كلمراجعة ھموم المواطن الرئیس��یة 

ة ممتلكاتھا واألوراق الرسمیعلى ستیالءاالاء بلدیة أمانة القدس ولغإالقدس بشطریھا (بعد 

والشرطة (في المسكوبیة شارع یافا) ، مختلفة الوزارات الو، بلدیة االحتالل) قبل من فیھا 

اس���تطاع االحتالل توزیع مركز و برعایة أمور مواطني القدس تحت االحتالل. قامتالتي 

  الجدیدة.ھ أنظارھم إلى مراكز الحیاة الحیاة ألھالي القدس الشرقیة وتوجی
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وشركة إیغد لم تقدم في بدایة االحتالل خدمة النقل لمدن الضفة الغربیة وال لمناطق وأحیاء شرق القدس 

 . امتیازھاومدن بل مرت من خالل شوارعھا لتصل أماكن 

الل من االحتیقدمھ  حیاتھ وربطھا بنفوذ االحتالل ومانمط  ریتغیعلى  فالمواطن المقدس��ي أص��بح مجبراً 

  علیھ دون إرادتھ.  فرضت العیش في الظروف الجدیدة التي مع شى الیتموإلزامیات تسھیالت 

المحتلة مع  الش������رقیة وض������واحیھاخطوط حافالت النقل للركاب داخل حدود القدس  اتامتیازبقیت 

لقدس اإلسرائیلیة في اوزارة النقل  وأصدرت ،قبل االحتاللقائمة التي كانت  العربیة أصحاب الشركات

امتیاز خطوط حافالت النقل للركاب خارج حدود القدس أما و .فقط اتھمخطوط امتیازالجدیدة ل رخص��ھم

 رت أیض��اوأص��د ،قبل االحتالل العربیة الش��رقیة والض��فة الغربیة المحتلة فبقیت مع أص��حاب الش��ركات

في القدس بالتنس������یق مع اإلدارة  وزارة النقل اإلس������رائیلیةلخطوط امتیازاتھم فقط رخص������ھم الجدیدة 

 أصحاب خطوط االمتیاز من مواطني القدس الشرقیة ومواطني الضفة الغربیةوكان العسكریة للضفة. 

ً أرقام ھا تحملحافالت كانتحیث  ،شركات الحافالت المقدسیة وأصحاب ھا صفراء وترخیصإسرائیلیة  ا

ً رخیص��كانت تحمل تفوأما ش��ركات حافالت الض��فة الغربیة  ،القدس  من اإلدارة العس��كریة في بیت إیل ا

باص��ات الخلیل وبیت لحم وبیت س��احور وبیت جاال ورام ك ،ولونھا خض��راء مع اس��م منطقة الترخیص

باص�������ات انفس خطوط وظلت  ...وأریحاهللا ونابلس  فة ل  نوتنقال نتعمالمن ترخیص القدس والض������

فكان التنقل داخل القدس االحتالل. الركاب مس������تخدمة محطة باب العامود للباص�������ات كما كانت قبل 

إلى القدس الغربیة أو المدن للس������فر وإذا لزم األمر  ،بواس������طة الحافالت العربیةمنھا والیھا الش������رقیة 

اس�����تخدام مواص�����الت النقل اإلس�����رائیلیة تحت امتیاز ش�����ركة إیغد مجبرعلى المواطن فاإلس�����رائیلیة 

ة كالباص��ات في إس��رائیل تحت ملكیامتیاز غیرة لتكیس��ات والحافالت الص��وكان لخطوط ااإلس��رائیلیة. 

 . طق معینةا" أي خط خدمة للنقل لمنروتیاألفراد والشركات ویسمونھا "ش
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ما ھو ، كلقدس وضواحیھا حرة وبدون أي قیودالعرب إلى اكانت حركة التنقل لمواطني الضفة الغربیة 

 الص������ناعیةوبدأت الحركة التجاریة وغزة المحتلة والجوالن المحتل وس������یناء المحتلة. لمواطني  الحال

  .اة في مختلف مناحي الحی ى اإلسرائیلیینیرتھا في إسرائیل واالعتماد علترتبط رویدا رویدا مع نظ

رام  :یةلمدن الفلس��طینلباقي ابین المدن الكبیرة المرتبطة بالقدس الش��رقیة المواص��الت خطوط وُوزعت 

زریة وأبو لعیا :بین القرى المحیطة بالقدسو ،والخلیلر هللا ونابلس وبیت لحم وبیت جاال وبیت س�����احو

 :وخطوط داخل القدس، دیس والس�����واحرة الش�����رقیة وض�����احیة البرید وبیر نباال وبیت اكس�����ا وحزما 

لس��واحرة الغربیة وجبل المكبر وص��ور باھر وس��لوان والثوري والش��یخ جراح ووادي الجوز وش��عفاط ا

 . وبیت حنینا وعناتا

ن في جمیع أنحاء فلس���طیوالمواص���الت حریة حركة التنقل ل تجربةس���نواتھ وأولى الل االحتكانت بدایة 

تاریخیة وللتعرف على المناطق وكیفیة تعامل  فة. المواطنین ال كانت فمع إس������رائیل وأجھزتھا المختل

 الباحث فض������من عملقبل االحتالل لدى ش������طري القدس.  نھاأواحتیاجات الطرق للمواص������الت كما 

 وتأھیل ات فكنا نعمل على تجدیدیات والثمانینینھایة الس���بعینفي ص���یانة ش���وارع القدس كمھندس بلدیة ل

 فقط. المقدسیة ضمن األحیاءجدیدة الشوارع وفتح شوارع 

في القدس الش��رقیة  1968عام  منذبل بدأ مش��روع االس��تیطان الزاحف علیھ ولم یبق الحال على ما ھو 

إلس�����كان الیھود المھاجرین في المناطق اریع إس�����كان بناء بكثافة مش�����العلى األراض�����ي المص�����ادرة و

 خمةض� بنیة تحتیة إنش�اءھذه الھجمة االس�تیطانیة ت تبعوفي القدس الش�رقیة.  )9 رقم ش�كلالمص�ادرة (

ستوطنات تصر على مقفالبنیة التحتیة وتطویرھا لم تللوصول للمستوطنات وضمن أراضیھا المصادرة. 

انت لھا كالقدس في الض����فة الغربیة والتي ب ةمحیطالت المكوكیة القدس الش����رقیة بل امتدت للمس����توطنا

ش��مال القدس " غفعات زئیف " ومجموعة مس��توطناتھا وفي جنوب القدس  فيیومیة  روابط وامتدادات

 ومجموعة مس��توطناتھا"  معلي أدومیم"القدس  ش��رق" غوش عتص��یون" ومجموعة مس��توطناتھا وفي 

 .)16رقم شكل مخطط (
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دن لمالرئیس����ي ل والمركزلجنوب إلى االطرق للوص����ول من الش����مال ة القدیمة للقدس محور البلدكانت 

ً )  17رقم  ش�����كلمخطط (الفلس�����طینیة  یخدم مس�����توطنات جنوب  60كان طریق رقم  فمن الخلیل جنوبا

عتصیون مارة بوسط مدینة الخضر ووسط مستوطنات الخلیل وكتلة مستوطنات غوش  االضفة بما فیھ

م وقبة راحیل والطنطور وكنیس�������ة دیر مار الیاس عابرة ش�������ارع الخلیل في حي البقعة مدینة بیت لح

) إلى محیط أس��وار القدس القدیمة مارة بش��ارع الس��لطان س��لیمان متفرعة 1948الش��مالي (حدود القدس 

 90لش��عبتین األولى للش��رق نحو كنیس��ة الجس��مانیة وراس العامود والعیزریة باتجاه أریحا وش��ارع رقم 

ً  ش��ماالً  مارة بوس��ط ش��ارع ص��الح الدین أمام  للبحر المیت وإیالت ولفرعھا الثاني ش��ماالً  لطبریا وجنوبا

 القدس حول 1977 والمستوطنات واإلسرائیلیة الفلسطینیة السكانیة التجمعات توزیع: 16 شكل

 المصدر: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
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فندق األمریكان كولوني في الشیخ جراح وفندق األمباسادور واصلة إلى مشارف وادي الجوز (ویمكن 

التلة و لمس����توطنات الوس����ط ز) ومن ثم ش����ماالً والوص����ول للجنوب عابرة المنطقة الص����ناعیة لواد الج

في  فرعة إلى المس���توطنات الش���مالیةتش���ارع الرئیس���ي في قریة ش���عفاط وبیت حنینا مالالفرنس���یة والى 

 ً ً  القدس غربا بسغات زئیف والنبي یعقوب مارة بضاحیة البرید والرام واصلة إلى مدخل  راموت  وشرقا

 ً ان قیة المحتلة. فكقص��ى حدود القدس الش��رأحیث مس��توطنة عطروت الص��ناعیة ش��مال  ،بیر نباال غربا

وس���ط بو ،عبر مخیم قلندیا وكفر عقب والبیرة ورام هللا الوص���ول إلى المس���توطنات في الض���فة ش���ماالً 

ثم  60إلى مس���توطنات بیت إیل ونابلس وجنین عبر طریق رقم الواص���ل ش���ارع نابلس یمتد ش���وارعھا 

ش��مال غرب القدس عابرة  مفرق الرام بیر نباال الطریق إلى مس��توطناتكان إلى الناص��رة والش��مال. و

في  عبر قرى محافظة القدس العربیة غفعات زئیف واصلة مستوطناتبیر نباال والجیب إلى كتلة وسط 
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 ً ص���لة المس���توطنات غرب رام هللا اتل أبیب وحتى محیط الرملة واللد إلى  الض���فة الغربیة المحتلة غربا

 في طریقھا. 

 

الطرق والمواصالت والنقل للشمال والجنوب والشرق  فالقدس كانت حلقة الوصل ومركز توزیع شبكة

المواص�����الت لألحیاء في س�����بل القرى العربیة المحتلة موزعة  وس�����ط مراكز والغرب وطرقھا العابرة

لقرى العربیة والمس����توطنات االحتاللیة الیھودیة خارج محیط بلدیة القدس. االقدس الش����رقیة والغربیة و

طریق  ) مس���تخدمة17رقم  ش���كلمخطط ( للطرق والمواص���الت اً مركزمنھا ص���نعت  وجغرافیة القدس

س في القد رئیس��ي للطرق والمواص��التالش��ریان البص��فتھ  ھاوض��واحیالقدس العابر ش��وارع  60رقم 

 ومركز توزیعھا البلدة القدیمة 1992طرق القدس الشریانیة لغایة  ع: توزی17 شكل

 المصدر: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
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ً ك. واعتبر وضواحیھا ً  طریق إقلیمي بالرغم أن ھذا الطریق كان مستخدما ة عبر القرون الماضی تاریخیا

شریان الطرق ھو شریان التجارة اعتبر وبذلك فقد  )لعھد الرومانيأنشأت من ا أغلبیة مقاطعھ أصالً و(

 ومن الممكن تسمیتھ مركز ،رعرع حركة النقل والمواصالت عبرهتتحیث  ،واالقتصاد للمنطقة بأكملھا

كانت حرة بالمواص����الت العامة والخاص����ة العربیة واإلس����رائیلیة الحیاة للقدس. فحركة الس����یر والتنقل 

االحتالل  تحتالواقعة وغزة و الجوالن وس��یناء الغربیة ھل الض��فة ألاإلس��رائیلیین وجمیع لللمقدس��یین و

ن یستخدم مكان  مطار اللد (مطار بن غوریون)أن لجمیع المناطق عبر القدس بدون قیود تذكر وحتى و

  .المجتمعفئات قبل جمیع السكان و

ً و وس��ط القدس الش��رقیة وخارج حدود على جمیع أنحاء محیط و بعد بناء المس��توطنات الموزعة جغرافیا

نش���أ على یخر آ نوعي تجاري واقتص���ادي وحركة س���یر وتنقل حركة انتعاشش���ھدت القدس ومحیطھا 

في ھذه الكولونیات المس������تمر حیث البناء من خالل األحیاء العربیة لمس������توطنات المؤدیة لطرقات ال

ض البع عتبرھااوالمسارات ھذه في حركة تجاریة لمستوطنات فنشأت ھذه األموال للالمستعمرة وضخ 

 مرّ فإذا اس�����ت ".ةومؤقت ة"انتعاش كاذبحركة انتعاش جدیدة لالقتص�����اد الفلس�����طیني ولكنھا كانت حركة 

شراء احتیاجاتھ  وجلبتلك الطرق انتعشت التجارة فیھا تعبور المستوطنین من  متاجر ن مالمستوطن ل

سار المستوطنین من طریق إلى آخر ولم یستخدم وإذا حولت السلطات م، مواد البناء والمواد الزراعیة 

ألن زبونھا األس��اس��ي ھو أبوابھا ،المتاجر على الطرق األولى تغلق  ا یعني أنالمس��توطنون الطرق فھذ

 والج��دوى ،ھ��ذه المت��اجرلتتوقف حرك��ة التج��ارة  أو فتتقلصلم یعبر وإذا طریق الالمس������توطن ع��ابر 

ن مزمن مرور المس��توطنین إذا ما قورنت بوغیر مربحة  االقتص��ادیة الس��تمراریتھا قد تص��بح ض��عیفة

ً نوفكانت الس���لطة اإلس���رائیلیة المحتلة في ھذه الطرق والمس���ارات تحس���ن البنیة التحتیة . أمامھا من  عیا

تمكن لیتعریض الطرق والشوارع على حساب المواطنین العرب وأراضیھم وممتلكاتھم تحسین وخالل 

خوف أو تحفظ من قبل ھناك اتھم للعمل والس������كن ولم یكن وص������ول إلى مس������توطنالمس������توطنون من 

لس����كانیة إلى التجمعات ا المس����توطنین ودخولالعربیة المس����توطنین واإلس����رائیلیین للتنقل بین المناطق 
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اھرات ظففي بعض األحیان تكون إض��رابات في الوس��ط الفلس��طیني كم .في تنقالتھم العربیة الفلس��طینیة

اھرات وقف ھذه المظبالجیش یقوم ن س������رعان ما ولكلمحتل بالحجارة االحتالل ومقاومة جنود ا ض������د

 أنك ن من مراكز التجمعات الس���كانیة الفلس���طینیةومر المس���توطنیو إلى حالتھ الطبیعیةرجع الوض���ع یف

  شیئاً لم یكن.

رائط خ إعدادات بالعمل على یات والثمانینیوبدأت س������لطة التخطیط اإلس������رائیلیة في نھایة الس������بعین

ات إقلیمیة وقطریة ومحلیة لتغییر الواقع واستیعاب تكبیر المستوطنات في الضفة والقدس آخذة وتخطیط

ً  بعین االعتبار التواص���ل الكامل بین المناطق اإلس���رائیلیة ش���ماالً  ً  وجنوبا ً  وش���رقا قدس تم وفي ال. وغربا

قطع ربط با ھدم ھدفمن الطرق وتوابعھا لتخشبكة  استخدام التخطیط اإلقلیمي والقطري والمحلي إلنشاء

طرق توّسع فمنعت شبكة ال االستیطاني.على حساب التواصل اإلسرائیلي  ببعضھا الفلسطینیة األراضي

وتطّور القرى واألحیاء الفلسطینیة، وحاصرتھا، وضبطت حركة سكانھا، وفصلت القدس عن محیطھا 

ّسمتت االرتباط بین أحیاء القدس وضواحیھا ببناء حالبیئي والطبیعي. ففكّ  ھا ءأحیا واجز انضباطیة وق

مخطط ( "3. وھذا التخطیط ظھر في مخطط الطرق اإلقلیمي "تاما محص������ورة وجیوب إلى كانتونات

. 1976ص��ودق على ھذا المخطط األس��اس��ي س��نة حیث  الس��نین،على مر مع تعدیالتھ  )10رقم  ش��كل

ذلك ائیلي في كرة التخطیط اإلسرولكن المواطنین الفلسطینیین في القدس والضفة لم یفھموا ویستوعبوا ف

 فھیئة التخطیطحینھ.  لالعتراض القانوني فينھ وض������ع أ باألحرى بالرغمالوقت ولم یدركوا وجوده 

 یھة علسنوات أو عقود بعد المصادقبینھما ن واإلسرائیلي تخطط وھیئة أخرى تنفذ وعند التنفیذ ربما یك

 الاألوان قد فات على االعتراض وعندھا یكون  وقدأثناء التنفیذ بدأ المعارض�������ة على المخططات وت

 .  وال تعدیلعن المخططات  رجوع

ات إص���دار المخططإعداد وبدأ تنفیذ البنیة التحتیة للش���وارع والطرق ینمو بالتوازي مع  1977 عامي ف

من طرق  تعدیالتھ، ابتداء" مع 3في مخطط الطرق اإلقلیمي "تاما على أس������اس التخطیط للبنیة التحتیة 

سبعیناخل الخط األخضر. د لتفافیة إبدأ تنفیذ شوارع وطرق من القرن الماضي ات یات والثمانینییففي ال
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)Bypass Roads ( ة الفلس�����طینی المدنمتخطیة وملتفة عن مراكز بموافقة وزارة الدفاع اإلس�����رائیلیة

 الحجارة األولىانتفاض���ة  انطالقة بعد 1987بعد عام والطرق االلتفافیة  ذروة إنش���اء الش���وارعوبلغت 

توطنین المس الھادفة أوالً إلى إبعادوأسرعت السلطات اإلسرائیلیة المحتلة بتنفیذ خططھا  (كمحطة أولى)

بذریعة "أمن المواطنین اإلس������رائیلیین" وباألخص الیھود وتعطیھم ثانیا عن مراكز الحیاة الفلس������طینیة 

تحت حین الرازالفلسطینیین األصلیین  السكانوالمواطنین  مسارات مختلفة مفصولة كلیا عن مسارات

) فمثال طریق القدس رام هللا Halper, Younan, 2009( بدایة الفص����ل العنص����ري وكانت ھذهاالحتالل 

الش���ریاني بین ش���عفاط وقلندیا كان الطریق الرئیس���ي الذي یربط القدس بالش���مال واس���تبدل ھذا الش���ارع 

 ،بطریق التفافي رام هللا ھن وربطیتخدام المس������توطنالس������ ة)بلدی( طریق تابع ال 1بطریق التفافي رقم 

 ،لسطینیینالفالمحلیین  نلسكالاستخدامھ وأصبح  وظیفتھ الشریانیة إلى شارع محليوغیرت السلطات 

نیة وثالثھا خط فاصل بین األحیاء الفلسطی. لطرق االلتفافیة المعدة لھمااستخدام إلى المستوطنون ُحول و

نات أو جزر ص����غیرة یمكن فص����لھا أو تس����كیرھا بس����ھولة والتحكم بھا عند مكونة كانتو ،الفلس����طینیة

 ینوص���ول المس���توطنین إلس���رائیل عابر ورابعھا .األخرىالض���رورة وبدون توقف الحیاة عن الجزر 

من النس��یج  اً مس��ار حتى تبقى المس��توطنات جزء أقص��رالخط األخض��ر بدون أي إعاقات وحواجز وفي 

ي فعدم عبور الفلس������طینیین بحافالتھم وخامس������ھا  ،انفرادعلى ة الحض������ري اإلس������رائیلي ولیس قائم

 أت أعدادھمبدفبھذا ش����عر المس����توطنون بأمان مزیف و ،والطرق الرئیس����یة المؤدیة لھا المس����توطنات

 . الھجرة الداخلیة من إسرائیل للمستوطناتوبدأت  تكاثرفي المستوطناتت

 اتفاقات أوسلو :لثالثا المركب 4.3

 ألولى عاما إنش��اء الس��لطة الوطنیة الفلس��طینیة واتفاقات أوس��لوحدث للفص��ل فكان  لث االث ركبأما الم

من مساحة  % 18 حیث سلمت إسرائیل لمنظمة التحریر مناطق "أ" 1995الثانیة عام  سلوووأ 1993

ً  كیلومتراً  1044(ما یعادل الض�����فة الغربیة  ة الفلس�����طینیتحت الس�����یطرة المدنیة واألمنیة لتبقى ) مربعا

ً  كیلومتراً  1276من مس�������احة الض������فة الغربیة (ما یعادل  %22ب" “ومناطق  لكاملةا حت ) تمربعا
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مس����احة من  %40ً مجموعھا ما یعادلاإلس����رائیلیة ( الفلس����طینیة واألمنیةالس����یطرة المش����تركة المدنیة 

ً  كیلومتراً  2320الض����فة الغربیة  ً مر كیلومتراً  3480(ما یعادل من مس����احة  %60والباقي  )مربعا ) بعا

ال ھذه االتفاقات فتحت المجو. مناطق "ج" تحت السیطرة المدنیة واألمنیة اإلسرائیلیة الكاملة تاعتبرو

 ووقف التطویر والدعم واالس����تثمارات فیھا وتحویلمناطق الس����لطة الفلس����طینیة  بإخالءلإلس����رائیلیین 

" إلنشاء خلق أمر واقعلرھا "تكبیرھا وتطویوالضفة الغربیة للمستوطنات  من االستثمارات االسرائیلیة

تیطانیة غفعات كتلة اس��� حول القدس: ش���ماالً في الدائرتین االس���تیطانیتین الثانیة والثالثة كتل اس���تیطانیة 

 تش���ملس���زئیف وجنوبا كتلة اس���تیطانیة غوش عتص���یون وش���رقا كتلة اس���تیطانیة معلي أدومیم والتي 

تل االس������تیطانیة تس������تخدم القدس كمركز حیاتھا .  وھذه الكالثالثة مودعین ش������ماالً  والدائرة E1منطقة

 تھانیبویس����تخدمون لمس����توطنات أقرب مدینة لالقدس  القدس وجغرافیاف .ومواص����التھا تنقالتھاومركز 

ھودیة الص����لة الیذات متدین ط الیھودي الیمن الخلھي والقدس حول أیض����ا الكتل االس����تیطانیة و التحتیة

ً بالنس���بة لھا  وص���ول للقدسإن الكى وبالقدس وحائط المبالتي ترتبط الدینیة  ً  حتمیا یجب أن یمر و ویومیا

 4في جلس�����ة لجنة االعتراض على طریق رقم  1992عام  اً حاض�����ر ان الباحثدون أي عائق. كبأمان 

 أكثر منفي الجلسة  اً وكان حاضر، بیت صفافا الذي یعبر ) 50رقم دة بیغن اطریق جاآلن سمي الذي (

جنة لل السماع اعتراضھم على الطریقفي القدس الغربیة  الیھودي رمخمسمائة شخص من حي بیت ھك

 ،ولم یحضر ویعارض على الطریق إال خمسة أشخاص فلسطینیین من سكان بیت صفافا االعتراض ،

 فرایم كحیال المس���ؤول عن ملفأولقد لفت نظري عندما وض���ح نائب رئیس بلدیة االحتالل في الجلس���ة 

ئبالتنظیم  نا یة سیرئ و لد ب  الب نذاك  یة آ لد یك رئیس الب یدي كول عابأت رة ن الطریق ھي طریق إقلیمي 

تل لوص��ولھم ل والخلیل من غوش عتص��یون وس��تخدم " المس��توطنینأراض��ي القدس الش��رقیة والغربیة 

ور ض���من ذاكرة الباحث في ح(مواطني الدولة" ومن وھم أیض���ا إس���رائیلیین  ،أبیب خالل س���اعة من الزمن

ث االتف��اق��ات ب��دأ التغییر الج��ذري في مركب��ات ش������بك��ة الطرق ونتیج��ة ح��دو .)1992 ع��ام االجتم��اع في

 .والسیطرة االحتالليوالمواصالت مما خلق مركبات جدیدة في مصفوفة الضبط 
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 : الحواجزالرابع المركب 4.4

حین قررت الحكومة اإلس�����رائیلیة إقامة نقاط عبور على  1996كانت في آذار للفص�����ل  الرابعالمركب 

وتتحكم القوات اإلس������رائیلیة المحتلة في ھذه النقاط  والقدس. التماس في الض������فة الغربیة طول منطقة

، وتكون بمثابة ) 6و  5(صورة رقم  وتسمى نقاط التفتیش (أو المعروفة باللغة العبریة باسم "محسوم")

طرق لا جمیعفیھ لقت غأإس������رائیل في الوقت الذي القدس وإلى النقاط الوحیدة لدخول الفلس������طینیین 

 . وسائل مختلفةوبوسائط  البدیلة األخرى

 

 1996صورة من وحولھا ماس في القدس : إقامة نقاط حواجز وعبور على طول منطقة التّ   5صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 
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 نقاط حواجز في القدس إقامةعلى تحذیر : الفتات 6صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 

لألحیاء الفلس����طینیة داخل بلدیة القدس اإلس����رائیلیة من الض����فة الغربیة إلى  الفیزیائيوقد أدى الفص����ل 

غربیة ، نتیجة اإلغالق العام للضفة الوأھل غزةلضفة الغربیة فصل الفلسطینیین المقدسیین عن سكان ا

س������كان الض������فة ال یمكن دخول  . ومنذ ذلك الحینبعد اتفاق أوس������لو األول 1993وقطاع غزة في عام 

ھذا  . عرقلمن الس����لطات اإلس����رائیلیة القدس دون تص����ریح خاص حاملي الھویة الفلس����طینیةالغربیة و

س��ط بأونزع  والحقوق األخرى المرتبطة بھوالمواص��الت والطرق نقل حریة التفي اإلجراء بش��دة الحق 

ش��مالھا والعبور والتواص��ل بین جنوب الض��فة الغربیة عطل و تنقلالوحریة في الحركة حقوق المواطن 

صالت العامة والموا وتم توقیف تصاریح ورخص الحافالت القدس.الطریق الرئیسي الذي یمر عبر  في

مركبات فلس������طینیة خض������راء ومنعھم من اس������تخدام خطوط امتیازھم التي  حاملة أرقام رخص العامة

اس���تثمروا فیھا خالل العقود الماض���یة للوص���ول إلى محطة باص���ات باب العامود والقدس وض���واحیھا 

یة. داخل حدود الضفة الغربوالتفتیش حول القدس  ونقاطعابر مال إلىلوصول على اتصر تصریحھا قاو

ك ، جراء ذلالفادحة بالخس���ارة االقتص���ادیة لفقدانھا امتیازاتھا ومنیت ات الباص��� اتش���رك ةوبدأت معانا

ً  التنقلالمقدس���ي في المواطن  ةامعانازدادت و المواطن الذي بحوزتھ تص���ریح للدخول إلى  وخص���وص���ا

افالت حتوقفت  .إلى أجزاء عدةشبكة المواصالت ع یقطتووبھذا تم الفصل الحضاري . القدس وإسرائیل

لخلیل ورام هللا وبیت لحم وبیت س���احور وبیت جاال ونابلس وخطوط اكدس وبلدان الض���فة النقل بین الق
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 ،لى إس��رائیلإوالخاص��ة من وفة العمومیة ض��نقل العمال بواس��طة حافالت وس��یارات الوص��ارت أخرى،

ً على كاھل المواطنین عب ووض��ع ً إض��افی ئا وھذه اإلجراءات من المعاناة والخس��ارات المالیة اإلض��افیة  ا

 . یید حركة التنقلقتل ضافةباإلضربة قاصیة لالقتصاد الفلسطیني ت وجھ

وانتاب األحوال  قطاع المواص����التوش����ل  ،اإلغالق والحص����ار على القدسُطبق  وبین لیلة وض����حاھا

یة  مدن بل فراغ ال ھد من ق حل یوجد في األفق  واللم یع مل من  بارقة أ ھا راعٍ من وال وال من   ،یرعا

ش��عب متطلبات الوس��د الفراغ  ءللمالتدخل بإمكانھا یكن  ولمفي ص��باھا زالت ما والس��لطة الفلس��طینیة 

ا المتفق تحت س��یطرتھ تلكون المش��اكل في مناطق لیس�� وتلبیة احتیاجات فرع المواص��الت ،الفلس��طیني

اقعة الومناطق الحض��اري في الجتماعي وواالمني األ انفلتالفراغ والوأص��بح .  مع الجانب اآلخر اعلیھ

حی��ث أن قوات ، لحواجز التي خلقھ��ا االحتالل وبین من��اطق الس������لط��ة الوطنی��ة "أ" و"ب" بین ھ��ذه ا

مناطق و من جھة بین الحواجزفي المناطق الواقعة في محیط القدس االحتالل رفعت مسؤولیاتھا المدنیة 

ا ھوقوات أمنھا وأجھزتلیس للسلطة الوطنیة فوبموجب اتفاقات أوسلو من جھة أخرى ، السلطة الوطنیة 

ھذه ي فتدخل تأجھزة الشرطة اإلسرائیلیة وأجھزة البلدیة لم كما أن . التدخل في المناطق خارج سلطتھا

غیر مؤمنة وأض���حت  س���بات، كاملة فيھذه المناطق  تھا تجاهواض���عة مس���ؤولیا "،المناطق "المتروكة

 ً   ین وآخر.الفلسطینیین بین ح المواطنین العتقالإال تدخلھا لكانت قوات األمن وما  مدنیا

وھو طریق بدیل غیر مؤھل للس���فر إلى تحویل جمیع حركة المرور إلى طریق اإلغالق وقد أدت خطوة

تخدام وھوالس ،العیزریة والعبیدیة جنوب بیت لحم واصالً  المدینة،إلى الشرق من الذي یقع  وادي النار

منطقة القدس والمناطق وقد منع دخول الس�����یارات الفلس�����طینیة إلى  جمیع الحافالت بدون اس�����تثناءات.

 توإعاقة حركة النقل والمواصالاإلسرائیلیة، مما أدى إلى فصل حركة المرور الفلسطینیة واإلسرائیلیة 

وعدم دخول اإلس��رائیلیین للمناطق الفلس��طینیة بعد س��ن قانون المنع لھم ومنع نقل البض��ائع  لفلس��طینیینل

سلع بكل حریة   منععلى الطرق لل تحذیریة ة ووضعت الفتاتبر ھذه الحواجز إال بتصاریح خاصعوال

 .)7(صورة رقم  بھذا الخصوص
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 قبل المعابر ونقاط التفتیش : الفتات تحذیر الفصل العنصري 7صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 

 

ناطق "المتروكة" ون الفلس������طینیوخذ المواطنأو قاط التفتیش في الم ئة الفراغ حول الحواجز ون ن بتعب

 إنش��اء فلتان مدني وأمني وفتحفي وس��اعد الحص��ار  ،حس��ب معرفتھم وقدراتھمببتدبیر أمورھم الیومیة 

تطاعة أن باسحیث وتنتشرفي فرع المواصالت. فظاھرة الفوردات بدأت تنمو عمل غیر قانونیة أبواب 

یقتني حافلة ص��غیرة تحمل س��تة إلى عش��رة أش��خاص (ش��احنة أن الھویة المقدس��یة  أي س��ائق من حملة

المقدس���یین ) ویس���تخدمھا كوس���یلة نقل للركاب Ford Transit Van كانت المش���ھورة ترانزیتفورد 

 في محیط القدس ش���ماالً  المنتش���رة من القدس إلى الحواجز، ي الض���فة یالتص���اریح من فلس���طین وحاملي

 ً ً  وجنوبا ً وغ وش����رقا ً  ربا على األقدام عابرین نقاط التفتیش وراكبین في فوردات  وبعد ذلك یمرون مش����یا

. والسلطات اإلسرائیلیة في بدایة األمر شجعت ھذه الظاھرة أخرى للوصول إلى مناطق السلطة الوطنیة

التي تحمل أرقام ص������فراء توقف الفوردات وأص������حابھا عن العمل. وأیض������ا كانت الفوردات حتى ال ت
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یة إس������رائی قل العمال من ول یل. إتن ً ت فراغمألوظاھرة الفوردات لى عملھم في إس������رائ بّ كبیراً  ا ت ول

ووض���عت معاً وأض���عفت االقتص���اد الوطني لمواطني القدس والض���فة  ،بل مس���اوئھا لحظیةاحتیاجات 

 خیصارعدم وجود تتھم بس���بب احیعلى كبیر  الفلس���طینیین مس���تخدمي وس���ائل النقل البدیلة تحت خطرٍ 

ان كو .ش������ركات التأمینقبل الحوادث من  یعني عدم تغطیةمما  ،ت القدس لنقل الركاب باألجرةلحافال

ً من الركاب ممكن بالسیاقة لنقل أكبر عدد الحافالت متھورین  وسائق سباب ألو ىوصوبالسرعة الق یومیا

راء نمر صف ذاتالفوردات بعد الحواجز في منطقة الضفة وكانت أغلبیة كثیرة أخرى ال مجال لھا ھنا. 

بدون تأمین  وأمرخص��ة أنھا غیر أو ةإما مس��روقة أو مش��طوبة ولیس لھا أوراق رس��میف ،وغیر قانونیة

تس������تخدم كوس������یلة نقل في المناطق كانت بل ال  لھا، ىیرثالھیكلیة  وحالتھا ،وراكبیھاعلى المركبة 

فیلجأ  أمامھوس���یلة  أس���ھلوعملھ لكونھا أطر للوص���ول إلى موقع س���كناه ض���ألن الراكب م "المتروكة"

  إلیھا.

 وتسییرھا وكانوقت من الزمن كان لھذه الحافالت منظومة عمل ورجال یتحكمون بتنظیمھا ذلك الفي و

ألنھا تعود علیھ وعلى اقتص�����اده والمجتمع الفلس�����طیني یس�����تخدم ھذه الوس�����یلة ویض�����خ فیھا األموال 

تش��ار في على االنات ومنظمي حركتھا بالنفع،حتى قامت الس��لطات اإلس��رائیلیة بتش��جیع  س��ائقي الفورد

وأجبرت  ،ظاھرة غیر القانونیة دون أي عائد على االقتص�����اد الفلس�����طینيالش�����وارع ، وقد انتش�����رت ك

عن العمل على التوقف  ةظاھرة الفوردات العدد الكبیر من ش������ركات الباص�������ات والمركبات العمومی

 .  لصواألحسب إلیھم  كانت تقدم  عن المواطنین حیثتھم خدموحجبت  
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 2002الحواجز الترابیة عام  والحواجز العسكریة ونقاط التفتیش أحاطت القدس وحول محیط القدس :  18شكل 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 

 

مطار  ) في18رقم  شكلمخطط ( ونقاط تفتیش أحیطت حدود بلدیة القدس اإلسرائیلیة بحواجز عسكریة

العیزریة ووالنبي ص���موئیل وبیتونیا وض���احیة البرید وحزما وأبو دیس  )عطروت(قلندیا ومفرق قلندیا 

وأما داخل حدود بلدیة القدس وفي شوارعھا نصبت حواجز والخضر والولجة.   )قبة راحیل(وبیت لحم 

وباب  جدیدوباب ال باب الخلیلفي خل البلدة القدیمة للقدس مدخل شارع یافا ومدا دائمة ونقاط تفتیش في

المكبر والمص���رارة بحجة األمن للمواطنین اإلس���رائیلیین جبل الس���اھرة وباب العامود وباب األس���باط و

ً  وإعاقة حركة التنقل للفلس���طینیین مما ش���كل فص���الً  عن القدس من مناطقھا الطبیعیة في المدن  واض���حا

االقتصادیة واالجتماعیة والمعیشیة للمقدسیین سكان القدس المناحي  تلك تدھورالفلسطینیة، ونتیجة لذ

من  التيوالمؤقتة  ارة ونقاط التفتیشیّ الحواجز الطّ نص������بت و.  وكان لھا تداعیات خطیرة األص������لیین

األمر الذي أدى إلى  .وفي أي مكان داخل طرقات المدینة ،ممكن نصبھا في أي وقت بدون سابق إنذارال
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ھذه الحواجز حول الخط حیث حركة الفلس������طینیین والس������یطرة على تنقالتھم على القیود ة زیاد قام  ت

األخض��ر ومس��توطنات القدس المحتلة لمنع الفلس��طینیین من التحرك نحو األحیاء اإلس��رائیلیة في القدس 

یین في ئیلعلى الحیاة الیومیة العادیة وتش�����كل عائقا أمام حركة الفلس�����طینیین واإلس�����راس�����لباً تؤثر مما 

 محیطھا. 

إقامة عشرات الحواجز ونقاط التفتیش المؤقتة خالل األعیاد المسیحیة واإلسالمیة خاصة في  توأصبح

س����لوك مس����تمر لقوات األمن اإلس����رائیلیة المحتلة البلدة القدیمة ومحیطھا (في منطقة الحوض المقدس) 

كما أن ش������وارع البلدة   اتجاھاتھم.ھم وتحدید أعداد لمنع الفلس������طینیین من الدخول إلى أماكن عبادتھم

ص���لین لمأمام ایغلقون الش���وارع حیث وبطش���ھا، من وحش���یة نقاط التفتیش  القدیمة خالل األعیاد لم تنجُ 

 مما یجعلھم یعانون منویمنعون الس���كان من حریة التنقل، س���كان أحیاء البلدة القدیمة وأمام حركة تنقل 

 وأما في .األمن المحتلة قواتالمتكررة لحواجز القات وغالاإلبس���بب منازلھم إلى لوص���ول اص���عوبات 

شوارع المؤدیة للبلدة القدیمة حول منطقة الحوض المقدس من الثوري إغالق األعیاد الیھودیة یتم  لى إال

، في الوقت الذي تس���ھل وتیس���ر قوات االحتالل حركة لش���یخ جراح ومنع حركة التنقل الحرة للس���كان ا

ئات األالف  مة وحائط المبكى المس������توطمن م قدی لدة ال حافالت المنظمة للب بال قل الحر  نین الیھود للتن

 واإلص����رار على ،ومحیط القدس وتس����ھیل الوص����ول للیھود بجمیع الوس����ائل لكي تثبت یھودیة القدس

لى عتش�����جیع ویلقون العلى القدس یھودیة ھجمة ھذه األعیاد الیھودیة بالنس�����بة لھم وتكون  ،لتھاأس�����رأ

 .من السلطات اإلسرائیلیةال إلیھا واإلقبزیارتھا 

ارع خنادق في مداخل الشوالوحفر الترابیة والسواتر وقامت قوات األمن اإلسرائیلیة باستخدام الحواجز 

األحیاء الفلس���طینیة داخل منطقة ق في داخلھا تطوّ لخلق حواجز وش���بكة ھذه التدمیر الس���كنیة لألحیاء وا

س���رائیلیة إلعادة توجیھ حركة المركبات والمش���اة إلى طریق لس���لطات اإلتقوم بھا ا وھذه ظاھرةالقدس 

 د علیھاجاوالترابیة لم تتالحواجز ھذه لحي الذي تتواجد فیھ قوات األمن اإلس������رائیلیة دائما. لواحد فقط 

حیاء سكان األحركة المرور والتضییق على إعاقة لمجرد  وضعتبل  عسكریة مراقبةكتیبة شرطیة أو 
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تحكم لس���ھولة ال الفلس���طینیة المقدس���یة مغلقةال وجیوب من األحیاء "كانتونات"لق خلوالحد من حركتھم 

عض��ھا ب الفلس��طینیة عناألحیاء  للحي، وفص��لواحدة إس��رائیلیة والس��یطرة علیھا من خالل نقطة تفتیش 

(یتم تطبیق ھذا النظام من منفذ واحد لكل حي في مفككة النس����یج العمراني الفلس����طیني. وجعلھا البعض 

 اقاتأّما أنواع اإلع). والضبط للحي لسیطرةھو امعروف  لسبب رئیسيوخطیط لجمیع المستوطنات الت

أحدثتھا قوات االحتالل في ش���وارع المدینة وطرقھا فكانت تتراوح ما بین حفر لألس���فلت وتخریب التي 

ومن  اھمفارقعلى والطرق  فيض�����خمة وقمامة للبنیة التحتیة بعمق متر وأكثر ووض�����ع حواجز ترابیة 

ارقھا ومفالطرق  فيكبیرة وص���خور ثقیلة  أمتار ووض���عإلى أكثر من ثالثة ارتفاعھا ص���ل یمكن أن الم

في محیط األحیاء كلھا وأكثر. وض������عت ھذه الحواجز ارتفاع متر خرس������انیة بومكعبات وض������ع كتل و

ھذه  طي كلختكبیرة وعلیھم الفلس���طینیین لس���كان امعاناة  جعلمما  الفلس���طینیة داخل حدود بلدیة القدس

ً العقبات مش����ی وھذه الحواجز  .عملھمولى أماكن س����كناھم إوأ إلى الجانب اآلخر األقدام للوص����ولعلى  ا

جمیع لو تھمحیاوأسلوب وحریتھم  تھملحرك لیقاحصار لألحیاء والسكان وعرأوجدتھا قوات االحتالل ك

ومولدة للمتاعب  طینيالفلس���� المواطنعلى  خطراً  تش����كلوألحیائھم، الخدمات اإلنس����انیة األس����اس����یة 

خلقت الس�����لطات  المقدس�����ي وكرامتة، وبذلكلمواطن الفلس�����طیني انس�����انیة احترام إلوعدم  مش�����قاتوال

ني الفلس��طی تفكك النس��یج العمرانيل فلس��طینیة) Younan, Halper ,4200(" 15بانتوس��تانات"اإلس��رائیلیة 

ة أعدت من قبل األمم المتحدة موكل (تقاریر أسبوعیة مفصلة .والتحكم في مكان سكناھم وحیاتھم الیومیة

 )OCHA Reports(  16)2002مؤسسة أوشا في األراضي الفلسطینیة منذ عام 

 

                                                           
 ب المعزولة في جنوب أفریقیا بانتوستانات وھي جمع بانتوستان  مأخوذة من المناطق المحصورة والجیو 15

Bantustans  
www.ochaopt.org 16  

http://www.ochaopt.org/
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 )2002: إقامة حواجز مؤقتة في مسار الجدار العنصري یلیھا بناء الجدار (8صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 

 

 2000: االنتفاضة الثانیة انتفاضة األقصى عام الخامس المركب 4.5

أدت االنتفاض����ة مما  2000عام انتفاض����ة األقص����ى  االنتفاض����ة الثانیةفكان حدث  الخامسالمركب أما 

بناء ل دعم ش���عبي إس���رائیلي واس���عبواألحداث الالحقة إلى تعزیز عدم الثقة اإلس���رائیلیة بالفلس���طینیین  

الجدار العنص����ري الفاص����ل والھجمات الفلس����طینیة االنتحاریة ض����د الش����عب الیھودي ونش����أت رغبة 

والفص����ل الكامل بین الفلس����طینیین واإلس����رائیلیین حتى في القدس لإلس����رائیلیین في األمن الش����خص����ي 

أو ات" نتوناالس���یطرة على مواطني القدس الش���رقیة بعزلھم في "كوكانت نتیجة األمن فرض  الش���رقیة

في أي وقت من الزمن والس���یطرة )  8(كما ھو مبین في الص���ورة رقم   مناطق محص���ورة یمكن غلقھا

لمؤقتة اوباس�����تخدام الحواجز الدائمة ونقاط التفتیش الطیارة  علیھا من قبل س�����لطات األمن اإلس�����رائیلیة

 لتعطي ة شاملة، كاملكون السیطرة على سكان القدس تل ) 9(صورة رقم والحواجز الترابیة واإلسمنتیة 

ً كما وتم ، األمن واألمان للمواطن اإلس�رائیلي  فكرة بتعاد للمس�توطنین لال إنش�اء طرق التفافیة خص�یص�ا
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تمر بوس����طھا داخل حدود القدس  ھمومواص����الت ھمكانت طرق حیثعن المراكز الس����كانیة الفلس����طینیة 

جھون ایولئك الذین كانوا أوس������المة المس������توطنین في حركة تنقلھم  وقد أمنت ھذه الطرق ،وخارجھا

ب وبذلك قامت الدولة "بس����ل ،أحیائھمفي  الفلس����طینییناالعتداءات المتواص����لة علیھم  من قبل الس����كان 

ن ووقد منع الفلسطینی (B’Tselem, May 2002) واستخدامھا لصالح المستوطنین األراضي الفلسطینیة"

وكانت  ،ه الطرق في فترة االنتفاضة وبعدھافیھم المقدسیین وفلسطیني الداخل أیضا من استخدام ھذ نبم

األراض����ي  التھمت االلتفافیة. فالطرق )Halper, Younan, 2004 ( لحركة التنقل الیھودیة فقطتس����تخدم 

راسة والقوة الحر تحت الحالیھودي الفلسطینیة الخاصة وعرقلت حریة التنقل الفلسطیني لصالح التنقل 

 ,B’Tselem) المس����توطنینالغطاء األمني وحمایة ما یس����مى بت تحوالعس����كریة واألمنیة اإلس����رائیلیة 

نتفاض��ة اس��تمر التغییر الجذري في مركبات ش��بكة الطرق والمواص��الت مما ث االونتیجة حدو . (2004

 .ةخلق مركبات جدیدة في مصفوفة الضبط والسیطرة االحتاللی

 

 2002الشعب وحصر التنقل  ةقلندیا القدس في مسار الجدار لمعانا: إقامة حواجز ترابیة في منطقة 9صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 
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 : جدار الفصل السادس المركب 4.6

أو ي العنص��رجدار الفص��ل  ق آلیة جدیدة لم تكن بالحس��بان وھوخل فھو المركب الس��ادس للمص��فوفةأما 

تس���میھ الحكومة اإلس���رائیلیة "س���یاج الفص���ل"). وھو خط التماس الذي  (والتيالض���م والتوس���یع  جدار

 2000وافق إیھود باراك، رئیس وزراء إس��رائیل في تش��رین الثاني حیث یفص��ل بین الش��رق والغرب. 

على خطة إلقامة "حاجز لمنع مرور المركبات" من ش���مال غرب الض���فة الغربیة إلى منطقة اللطرون. 

إقامة الحاجز على أس��اس القرار الس��ابق على ، وافقت حكومة أرییل ش��ارون 2001منتص��ف عام  وفي

لسیر امنع مرور حركة والمقاومة الفلسطینیة و النضالحركة  والتھدیدات الموجھة إلى اإلسرائیلیین من

 ا في نقاط معینة. مسویا والتحكم بھالمروري الفلسطینیان المشاة و

بالبدء  العس���كریة الحكومة اإلس���رائیلیة أوامر إلى "إدارة منطقة التماس" أص���درت 2002وفي نیس���ان 

لتماس (أي افورا في بناء س���یاج في منطقة عنین وطولكرم ومنطقة قلندیا ش���مال القدس في خط التماس 

 أوامر عس����كریة الس����تمالك األراض����ي بموجب. وبدأ العمل بعد ذلك بین اإلس����رائیلیین والفلس����طینیین)

یلیة مخططات تفص بدون وجود حفر األرض واقتالع األشجار المثمرةلتي یمر بھا الجدار وا الفلسطینیة

 .وھیكلیة للمناطق

إغالق في تحكم تووض���ع معابر وحواجز  20/5/2002من تاریخ  ابتداءبناء جدار الض���م والفص���ل  إن

 ھودكانیة من الیھدف إلى تھوید المدینة وخلق أغلبیة س���ی ،ھا عن باقي مدن الض���فة الغربیةعزلالقدس و

 ,Williams)  9/7/2004محكمة العدل الدولیة بتاریخ من ي اس����تش����اري أرص����دور . بالرغم من فیھا

وقف بناءه في الض������فة الغربیة وتعویض الفلس������طینیین عن ض������رورة بعدم قانونیة الجدار و  (2006

ممكن من  عدداس��تبعاد أكبر تقوم على أس��س تص��میم مس��ار الجدار  توكان األض��رار التي نجمت عنھ.

ووضعھ في مواقع تضم  أغلبیة یھودیة في المدینةك ٪72السكان الفلسطینیین من أجل الحفاظ على نسبة 

مس��احات ش��اس��عة من األراض��ي المفتوحة والخض��راء دون تجمعات س��كانیة اللتھام األراض��ي فیما بعد 

یة الس��كانجمعات تحض��ري للالنس��یج وض��من حدود البلدیة قطع مس��ار الجدار ال. لص��الح دولة االحتالل
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جغرافیة إلى جانب -والذي أض����اف  ،والس����كن والطرقالتجاریة والمدارس واألس����ر واألعمال  المحلیة

ادي والثقافي االقتص الفلسطینیة فاصلة المركزالقدس ألحیاء  منع التنمیة الحضریة - المستوطناتنسیج 

ى ض���افة إلإ والتجاریة إلى جیوب منفص���لة تحویل مناطقھا الس���كنیةومركز الحیاة الفلس���طیني ووالدیني 

مكان بص��عوبة أص��بح من الو ،مدن وقرى الض��فة الغربیة المحتلة من عزل القدس عن محیطھا الطبیعي

 المدینة للعیش في ةقدس������ھ ومغادرھجر المواطن الفلس������طیني  إلىأدت وجمیع ھذه القیود   .الیھا التنقل

 & Halper"  بالھجرة الص��امتة "آنذاك  والتي س��میت القدسالمحیطة بفي المدن والقرى ھا، أي جوار

Younan , 2004)(,  (Morris, 2004)  إقامتھم في القدس ھم لحقفقدانوالفلسطینیة آلالف العائالت ) ھذا

  ).دراسةال ااختصاص ھذ خارجالموضوع 

 س"وال��ذي یس������مى "ج��دار غالف الق��د كیلومتراً  80الج��دار حول منطق��ة الق��دس بطول امت��داد یق��در و

الجدار إما من س������یاج معدني مكھرب بارتفاع ثالثة أمتار في المناطق وبني  .)19ش������كل رقم مخطط (

 ورة(صوإما من الخرسانة المسلحة بارتفاعات تتراوح ما بین ثمانیة أمتار وأحد عشر متراً  ،المفتوحة

  ) .10رقم 

 

  2003القدس  لالعنصري حو: بناء الجدار الفاصل 10صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 
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 حول القدس والمعابر العسكریة : مخطط مركب الجدار الفاصل19شكل 

 الباحث رسم وانتاجالمصدر: 
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كري ھجومي عس أي تفكیرعلى مرافق تخدم مل مكوناتھ توفي مواقع قرب التجمعات السكانیة جدار تش

األس��الك الش��ائكة حفر بعمق ال من ش��بكة قاتل ورادع من مناطق عازلة على جانبیھ، ویض��م خندق مع 

وھذه  )ین من الفلس������طینیینالمتس������لل غتیال وقتلال(أي "منطقة القتل" ھيیقل عن مترین في األرض و

الس��یاج المكھرب في الوس��ط، وعلى األخص طیني تمنع الوص��ول إلى الجدار من الجانب الفلس��المرافق 

عبر لین المتسل وھذا یردعالمراقبة العسكریة الحدودیة طریق للدوریات  ئوعلى الجانب اإلسرائیلي أنش

جانب المنطقة العازلة  وأنش����أت في ).11(ص����ورة رقم  لجانب اإلس����رائیلي.إلى ا لدخولمن االس����یاج 

عالیة للس�����یطرة على المنطقة ذات تقنیة معدات مراقبة  عتووض����� ،لجدارلاإلس�����رائیلیة أبراج مراقبة 

َ محاطأض����حى من الض����فة الغربیة  فإن جزءاً  بأكملھا.  الفلس����طینیینالذي یعرض ف جدار القدس بغال ا

لذین  ناة  ال یحملونا قدس للمعا قات ھویة ال ھا حتى یص������لوا إلى بطا قدس وأحیائ وقد یحتاجون إلى لل

كل ھذا مدعاة ووھذا یتوقف على س����ن المواطن واعتباراتھ األمنیة،  ،أو بدونھا للعبورتص����اریح مرور

   القدس.تحكم بحریة الحركة والتنقل من والى لل

 

 2005بو غنیم أعلى مستوطنة  مطلة: الجدار الفاصل العنصري مكون من أسالك شائكة مكھربة 11صورة 
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113 
 

ً  معبراً  إثنا عش�����رةیتض�����من الجدار  ً  حدودیا دس لى القإیتحكم بحریة الحركة والتنقل من و رئیس�����یا

ً أمجھزة  ً  منیا  بقوات ومعدات عس���كریة وش���رطیة وحرس حدود بحیث یمكن التحكم بالمارین مش���یا

  )19م (شكل رقد حركة المرور الفلسطینیة  یقیوضع لت ھاوبعضأیضاً ، المركبات بعلى األقدام و

 القدس  شمالمعبر قلندیا  .1

 بیت جاالجنوب غربي القدس  األنفاقمعبر  .2

  جنوب شرقي القدس بیت ساحورمعبر مزموریة  .3

 معبر جبل الزیتون  .4

 معبر حزما   .5

 معبر الزعیم  .6

  عوفرمعبر  .7

 شعفاطمخیم عناتا معبر  .8

 معبر الولجة .9

 معبر بدو  .10

 معبر بیتونیا  .11

  عبر بیت اكسام .12

بالقرب من محاجر رافات وقلندیا حدود بلدیة القدس اإلس���رائیلیة الجدار في المنطقة الش���مالیة من  ش���ید

 ً ن جھة مأطراف التجمعات الس������كانیة الفلس������طینیة في  ویقطع كفر عقب ومخیم قلندیا لالجئین متعرجا

والمسمى بشارع  -من وسطھ  60رقم  شارعوالمعسكرات اإلسرائیلیة من جھة أخرى. ویقطع الجدار 

ً  -القدس رام هللا  سكنیة  قاطعا شرقي في المناطق ال سم الغربي في القدس وال سمین الق شارع إلى ق زفتة ال

بور من العھو یمین الشارع عن یساره والوصول لشطر الشارع األخر  في فصل سببال(والفلسطینیة 

ربع أ أوثالث  إلىمن عش������ر دقائق عبوره ویس������تغرق  ،یبعد على األقل كیلومترینالذي معبر قلندیا 

م الراكویعزز إغالق األحیاء الفلس���طینیة ) المعبرالس���یر في ض���غط حس���ب الظروف وس���اعات حس���ب 

  .القدس ومحیطھامن أصیالً  اً جزءتعتبر التي  عن مركز حیاة القدسالفصل المحكم وضاحیة البرید 
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ف فعات زیغ االس����تیطانیةالكتلة ع تجمّ لة مظلكالغربي من الجدار حول القدس الش����مالي الجزء  وش����ید

بیت و اكس����ابیت  وھي یةقدس����معن مركز حیاتھا الو محافظة القدس في فلس����طینیةعزل قرى ؤن لیفجو

 .  ت حنینا البلدوبی وبیر نباال والجیبخربة أم اللحم ویت دقو وب بیت عنانو طنةقوالقبیبة وبدو وسوریك 

وعزل  ،س الش������رقیة فأقیم الجدار بقرب مس������ار حدود البلدیةأما من الجھة الش������رقیة لمحیط حدود القد

بدویة وحزما وجنوب الرامالعیزریة وأبو دیس  أراض������ي ع . وقد قطّ عن القدس والزعیم والمناطق ال

ً ض���من حدود البلدیة خالقالواقعة منطقة عناتا ومخیم ش���عفاط ورأس خمیس  ن منعزلة عجیوب س���كانیة  ا

ً تھم أراض����لوابعض����ھا،  جبع وحزما وقبائل البدو في الخان ك القدس:جمعات الس����كانیة حول وعزل الت یا

األحمر والس���واحرة الش���رقیة والس���واحرة الغربیة والش���یخ س���عد والعیزریة وأبو دیس. وقد قطع الجدار 

بلدان بالقدس كان یص����ل  " الذيالش����ارع الروماني الرئیس����يوھو "ش����ارع أریحا القدس في أبو دیس 

ً تم و ،المش��رق منذ آالف الس��نین بارتفاع ال یقل عن عش��رة  ومغلقا الطریق وض��ع جدار إس��منتي قاص��ا

 ). 12(صورة رقم أمتار. 

 

 أبو دیسعن : الجدار الفاصل العنصري قاطعا طریق أثري روماني القدس أریحا فاصال القدس 12صورة 
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بر راحیل وق الطنطورجیلو وبیر عونا ومس��توطنة بیت جاال ول المحاذیةالمنطقة الجنوبیة  فيجداروأقیم 

. ووضع حول قبة راحیل جدار فاصل لوصول ون الحمص وشمال وشرق بیت لحم وبیت ساحورروج

ات س���احمملتھمة یة في محیطھا كنة عس���كرثلیھا من جھة القدس وإقامة إالمس���توطنین الیھود المتدینین 

عن بیت لحم كلیا وإعطاء ھذه  )أي مسجد بالل(قبة راحیل  توطنین عازالً سواسعة لمواقف سیارات الم

ھو و - مدخل بیت لحم الرئیسي في المنطقة للمتدینین الیھود فقط.  وقد قطع الجدار شارع القدس الخلیل

وب منذ الجنإلى منطقة من القدس إلى بیت لحم وقال الذي كان یس��تخدم لالنتالش��ارع الروماني الرئیس��ي 

ً  -آالف السنین  ً  ووضع جدار إسمنتي قاصا فصل والطریق كلیا بارتفاع ال یقل عن عشرة أمتار.  ومغلقا

عن وعزل أراض������ي بیت جاال ومنطقة كریمزان  ،الجدار قریة الولجة تماما عن منطقة بلدیة القدس

ً  والتي تشكل فصالً القدس  ً جیبو إضافیا ً إضافیجغرافیاً  ا ھم وتعبئتھم وتقید حركت، بین الناس وأراضیھم ا

ومن الناحیة األمنیة اإلس����رائیلیة فقد نظم  وص����ولھم ألراض����یھم الزراعیة.تمنع وتنمیتھم الحض����ریة و

قاط إال من خالل نومنعھم من العبور الجدار الفاص���ل أعمال المراقبة وقلص حركة وتنقل الفلس���طینیین 

    وقد بدل في أغلبیة األوقات ظاھرة الحواجز الترابیة والخنادق حول القدس.معابر التفتیش وال

التي  1967القدس المحتلة  منعزلة عنفلس�����طینیة خارج حدوده الجدار الفاص�����ل جیوب س�����كانیة  خلق

عناتا في بیرعونا بالجنوب وتخض��ع للس��یطرة اإلس��رائیلیة بموجب قانون "توحید القدس " اإلس��رائیلي 

ً لقاخش�����عفاط ورأس خمیس بالش�����رق وكفر عقب وقلندیا في الش�����مال  ومخیم  بین الجدار منطقة عازلة ا

ً بووأص��بحت جی وخط حدود بلدیة القدس. لدیة ب بدون أي خدمات فلس��طیني خلف الجدارس��كاني  لتجمعٍ  ا

مات أو  ھا خد قدم لة ت لدو لك اا لد لمنطقةلت مات الب یة وخد یة التحت یث البن حد لك تطویر وت ما في ذ  ةیب

سكانیة الجیوب وأضحت  .والتخطیط وكأن بلدیة وسلطات االحتالل في ضیاع بلدي وفوضى عارمة ال

وض���ى الفالفلس���طینیین أص���حاب األراض���ي  اس���تغلّ و ،عن المنطقةالخدماتیة رفعت یدیھا ومس���ؤولیاتھا 

 . ما بدون رقابة من أي سلطةالعالي البناء العشوائي وأخذوا یرفعون وعدم وجود السلطة 
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 بلدیةال تص����لوبدورھا لن  اإلس����رائیلیة،على الخدمات البلدیة من بلدیة القدس  لن تحص����له الجیوب ھذ

والحواجز  العبور بواس������ط��ة المع��ابرموظفیھ��ا من الخطر على  ھألن�� الجیوب الس������كنی��ةھ��ذه ل المحتل��ة

بلدیة ن أن العلى الرغم م لموظفیھا ،  غیر آمنة والطرق "ا" و"ب" المناطق الفلسطینیةإلى اإلسرائیلیة 

ھم من ضرائب الدولة ورسوم ؤإعفاولن یتم  ،أو المستحقات األخرى الخدماتیة لن تعفیھم من الضرائب

ومن المتوقع أن یمر الجزء الش���رقي من الجدار،  اإلس���رائیلیة.الس���لطة ض���من الس���اري التامین الوطني 

 .ةمعالیھ أدومیم االستیطانی بكتلة، البلدیةالذي یقع خارج حدود 

ً نشأ وضعأوبین اإلسرائیلیین والفلسطینیین  "جدار الفصل العنصري"صل فو  ى أرض الواقع عل اً جدید ا

منیة وبوابات وطرق أمراقبة عالیة  أبراجبكتل إس�����منتیة ومتمثالً المراكز الس�����كانیة الفلس�����طینیة  حول

 دار الفاص������لمنظومة الجتس������وق بینما  ،لمراقبةلوكامیرات فتاكة وأس������وار إلكترونیة وأس������لحة قاتلة 

مكون من  ء المقص������دبريأمني  الجدار جھازأن  اعتبارعلى  دولیةاللمحافل لاإلس������رائیلي و للجمھور

 لحدود بینایحدد الواقع  وعلى أرضفي حقیقتھ الجدار  بینما االسرائیلیین.یحمي المواطنین  سیاج أمني

ة ممكنة م أكبر مساحتھاوال متسعى إسرائیل إلى ضو .مناطق الضفة الغربیة والقدس الشرقیةو إسرائیل

یین الفلس������طین من االحتكاك بینللتقلیل  ،من األراض������ي المحتلة بأقل عدد س������كان من الفلس������طینیین

سطینیةو النضالوخفض زخم واإلسرائیلیین  سلطات سمتما و ،المقاومة الفل  الھجماتاإلسرائیلیة بیھ ال

 الش������عبالس������یطرة الكاملة على ى ھو . وباألحر"اإلرھابیة" على الش������عب والممتلكات اإلس������رائیلیة

 والص��حیة والدینیةواألراض وش��بكة الطرق واالقتص��اد الفلس��طیني واألنش��طة االجتماعیة والس��یاس��یة 

 ووضع المستوطنات وشبكات طرقاتھا في ،مع اإلسرائیلیین لتواصالتي لدیھا المقدسیة داخل الجیوب 

الص�����ارمة  ھالقوانینس�����رائیلیة وخاض�����عة تحت حمایة قوات األمن اإل 1948القدس الش�����رقیة ومناطق 

نقاط  برعالفلس����طینیین تحت اإلش����راف الكامل للجھات الرقابیة اإلس����رائیلیة  ووض����عالكاملة تھا لرقابو

س��رائیل إحفظ ثر ذلك تإوعلى . دفع الض��رائب والمس��تحقات للحكومةعلى وإرغامھم  ،والمعابرالتفتیش 



117 
 

قدس " بالبوجود  تدعياإلس��رائیلیة  ، علماً أن الس��لطاتالمنطقةفي  ھامن مص��الحؤوتوالقانون الس��یادة 

 .غیر موحدةومنعزلة أجزاؤھا عن بعضھا وھي مجزئة أنھا الرغم من على الموحدة " 

قوقھم من ح المزید ونیفقدھم ما زالوا ومن ھذا الجدار العنصري والفلسطینیون لیس لدیھم ما یكسبونھ  

 یناً حالحواجزإقامة و على القدس الحص������اربف ،حت نیر االحتاللتالمعاناة واإلذالل  ویتحملون كل یوم، 

عدم ووالفرقة نقس�������ام اال حیناً آخر، عالوة على بروزبكرامة التنقل وحریة  حریتھال انفقدواإلھانة بو

لمجتمع ا التواص����ل بین األحیاء وإنش����اء جیوب في القدس "الموحدة" داخل األحیاء الفلس����طینیة وتفكیك

یة وض���عف العالقات األس���ر ي والمجتمعي واالقتص���ادي والدینيثقافعمراني واللا الفلس���طیني ونس���یجھ

 .اإلسرائیلیةوالمؤسسات وتعطیل األعمال في المنطقة حتى مع الشركات والثقافیة والمجتمعیة 

ً الفصل یخلق أرضو  مقسمة ال یستطیع أصحابھا الفلسطینیون االستفادة منھا، وربما یكون ذلك لصالح  ا

ص���ر حبالتالي یتمكن من  المس���تغلة،غیر الاألراض���ي تلك مص���ادرة مس���تقبالً یین، حیث یمكن اإلس���رائیل

دد التخطیط ویح ،ش��عب الفلس��طیني حتى ال یلبي النمو الطبیعي للس��كانلالتوس��ع الحض��ري والعمراني ل

سكان عدم النمو الطبیعي  ویترتب على ،والتنمیة الحضریة یة رالنظام العكسي للتنمیة الحضحالة من لل

 أحیاء فقیرة داخل ھذه الجیوب المنعزلة والمھملة.  أوتنش

إلغالق أي منطقة في أي وقت وألي جیوب التجمعات الس��كانیة الفلس��طینیة قوات االحتالل وس��تس��تغل 

 وبص���ورة الفلس���طینیین ض���داالحتالل عادة ھذه  تص���بحس���و جماعي،قاب عِ س���بب دون إش���عار مس���بق ك

ً جیب أصبحتقیة الشرالقدس أن من بالرغم  متكررة.  ھا جعن محیطھا ونسی ةومفصول ابحد ذاتھ اً كبیر ا

 حولھا.الفلسطینیة  تالطبیعي من البلدا

ول بسبب عدم الوص ھاالخدمات العامة لھذه الجیوب أو ألغتالسلطات اإلسرائیلیة وبلدیة القدس  خفضت

ت تخفیض الخدماوإن  ددھم.تھالتي یمكن أن راخطألوتجنباً للموظفیھا  ةاألمنی متذرعة بالنواحي إلیھا

 ع أنوأثبت الواقلحمایتھم، أمن وال قوات  يأمن شرطللفلسطینیین لعدم وجود األمن الشخصي یضعف 

نقاط و .في ذلك رغبواأو العتقالھم متى آداه مراقبة علیھم تكون فقط  اإلس������رائیلیة القوات الش������رطیة
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شكل تھدیداً  عابر على الطرقموالالتفتیش  سطینیین أل ت سطینیین غیر للفل األمن  ین وعناصرمسلحن الفل

راء أیة قض��یة والحقیقیة  األس��بابالعش��وائي بدون معرفة بالقتل الفلس��طینیین تھدد  اإلس��رائیلیة المس��لحة

) نقلھا س���لطة األمن اإلس���رائیلیة لإلعالمتحیث  بس���ماع الروایة اإلس���رائیلیةتكتفي وفقط (من قض���ایاھم 

 . الكامن وراءه دون علم للسبب الحقیقي ھذه النقاط ى فيیجر الفلسطینیینقتل العدید من و

 داخلھا الجیوبجیب القدس و فيمن قبل الس���لطات اإلس���رائیلیة حص���ار الفلس���طینیین المقدس���یین أدى 

ر البناء والبناء غی ازدحامإلى الفلس�����طینیة  لألحیاءالص�����ارمة  والتخطیطس�����یاس�����ة الترخیص انتھاج و

ظاھرة كبیرة لفص��ل الفلس��طینیین أص��بح ھدم المنازل إن والس��لطات، مرخص والمھدد بالھدم من قبل ال

 . (Halper, Younan,  2004) رامة حسب اتفاقات جنیف الدولیةبك عن حقھم في العیش األساسي

  المخططات التنظیمیة: السابع المركب 4.7

 مخططات ھیكلیة موضعیة 4.7.1

 الش���رقیة ووض���عأحیاء القدس اس���تمراریة إص���دار مخططات تنظیمیة لبعض كان  الس���ابع المركبأما 

 نةغالبیة یھودیة مھیمبإنش����اء مدینة كبیرة غیر مقس����مة بھدف قبل خطة المخطط اإلس����رائیلي التخطیط 

یة جزئیة تم إعداد مخططاتو. (Bimkom, December 2009) على المدینة یة تفص������یل من قبل  ھیكل

عدة ل ذلك الفلس��طیني، وجرىي لمجتمع المقدس��اوبدون مش��اورة بص��ورة منفردة الس��لطات اإلس��رائیلیة 

معالجة مش������كلة األحیاء . ول - 2002ولغایة عام  1983ات یفي الثمانین -في القدس أحیاء فلس������طینیة 

على بعض ھذه المخططات الموافقة  تتم ،في ش����رق المدینةوبعض المخططات التي تخص����ھا العربیة 

ھذه  بعضو. سنین أطولبعد  الموافقة ینتظرقید الدراسة والبعض األخر  امن إعدادھطویلة بعد سنوات 

ب حس������والتبدیل تغییر الالمخططات تم إعدادھا وتقدیمھا للجان أكثر من مرة واحدة وكل مرة یتم فیھا 

 المخطط الذيھو أو تحت اإلعداد  آخر مخطط معد ویص��بح حینھ،في  المتغیرة الس��یاس��ات اإلس��رائیلیة

ن قبل مبالرغم من عدم المص��ادقة النھائیة علیھ ع ص بموجبھ والس��اري لتنفیذ أي مش��رویخارتتص��در ال

األرض  علىكثیرة  تغیراتمن البحث تحدث طویلة  اللجان المختصة. وعند المصادقة علیھ بعد سنوات
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تأخرة ال المص��ادقة المو تكاثرتغیرت وعدد الس��كان قد الفلس��طیني  المجتمعواحتیاجات متطلبات تكون و

من  %40التھمت والتطویر مخططات وضعت فیھا قیود على البناء وھذه ال.  والغرض تفي بالمتطلبات

ملكیات األراض������ي وبدون حلول للس������كان ل اتللمرافق العامة فیھا بدون اعتبارمس������احتھا اإلجمالیة 

لمجتمع بل األساسیة ل االحتیاجات خطط ال تسمح بالتنمیة وال تعالجومتطلباتھم ووضعت فیھا المحلیین 

نین من المواطكثیر للدولة والس�����لطة المحتلة كأولویة في التخطیط ( ولذلك لجأأخذت المص�����الح األولیة 

مر الذي األاللجوء إلى مخططات معتمدة ودون ترخیص حسب احتیاجاتھم إلى البناء بدون الفلسطینیین 

سلطة اإلسرائیلیة إلى  قاد ك منذ ذلكان و ،المخالفات وھدم البیوتأدى إلى صراعات بین المواطنین وال

 ) .Margalit, 2006(ات القرن الماضي تحت رئاسة تیدي كولیك یانینثم

    Metropolitan Jerusalemالقدس خطة "مخطط المتروبولیتن" لمنطقة  4.7.2

مجلس إدارتھا برئاس������ة تیدي كولیك رئیس أعد مركز القدس للدراس������ات اإلس������رائیلیة  1994في عام 

 غیرھ��ذا المخطط . Choshen, 1998)   (الق��دس المتروبولیتن لمنطق��ةمخطط رئیس بل��دی��ة الق��دس و

ً علیھ دق امص���ال من قبل ق علیھ دوولكن ص��� )Kimhi, 1994( من قبل أجھزة التخطیط الرس���میة رس���میا

كثیف تبالقدس  في محیط اإلس������رائیلیة اتتأمین التوس������عإلى  ھدفی حكومیة ألجھزةلجان توجیھ ممثلة 

ھذا  وجھحیث ی ،سریعة وإقلیمیة شبكة طرقبببعضھ البعض و وربطھالزاحف اإلسرائیلي االستیطان 

تلك لاإلس��رائیلي قبل خطة المخطط التص��ور س��یاس��ات إس��رائیل التوس��عیة ویض��ع ض��ح یوو المخطط 

یذیة.ا یة والتنف قدس:  ومخططالتي أعدھا الخطة  تقترحو لمخططات التفص������یل قامة لل قدس الكبرإ ى ال

ة "بحلقة مرتبط القدس نات داخل محیط بلدیةتتكون من "حلقة داخلیة" للمس����توطوومتروبولیتن القدس. 

خارجیة" للمس�����توطنات في الض�����فة الغربیة لتحول القدس من مدینة منفردة إلى منطقة مركزیة مركبة 

سلطة  یلي لم إن انفرادیة التخطیط والتوجیھ اإلسرائالضفة الغربیة. اإلسرائیلیة في قلب تسیطر علیھا ال

الطرف الفلس������طیني من س������كان ومواطنین وس������لطة وطنیة  جاتواحتیا یأخذ بعین االعتبار متطلبات
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للقدس ومحیطھا خططا  الس���لطة اإلس���رائیلیة ومنظمة التحریر والس���یاس���یین والمخططین بل وض���عت

 وتحت سلطتھا المطلقة.فلسطیني بدون شریك منفردة 

 

 خطة القدس الكبرى ومتروبولیتن القدس :  20شكل 

 الحلقة الداخلیة" للمستوطنات داخل محیط بلدیة مرتبطة "بحلقة خارجیة" للمستوطنات تتكون من "

 )Kimhi, 1994(المصدر : 
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فعات غ) 20رقم  شكل( :اتمستوطنكتل  تشملو اإلسرائیلیة"  تحت السیطرة القدس الكبرى "تكون و

ً  وغوش عتص��یون ش��ماالً زئیف  ً  جنوبا  E1یة بواس��طة منطقة رابطة القدس الش��رق ومعالي أدومیم ش��رقا

ً  كیلومتراً  250 ش��املة حوالي بمس��احةنم لمعالي أدومیم وومض��یفة مس��احة أربعة آالف د تض��م و مربعا

 عرقلة التواص����ل الجغرافيوتس����بب  لض����فة الغربیةلنطقة الوس����طى مس����توطن وتلتھم الم لفأمئة  نحو

 بیعیةوبیئتھا الط حیطھافصل القدس عن مفلسطین فاصلة شمال الضفة عن جنوبھا والضروري لدولة 

بین  عدم االحتكاكض��مان لوخلق منطقة عازلة لعن ھذه المناطق الفلس��طینیین  داعوإب)  الض��فة الغربیة(

 س���یاحة نمحول القدس االقتص���اد الفلس���طیني  ویض���عفكما  ،اإلس���رائیلیین وفلس���طیني الض���فة الغربیة

. لةكدولة متكام ذا ما ال یمكنھا من القیام ، وھ ةالفلس��طینی من قلب الدولةالقدس  الً یزم وص��ناعةة تجارو

ام ع وھي التي أوقفت مفاوض������ات كامب دیفید ذات أھمیة كبیرة إلس������رائیل "القدس الكبرى“رؤیة  إن

 (Nasrallah, Khamaisi and Younan, 2005).ویاسر عرفات برعایة بیل كلینتون باراك  بین إیھود 2000

 "للقدس الكبرى "  21ش�����كل رقم  مخططان  وض�����عت في وتحلیل الباحثین نص�����رهللا وخمایس�����ة ویون

 باللون البنفسجي بموجب قراءتھم للسیاسات اإلسرائیلیة.  ملونةاإلسرائیلیة 
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 :  محیط مخطط القدس الكبرى المتوقع وضم األراضي والكتل االستیطانیة 21شكل 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 

 

 وتش�����مل كبر من القدس الكبرى حیث تش�����ملھاأ مس�����احات أراٍض غطي ت"متروبولیتان" القدس منطقة 

(معتبرة أن ھ��اتین الم��دینتین م��ا زالت��ا غیر متطورتین  رام هللا وبی��ت لحمك :محیط بل��دان فلس������طینی��ة

مس����احة حوالي ا تض����م موحدودھ )اما ومرافقھمكاملة بجمیع خدماتھ على القدس اإلس����رائیلیة نوتعتمدا

ً  كیلومتراً  440  ماالً ش��� رام هللاوكریات س���یفر و اتمتد من بیت ش���یمش غربمن الض���فة الغربیة و مربعا

 َ شرقا ساحور إلى مشارف غور األردن لتشمل وكتلة معالیھ أدومیم    راتإفو بیت لحم وبیت جاال وبیت 

ً جنوبیون ص�����تغوش عكتلة و ً  ا  ة اتص�����الفرمو یلیت وتس�����ور ھداس�����ا إلى بیت ش�����یمشعبیتار  وغربا

 مركزكس والبلدة القدیمة رابطة المس��توطنات مع جذر القد كریات أربعلمس��توطنات الجنوب والخلیل و
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لیة إس��رائیمراكز ثالثة كتل اس��تیطانیة وومن مس��توطني الض��فة الغربیة  ٪75 احدودھ . وس��تبتلع فيھال

 . (Nasrallah, , Khamaisi and Younan, 2005) رئیسیة.

ً نھج تس��تخدمخطة "متروبولیتن القدس" و ً تخطیطی ا ً إقلیمی ا ھا فی تص��ادوتنش��یط االقتعزیز س��كان القدس ل ا

قدس الوتقویة االرتباط بین المقرر من الس������لطة اإلس������رائیلیة  الدیموغرافيتوازن الالحفاظ على مع 

ا تحت ومحیطھإقلیمیة في القدس  إنش����اء بنیة تحتیة ) بواس����طةأبیب(تل االقتص����ادي  إس����رائیل ومركز

 ش���ماالً  45طریق كطرق س���ریعة و ،التفافیة وطوقیھ حول القدس بما فیھا طرق ،الس���یطرة اإلس���رائیلیة

ً  39وطریق  ً  1وطریق رقم  جنوبا خلق تواصل واضح لكل ل شبكة اتصاالت متطورة إلى إضافة ،غربا

وتقلیص العربي والیھودي الس������كاني تداخل العن  ممتنعةكل على حدة  والعربمن الس������كان الیھود 

وتحتوي متروبولیتان القدس ترتیبات وإدارات وظائفیة تش������مل البلدیات . قدر اإلمكانبینھم االحتكاك 

والمجالس المحلیة فیھا للعمل كل واحد في منطقتھ ولكن تحت إدارة وس��لطة مركزیة للتنس��یق في جمیع 

وظائف د والمعیش������ة لس������كانھا وربما إیجاد ر الخدماتیة وخلق فرص عمل لتحس������ین االقتص������اواألم

 وتقلیل الص��راع الس��یاس��ي واالجتماعي بین الس��كان أفض��للتامین حیاة س��كان للمیتروبولینیة مش��تركة 

 . عاصمة بصفة مدینةوتحویل مدینة القدس من مدینة عادیة إلى 

 2020لعام  2000خطة "مخطط ھیكلي القدس " 4.7.3

القدس والمعروفة باسم " "المخطط المحلي للقدس"خطة یة الثانیة أعدت السلطات اإلسرائیلیة بدایة األلف

بالتوازي مع إعداد مخطط ( المخطط الش��امل للخطة)  : 22رقم  ش��كلمخطط ( 2020بمخطط " 2000

سرائی مخططینمن قبل لواء القدس اإلسرائیلي والذي شمل حدود بلدیة القدس المحتلة)  لیین مختصین إ

ل االس������تراتیجي الش�������امالھیكلي الفیزیائي و  من التخطیط جزءاً ھذا عتبر وی بمبادرة من بلدیة القدس

حیث یشمل النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة  2020إلسرائیل على الصعید القطري حتى عام 

أي الخطة الشاملة  2020واآلثار والبنیة التحتیة والطرق والمواصالت   وھو ما یعرف أیضا بإسرائیل 

 .)(Municipality of Jerusalem, 2009  ي سنوات األلفینإلسرائیل ف
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ً 2000: خارطة خطة شبكة الطرق في مخطط ھیكلي " القدس 22شكل    " الشامل للخطة ولم یصادق علیھ رسمیا

 ),(Municipality of Jerusalem, 2009  2009مخطط مصدره بلدیة القدس عام المصدر: 
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شطري القدسطوشمل التخ شرقیة والغربیة ،یط  سة الحكومة اإلسرائیلیة للحفاظ على  ممارسةل ،ال سیا

 ودیةیھھدفھا األول تأمین أغلبیة كان مجزأة حیث الالتوازن الدیموغرافي في "القدس الموحدة" أو غیر 

ي موغراففلسطینیین محافظة على التوازن الدیالسكان ال من ٪30و الیھود من السكان ٪70بنسبة  مطلقة

سیاسي المقر سلطة اإلسرائیلیة رال ً  من ال في عام نسمة  لفأ 950 اإلجماليعدد سكان المدینة  مفترضا

ملیون س���ائح  4حوالي  ) ووص���ولعربي فلس���طیني مقدس���ي   285,000و یھودي 665,000 ( 2020

س��اس��یة " على مخطط لواء القدس الذي ض��من األھداف األ2000"بلدیة القدس  واعتمد مخطط. للمدینة

الحكم مركز س���رائیل وإلعاص���مة كو ،للمخطط وأولھا إعطاء مكانة خاص���ة لمدینة القدس كمدینة عالمیة

ني االقتص�������ادي والثقافي والدی يواللوائي والمركزعلى المس������توى القطري المتروبولینیة الفعالیات و

 األجداد.وتحقیق حلم  لواء القدس خاصةلعامة و إسرائیللمواطني  واإلداري

المخططات الھیكلیة التفص����یلیة الجزئیة في األحیاء العربیة المعدة "  2000"مخطط القدس خدم واس����ت 

لتخض���ع  2000وش���ملھا كمكونات أس���اس���یة في مخطط القدس  2002و 1983من البلدیة بین األعوام 

ً في األحیاء الفلس�طینیة أراض� المخطط حددوف المخطط. اھدألس�یاس�ات و خض�راء مفتوحة ومحمیات  یا

لحص���ر التوس���ع الس���كاني  الطور)یة ومتنزھات (كحي البس���تان ووادي حلوه وجبل المكبر وجبل طبیع

ع كن وتوسیلسداخل حدود القدس ألغراض ازیادة مساحات مخصصة للمستوطنات  شملوالفلسطیني. 

سھولة تنقل إقامة طرق لطرق القائمة وا ن طنین األصلییاالمولمستوطنین على حساب أراضي اجدیدة ل

لس����طینیة. الفس����تیطانیة داخل التجمعات البؤر االوحمایة  ،القدس العربیةینیین في ش����رق مدینة الفلس����ط

 المیةعللقدس بتعزیز مكانتھا كمدینة س���یاحیة  والعالمیةتطویر الس���یاحة الداخلیة كذلك ش���مل المخطط و

التوس��ع  حدیدتل "الحوض المقدس التاریخي"في محیط البلدة القدیمة توراتیة حدائق عامة  تس��عةوإنش��اء 

اء غیر " تبییض" البن ولتطبیق ھذا المخطط ال بد من الس���كان العرب. حیز محیط البلدة القدیمة وتطویر

 ھ "نتش�����رعمخالف إلعادة " ألفن یمرخص في القدس الش�����رقیة بالوس�����ائل القانونیة لحوالي عش�����رال

الغربیة  وص����ناعیة في القدس تیك) وتجاریة (ھايمعلوماتیة تكنولوجیة و تطویر البنیة التحتیة لمراكزو
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 فیھا لالس��تثمار لقدسبالحض��ور إلى المؤس��س��ات العالمیة  وإغراءالعولمة العالمیة في القدس بلنھوض ل

 مثل مایكروس��وفت وانتل وغیرھا لتش��جیع الھجرة الیھودیة للمدینة من فئة الش��باب وتكون ھذه المراكز

 .في تل أبیبأو المركز الرئیسي لھا ا أقرانھتعمل بالتوازي مع حاضنة تكنولوجیة  العالمیة

نفإن لتطور التكنولوجي في القدس الش������رقیة وبذلك " ا 2000"مخطط القدس  ذكریال   ة القدس مكا

لقدس ا التطویر لمخطط عواملجمیع  .واألكادیمي العالمي والعلمي وضع الفلسطینيالتضعف الشرقیة 

یقترح و .أسس تخطیطیة متربولینیة للقدس ىكاملة علوالمواصالت تطویر شبكة الطرق یتطلب  2000

الس��یطرة قاء بإبتحتیة في القدس ومحیطھا البنیة وتقویة ش��بكة المواص��الت اإلقلیمیة وال تطویرالمخطط 

س��كك ووش��بكة الس��كك الحدیدیة طرق التفافیة وطوقیھ حول القدس وطرق س��ریعة ل ش��املةاإلس��رائیلیة 

 س������یةالرئی المدنببربط القدس  أیض������اً، والقطار الس������ریع حدیدیة متطورة للقطار الخفیف داخل القدس

 ترحویق .ي والدوليخارجوللتواص���ل الداخل القدس تنقل لمن أجل الخلق تواص���ل للس���كان بمطار اللد و

ش����بكة مواقف للس����یارات العمومیة  المواص����الت الجویة وتطویر ش����بكةض����من  مطار قلندیا اس����تخدام

امة بطریقة "اركن س������یارتك في موقف عمومي وتنقل والخاص�������ة رابطة إیاھا مع المواص������الت الع

 .Park & Go بالمواصالت العمومیة"

شبكة المواصالت واالتصاالت مع الشبكة اإلقلیمیة ومخطط "  2000المخطط الھیكلي القدس "ویربط  

شبكة المواصالت في القدس  المحدّثة، مغیراً " 3"تاما  الطرق والمواصالت  شبكةومركز توزیع نظام 

 .محوره البلدة القدیمةبمحولة مركز التوزیع القدیم و "جادة بیغن" 50محور شارع رقم  إلى

ً لیس اقتراح"  2000الھیكلي القدس  مخططال"خطة  نإ  ً أو تص������میم ا قامت الس������لطات بل وقد  اً جدید ا

مراحل بن سنة الماضیة یخالل العشر المشمولة فیھ الشوارع والطرق اءوإنش جزء من مضمونھ ذینفبت

ً  ةمتقطع��ة مثبت��  خطوات التخطیط والتنفی��ذ في مخطط واح��د للق��دس األمر الواقع على األرض ومجمع��ا

 )(Municipality of Jerusalem, 2009) 23رقم  شكلمخطط (
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رقھا مع شبشبكة عنكبوتیة للطرق واصلة شمال القدس مع جنوبھا ومتقاطعة  الخطة الھیكلیةووضعت 

نیة الرئیسیة على حدود األراضي الخضراء والمفتوحة في المخطط وقد أقیمت الطرق االستیطاغربھا. 

) وبھذا یكون حد الطرق حدود المس��توطنات 1967التي تم تجمیدھا من قبل الدولة منذ عام  (األراض��ي

مر األ لھا.لمستوطنات وإلقامة مرافق عامة اصالح ل الستغاللھاضم األراضي الخضراء والمفتوحة مع 

 تقبالً وربما مس�� وجزر التواص��ل الحض��ري الفلس��طیني ویحولھا لكانتوناتوعمراني الذي یمنع التمدد ال

روبا أوفي  جیتوھات فلس������طینیة ذات مواص������فات دنیا مثل جیتوھات قبل الحرب العالمیة الثانیةإلى 

ون واس������تمالكھا بد قانونیة ال یمكن للبلدیة مص������ادرة أراٍض الناحیة الفمن  .وش������انتي تاونز البرازیلیة

 أنومن الواض���ح  ،مرافق یھودیة اس���تیطانیةكمن قبل الدولة واس���تخدامھا علیھ یكلي مص���دق مخطط ھ

  .ت سلب األراضي الفلسطینیة لصالح االستیطان بجمیع مرافقھیثبّ "  2000القدس "مخطط الھیكلي ال
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 " للطرق والمواصالت الشریانیة2000مخطط "القدس  : خارطة 23شكل 

 ),(Municipality of Jerusalem, 2009  2009مخطط مصدره بلدیة القدس عام صدر: الم
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ھي رأس مال االس��تیطان واالحتیاطي االس��تراتیجي للتوس��ع والتواجد  الفارغة األراض��ي الفلس��طینیةإن 

  القدس.في غربي المكثف الیھودي في القدس الشرقیة حیث ال أراض باقیة للتكاثر الیھودي 

 2000في مخطط ھیكلي القدس  یدیةالسكك الحد 4.7.4

نظام النقل العام الجماعي عبر الس��كك الحدیدیة إلى قس��مین رئیس��یین  2000مخطط ھیكلي القدس یقس��م 

ً  عنص��راً  نیكونا ماببعض��ھما البعض ولكن طینبتغیر مر لس��یطرة ل والمواص��الت في النقل العام أس��اس��یا

لقدس بس�ائر المدن الرئیس�یة في إس�رائیل والقطار على القدس المحتلة وھما القطار الس�ریع الذي یربط ا

ً فالخ   ."المترو"بـ یف داخل القدس والمعروف عالمیا

سریع بین المدن ھو سرائیلي إقلیمي لربط القدس  فالقطار ال سرائیلبمشروع إ ، )24قم ر شكل( مركز إ

 اللد مطارذلك كربط یو. التي تربط المنطقتینالرئیس��یة والتخفیف من االختناقات المروریة على الطرق 

ً حتویمو ،بالقدسمودیعین مس���توطنات بن غوریون و  37أنفاق بطول إجمالي یبلغ حوالي  خمس���ةعلى  ا

وس���یتم تش���غیل القطارات كیلومترات  س���تة یفوقطول إجمالي بجس���ور  وعش���رةذو اتجاھین  كیلومتراً 

 ً ذروة  تافي س����اعودقیقة  الثالثینرب ایق لقدس ماإلى اوس����تس����تغرق مدة الس����فر من تل أبیب  كھربائیا

وش������ركة  )Israel Railways( 17كال االتجاھینثالثة قطارات بالس������اعة في تس������افر لموظفین احركة 

 للقدس في الس���ریع جاھزیة القطاررفع وض���ع قد و. الس���ریع ش���غل خدمة القطارقطارات إس���رائیل س���ت

ع طة القطار القدیمة في شارلغي استخدام محأو ربطھا بسائر المدن. كأولویة علیا لالمخطط اإلسرائیلي 

 القدس الخلیل وأنشأت محطة جدیدة في منطقة المالحة في القدس الغربیة.  

                                                           
17 http://www1.rail.co.il/EN/Development/Pages/Projects1.aspx  

http://www1.rail.co.il/EN/Development/Pages/Projects1.aspx
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 حیفا

 قیصریا
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 نتانیا

 كفر سابا

 تل أبیب

 مطار اللد

 مستوطنة مودیعین
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 بیت شیمش

 المالحة -القدس 

 الرملة

 اشدود

 عسقالن

 بئر السبع
 الدیمونا
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 ھرتسلیا

 راھات

 الخط األزرق رابط قطار خط القدس بسائر المدنخطوط القطار السریع لكل إسرائیل مخطط  : 24شكل 

 المصدر: قطارات اسرائیل



131 
 

 

 

 2011: مخطط مسار خط القطار الخفیف منذ  25شكل 

 City Passالمصدر: سیتي باس 

 

أول مش�����روع للقطار الخفیف في ) فھو 25أما مش�����روع القدس للس�����كك الحدیدیة الخفیفة (ش�����كل رقم 

وللقطار  2000إس����رائیل وھو جزء من وس����ائل النقل الش����املة في القدس حس����ب مخطط ھیكلي القدس 
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وض�����عت في ظل حكم رئیس بلدیة القدس "إیھود أولمرت"  1995الخفیف مخططات ش�����املة  منذ عام 

،  2000حتیة في الواقع عام ، وبدأت أعمال تنفیذ البنیة الت1998ووافقت علیھا حكومة االحتالل عام 

، بعدما وض����عت الحكومة اإلس����رائیلیة ش����رطاً لتنفیذ  2006وبدأ تنفیذ مش����روع الس����كك الحدیدیة عام 

مش���روع القطار الخفیف في القدس أوالً ، ض���من مناقص���ة مش���روع القطار الخفیف في تل أبیب، ولیس 

ناقصة وافتتح الخط األحمر الجزئي الم بصورة منفردة، وقامت شركة فرنسیة بتلبیة الشرط والفوز في

 .City Passوتدیر المشروع شركة سیتي باس  2011آب   19للجمھور في 

ً مبتد محطة 23 ش������امالً ) 25رقم  ش������كل( كیلومتراً  13.8ویبلغ طول الخط األحمر    من مس������توطنة ئا

ً ، في القدس المحتلةالمس�����توطنات المجاورة لیخدم  بس�����غات زئیف  القدس وس�����ط ش�����ارع رام هللا قاطعا

ً  ،لباب العامود والمصرارة في القدس المحتلة في الشیخ جراح واصالً ماراً  شعفاط،في الرئیسي   قاطعا

ً  ،أكملھبطول ش������ارع یافا المحطة المركزیة في رومیما على  ص������الً اوو ،خط الھدنة في جبل  ومنتھیا

 لیص������لالخط  یلبتطووتقوم الش������ركة . راكبٍ  145,000حوالي وینقل یومیا . غرب القدس ھرتس������ل

 ومستوطنة النبي یعقوب في الشمال. ،مستشفى ھداسا عین كارم في الغرب

ر الخط األخض��� :أخرىلش���بكات بمزید من التخطیطات  التخطیطیةوالھیئات وتقوم س���لطات االحتالل  

سینتقل .  26رقم  شكلالكما ھو موضح في  والخط األزرق لربط المدینة ومستوطناتھا الخط األخضر 

خط األزرق س�����یخدم مس�����توطنة راموت لوا ،جیلوطنة النبي یعقوب لھار نوف ومس�����توطنة من مس�����تو

كون الخطوط الرئیسیة للقطار الخفیف رابطة مستوطنات توبذلك  مركز المدینة. عابراً جیلو ومستوطنة 

 بیراً ك اً ءم جزھمن مركبة مصفوفة شبكة المواصالت والتي تلتوھي جزء " الطوق الداخلي" في القدس 

 األراضي الفلسطینیة العابرة فوقھا.  من
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 مسارات خطوط القطار الخفیف المقترحةمخطط : 26شكل 

 City Passالمصدر: سیتي باس 

 

 تنفیذ وإنشاء السكك الحدیدیة الخفیفة 4.7.5

 قدسفي ال بالمناقص������ة إلنش������اء الخط األول للقطار الخفیف CityPassباس  مجموعة س������یتيفازت 

 – BOT  ینفذ بطریقةالذي مش����روع لحص����لت المجموعة على االمتیاز لوس����نة.  30وتش����غیلھ لمدة 

Built Operate Transfer  ّتش����غیل وص����یانة المش����روع لمدة وإنش����اء و فت المجموعة بتخطیطوكل

 مستثمرین ومجموعات شركات خمستتألف المجموعة من و .وبعد ذلك یسلم المشروع للدولةاالمتیاز 

 طول الخط
 عدد المحطات

 عدد السكان للخط
 عدد الركاب

 رحلة كل دقائق
 رقخطوط القطار الخفیف:     األحمر                  تطویلھ األحمر           األخضر                األز 

 مستقبلیة حدیدسكة 
 جبل ھرتسل – مستوطنة بسغات زئیف
 مستوطنة جیلو –مستوطنة جبل سكوبس 

 مستوطنة جیلو  -طنة راموت مستو

  
 مستوطنة جیلو 

 بیت صفافا –بات 

البلدة 
 

 الطور

 مركز المدینة

 محطة الباصات المركزیة 

محطة  -المالحة 
القطار السریع 

  

مستشفى ھداسا 
 عین كارم

مستوطنة  مستوطنة راموت
 غفعات زئیف

 مستوطنة النبي یعقوب

بسغات مستوطنة 
 

 جبل الزیتون

مستوطنة التلة 
 

 مستوطنة جبل سكوبس

مستوطنة ارمون 
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سیسھ والذي تم تلبنى التحتیة ل إسرائیلصندوق واإلسرائیلیة  لتأمینل ھرئیل شركة  :وھي نیدیاقتصا أ

  ALSTOMوش�����ركة  البناء والبنى التحتیةاإلس�����رائیلیة لمقاوالت  أش�����طروممجموعة و 2006عام 

ل لم فرنس�������ا لع���ا في ا قط���ارات  ّنع  بر مص������� ك لمش�������غ���ل ی���ة أ لی���ة لوا  ش�������رك���ةومجموع���ة دو

 Veolia Transportation وأس������س�������ت ش������ركة مقاوالت جدیدة باس������م  فرنس������یة.الEPC – 

Engineering Procurement Construction -  اإلس����رائیلیة أش����طروم ش����ركة ش����راكة بین بال

 ش��اءإلنإعداد بنیة تحتیة واألعمال الھندس��یة  جمیعتخطیط وتنفیذ ل   .ALSTOMالفرنس��یة    ش��ركةالو

 تشغیلمركز ك   Depotوبناء محطة كراج  ر الخفیفلشبكة سكة القطاة الكھرباء منظومو سكك الحدید

وأنشأت شركة   .على طول مساره ةیبیئالتطویر الأعمال و إنشاء المحطاتالقطارات و مراقبة وصیانةو

  O&M- Operation & Maintenance وص��الحیتھا مدة االمتیاز أةثانیة للتش��غیل وص��یانة المنش��

 Veoliaوش���ركة  Connex Jerusalem Ltdش���ركة بالش���راكة بینمن أجل تش���غیل القطار الخفیف 

Transportation–  لركاباخدمة و للقطاریات والسالمة العامة السفر نظام مسؤولة عنالفرنسیة وال.  

لى ع برھان كاملضمن المناقصة الدولیة لتل أبیب لھي  ھفي المشروع ووضعالقائمة إن ھذه الشراكة 

 المقدس���ین س���لب ش���وارع وأراض���ي الس���كانیلقدس المحتلة ومالمح ا یغیرالذي عدم قانونیة المش���روع 

دماتیة خ وتوفیر مواصالتالتجدید التكنولوجي من خالل دة دائمة لسكان القدس ئاوفأن لھا بحجة منھم، 

ى االقتصاد ورفع مستو ،أوالً  لبنیة التحتیة في مسار القطارل تحدیثھي بمثابة وجدیدة ومتطورة وبیئیة 

مطاف وفي نھایة ال ،الكامل للمس��تثمرب ربحيالمش��روع ھدف س��تثمرین توحي أن ولكن بنیة الم للقدس.

اس��ة األمر س��یممارس��ة للدولة االحتالل. وان التعدي على األحیاء الفلس��طینیة المحتلة في القدس لیس إال 

لسكك االمبتكرة وھي بالوسیلة الجدیدة فیھا  الواقع على األرض والسیطرة على شوارعھا ووسائل النقل

خفیف أن المس��تخدم الفلس��طیني للقطار الیرى  الباحث وبتحلیل منظومة القطار الخفیف.وتوابع لحدیدیة ا

حیث یف القطار الخف ومنھاحول من اس��تخدام وس��ائل النقل الفلس��طینیة إلى وس��ائل النقل اإلس��رائیلیة تقد 
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لوطني حساب االقتصاد اعلى  الشركات اإلسرائیلیة مرابح وینتعش وتزداداإلسرائیلي  االقتصادیزدھر 

  .الذي یضعف ویتالشى المقدسي

سریع والخفیف منظومة  شجع المسافرین  Park & Goیضیف التخطیط للقطارین ال  على إیقافالتي ت

القطار الخفیف (س���یارات قرب محطات القطار واس���تخدام المواص���الت العامة الس���یاراتھم في مواقف 

 ةیدعدوتم إنشاء مواقف واسعة ولھذا القدس. في  ماكناألللوصول إلى جمیع )    Eggedغد یوباصات إ

وأسس التخطیط لھذه الفكرة ھو استیعاب أكبر عدد ممكن من  ،السیارات الخاصة فیھاإلیقاف في القدس 

شجیعسبعة أیام  التي یمتد كل منھا في العام  -الفصح والعرش - الیھود خالل أعیادھم الدینیة على ھم وت

وباألخص الوص���ول إلى حائط البراق والمس���مى لدیھم  ،قامة مراس���یمھم الدینیةلوص���ول إلى القدس إلا

ففي ھذه األعیاد یتم میالدي).  70(بس���بب بكائھم في الموقع الدیني على دمار الھیكل الثاني عام المبكى 

ً لفأ نیأكثر من مئة وخمساستیعاب  حسب ما أفادت صحیفة جیروسالیم بوست في  من الزائرین الیھود ا

في ھذه األعداد من الزائرین إلى البلدة القدیمة وتتجول وتتوافد . 2017-4-7بتاریخ الص�������ادر دھا عد

 3500من بقوة كبیرة مكونة من أكثر التي تتواجد  اإلس��رائیلیة الش��رطةمش��ددة من تحت حراس��ة أزقتھا 

رق وتغلق الط مما یعني أن السیطرة الكاملة على القدس وما حولھا تكون للشرطة اإلسرائیلیة ،شرطي

  .بذریعة أمن المواطن اإلسرائیلي والزائر الیھودي والشوارع المؤدیة إلى البلدة القدیمة

طانیة االس��تی الس��كانیة التجمعاتربط نھ یأل ؛مش��روع القطار الخفیف في القدس ھو مش��روع اس��تیطاني

ً م أراضھویلت .بعضبومركز المدینة والتجمعات الصناعیة بعضھا الیھودیة  الشرقیة  القدس المحتلة في یا

یداً تحد في موقع المس����لخ البلدي ،عناتامحطة كراج القطار الرئیس����یة في لمس����ارات القطار وص����الح ل

ً  50وھو بمس��احة ) 1967 االحتالل عام كمس��لخ للقدس قبلھذا المس��لخ  ئنش��أ( الذي أدى األمر  ،دونما

 فاطمنطقة ش��عوال س��یّما الفلس��طینیة األحیاء داخل في مس��اره  تقلیص عرض ش��ارع رام هللا القدسإلى 

ً حیث  ،متار لكل مس�����ارأأقل من أربعة  عرض متدنٍ ذوي إلى مس�����ارین وقس�����مھ  أربعة  اذ كان س�����ابقا

وتحفّظ أغلبیة المقدسیین وسكان المنطقة الفلسطینیة على إنشائھ لما انطوى علیھ من مخاطر  .مسارات
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ھم التي تقل من الحافالتكم كاف  خدامھ، لوجوداستن امتنع كثیرون عجسیمة على أمالكھم وأراضیھم و

قدس مقارنة مع الو كوس���یلة نقل أس���اس���یة. القطار الخفیف اس���تخدام خدمة في تنقالتھم على اولم یعتمدو

سارات ھا أربعة مفی ئوأنش تم إعادة تأھیلھا القطار الخفیففإن مسارات الشوارع التي یمر بھا  الغربیة

في القدس الغربیة  ھاعیخنق ش������وارع القدس الش������رقیة المحتلة وتوس������لى ع لمما یدل ،اثنان لكل اتجاه

 لتسھیل النقل والتنقل في الشطر الغربي من المدینة.

 2000المواصالت الجویة في مخطط ھیكلي القدس  4.7.6

علماً أن  ،الجوي الدولي إلس������رائیللنقل لنظام ك 2000 القدس یص������نف مطار قلندیا في مخطط ھیكلي

 الفاص��ل، وھذاالعنص��ري الجدارض��من حدود القدس المحتلة وداخل یقع مس��احاتھ بجمیع  موقع المطار

ً عزالً عن محیط الض���فة الغربیة  عزل المطار یعني أن المخطط  بمكانالص���عوبة یعني أنھ من مما  .تاما

ما لتطویره. وربغیر قابلة محیطھ محصورة الواقعة في ن األراضي توسعتھ أل وألمطار إلى الوصول ا

قت ولكن مش��روع المطار في الو ،ولمنطقة بیتونیا لیھإأنفاق من جھة الش��رق للوص��ول  ل بفتحالح یكون

یس���تخدم ، إنما ولم یذكر كعنص���ر أس���اس���ي للمواص���الت  ،المحتلة اتالراھن لیس من أولویات الس���لط

  دار.ما وراء الجالواقعة القدس الشرقیة أراضي كمنطقة عازلة بین القدس والمناطق الفلسطینیة ضمن 

 2000في مخطط ھیكلي القدس  جدار الضم والتوسع 4.7.7

وكأنھ غیر  األحوال،من ي حال أولم یص���نف ب 2000القدس  الخطة الھیكلیة مخطط في لم یذكر الجدار

ولم یوض������ح  ،وقت إص������دار الخطةنفس في كان بدایة العمل علیھ حول القدس أن موجود بالرغم من 

 عندالخطة في قد أخذ بعین االعتبار األمر كان قة مس�������اره في المخططات المرفقة للخطة. وفي حقی

علیھ قد  ئأنش������ن بناء الجدار حول مدینة القدس وبالش������كل الذي إف .ن عدم ذكرهمبالرغم المخططین 

تخدم من حیث الجوھر أھداف ل ،أض�������اف عناص������ر بالغة الخطورة على وض������ع المدینة التخطیطي

 س���لختو ،العنص���ریة الدیموغرافیة والس���یاس���یة ع في تحقیق أھدافھوتس���رّ ،  2020 المش���روع الھیكلي

 البلدياألمني ولفلتان لوض������ع خطة تمھد لو، ھ ئالفلس������طینیین المقدس������یین من ورا آالفعش������رات 
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ر عن مما یسف، كفر عقب وعناتا ومخیم شعفاط وبئر عوناك ،خارجھ في المناطق والتخطیطي الحضري

ة بدون بنیة تحتیة حولھا إلى أماكن مكتظوی ،ه المناطقتخریب النس������یج العمراني والحض������ري في ھذ

ة عدم وجود س���لطة محلیھوفمقص���د العزل  ،قابل للس���كن اآلمنالغیر  العاليوالعش���وائي  تتالئم والبناء

ھذا الوص���ف حیث من وراء  13وتوض���ح الص���ورة رقم  .بحد ذاتھ س���یطرة غیر منظمة وھذا إلدارتھ 

 بدون رقابة من السلطات المحلیة. بني المخطط الذيالجدار البناء العشوائي العالي غیر 

 

  والبناء العشوائي الفاصل: الجدار 13صورة 
وما وراء الجدار في القدس والبناء العشوائي الجدار الفاصل  القدس وخلفھافي حدود  عن یسار الصورة موقعھا الشجرة

 2017 صورة عامأخذت ال منطقة عناتا تخطیط وترخیص في والعالي وبدون
 تصویر الباحث لحي كفر عقب مصدر:ال
 

 2000 القدس خالصة الخطة الھیكلیة لمخطط 4.7.8

إلى التنمیة والتطویر في القدس الغربیة ومس������توطنات  2000القدس الھیكلیة مخطط الخطة قادت قد ل

ة ش������رقی"الحلقة الداخلیة" في القدس الش������رقیة وأعطت إمكانیات محدودة للتنمیة في أحیاء القدس ال

سطیني المقدسي في جمیع مجاالت  سیة للمجتمع الفل سطینیة والتي ال تفي باحتیاجات التخطیط األسا الفل

حیث حصرت التنمیة الحضاریة في مركز من تعلیم وخدمات ومرافق عامة وصناعیة وصحیة  ،الحیاة

یس ل ت مجاالً الحیاة الفلس������طیني الطبیعي المقدس������ي في أحیاء القدس القدیمة والحوض المقدس وأعط

الس����واحرة و بكثیر للتنمیة الفلس����طینیة في األحیاء الفلس����طینیة البعیدة عن المركز في بیت حنینا ش����ماالً 

 ً وربما یكون التغییر والتحدیث للبلدة القدیمة لخدمة الھدف الس��یاس��ي اإلس��رائیلي لتقلیص . الغربیة جنوبا
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ى الطابع ستعطفي نھایة المطاف أي أن القدس  ،مةلة البلدة القدیأسرأو ویھودة ،عدد السكان الفلسطینیین

(حیث  ميواإلسالطابعھا األصلي الفلسطیني المسیحي  ھاویفقد الذي یطغى علیھاالیھودي واإلسرائیلي 

 األنوارلیالي  مثلفي أزقة القدس العتیقة  ببرامج ثقافیة یھودیة لیالً االحتالل  نرى الیوم اس������تغالل بلدیة

إال توجیھ تخطیطي للمدینة  2000للقدس  الخطة ھذهوما ). نیت المقدس����یین لیالً بعد إغالق حوا وغیرھا

 فیما بعد تحضیر مخططات تفصیلیة للمصادقة علیھا.وسیتم 

مس�����ؤولي البلدیة  من طرف 2004وض�����عت للمناقش�����ة عام "  2000مخطط القدس "الخطة الھیكلیة  

األمر تطلّب حس�����بما  2009و 2007عامي وقامت الس�����لطات بتغییرھا وتطویرھا فیما بعد ، لمواطنینل

ً وللمص��لحة اإلس��رائیلیة.  ومن للقدس من جمیع اللجان  2000على ھذه الخطة مخطط  لم یص��ادق نھائیا

ھ یجري التعامل نإوعلى الرغم من ذلك ف ،بوصلة للتخطیط والتنفیذویستخدم كوثیقة تنفیذیة أنھ  المرجح

قة موافیم في بلدیة القدس (حیث أعطي المس���تثمرون مع ھذا المخطط كمرجع أس���اس���ي في دوائر التنظ

نت إیھود أولمرت ل قانوني في منطقة الھولیالند والتي أدا ناء غیر  عدب ما ب مافی یة وفی لد عد  (رئیس الب ب

 بدون مس��تند قانوني والس��ماحعطاء الرخص في الھولیالند إلقض��یة فس��اد في رئیس الوزراء) بالس��جن 

ً طابق 35حتى تص�ل  عالیة ارتفاعاتعلى رفع مبان ب غیر مش�مول في المخطط ھوو ،في غربي المدینة ا

ولكن موص����ى على ھذه االقتراحات في خطة مخطط ھیكلي  1956للقدس عام علیھ الھیكلي المص����دق 

 ).  2000القدس 

وتأثیرھا على المواطنین الفلسطینیین المواصالت وتصمیم وتنفیذ شبكة الطرق  4.8

 المقدسیین  

وتنفیذھا في القدس المحتلة مس����تعینة  والمواص����الت لتص����میم ش����بكة الطرقوض����عت معاییر رئیس����یة 

بالمراحل والمحطات أعاله والتي اس������تخدمت كعوامل تغییر في التخطیط اإلس������رائیلي وتأثیرھا على 

خدمة الش������عب اإلس������رائیلي حیث تتمتع ش������بكة الطرق بتمییز عنص������ري بین  :أوالھا المحتلة.الدولة 

مس���توطنین، وتم التخطیط لھا وتص���میمھا من أجل الفص���ل بین الش���عبین مس���تخدمیھا من عرب ویھود 
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ة ربطھا بش����بكة الطرق الوطنی :ثانیھاو .)على وجھ التحدیدالمس����توطنین والفلس����طیني واإلس����رائیلي (

ً  جنوباً، ش��ماالً  عمودیاً:الرئیس��یة اإلقلیمیة في إس��رائیل  ً  :وأفقیا ائر المدن س��إلى وللوص��ول  ش��رقاً، غربا

 تزوید :ثالثھاو .یة داخل الخط األخض�����ر ومس�����توطنات القدس الش�����رقیة والض�����فة الغربیةاإلس�����رائیل

 ً  ةالنض��ال والمقاومة الفلس��طینی ما تبدیھ حركةم اإلس��رائیلیین بالمرور اآلمن بدون أي عائق وخص��وص��ا

سلب األرض الفلسطینیة من أصحابھا مستخدمة  :رابعھاو ،ن "االضطرابات ")واإلسرائیلی یھ(وما یسم

قوانین و واألوامر العس��كریة االحتاللیة اإلس��رائیلیة واإلس��رائیليوانین االحتالل العثماني والبریطاني ق

سیطرة األردنیة أردنیة ستخدمت خالل ال ستخدامھا للمصلحة العامة  ا شوارع بذریعة ا شبكة ال وضمھا ل

ة والمجتمع الیھودي وتعني المص�����لحة العامة خدمة أھداف الدول .واس�����تمالكھا للمرافق العامة والطرق

 ).Hill, 1980والمحلي ( صھیوني أوال على المستوى القطري واإلقلیمي ال

 طرق ش��ریانیة، وطرق محلیةو: طرق رئیس��یة وش��ریانیة، أنواعقس��م المخطط ش��بكة الطرق إلى ثالثة 

جاز ن. ووضعت التعلیمات واإلرشادات إل)ة(الطرق االلتفافیة قد تكون ضمن أي من ھذه األنواع الثالث

ریجي ات إلى خطة التخطیط بش������كل تدیالمخططات والتنفیذ بطریقة االنتقال من الواقع في نھایة الثمانین

ً وموزع على مناطق عدة بموجب تغیرات بطیئة تس���یر باتجاه أھداف المخطط ومن بعد س���نوات طویلة  ا

في ھذه للطرق (و التنفیذ الكلي على أرض الواقع حس�ب المخطط وبص�ورة كاملة لش�بكة عنكبوتیةیظھر

ن ثالثة م أكثرالقدس بعد  في على أرض الواقع المنفذةالص��ورة الكاملة  رؤیةاس��تطعنا الفترة من الزمن 

 ).كأمر واقعبدت و قرون على تخطیطھا

ي جاریة ھات ویتم التخطیط إلنش��اء ش��بكة الطرق وتطویرھا وتش��ییدھا في منطقة القدس خالل التس��عین

جم حركة المرور من وس������ط المدینة والنواة المحیطة بالبلدة القدیمة وتطویر بذریعة رفع ح ،لغایة اآلن

الطرق حسب حجم السیر من والى مناطق القدس. ولكن تم تخطیط الشبكة التي شیدت حدیثا والمخطط 

لھا في القدس بش������كل أس������اس������ي لخدمة المس������توطنات وربطھا داخل حدود بلدیة القدس اإلس������رائیلیة 

التجمعات الس��كانیة الفلس��طینیة وكان  ة وكتل المس��توطنات حول القدس متجاوزاً والمس��توطنات المكوكی
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التطویرأصحاب األراضي الفلسطینیین في القدس والضفة الغربیة والمواطنین الفلسطینیین ھذا ضحیة 

سطیني داخل تطویر والتوسیع الفي القدس حیث حددت مناطق  سیج العمراني الفل التي وئھم في أحیاوالن

تخطیط ش��بكة الطرق، من بت حاطة بالطرق الحدیثة. وتض��اریس منطقة القدس الجبلیة ص��عّ مأض��حت 

ً  وفرضت على المخططین والمصممین استخدام الطرق األكثر اقتصاداً   القائمة والمستخدمة وخصوصا

سكان المحلیین  سطینیة القائمة قبل االحتالل وقطعتمن قبل ال حولت ھذه وأحیانا ت ،أراضي األحیاء الفل

 وسلب حق سكانھا من استخدامھا.  ،طرق إقلیمیةإلى الطرقات من طرق محلیة 
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 )4(مسماه القدیم طریق رقم  50: مخطط  توزیع المفارق لشارع سریع رقم 27شكل 

 الباحث رسم وانتاجالمصدر: 
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على أساس سیاسي إسرائیلي  قامت )27شكل رقم مخطط ( إنشاء وتنفیذ شبكة الطرق الجدیدة في القدس

اطن وللمخدمة قض�����ي بتوص�����یل القدس بجمیع أنحاء إس�����رائیل بكل س�����ھولة تومعتقدات دینیة یھودیة 

لسیارات اوال سیما  ةالمركبات المتكاثرھذه الشبكة مع عدد تناسب ، بحیث تاإلسرائیلي وبدون أي إعاقة 

سنین مع مرورالخاصة   ،تدینین إلى القدس القدیمة بدون أي عائقالم والیھود ووصول اإلسرائیلیین ،ال

ت بعین ومتغیرات أخرى أخذ ،طرقھم ومواصالتھمفي وفصل اإلسرائیلیین عن الفلسطینیین المقدسیین 

الذین  المستوطنینو ھا،وأطراف ھامحیطوالسكان المحلیین والمستوطنین في القدس عدد زیادة كاالعتبار 

على زیادة حجم ومس�����احة  المعیش�����ة أثررتفاع مس�����توى ن الوكا .لھم عالقة یومیة مباش�����رة مع القدس

 أدى إلى ارتفاع عدد المركبات. األمرالذي ونوعیة الطرق 

 یلیةمن قبل الحكومة اإلس��رائ اإلس��رائیلیینالمواطنین تش��جیع األخیرة في الس��نوات حیث الحظ الباحث 

ً على   رق حول القدس القدیمة لیتس�����نىوباألخص في األعیاد الیھودیة حیث تغلق الط زیارة القدس یومیا

الس���یاس���ة ھو خلق طرق بدیلة للمس���توطنین  هفأول خطوة لھذالمس���توطنین زیارتھا.  من  الفلمئات اآل

للوص�����ول إلى مس�����توطنات القدس "مس�����توطنات الطوق الداخلي" ومس�����توطنات خارج محیط القدس 

 حیاء العربیة. لمدن واأللإلبعادھم عن التجمعات الفلسطینیة وعدم وصول المستوطنین 

للتنقل من  60بطریق التفافي رام هللا رقم متص��الً  ش��ماالً  45كان طریق رقم  ئأنش��التفافي فأول طریق 

سي  443وثانیھما تم تأھیل طریق رقم  .الش�رق إلى الغرب ش�مال المدینة وتغییر وض�عھ من طریق رئی

ل ش��مال ص��ییاني التفافي لقرى الفلس��طینیة في ش��مال غرب محافظة القدس إلى طریق ش��رإلى اص��ل ی

مودیعین ومطار اللد وتل أبیب الغیة الوص������ول المباش������ر لھذه مس������توطنات من مجموعة القدس مع 

تخطى والذي یالتفافي الولجة  385طریق رقم  ئ. وفي الجنوب أنش������التجمعات الس������كانیة الفلس������طینیة

المحسوب فافا إلى بیت لحم و(وفتح الطریق قبل إنشاء طریق األنفاق من بیت ص العبور لمدینة بیت لحم

كانت یذ حیث التنففي التمویھ تعتمد على . والس����یاس����ة اإلس����رائیلیة من بدایتھا لحم)أیض����ا التفافي بیت 
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 وآخرمال في الش�� اً جزءفتنفذ  الطریق الواحدفي بأقس��ام عدة متناثرة الموقع  تنفیذ وإنش��اء الطرق تجزئ

أن التطویر ھو لص���الح األحیاء الس���كانیة یظھر ى في منطقة أخرى حت جزء آخر في الجنوب وبعد ذلك

تلفة مختوزیعھا على مناطق تلجأ لبل  منطقة واحدةتقلیل المعارض��ة ض��د التھام وس��لب األراض��ي في ل

شبكة  لتكون  Jigsaw Puzzle "الجیك سو" التركیب وفي نھایة المسار ربطھا كلعبة ،وأزمنة متفرقة

  عنكبوتیة متواصلة.

لمناقش����ة  2004س����نة بوالك في القدس البلدي الیمیني المجلس مع عض����و  الجماعیة تففي أحد اللقاءا 

نھیئ البنیة التحتیة بما فیھ إنش��اء الطرق اإلس��رائیلیون " نحن ، قال : 2000خطة مخطط ھیكلي القدس 

 في (والمقص����ودوالش����وارع في القدس وحول القدس للوص����ول بس����ھولة لجبل الھیكل أو "جبل موریا" 

نحن و هللا س���ینزل من الس���ماء الھیكل وبالنھایة هللا یعمل مش���یئتھ الش���ریف) وإنارتھ الحرم كالمھ وعب

. ) 2004عضو المجلس البلدي الیمیني بوالك سنة  عنصادر وھذا إقرار ( "األرضواجبنا على نكمل 

دي إلى النزاعات والحروب) (حس������ب المقولة المش������ھورة "جمیع ؤیلبوالك كالم وخطیر ھذا تفكیرو(

  طرق تؤدي إلى روما")ال

ي موقع الھیكل وجبل مرایاه ف موقع لألبحاث المستقبلیة إذ لم یكن فكرةأوصي للباحثین المستقبلین ب(

  .نزول الھیكل الثالث أم ماذا؟)و الموقع فھل سیخطئ هللا فيالحاضر  لشریفالقدسي االحرم 

ً  4رف بطریق سریع رقم بعدما كان یع رقم الطریق(تم تغییر  )جادة بیغن( 50طریق رقم و ورقم  جنوبا

ماالً  444 یةق یلطرا)  ش������ یة  Arterial Road الش������ریان كةوالعمود الفقري لالرئیس������ الطرق  ش������ب

ص��مم على و ھاجنوبب القدس  وص��ل ش��مالوی )25و  24رقم  ش��كلمخططان ( المواص��الت في القدسو

الرئیس������یة لطرق اإلقلیمیة وربطھ باوداخلھا من خارج المدینة أس�������اس كثافة الحمل المروري العالي 

طریق سریع  ( ھمھا تل أبیب أو السكانیة الكبرى اإلسرائیلیةبالتجمعات متواصلة الاإلسرائیلیة سریعة ال

ً والكتل االستیطانیة حول القدس باتجاه الغرب)  1رقم  شرقا سریع رقم  معالي أدومیم  باتجاه  1( طریق 

ً تغوش عو نفق س����كوبس وجبل الزیتون) عابراً  الش����رق باتجاه  60( طریق س����ریع رقم  ص����یون جنوبا
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رئیل أو  باتجاه الغرب الش���مالي) 443( طریق س���ریع رقم  ش���ماالً  ومودیعین  وغفعات زئیف الجنوب)

سریع رقم ( شماالً  شمالي)   60طریق  شرق ال شكل 50طریق رقم  ومركزباتجاه ال  ھذه مركز توزیع ی

نة للمدی لدخول لوس�����ائل النقل بدون التوقف  ر فیھاففي محور منطقة مس�����توطنة راموت وتس����� لطرقا

  .والخروج منھا

 

 (جادة بیغن) ومركز توزیع للسیر قرب المالحة والھولیالند 50: وطریق رقم 14صورة 

 il/projecthttp://www.moriah.co.شركة تطویر القدس  Moriahالمصدر: 

 )14یع الطرق (كم��ا توض������ح ص������ورة رقم توز وش������بك��ة مركزالع��امودي  50طریق رقم  ویوفر

الش����وارع الرئیس����یة والثانویة والش����وارع الخدماتیة األحیاء و بیناألفقیة والمخارج والفتحات  لمداخلل

ة للطرق دممتالقدس  لشوارع وطرقاتمكونة شبكة عنكبوتیة بعض بمتصلة بعضھا  مدینة القدسداخل 

رئیسیة من شمالھ  عشرة مفارق 50ویوفر طریق رقم  .القدس أحیاءب إیاھا ةوصولمالرئیسیة والسریعة 

یات كرشاؤول وجفعات وراموت و (شارع شومان) ون نتنیاھوتسیبنو (قلندیا) مفرق عطروت لجنوبھ:

ت (بی ینوروزمارجیلو والریاض�����ي  وغولومب وبنفنس�����تي تقاطع الس�����تاد عات مردخايوغیف موش�����یھ

 ) 27رقم  شكل( .صفافا)

خارج حدود بلدیة القدس  1من مفرق طریق رقم ) 27رقم  ش������كلمخطط ( ش������ماال 50أما طریق رقم 

ً یقطع أراض من الضفة الغربیة ویحاذي حدود البلدیة الشمالیة وحي بیت حنینا ویفصلھا عن بیت حنینا  یا

 ض������فة الغربیة بیر نباال وقلندیا والجدیدةال الغربیة فيالبلد ویفص�������ل القدس عن قرى محافظة القدس 

http://www.moriah.co.il/project
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ً غربو العربیة ش��ماالً  ةربي یطوق القدس الش��رقیغوغیرھا وھو بمثابة ش��ارع طوق  ویحص��ر األحیاء  ا

وقد وض��ع على طرفي الطریق جدار فاص��ل خرس��اني مزخرف بارتفاع ثالثة  جھتیھ. على كالالعربیة 

فرق م من ش��ارع بلدة بیت حنینا القدیمة حتى المحاذیةالفلس��طینیة  تلحمایة المس��توطنین من البلدا أمتار

ویعد ھذا الجدار جزء من الجدار الفاصل العنصري بشكل  443نیا ومعسكر عوفر في شارع رقم بیتو

سیج العمراني الفلسطیني  یفسخحیث  حمایة الطرق سام إلىالن ة على أضیف كامیرات مراقبو .كثیرة أق

سطینیین القاطنین والمارین عبر الطرق ) لمراقبة15طول الطریق (صورة رقم  سكان الفل یطرة والس ال

 .علیھم

 

  فوق بیرنباال 50طریق سریع رقم  15صورة 

 لضبط الدخول والخروج منھا لقریةعلى ا بكثافةالموجھة  مراقبةالجدار الفاصل وحمایة للطرق وكمیرات البوجود 
 مصدر: تصویر الباحث ال
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) مستبعدة حركة 27رقم  شكلمخطط لشبكة الطرق والمواصالت ثالثة طرق التفافیة حلقیة  ( أضیفت

الطریق  : لتفادي المراكز العمرانیة الفلسطینیة نیةاعن داخل ووسط التجمعات السك االستیطانیة المرور

 ربطیة وفص��ل أحیاء القدس عن أحیاء الض��فة الغربییولش��رقي اطریق الطوق  من: یبدأ الطوقي األول 

منطقة العیس�������اویة والطور بلدیة القدس والجدار الفاص�������ل في حدود  ةامحاذالجنوبي ب 1طریق رقم 

لجنوبي االثاني  يطریق الطوقالبط  بتریو ،ص��ور باھرحتى  والس��واحرة الش��رقیة وجبل المكبر لیص��ل

ا عن م طوبالفلس��طینیة ص��ور باھر وأ األحیاءفص��ل ی الذي المس��مى "طریق ریكیفت" ( طریق القطار)

. وثالثھا الطریق االلتفافي الغربي طریق رقم 60رئیسي رقم الطریق بال بطتیرمستوطنة شرق تلبیوت و

ً یوغربي حدود البلدیة قرب حي المالحة والولجة الممتد  3965 ً ترم ص��ل مس��تش��فى عین كارم غربا  بطا

 تل أبیب. نحو المتجھ  1طریق رئیسي إقلیمي سریع رقم  مع

یتطلب مص��ادرة مس��احات ش��اس��عة من األراض��ي الفلس��طینیة وھدم االلتفافیة ش��اء الطرق وبالطبع فان إن

شرقي لم ینفذ بأكملھ و العدید من المنازل في مسار الطرق. مصاریفھ لصعوبة تنفیذه ولطریق الطوق ال

ورأس  الزعیم والطور :األحیاء الفلس��طینیة لیتخطىوخمس��ة جس��ور  أنفاقبناء ثالثة یتطلب  إذ الباھظة

ي راضمساحات شاسعة من األویلتھم  ،العامود وأبو دیس والسواحرة الغربیة والشیخ سعد وصور باھر

 الفلسطینیة. ھدم العدید من المنازلیمصادرة ولافلسطینیة ال

س��توطنات م إلىالوص��ول بغرض مفرق التلة الفرنس��یة لعناتا  خرمنآ اس��تیطانيطریق التفافي  ئوأنش��

ن بعد حركة وتنقل المس����توطنین عوبیس����غات زئیف والنبي یعقوب ویعومر القدس الش����رقیة بیس����غات 

وسط واألحیاء شمال وشعفاط وبیت حنینا األحیاء الفلسطینیة وسط من العابر  60الشارع الرئیسي رقم 

 القدس. 

بعد موافقة وزارة المواص��الت اإلس��رائیلیة ) 16(ص��ورة رقم  60ش��ارع المس��مى بطریق النفق أنش��ئ 

عیلیت  وإفرات وبیتار وبیتارغوش عتصیون الكتلة االستیطانیة  لربطفي كل اتجاه مسار واحد بعرض 

معظم ھذه المس��توطنات تحض��ن متدینین مس��توطنین یھود لھم و .وكریات أربع والخلیل وتس��ور ھداس��ا
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لذي ا عبر الطریق الوحیدیومیة حركتھم للقدس وتل أبیب حیث تكون عالقة مباش������رة دینیة مع القدس 

ستخدام المركبات العمومیة والخاصةتتم وحیدة بریة وسیلة وھي تھم لخدم أعدّ  في  ینقنف أول. تم بناء با

بعد التوقیع على اتفاقات أوس����لو، وذلك كجزء من  1996  18عام  لیتخطى مدینة بیت لحم فيإس����رائیل 

شارع بیت  لیةیلغت السلطات اإلسرائأ(و بناء الطرق االلتفافیة إلى المدن الفلسطینیة في الضفة الغربیة

ً وأص��بح ش��ارع 60رقم لش��ارع  رئیس��يال طریقالجزء من لحم الخلیل ك ً رئیس��ی ا ً داخلی ا  نفقینوطول ال ).ا

ئة م طولبنفقین جس���ر البین  وأنش���أ في حینھ) األطول في إس���رائیل(متر  900 والثانيمتر  300 األول

ض�����من حدود بلدیة  جاال بیت أراض�����يمن  كریمیزانالمتاخم لأحمد  وادي فوق متراً  60متر وبارتفاع 

لجنوب ا مستوطناتووخالل العقدیین األخیرین كثر عدد المستوطنین في كتلة غوش عتصیون  .القدس

ً  60حركة مرور كثیفة على طریق رقم  وافقد خلق عند س������اعات الذروة وإزدحامات  ومس������اءً  ص������باحا

 1300في كل اتجاه أكثر من ویمر  في مدخل القدس الجنوبي في محیط حي بیت صفافا. كبیرة مروریة

 (Moriah, 2017) . شركة موریا الصادرة عنبموجب المعلومات كل صباح حافلة  30و مركبة

                                                           
 http://www.moriah.co.il/project 18 
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 على أراضي بیت جاال وطریق أمني للجدار الفاصل من أسفلھ 60: طریق األنفاق االستیطاني رقم 16صورة 

 Nasrallah, , Khamaisi and Younan, (2005) , Jerusalem on the Map, IPCCالمصدر: 

الیھودی��ة ب��النمو الطبیعي والھجرة وتزای��د أع��دادھم فكث��اف��ة الس������ك��ان الع��الی��ة في المس������توطن��ات 

ً عامنس������بیا عدد المركبات وتزاید نحوالمس������توطنات   لتلبیة وتغطیة احتیاجاتة اد الحاجیدزابعد عام و ا

ع طریق یتوس���وض���ع المخططات لووزارة المواص���الت الس���لطات اإلس���رائیلیة قررت  المس���توطنین،

 .لكل اتجاهآخرین مسارین  ) وإضافة17(صورة رقم  بجانب النفقین القائمین آخرین یناألنفاق ببناء نفق

ة باتجاه الجنوب لغایة مس��توطن "روزمارین"من تقاطع بیت ص��فافا  الطریق ممتد اثنا عش��ر كیلومتراً و

تمر العمل بحوالي ملیار شیكل ویسإنشائھ لیف اقدر تكیطانیة حیث تاالست وكتلة غوش عتصیونالیعازر 

مص������ادرة وھذا یتطلب المزید من . 19س������نوات وتقوم ش������ركة موریا الحكومیة بتطویره وتنفیذه 4فیھ 

أصحاب األراضي الفلسطینیة في بیت  عالوة على ما خسرهاألنفاق األراضي للتوسعة الجدیدة لطریق 

 .  بیرة عند إقامة الشارع أول مرة من مساحات كجاال والخضر 

                                                           
. شركة موریا ھي شركة  http://www.moriah.co.il 60موقع شركة تطویر القدس موریا مشروع شارع  19

 عامة في القدسحكومیة تخطط وتنفذ مشاریع القدس بما فیھ البنیة التحتیة والمرافق ال

http://www.moriah.co.il/
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 60رقم طریق : التخطیط المستقبلي لطریق األنفاق 17صورة 

 http://www.moriah.co.il/projectشركة تطویر القدس  Moriahالمصدر: 

http://www.moriah.co.il/project
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ل فاصالخط ال على ھاوضعوطرق للمستوطنات على محیط المناطق المصادرة  إنشاءقصد المخططون 

یة ك ناطق المس������توطنات واألحیاء العرب كبین م یة  ةطریق الس������ ید حد كفیش "بالعبریة  (المس������مىال

یق بیغن وطر طریق جبل سكوبس واألنفاق (الطریق األمریكي) وطریق بیغن الشماليوك) "ھاریكیفیت

 اإلس�����رائیلیةبلدیة القدس  حدود ش�����یدت جمیع ھذه الطرق داخلو. 20م ورق 21رقم  الجنوبي وش�����ارع

  تكون مخططل المقدسة التي تربطھا بمركز المدینةوتخدم المستوطنات داخل وخارج حدود البلدیة ل

 

 

 عرضي    1طریق 

 45طریق 

طریق 
443 

تل أبیب شمال 
 غرب

أریحا شرقا 
 وجنوبا

 الجنوب الخلیل

ع 
ار

ش
50 

لي
طو

 عرضي 20شارع  

 نابلس شماال

 
 رابط سریع  طریق

 طوقي طریق

 رابط بلدي طریق

 التفافي طریق

 إقلیمي طریق

 وتوزیعھا في القدس  ولتواصل الطرقمخطط سكیماتي لتدرج : 28 شكل

 إعداد الباحث المصدر:
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في لة المتواص�� ش��بكة الطرق الرئیس��یة الباحث قد لخصل  .ش��بكة الطرقبواس��طة  الس��یطرة على المكان

ة على أرض الواقع الطرق المقامطبیعة لتوض����یح ) 28رقم  ش����كلم الس����كیماتي الرس����وحولھا (القدس 

 لبعضھا البعض.  بالنسبة واتجاھاتھا الجغرافیة 

 نینوالمس���توط الطرق الس���ریعة والطرق الرئیس���یة داخل القدس وحولھا من قبل اإلس���رائیلیینتس���تخدم 

ً و ، ید منھاأوتحاذي العد اء الفلسطینیةمن األحی بما أن شبكة الطرق تعبروفي القدس الشرقیة.  خصوصا

ً الطرق طرقمھندس���وفقد خطط   یةجمعات الس���كانیة الفلس���طینلیتفادوا التجدیدة إلى جانب الطرق القائمة  ا

ي مراحل فلھذه األحیاء قس��یم األحیاء الفلس��طینیة دون مراعاة االحتیاجات والمتطلبات بدورھا قامت بتو

دون ص��یانة ھملة مفي األحیاء العربیة ش��بكة الطرق الفلس��طینیة  تكوترالتي اتبعتھا، التخطیط والتنفیذ 

 الفلس���طینیة الخاص���ة لبناء ش���بكة الطرق األراض���يمص���ادرة بالرغم من  ،فیھالبنیة التحتیة لتطویر  وأ

صالح المستوطناتوالطرق المؤدیة لھا  سطینیین وخلقت  .ل شبكة الطرق عقبة أخرى أمام الفل  وشكلت 

ً جیوب ت موقا ،ةالفلس��طینی لتنمیة الحض��ریةأس��اءت لو النس��یج العمرانيودمرت الفلس��طینیة من األحیاء  ا

. ولض���مان س���المة دي المحتلیأن الس���یطرة التامة على الطرق والش���وارع بأطالما بتحدیدھا وتقلیص���ھا 

ارتفاع بجانبي الطرق  ىإقامة سیاج أمني علعلى ھذه الطرق، تم والمستوطنین المسافرین اإلسرائیلیین 

شائكة ومتوجة ب ،نصفزید عن المترین والی سطینیلمنع أسالك  ستخدامھا ل ینالفل  طرقلمن العبور أو ا

ھم المنقس�مة على الجھة د طرق بدیلة للوص�ول إلى ممتلكاتاجیإعلى  ھمالمحاذیة لمنطقة س�كناھم وإجبار

 واراص��رة بین األس��من ھذا الخطر وھي محتس��لم لم الفلس��طینیة . حتى الحیاة البریة الثانیة من الطریق

ً  خطراً الطرق وأص������بحت  ،واألش������یاك  أو على الطرقوجدت بعض الحیوانات البریة مقتولة إذ  بیئیا

شارع بمسافة طرق للارتدادات المخططون بمخططاتھم وفرض محبوسة ال مفر لھا.   العلى شطري ال

بھا، تص������رف وأس������متھا حرمة الش������ارع ال یجوز ال مترا على جانبي الطرق 150إلى  100قل عن ت

خسارة ألصحاب األراضي المحاذیة للشارع وھذه  عرضھلمنطقة عازلة للطریق إضافة  تخلق وبالتالي

 تحول الطرق. وتوالواقعة ضمن خطوط االرتدادات لمنعھم من استخدامھا والبناء علیھا في وسط القدس
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أعباء  منھا ویتحملون باش���رةالم منعون من االس���تفادةإلى لعنة لس���كانھا الفلس���طینیین المجاورین الذین یُ 

على الجانب اآلخر من ھذه وعملھم للوصول إلى أراضیھم ومنازلھم  وبدیلة إضافیة إلیجاد طرق جدیدة

 رةالعاب حافالت المس��توطنین المتطایرة منغبار الش��ارع الس��تكمال مواص��التھم، ناھیك عن أن  الطرق

  .ماكن سكناھمبیوتھم وأفي الشوارع تؤذي صحة المجاورین وتنتشر داخل 

 والضبط للسیطرة الواقعشبكة المواصالت عل أرض تنظیم  4.9

انطلق مش��روع  2004ینایر  في” 2000"مخطط القدس  عادة الھیكلةإلالتخطیط اإلعالن عن خطة عد ب

 اإلس��رائیلیةالمواص��الت والس��المة العامة من قبل وزارة وش��بكة المواص��الت النقل إعادة تأھیل حركة 

 باصات عربیةشركة  17 امتیاز تثبتالمشروع  وضمن. 2000أسس خطة الھیكلي  علىوبلدیة القدس 

خمس ش��ركات نقل إض��افة مع  ،ش��ركة باص��ات عربیة قائمة وتعمل في األحیاء العربیة 12 ض��منھا من

یدة لتغطي قدس قمناطق ش������ر جد ھا للمواص������الت من ي ال جات یا قل  أجبرتوالعمومیة. احت وزارة الن

ي ف "ش��ركة الس��فریات الموحدة" الش��ركات بالعمل تحت س��قف واحد وإنش��اء والمواص��الت اإلس��رائیلیة

في الس����جل التجاري اإلس����رائیلي ولھا  ) مس����جلة18القدس (أو س����فریات ش����رقي القدس (ص����ورة رقم 

ً  تاالمتیاز للعمل في القدس وض����واحیھا (وبذلك ألغی  جمیع الرخص واالمتیازات الس����ابقة لجمیع تلقائیا

على لھم وبدون أي تعویضات ( 1967عام انت تعمل على خطوط القدس منذ شركات الباصات التي ك

لتش��غیل  ةتراخیص مجددة وجدیدالمواص��الت والس��المة العامة اإلس��رائیلیة . ومنحت وزارة خس��ائرھم)

 . علیھ) المسجلة في شركة السفریات الموحدة (واسمھا یدل على ما ھي وسائل النقل العام
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 : إشارة شركة السفریات الموحدة في القدس الشرقیة18صورة 

 مصدر: تصویر الباحث ال
 

ت عن غیرھا من الحافال الفلسطینیة العمومیةووضع على الحافالت عالمة خطوط مائلة تمیز الحافالت 

ي لھا امتیاز ف والتي) 19(صورة رقم للجنوب) (اللون األزرق لحافالت الشمال واألخضر  اإلسرائیلیة

یز منظم للعنص��ریة في إس��رائیل حیث أن یھذا تموغد. إیالقدس الغربیة والمس��توطنات كحافالت ش��ركة 

ً س���تتُ معّرض���ة ألن افالت حھذه ال بل عناص���ر األمن اإلس���رائیلیة لتفتیش���ھا في أي لحظة قمن  وقف یومیا

یل یة بإعادة تأھمس���تخدمیھا. وقامت الس���لطات اإلس���رائیلتأخیرإعاقة حركة تنقلھا ویتم و ،أي مكانفي و

وخص�ص�تھا لنقل ركاب جنوب  ،ش�ارع الس�لطان س�لیمان "باب العامود"محطة الباص�ات المركزیة في 

وجددت محطة الباص����ات  بما في ذلك معبر الزعیم وأبو دیس والعیزریة ،القدس الش����رقیة وض����واحیھا

ما في ذلك ب واحیھاالقدس الشرقیة وض شماللنقل الركاب  نابلس وخصصتھاالشمالیة الواقعة في شارع 

 يمعبر قلندیا وكفر عقب ورام هللا وأقامت محطة جدیدة في المص��رارة وخص��ص��تھا لنقل الركاب جنوب

 جاال.  في بیتبیت لحم ومعبر األنفاق في قبة راحیل  ذلك معبربما في  ،القدس الشرقیة وضواحیھا
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 ت مواصالت شرقي القدسعلى الحافال: عالمة خطوط مائلة 19صورة 

 ز الحافالت العمومیة الفلسطینیة عن الحافالت اإلسرائیلیة (اللون األزرق لحافالت الشمال واألخضر للجنوب)یتمی
 مصدر: تصویر الباحث ال
 

دة جدی لش�����راء حافالتللش�����ركات  تقدیم التس�����ھیالتب س�����رائیلیةاإل وقامت وزارة النقل والمواص�����الت

تكون ص��الحة للركاب وتنقل  أنعلى لھا ،وترخیص الحافالت  ،ر س��نواتبعمر أقل من عش��ومس��تعملة 

 المركبة أن تكون ص��الحیة و ،القانونحس��ب بالس��یر مش��ددة على أص��حاب الحافالت  ،المواطن بكرامة

رام الحتطرق جدیدة اقم الس������ائقین واإلداریین بوط تدریبقامت بو ،أفض������ل حالفي و ،دائمة ونظافتھا

ملزمة  ،الخطوط ش�����رقي القدسفي مس�����ار ھذه طرق اللباص�����ات على لمحطات وض�����عت و ،الركاب

  ،وملزمة الس������ائقین باللباس الموحد المرتب ،المحطاتھذه للتحمیل والتنزیل في بالتوقف الباص������ات 

تذاكر جدیدة بتعرفة موحدة  حس������ب اس������تخدام و ،من المحطة اتك الباص������یلتحرنظام مواعید اتباع و

المواص������الت وزارة  تبدایة المطاف واجھوفي . كاب بموجب القانون وتأمین الحافالت والر ،القانون

ً اعتراض��والس��المة العامة اإلس��رائیلیة  من لب أص��حاب الش��ركات اوط ،الش��ركات من أص��حاب اً ش��دید ا
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منظمة في جمیع ال قانونیة وغیرالغیر الس������لطات اإلس������رائیلیة بوقف ظاھرة "الفوردات" والحافالت 

اح إعادة تأھیل المواصالت العامة في القدس الشرقیة وضواحیھا ومحیطھا. نجإل ،أنحاء القدس الشرقیة

وقیف قامت بتحریر مخالفات وت ،وبعد استجابة السلطات اإلسرائیلیة والشرطة اإلسرائیلیة لھذا المطلب

دات ظاھرة الفوربذلك موقفة  ،تحمیل ونقل الركابالذین یقومون بقانونیة الس������ائقي الس������یارات غیر ل

قانوني داخل حدود القدس الشرقیة ضمن نفوذ عمل الشرطة ووزارة النقل والمواصالت الغیر  والتنقل

 أنالجدیر بالذكر من و بالرغم من اس�����تمرار ظاھرة الفوردات في المناطق "المتروكة". ،اإلس�����رائیلیة

ن في یلص���الح المواطنین الفلس���طینی ةإیجابیبص���ورة االحتالل نظم قطاع النقلیات والمواص���الت العامة 

فإن حوالي  20وبموجب معطیات وزارة النقل والمواصالت القدس الشرقیة وحسن أوضاعھا ونظامھا. 

 ش�����یكل،ملیون  40تص�����ل لحوالي بمبالغ بتمویل من قبل الدولة تعمل على خطوطھا حافلة جدیدة  250

 فالآ 105 ش�����ركة باص�����ات وحوالي 17 من خاللالمدینة حافلة في ش�����رق  350حوالي  وتعمل حالیا

ً ینتفعون من راكب   إعادة تأھیل ثالث ةكلفكانت تو ،في ش����رقي القدس خدمة المواص����الت العامة یومیا

یعادل وش������یكل (ملیون  24نحو المدینة وش������رقھا في ركاب موزعة  ةمحط 330وللحافالت محطات 

 .)شیكل 3.8 الدوالر الواحد

ي قلمواصالت العامة في شرول اح  21مركز القدس للدراسات اإلسرائیلیة التقریر الصادر عن وحسب 

 سافر فیھاورحلة  725كان  1998عام  فيعدد الرحالت الیومیة أوضح التقریر بأن  ،القدس وحافالتھا

بعد تأھیل حركة المواص����الت العمومیة  2004وفي عام  ،حافلة قدیمة 72مس����تخدمة و اراكب 18,000

ارتفع ع��دد الرحالت الیومی��ة إلى  2006وفي ع��ام  ترحال 3,810ارتفع ع��دد الرحالت الیومی��ة إلى 

صغیرة 249منھا جدیدة ( لةحاف 269 ینمستخدمراكباً  85,000 كاب إلىرّ الووصل عدد رحلة  4,461

ً  راكب 78,000س�������افر  1998وفي عام  .مقعداً  5,778 على يوحتت )ةریكب 20و الفوردات في  یومیا

                                                           
  http://he.mot.gov.il 30.6.2017بموجب موقع وزارة النقل والمواصالت اإلسرائیلیة بتاریخ  20
  2008أیار  1د مایا حیشن بتارخ  Blogكتبت في  21

post_01.html-jerusalem.blogspot.com/2008/05/blog-http://jiis  

http://he.mot.gov.il/
http://jiis-jerusalem.blogspot.com/2008/05/blog-post_01.html
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 2004نھایة عام في  الفورداتد ركاب عدوتقلص حافلة  250یومیة في  رحلة الف ضمنقانونیة الغیر 

یة عام  في جذريالتقلیص الوظھر ،راكب 24,000إلى  تقلص�������ت و راكٍب، 16,000إلى  2006نھا

ً  ظاھرة الفوردات  نش��دیدة م ض��من حدود بلدیة القدس تحت مراقبةمن الش��وارع  باالختفاء دأتوب حالیا

 . 22اإلسرائیلیةوالسالمة العامة  وزارة المواصالت

على المجتمع الفلسطیني من قبل السلطات اإلسرائیلیة  ةثار الحسنمن ھذه الخطوة اإلیجابیة واآل ویتبین

لسطیني للمواطن الف ةجابییأن إسرائیل إذا نوت تغییر سیاساتھا لتحسین الوضع الراھن وإعطاء فرص إ

 نقامت بتحسییل أن إسرائ بالرغم منو إذالل.عیش بكرامة دون أن ییمكن للمرء و فھي قادرة على ذلك،

 ذلك، فبتحس���ین أعظم فيومكاس���ب  أكبر لھا مص���الحإال أن للمواطن الفلس���طیني المواص���الت وض���ع 

 احبةص��المرخص��ة جبایة الض��رائب من قبل الش��ركات تزید وض��اعف مش��تریات الحافالت تتاالقتص��اد 

ص���لحة ت من مفلتان الفوردات لیس���فیرتفع مدخول الدولة، وبذلك فإن حالة  لخطوط الباص���ات االمتیاز

  الدولة.

لتمویل إال أو ابالتنظیم إما ش��بكة المواص��الت في القدس الش��رقیة تحس��ین التدخل اإلیجابي لمن بالرغم  

الس����یطرة الكلیة على ش����بكة فرض یرید المحتل ، إذ ھذه الخطوة أن ھناك ھدفاً إس����رائیلیاً یتخبئ وراء 

 ضع أعباًء اقتصادیةیمما  ،ر اإلسرائیليعن كثب ووضعھا تحت المجھ ةرقابإخضاعھا للالمواصالت و

الض����رائب الباھظة تفي بالغرض وفرض ش����راء حافالت جدیدة ككبیرة على كاھل ش����ركات الحافالت 

ش الركاب لتفتی ا بین الفینة واألخرىفھیوتوق ا بدواع أمنیة،على الش��ركات ورقابة الحافالت في مس��ارھ

لمحتل ن امفي سفرھم. فال جدوى الفلسطینیین اطنین لمراقبة الموترید أي مكان في وتشاء في أي وقت 

 نیھة مس���توطلص���الح االحتالل وخدمتكون من أن یض���ع المواطن الفلس���طیني في أولویاتھ بل األولویة 

وجد خطط فال ی من المص��فوفة للض��بط والس��یطرة على حیاة المواطنین الفلس��طینیین المقدس��یین. اً وجزء

                                                           
  2008أیار  1د مایا حیشن بتارخ  Blogكتبت في  22

post_01.html-jerusalem.blogspot.com/2008/05/blog-http://jiis  

http://jiis-jerusalem.blogspot.com/2008/05/blog-post_01.html
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ألف مواطن باإلضافة  350كان القدس الشرقیة وعددھم أكثر من مستقبلیة لتطویر شبكة المواصالت لس

ً إلى اآل شبكة المواصالت المقدسیة من سكان الضفة الغربیة المتجھین للقدس یومیا  الف من مستخدمي 

 القدس العمومیة لتنقلھم.    مواصالتولیس لھم خیار ثان إال استخدام شبكة 

 اإلسرائیلیة لسیطرة الكاملةا 4.10

 للس������یطرة الكاملة على جمیع مركبة ھي على أرض الواقع والتخطیط والتنفیذ التغییر وجمیع عوامل 

 ً بموجب تص���ریحات إیھود أولمرت رئیس لخص والتي تُ القدس  األراض���ي تحت االحتالل وخص���وص���ا

: "ال ش��ك في أن الخطوة بالمقولة األتیة  23 2006في كانون الثاني ھرتس��لیاوزراء إس��رائیل في مؤتمر 

حدود دائمة لدولة إس�����رائیل، لض�����مان األغلبیة  وض�����ع فيھي التص�����میم  نواجھھاثیرة التي األھم والم

مان وجود وطن یھودي،  یة في البالد ... ومن أجل ض������ لة الحكم على والیھود لن نتمكن من مواص������

كن، واضحة في أقرب وقت مم ... وعلینا أن نضع حدوداً ةفلسطینی یةلبیة سكانتقطنھا أغاألراضي التي 

س���یعكس ذلك الواقع الدیموغرافي على األرض. وس���تواص���ل إس���رائیل الس���یطرة على مر الذي األوھو 

ن مما یالحظ بأ “.المناطق األمنیة والكتل االس������تیطانیة الیھودیة، واألماكن التي لھا أھمیة وطنیة علیا 

ضح اتن كما لییالسیاسیین والمخططین اإلسرائیفي أذھان لھذا الیوم متناقلة السیاسات ھذه ھذا التفكیر و

االس��تراتیجیة والتخطیطیة المقترحة للحاض��ر والمس��تقبل للقدس والمقدس��یین ولم تتغیر  ھمفي خططذلك 

 البتة.

  الموقف الفلسطیني الرسمي 4.11

ً  24عرب الس���ید الرئیس محمود عباس في كلمتھ أ لموقف الفلس���طیني بعد ل للمؤتمر اإلس���المي ملخص���ا

ً ورة  بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین ن سنة من المفاوضات المستمیثالث وعشر قدس في قلب ال واضعا

یس����حب الذرائع من أیدي كل تیارات  أنلقض����یة فلس����طین من ش����أنھ  عادالً  حالً ن إ"  :الص����راع  قائال ً

                                                           
23 http://www.israel-commentary.org/archives/2006_01.html   Thank you to Ehud Olmert 
for making the Israeli election choice so easy IDC Herzlian …..Spring 2006 update 

 7/3/2016نظمة التعاون اإلسالمي بتاریخ محمود عباس في مؤتمر م 24
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ع والوئام واالستقرار یخیم على جمیالعادل وفلسطین تتطلع  لرؤیة السالم  ،والعنف والتطرف اإلرھاب

ن تحقق الرخاء لش���عوبنا والدفاع عون الخیر والس���الم  لتمض���ي في بناء مجتمعاتنا متنا التي یجمعھا دیأ

 یتمان التحقیق السالم واألمن وبأسرھا ... فلسطین التي ھي القضیة اإلسالمیةقضیة قضایانا وخاصة 

عبر تفعیل وتطبیق مبادرة الس��الم العربیة التي تحظى بإجماع عربي وإس��المي والتمس��ك بمض��امین إال 

وض��عھ ال واالس��تیطان أن  " موض��حاً:أما عن االس��تیطان فقد أكمل كلمتھ  ."المبادرة وعدم تجزئتھا ھذه

 جمعى مرده إلتكاثره وس���بب  الغربیة،والض���فة المحتلة  یطاق بس���بب انتش���اره في كل مكان في القدس

 ن لكيینییالفلس��طممارس��ات وجرائم ض��د  األمر الذي یؤدي إلىالمتطرفین الیھود في أماكن اس��تیطانیة 

وتس��تمر االنتھاكات المتواص��لة ض��د الش��عب الفلس��طیني دائماً، المنطقة في حالة اس��تنفار وغلیان تبقى 

ً والمقدسات اإلسالمیة  الشعب الفلسطیني رغم كل ھذه .... وفي الحرم الشریف  والمسیحیة وخصوصا

ً ...ولم یعالمضایقات صابر وصامد ومرابط في بیت المقدس وأكناف بیت المقدس ع الوقت تضیی د مجدیا

مع إس���رائیل في مفاوض���ات ألجل المفاوض���ات بعد أن أفش���لت إس���رائیل كل فرص الس���الم منذ مؤتمر 

األمر الذي یجعلنا نؤكد بأنھ ال یمكن للفلس������طینیین االس������تمرار في  ھذا،نا یوم إلى 1992عام  مدرید

 25االلتزام بتنفیذ تلك االتفاقیات المعقودة بیننا وبینھم وحدنا." 

یت الواقع فاإلس���رائیلي یرید تثب ،االحتاللاإلس���رائیلي تختلف عن لھجة الفلس���طیني تحت فلھجة المحتل 

یني وأما استراتیجیة الفلسط ،في تصریحات إیھود أولمرتجاء تخطیط واالستیطان كما العلى األرض ب

الحتالل نیر اعن  بعیداً حقھ للعیش  ویسعى إلى إسترجاعطان یھو العیش بسالم ووئام وكرامة بدون است

  .ومخططاتھ
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 مقارنة مركبات الضبط السبعة 4.12

  : جدول مقارن بشأن كل مركب من مركبات الضبط السبعة 6جدول 

لمصفوفة  المركب رقم المركب
 السیطرة والضبط

 للسیطرة والضبط المباشر:تأثیر المركب 

 المركب
 األول

تغییر الاالس������تیطان و
ي ال��������ج��������غ��������راف��������

 والدیموغرافي

 .تغییر وتكبیر حدود القدس •
 .تغییر اسم القدس: أورشلیم القدس" •
 .بلدیة احتالل واحدة مسیطرة على الحیز المقدسيخلق  •
 .تھامصادرو تغییر تصنیف استخدامات األرضي •
 .ةوزاحف ةمكثف یةاستیطانأنشاء منشأت  •
 .خط تماس فاصل بین األحیاء الفلسطینیة والمستوطنات •
 .ر القدس الدوليإغالق مطا •
 .وتقسیمھا المناطق واألحیاء السكنیة الفلسطینیةفسخ  •
 .حصر التوسع الحضري لألحیاء الفلسطینیة •
 .وأغلبیة یھودیة تغییر دیموغرافي •
 .الظروف المعیشیة للمقدسیینصعوبة  •

ال����م����رك����ب 
 الثاني

تطویر ش�����بكة الطرق 
وال������م������واص������������الت 

في ووض������عھا الحالي 
 القدس

 .بدون عائقبالبلدان اإلسرائیلیة وبعض بربط المستوطنات بعضھا  •
 .خلق شبكة طرق أفقیة وعمودیة •
 .تأھیل الطرق والمواصالت لصالح المستوطنات •
 .وتوسیع منطقة االمتیاز تقویة المواصالت اإلسرائیلیة •
 .المواصالت الفلسطینیة وتقلیص منطقة االمتیازإضعاف  •
جیھھم إلى مركز إعادة توزیع مركز الحیاة ألھالي القدس الش������رقیة وتو •

 .الحیاة في القدس الغربیة
 .المقدسي وربطھا بنفوذ االحتاللحیاة یر نمط یتغ •
تغییر محور توزیع الطرق الت�اریخي من حول البل�دة الق�دیم�ة إلى طرق  •

  .جدیدة في غرب القدس
وب���دیل���ة والتف���افی���ة محورھ���ا الق���دس الغربی���ة ت���أھی���ل طرق ج���دی���دة  •

 .والمستوطنات
في القدس الش������رقیة وعدم تطویر الطرق  إض������عاف الطرق الرئیس������یة •

 .وتحویلھا لطرق محلیة
ع ماإلس���رائیلي االقتص���اد إض���عاف االقتص���اد الفلس���طیني وتحویلھ لدعم  •

 .صعوبة الظروف المعیشیة للمقدسیین
  .فصل المواصالت اإلسرائیلیة واالستیطانیة عن المواصالت الفلسطینیة •
 ینیة مكونة كانتوناتخلق خط فاص����ل بین األحیاء الفلس����طینیة الفلس����ط •

 .بسھولة فصلھا أو تسكیرھا والتحكم بھاتجزئتھا ویمكن 
 .أنشاء خط تماس فاصل بین األحیاء الفلسطینیة والمستوطنات •
 .حصر التوسع الحضري لألحیاء الفلسطینیة •

 ال����م����رك����ب
 الثالث

ي الضفة وحصر نفوذھا في مناطق إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة ف • اتفاقات أوسلو
 .و ب  أ
ة إلنشاء كتل استیطانیفي مناطق ج توسیع نفوذ االستیطان حول القدس  •

 .سفي الدائرتین االستیطانیتین الثانیة والثالثة حول القد
 .حصر التوسع الحضري لألحیاء الفلسطینیة •
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لمصفوفة  المركب رقم المركب
 السیطرة والضبط

 للسیطرة والضبط المباشر:تأثیر المركب 

 ال����م����رك����ب
 الرابع

 .إقامة نقاط عبور على طول منطقة التماس في الضفة الغربیة والقدس • الحواجز
 .فیزیائي لألحیاء الفلسطینیة المقدسیةالفصل ال •
 .الفصل الفیزیائي للقدس الشرقیة ومحیطھا في الضفة  •
تقیید بس������ط حقوق المواطن الفلس������طیني وأونزع  عرقلة حریة التنقل •

 .حركة تنقلھحریتة و
 .ضبط حركة السكان •
 .ضبط الحركة التجاریة واالقتصادیة •
ع مدس بدون تصاریح لقإلى االضفة في منع دخول المواطن الفلسطیني  •

 .لقدسإلى العبور من اتوقف جمیع سیارات الضفة 
  .إلى طرق بدیلةللفلسطینیین المرور  اتتحویل جمیع حرك •
  .نزع امتیاز شركات باصات الضفة •
 .على الفرد والمجتمع الفلسطینيفرضت ضخمة  اقتصادیة ةخلق تبعی •
ھم وحیاتمكان س�����كناھم بتفكك النس�����یج العمراني الفلس�����طیني والتحكم  •

 .الیومیة
 .حصر التوسع الحضري لألحیاء الفلسطینیة •

 ال����م����رك����ب
 الخامس

االنتف��اض��������ة الث��انی��ة 
انتفاض��ة األقص��ى عام 

2000 

 .الفصل الكامل بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین  •
فرض الس����یطرة على مواطني القدس الش����رقیة بعزلھم في "كانتونات"  •

 .أو مناطق محصورة یمكن غلقھا
 .كةضبط حریة الحر •
•  ً للمستوطنین لالبتعاد عن المراكز السكانیة  إنشاء طرق التفافیة خصیصا

 .الفلسطینیة
 .فلسطینیة لصالح الطرق االلتفافیة االستیطانیة مصادرة والتھام أراٍض  •
منع الفلس���طینیین المقدس���یین وفلس���طیني فرض الس���یطرة على الطرق ل •

اض�����ة وبعدھا الداخل من اس�����تخدام الطرق االس�����تیطانیة في فترة االنتف
 .حركة التنقل االستیطانیة الیھودیةتقتصرعلى وكانت 

حریة التنقل الفلس��طیني لص��الح التنقل االس��تیطاني الیھودي الحر  ةعرقل •
ني الغطاء األم بذریعةتحت حراسة القوة العسكریة واألمنیة اإلسرائیلیة 

 وحمایتھم. لمستوطنینل

 ال����م����رك����ب
 السادس

ج�����دار ال�����فص�����������ل 
العنص������ري أو ج��دار 

 لضم والتوسیعا

 .خلق خط تماس  •
 .منع مرور المركبات من الضفة للقدس •
 .وضبط حریة الحركة الفلسطینیةحركة التنقل وسیطرة حصر  •
 .فلسطینیة استمالك ومصادرة أراٍض  •
لحیز لفلس�����طینیة خلف الجدار لض�����مھا للمس�����توطنات و وض�����ع أراٍض  •

 .اإلسرائیلي
باقي مدن الضفة  معابر وحواجز تحكم إغالق القدس وفصلھا عن إنشاء •

   .الغربیة
من قطع مس����ار الجدار النس����یج الحض����ري للتجمعات الس����كانیة المحلیة  •

  .األسر واألعمال التجاریة والمدارس والسكن والطرق
منع التنمیة الحض������ریة ألحیاء القدس الفلس������طینیة فاص������لة المركز   •

  .االقتصادي والثقافي والدیني ومركز الحیاة الفلسطیني
 .ةیجیوب منفصلة إضاففي السكنیة والتجاریة  لقدسا مناطقضبط  •
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لمصفوفة  المركب رقم المركب
 السیطرة والضبط

 للسیطرة والضبط المباشر:تأثیر المركب 

الض������فة الغربیة في مدن وقرى من عزل القدس عن محیطھا الطبیعي  •
 .المحتلة وصعوبة التنقل الیھا

خلق "الھجرة الص����امتة " آلالف العائالت الفلس����طینیة وفیما بعد فقدان  •
 .إقامتھم في القدس

 .خلق حدود جدیدة •
 .ارج حدود القدسخلق جیوب سكانیة فلسطینیة خ •
خدماتیة عن وبلدیة  مس������ؤولیةض������یاع بلدي وفوض������ى عارمة بدون  •

 .المنطقة 
أص��حاب األراض��ي الفلس��طینیین الفوض��ى وعدم وجود الس��لطة  لاس��تغال •

 .سلطةالبرفع البناء العشوائي العالي بدون رقابة من 

 ال����م����رك����ب
 السابع

 بأغلبیة موحدةدینة كبیرة وض����ع التخطیط اإلس����رائیلي بھدف إنش����اء م • المخططات التنظیمیة
  .وتھوید القدسیھودیة مھیمنة 

تكثیف وتثبیت االس����تیطان اإلس����رائیلي الزاحف وربطھ ببعض����ھ البعض  •
 .وبشبكة طرق سریعة وإقلیمیة

 .توسیع نفوذ بلدیة االحتالل للقدس الكبرى •
 .إنشاء متروبولیتن القدس بأغلبیة یھودیة •
 .بدیة إلسرائیلورشلیم القدس" الموحدة عاصمة أأتثبیت " •
 .قیود من السلطات على التخطیط للتجمعات الفلسطینیة •
  .تقلیص النسبة السكانیة الفلسطینیة •
 .التھام أراضي فلسطینیة لصالح االستیطان •
  .خلق تبعیات اقتصادیة واجتماعیة وجیوسیاسیة •
 .تنشیط االقتصاد االستیطاني •
 .المقدسي إضعاف االقتصاد الفلسطیني •
ومواص���الت اس���تیطانیة للطوق االس���تیطاني األول  إنش���اء ش���بكة طرق •

 .وربطھا بالطوق االستیطاني الثاني والثالث خارج حدود البلدیة
 .والمستوطنینخلق فصل بین الفلسطینیین  •
  .ةاألغلبیوجعلھ التوازن الدیموغرافي الیھودي على حفاظ ال •
 .رھا وتوسیعھایتطوالحد من خلق كانتونات فلسطینیة محصورة و •
الطرق والسكك الحدیدیة القطار  المواصالت:لقدس بجمیع وسائل ربط ا •

الس������ریع والخفیف لربط المس������توطن��ات ببعض������ھ��ا البعض وب��البل��دان 
 .اإلسرائیلیة

 . السیطرة الكاملة على جمیع األراضي المحتلة والقدس •
 .ضبط حركة السكان والتجار •
 . ھم ونسیجھممتدادفي اخلق فصل شرذمة الفلسطینیین و •
 .ة دولة فلسطینیةمنع إقام •

 

 خالصة 4.13

أحداث وأوالتي ش��ملت عدة عوامل ملموس��ة  ،بات التي تبني مص��فوفة الس��یطرة والض��بطتم بحث المركّ 

  من المصفوفة.  ءاً مركبات عدة خالل السنوات الماضیة وباتت جز إلى إنشاء متسارعة أدت
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 الفصل الخامس

 للطرق والمواصالت ةوالسیاسات المستقبلی التخطیط

 مةالمقد 5

ً  لم ولن تتوقفالمؤس���س���ة التخطیطیة اإلس���رائیلیة  وض���ع وص���یاغة خطط ومخططات لألرض عن  بتاتا

الرغم من بوالمس�تقبلي في نفس النھج واألس�لوب، التفكیر الحالي ھي دائمة بل  ،واإلنس�ان للحظة واحدة

ي تقوم والتض��ع س��یاس��ات اس��تراتیجیة للقدس ومحیطھا تغییر األش��خاص والمؤس��س��ات الذین یقومون بو

سھاعلى  سا سفي أ سیطرة الكاملة على ا ةسیا سطینيل شر والحجر غیر معتبرة الوضع الفل  األرض والب

 ظروف.الجمیع  تحت ةالمسیطرھي بقى الواقع لتعلى أرض  المحتل

 

 المتروبولیس  2050القدس لسنة  5800: خطة 20صورة 

 (Gertner and others, 2016) 
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 المتروبولیس  2050 لسنة القدس 5800خطة  5.1

 

ھي  (Gertner and others, 2016)) 20(ص����ورة الغالف رقم  5800 المتروبولیة القدس الھیكلیة خطة

 س���نة عبریة) 5800التقویم العبري ( 2050س���نة لمعدة  ،رس���مي أودون غطاء حكومي  توجیھیةخطة 

التي تحدد رؤیة تحقیق ھي " و ةعض�����اء وأس�����ماء جدیدأقدیمة جدیدة معدة من فرقة تخطیط ذات  وھي

بط ماض������ي العاص������مة فقط إمكانات القدس الخالدة كمركز عالمي للثقافة والس������یاحة. فالخطة ال تر

اء الخض���ر المناطق والغاباتبش���كل طبیعي مع " أورش���لیم "بحاض���رھا ومس���تقبلھا فحس���ب، بل تدمج 

لتخلي عن ابالتطویر وعدم وبذلك تس��تمر مركبات الس��یطرة واالس��تراتیجیات اإلس��رائیلیة  المحیطة بھا

سات المؤسسة اال أفكارھا االستعماریة من خالل رفدھا  .لمحتلة بدون صیغة قانونیةستراتیجیات وسیا

 مخطططة ي خف "زئیف الكین"والثقافة اإلس���رائیلي  من وزیر القدس قدمت لخطةلفتتاحیة االرس���الة الف

مختلف جوانب التنمیة في مدینة القدس بما فیھ رؤیة تخطیطیة الندماج فیھا وض���ع یدعي  2050القدس 

االعتبار المكان وحیزه والمجتمع المتنوع داخل بعین  الس�����یاحة والثروة االقتص�����ادیة الناجمة عنھا آخذاً 

القدس وتعطي الخطة ثالثة عقود من الزمن لتنفیذ وتحقیق رؤیة المخطط والتخطیط لمس������تقبل مدینة 

قدس. لدولة والحكومة ل یھتوجیھ مجرد خطة أن الخطة ھيعلى ؤكد یو ال ئات لمس������ؤولین في ا والھی

ي فاعتمادھا یجب الحض�����ري اإلس�����رائیلي و لتخطیطلتخطیط وافي اخص ص�����ناع القرار المحلیة وباأل

اتب في المك الحالیةالس�����ابقة والخطط  واعتمدت اللجنة أجزاء منھا.في بأكملھا أو الكبرى منطقة القدس 

. 2050لجنة تخطیط القدس  مقترحة منخطط إض��افیة  تھا معدمجو بلدیة القدسووالوزارات الحكومیة 

في  وعالتنذوي تحسین األثر االقتصادي واالجتماعي للمواطنین إلى  ھا األساسيھدففي الخطة  ووتدع

ول وص���� ةتوقعم اإلقلیمیة والدولیةوة یلس����یاحاالنمو  لتالئم مخططاتالمنطقة من خالل زیادة الس����یاحة 

ً  عشرة  ازدھارمفترضة  2050للقدس الكبرى لعام  سائح محلي يمن الخارج وملیون مالیین سائح سنویا

عداد ألالجمیع المرافق الس���تیعاب البنیة التحتیة  ومرادفاتھا وتحس���ینى الس���یاحة عل یةس���اس���األ المدینة
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ومحیطھا من مختلف  لقدساوخطط الس������ابقة  جمع المخططاتإلى الخطة وتھدف  الس������یاح.الھائلة من 

والمواص����الت ووزارة  النقلة الوزارات الحكومیة اإلس����رائیلیة وعلى رأس����ھا وزارة الس����یاحة ووزار

لتغییر وجھ القدس ورفع مس������توى  وش������ركات القطاع الخاص بلدیة القدسارة المالیة والداخلیة ووز

التخطیطي للقرن الحادي  المس���توىترقى إلى المخططات الحالیة لھذه المؤس���س���ات ال و .فیھا  التخطیط

 ،بدون إعطاء األسباب والتفاصیل مقرة أن التخطیط اإلسرائیلي الحالي مقصر ومتدنٍ وھي  ،نیوالعشر

تقبل لمدى البعید لمس��إلى اجمیع المرافق وال یتطلع ل الحالي غیر ش��امل للقدس وغیر مغطٍ  التخطیطوأن 

   الحضري.وتنمیتھا ونموھا  ھاواحتیاجاتالمدینة  لحل شامل لمشاكلوال المدینة 

ً مبادئ 5800تقترح خطة القدس   ألمدالتخطیط وتطویر منطقة القدس الكبرى في عملیة مستدامة طویلة  ا

املة ش��القدس منطقة لجمیع جوانب التخطیط والتنمیة الحض��ریة ل حلوالً الخطة وتدعي  2050عام  ایةلغ

سیاح :الثالثاالستراتیجیة القضایا  حل على ةكدمؤوالكبرى والقدس القدس بلدیة حدود   )والفنادق(ة یال

 یةلى مدینة عالملكي تحول القدس إ ،لتحقیق رؤیتھا ،والمس����احات المفتوحة والمواص����الت ونظام النقل

 5800خطة القدس تقترح و.  Cosmopolitan City (Gertner and others, 2016)بوتلیة وكوزم

 35 في المنطقة الس���تیعابجوي لیص���بح أكبر مركز س���فر في منطقة جنوب القدس  إنش���اء مطار جدید

 ً ً س����نویملیون مس����افر الس����تة عش����ر غیر  ملیون مس����افر س����نویا  لناتج القوميا الزدیاد، عبر مطار اللد ا

ي ملیون سائح إضافي یزید الناتج القومي اإلجمال( إسرائیلن التوظیف في یحستو ،اإلجمالي اإلسرائیلي

حل المش��اكل الس��یاس��یة الحالیة بطریقة  5800خطة القدس وأس��اس س��نویا).  ٪2.5بنس��بة  يإلس��رائیلا

دس وعدم تقس�یم منطقة القتحافظ على القدس العاص�مة الموحدة ض�من الص�راع الفلس�طیني اإلس�رائیلي 

 وحریة التنقل الشاملة لھم ولالثني ،نسمةخمس مالیین ى لإعدد سكانھا  وصولالتي من المتوقع  الكبرى

 ً العاص��مة التاریخیة والحدیثة والمس��تقبلیة لألمة ھي القدس .   وتكون عش��ر ملیون س��ائح للمنطقة س��نویا

 الداخلخدمة المالیین من س������یاح لي عالمي القدس كمركز روحانوتحول لش������عب الیھودي. ولالعبریة 

 خارج.الو
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 المتر وبولیس  2050القدس لسنة  5800مبادئ خطة    5.2

قدس  مدى  (Gertner and others, 2016) 5800وتقوم خطة ال ید ال تة للتخطیط بع بادئ الس������ على الم

  :التالیة

 لداخلایھود في للبالنس���بة قلب الش���عب الیھودي والقدس قلب دولة إس���رائیل في دولة إس���رائیل  .1

 .والشتات

 ةھجر جذبل س��یدعم من قبل الدولةفي إس��رائیل على مدى العقود القادمة  ينمو الس��كان الیھود .2

 .حاجة ماسةلیس كالشتات إلى إسرائیل كخیار و العالمیة من الیھود

عدت الخطة  .3 ناء خطة لتطویر 5800أ ھدف ب تدریجي ب قدم ال فاھیم الت یة وم على أس������س تحلیل

 .زیادة فرص االزدھار لدولة إسرائیل وللشعب الیھوديالمستقبل و

 قرار أيوحدودھا.  ضمنإسرائیل دولة یھودیة تحمي الحقوق الدیمقراطیة لألقلیات التي تعیش  .4

على أس����س الس����یادة اإلس����رائیلیة والتركیبة الس����كانیة لألغلبیة الیھودیة في دولة  س����یكونتخذ ی

 .إسرائیل والقدس عاصمتھا

ثنائیة قومیة  ذات وبإنش������اء متروبولیسبتحلیل الحالة الراھنة في القدس  5800تس������تند خطة  .5

لقدس حالیا تتكون ا. للمتروبلیس المنطقة االقتص���ادیة التي تش���كلوض���واحیھا من القدس  ةمكون

 %65ة النس�����ب تبلغویھودیة المن الیھود واألقلیات غیر  نس�����بة مختلطةبمنطقة بلدیة القدس من 

ھذه  . وتحددالنس��بة منخفض��ة جدا لدولة إس��رائیل كدولة یھودیة تعدو. فلس��طینیة %35یھودیة و

 %25ویھودیة  %75 الس���ابقةس���یاس���ة الحكومة اإلس���رائیلیة الوثائق الفي  وردتكما نس���ب ال

 فلسطینیة. %20یھودیة و %80النسبة العلیا بحد ذاتھا  أوفلسطینیة 

 %65 بمقدار قلیاتمقارنة باأللیھود لترغب الخطة المقترحة في الحفاظ على النس������بة الحالیة  .6

لى ع الكبرى المتروبولیتنلقدس الس����كان  أغلبیة یھودیةفي ذلك  فلس����طینیة بما %35یھودیة و
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قادمة من  المناطق الواقعة خارج حدود بلدیة في و المتروبولیتن وأحیائھا ةحلقمدى العقود ال

  القدس.

)  29رقم ش��كل مخطط (قدس بلدیة ال التي تش��مل حدود منطقة ص��الحیاتھا 5800حددت خطة 

ش��املة رام هللا و ممتدة ش��ماالً  (Gertner and others, 2016)الھیكلیة المتروبولینیة  ةكجذر ونوا

ً  وتجمع مس������توطنات بیت إیل ،والبیرة وبیتونیا بیت لحم وبیت س�������احور وبیت جاال  وجنوبا

ً ش����رقوتجمع  ،ص����یونتمس����توطنات غوش عو وض����واحیھا   E1ومس����توطنات معالي أدومیم  ا

ً و  دوباب الوا مس���توطنات مودیعین وبیت ش���یمش أریحا لغایة نھر األردن والبحر المیت وغربا

شمال الضفة عن جنوب ،ھام قلب الضفة الغربیة المحتلةتوبذلك یزحف االستیطان إلل ھا فاصلة 

سكانیة والمناطق الفلسطینیة ،كلیا لدولتین نھایة لحل ا ةضعوا ،وبدون تواصل بین التجمعات ال

ً بل خلقت جیبال  ،أو إنش��اء الدولة الفلس��طینیة المتواص��لة ً إس��رائیلی ا ة بالس��یطرة في الض��ف اً كبیر ا

على جمیع التجمعات  اتھمض�������ایقمن وعزز االحتالل  ،االس������تیطانیة االحتاللیة حول القدس

 .الفلسطینیة



167 
 

 

  للمتروبولیس مكانیةالقات حل مخطط الثالث: 29شكل 

التي تشمل بلدیة القدس وبیت لحم    Greater Jerusalemولى حلقة بلدیة القدس وثانیھا حلقة القدس الكبرىاأل
 ورام هللا وثالثھا الغالف الخارجي للمتروبولیتین

 (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800من خطة المصدر: 
 

رقم  ش����كل( مكانیة ثالث حلقات ةثبتلإلس����رائیلیین م الس����ابقةالمتروبولینیة تعزز الخطط  5800وخطة 

التي تش����مل بلدیة    Greater Jerusalemالكبرى: األولى حلقة بلدیة القدس وثانیھا حلقة القدس ) 30

الض���فة  منأخرى ورام هللا وثالثھا الغالف الخارجي للمتروبولیتین مض���یفة مس���احات القدس وبیت لحم 

ن. وھذه المس��احات اإلض��افیة س��تس��توعب مھاجرین مس��توطنین جدد ض��من الغربیة لص��الح االس��تیطا

سبة الیھود  للمتروبولیتن لیصبحاإلطار الخارجي  سبة لغیرھمن حسب المقترحات  %20 إلى %80 بالن

 977,774كان  2012فإن عدد الیھود في المنطقة عام  5800وحس���ب الخطة  اإلس���رائیلیة الرس���میة. 

نس��مة  2,345,351(زیادة  نس��مة في القدس الكبرى 3,323,125درا مق 2050نس��مة ویص��بح في عام 
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ما عدد الفلس������طینیین عام  یھودیة) مة ویص������بح في عام  921,662كان  2012أ  مقدراً  2050نس������

 2012الیھود للفلس����طینیین في عام  فلس����طینیة) ونس����بةنس����مة  984,699زیادة نس����مة ( 1,906,361

وستصبح نسبة الیھود للفلسطینیین في عام  1,899,436) من مجموع السكان  %48.5 إلى  51.5%(

. أما إذا أصرت السلطات االحتاللیة 5,229,486) من مجموع السكان %36.5إلى  63.5%(  2050

عدد الس��كان الفلس��طینیین عام  يبقتبحیث  %20إلى  %80 فلس��طینیینمقارنة بالالیھود على رفع نس��بة 

أن نسمة مما یعني  7,625,444ن الیھود لھذه النسبة سیصبح عدد السكاف 1,906,361كما ھو  2050

وسیزید عدد  "المتروبولیتن"دس قنسمة متجمعة في ال 9,531,805 سیصل إلى السكانمن  ھمجموعما 

(ش���كل بیاني رقم  نس���مة یھودیة 6,647,670 بما مقداره ھذه الص���غیرة المس���توطنین في بقعة األرض

31(. 

ً وخص���وص��� المس���تقبلیة التحتیة لتوفیر البنیة ةالتخطیطیس���س األھي من والنس���ب فھذه األعداد  ش���بكة ل ا

یتوجب على المخططین أخذھا بعین االعتبار فإنھ وعندما ترتفع النسب واألعداد  ،الطرق والمواصالت

ً بس��بب تواال س��ت بنیة  مع التكاثر الیھودي لتوفیر أزمات. فش��بكة الطرق والمواص��الت س��تتض��خم نس��بیا

لھا ط تحت االحتالل ألن نس��بة المقدس��یین الفلس��طینیین مخطنس��بیاً فئة المقدس��یة لاوس��تتقلص لھم، تحتیة 

ة في الطرق لألحیاء الفلس��طینیة المقدس��یوالمواص��الت الخدمات وعلى ھذا فإن  ،التكاثرمنع لتقلیل أو با

تقلیص  تكش����ف عن 5080من قبل الخطة للس����كان المقترح  والعدد. باالزدیادلن تتطور ولن یخطط لھا 

جدول ( ومض��اعفة أعداد المس��توطنین الیھود في القدس ،داد الس��كان الفلس��طینیین في القدس الش��رقیةأع

المترقبة اد األعدتالئم بتأھیل بنیة تحتیة أن تقوم إن تكاثر المس�����توطنین یحتم على الس�����لطة و.  ) 7رقم 

ون تحت ي س��تكالطرق والمواص��الت في مناطق المتروبولیت الت جدید لش��بكةتخطیط وض��ع یتم  وبذلك

الفلس������طینیة والمواطن حمایة مواطنیھ على حس������اب األراض������ي یھدف إلى الس������یطرة الكاملة للمحتل 

   .(Gertner and others, 2016) الفلسطیني
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 للقدس 5080لتكاثر السكاني حسب خطة رسم بیاني ل: 30شكل 

 (Gertner and others, 2016)لیس  المتروبو 2050القدس لسنة  5800المصدر: من خطة 
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ً یلقدس المتروبولیتن افتراضفي االسكان :: تكاثر  7 جدول یھودیة  %63.55 :نسبة الیھود للفلسطینیین وبیان  ا
 فلسطینیة %36.45و

عداد المنسوبة لھما لكل لكبرى واألاللقدس المتروبولیتن  5800خطة  والفلسطینیین فيجدول نسبة السكان الیھود  
 عقد

 (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800المصدر: االعداد األساسیة من خطة 
 

 إعداد الجدول وتحلیل الباحث

Year 2012 2020 2030 2040 2050 
Jews  977,774 1,182,939 1,639,746 2,312,972 3,323,125 
Palestinians 921,662 1,155,621 1,395,555 1,646,612 1,906,361 
Total 1,899,436 2,338,560 3,035,301 3,959,584 5,229,486 

      
% Jews 51.48% 50.58% 54.02% 58.41% 63.55% 
% Palestinians 48.52% 49.42% 45.98% 41.59% 36.45% 
Jewish % Increase  -0.89% 2.55% 6.94% 12.07% 
Palestinian  % decrease   2.55% 6.94% 12.07% 
Decade Incremental 
Increase   3.44% 4.39% 5.13% 

  (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800المصدر: االعداد األساسیة من خطة 

 إعداد الجدول وتحلیل الباحث

 
لكبرى على افتراض اقدس المتروبولیتن لل 5800یوض��ح التكاثر الس��كاني بموجب خطة  7رقم الجدول 

 فلسطینیة. %36.45یھودیة و %63.55أن نسبة الیھود للفلسطینیین ستبقى 

فلسطینیة بنفس شروط التكاثر  %30 یھودیة %70أما إذا اختلفت النسب بموجب السیاسات اإلسرائیلیة 

خالل )  8جدول رقم ( :والنس����ب كالتالي فتص����بح األعدادلكبرى اللقدس المتروبولیتن  5800في خطة 

بح عدد یص����ف -الخطة تحس����بما اقترح تةأعداد الفلس����طینیین ثابمع اإلبقاء على  - قرون القادمة ةالثالث

 نسمة 6,354,537ما یعادل  2050السكان اإلجمالي بعام 
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  2050عام  %30والفلسطینیین  %70الیھود : جدول نسبة السكان  8 جدول

 لكل عقد  المنسوبة لھما  األعدادوللقدس المتروبولیتن  5800شروط التكاثر في خطة  بنفس

Year 2012 2020 2030 2040 2050 
Jews  977,774 1,182,939 1,736,717 2,404,353 4,448,176 
Palestinians 921,662 1,155,621 1,395,555 1,646,612 1,906,361 
Total 1,899,436 2,338,560 3,132,272 4,050,965 6,354,537 

      
% Jews 51.48% 50.58% 55.45% 59.35% 70.00% 
% Palestinians 48.52% 49.42% 44.55% 40.65% 30.00% 

      
Jewish % Increase  -0.89% 3.91% 10.65% 18.52% 
Palestinian  % decrease   3.97% 8.77% 14.55% 

إعداد  (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800خطة المصدر: االعداد األساسیة من 
 الجدول وتحلیل الباحث

 

فلس��طینیة بنفس  %20 یھودیة %80 وأص��بحت أما إذا اختلفت النس��ب بموجب الس��یاس��ات اإلس��رائیلیة

) 9رقم (جدول  والنس���ب فتص���بح األعداد ،لكبرىاللقدس المتروبولیتن  5800ش���روط التكاثر في خطة 

 -مع اإلبقاء على أعداد الفلس����طینیین ثابتة حس����بما اقترحت الخطة - قرون القادمة ةخالل الثالث :كالتالي

 نسمة 9,531,805ما یعادل  2050یصبح عدد السكان اإلجمالي بعام ف

 2050عام  %20والفلسطینیین  %80جدول نسبة السكان الیھود : : 9 جدول

 عقد  لھما لكللكبرى واألعداد المنسوبة اللقدس المتروبولیتن  5800شروط التكاثر في خطة بنفس  

Year 2012 2020 2030 2040 2050 
Jews  977,774 1,182,939 1,894,962 2,877,590 7,625,444 
Palestinians 921,662 1,155,621 1,395,555 1,646,612 1,906,361 
Total 1,899,436 2,338,560 3,290,517 4,524,202 9,531,805 

      
% Jews 51.48% 50.58% 57.59% 63.60% 80.00% 
% Palestinians 48.52% 49.42% 42.41% 36.40% 20.00% 

      
Jewish % Increase  -0.89% 6.02% 16.40% 28.52% 
Palestinian  % decrease   6.11% 13.02% 22.41% 

إعداد  (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800یة من خطة المصدر: االعداد األساس
 الجدول وتحلیل الباحث
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یقترح نس�ب مئویة ولكن عندما تترجم النس�ب ألعداد فنرى اإلس�رائیلي التخطیطي إن المطبخ الس�یاس�ي 

 . بالمالیینتتكاثر الكم ھائل واألعداد 

اس���تیعاب ھذه األعداد بنس���بھا  على القدرة الكاملةالعبریة لدولة لھل  دراس���ةالذكره في ھذه الجدیر ومن 

ً الثالثین عام المقترحة في إنش����اء بنیة تحتیة كاملة وس����كن ومرافق عامة ھل لھا القدرة على و القادمة؟ ا

الذین س����یزورون المالیین من الس����یاح ھذا باإلض����افة إلى أعداد  ؟أم حقیقة حلمأھذا  ؟لجمیعتس����توعب ا

ً ملیون سائح  50حوالي ل كما ھو متوقع إذ سیبلغ عددھم إسرائی   ؟سنویا

س��ب ح ةإبقاء أعداد الیھود ثابتمع أما س��یناریو آخر بذات النس��ب المقترحة من المطبخ الس��یاس��ي ولكن 

د قرب للواقع ألنھ ال یوجد أعدااألالس�����یناریو  المنطقة وھووتقلیص عدد الفلس�����طینیین في  5800خطة 

واختالف النس�������ب بموجب  لقدس وض������واحیھا.إلى انقلھم و الس������تقطابھمفي العالم كبیرة من الیھود 

للقدس  5800فلس����طینیة بنفس ش����روط التكاثر في خطة  %30یھودیة  %70الس����یاس����ات اإلس����رائیلیة 

 -القادمة  ةالثالثالقرون خالل  :كالتالي )10(جدول رقم  تصبح األعداد والنسبسلكبرى فاالمتروبولیتن 

ن فعدد الفلس����طینیین س����یتكاثر خالل العقدیی -لى أعداد الیھود ثابتة حس����بما اقترحت الخطةمع اإلبقاء ع

خیر بش��كل ملحوظ في العقد األالس��كان الفلس��طینیین  تقلیص عددوبعد ذلك س��یتم  2040األولیین ولغایة 

 .2050عام  نسمة 1,424,196لیصبح 
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  2050عام  %30والفلسطینیین  %70لیھود : جدول نسبة السكان ا10 جدول

للقدس المتروبولیتن ألكبرى واألعداد المتقلصة  5800بنفس شروط أعداد التكاثر للیھود فقط حسب خطة 
 عقد للفلسطینیین لكل

Year 2012 2020 2030 2040 2050 
Jews  977,774 1,182,939 1,639,746 2,312,972 3,323,125 
Palestinians 921,662 1,155,621 1,480,235 1,584,030 1,424,196 
Total 1,899,436 2,338,560 3,119,981 3,897,002 4,747,321 

      
% Jews 51.48% 50.58% 52.56% 59.35% 70.00% 
% Palestinians 48.52% 49.42% 47.44% 40.65% 30.00% 

      
Jewish % Increase  -0.89% 6.80% 10.65% 18.52% 
Palestinian  % decrease   1.08% 7.88% 18.52% 
Decade Incremental 
Increase   1.97% 6.80% 10.65% 

إعداد  (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800المصدر: االعداد األساسیة من خطة 
 الجدول وتحلیل الباحث

 

فلسطینیة بنفس شروط التكاثر في  %20یھودیة  %80واختالف النسب بموجب السیاسات اإلسرائیلیة 

خالل  :كالتالي) 11(جدول رقم لكبرى فتص������بح األعداد والنس�������ب اللقدس المتروبولیتن  5800خطة 

ص یقلتس���یؤدي إلى  -مع اإلبقاء على أعداد الیھود ثابتة حس���بما اقترحت الخطة -القادمة  ةالثالثالقرون 

ً قل بأ 2050عدد الفلس��طینیین في عام  نس��مة  830,781لیص��ل ن ألف نس��مة یبحوالي تس��ع مما ھو حالیا

 )11رقم في الجدول( :على النحو التاليفلسطینیة 
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  2050عام  %20والفلسطینیین  %80:: جدول نسبة السكان الیھود  11 جدول

لكبرى واألعداد المتقلصة ا للقدس المتروبولیتن 5800بنفس شروط أعداد التكاثر للیھود فقط حسب خطة 
 للفلسطینیین  لكل عقد 

Year 2012 2020 2030 2040 2050 
Jews  977,774 1,182,939 1,639,746 2,312,972 3,323,125 
Palestinians 921,662 1,155,621 1,446,027 1,323,527 830,781 
Total 1,899,436 2,338,560 3,085,773 3,636,499 4,153,906 

      
% Jews 51.48% 50.58% 53.14% 63.60% 80.00% 
% Palestinians 48.52% 49.42% 46.86% 36.40% 20.00% 

      
Jewish % Increase  -0.89% 10.47% 16.40% 28.52% 
Palestinian  % decrease   1.66% 12.13% 28.52% 
Decade Incremental 
Increase   2.55% 10.47% 16.40% 

  (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800االعداد األساسیة من خطة  المصدر:

 لباحثلتحلیل الإعداد الجدول و

 

اد الس��تیعاب األعد التوس��ع والزحف االحتالليومھما كانت الس��یناریوھات التكاثر الدیموغرافي إن ھذا 

ینیین تم طرحھ على الفلس�����طی الكبرى لمنطقة القدس في م الفلس�����طینیینأعداد  من الیھود وتحدید الھائلة

ؤخذ بعین االعتبار احتیاجاتھم ض��من حدود منطقة التوس��ع االس��تیطاني المتربولوني االس��تعماري. تولم 

وض����ع خطة الس����تیعاب العدد الكبیر من المھاجرین الجدد في ھذه  اإلس����رائیلیین على المخططینولكن 

القادمة. وبالرغم من أن الخطة  ةالثالثالعقود ع أمور الحیاة خالل خدمتھم في جمیلقیام على المنطقة ل

عیدة بالخطط السابقة ستستخدم  غرار فعلى ،من قبل السلطة اإلسرائیلیةمصادق علیھا ھي غیر  5800

تنفذ في الس��نوات القادمة ألنھا تتماش��ى مع س��یاس��ات س��و ،قبولھایتم اإلعالم الرس��مي اإلس��رائیلي ل عن

ن متأمین التوسعات اإلسرائیلیة في محیط جذر القدس إلى  وتھدف ،التخطیط اإلسرائیلي واستراتیجیات

میة وبش��بكة طرق س��ریعة وإقلی ،وربطھ ببعض��ھ البعض الزاحف،تكثیف االس��تیطان اإلس��رائیلي خالل 

ض الواقع على أرالعنصري التخطیط اإلسرائیلي  تطبقووتوجھھا،   وضح سیاسات إسرائیل التوسعیةت

بل خط بل وض������ع اة المخطط ق یة التخطیط والتوجیھ وق یة. إن انفراد یذ یة والتنف لمخططات التفص������یل

ألرض الذي ھو ش��ریك في االفلس��طیني واحتیاجات الطرف اإلس��رائیلي لم یأخذ بعین االعتبار متطلبات 
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وض��عت وحدھا بل  ،مواطنین وس��لطة وطنیة ومنظمة التحریر والس��یاس��یین والمخططینمن والمس��كن 

ً اإلس����رائیلیة الس����لطة  فرؤیة المخطط  بدون ش����ریك وتحت س����لطتھا المطلقة. ،للقدس ومحیطھا خططا

تتلخص في الرس������م  (Gertner and others, 2016)متروبیلیس  5800اإلس������رائیلي لخط���ة الق���دس 

 :التوضیحي التالي 
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 ر وبولیسالمت 2050القدس لسنة  5800: االستراتیجیة لبناء خطة 21صورة 

 (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800المصدر: من خطة 
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ھذه الخطة و ،ورفع مس��توى المعیش��ة في القدس الیھودیة وراء الس��یاحة وتطویرھا 5800تختبئ خطة 

سرائیلیة اإل السیطرةوتفرض  ،وتقوي االحتالل اإلسرائیلي ،تنمي إدارة الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي

ً تبقي القدس یھودیة  لكيعلى المناطق  لتقلص  ،المطلقةتحت الس����یادة اإلس����رائیلیة الیھودیة  دیموغرافیا

كلیة وتثبت الخطة الھی .لسكان أعالهاحسابات جداول أعداد  في ظھرحسبما أوتلغیھ، الوجود الفلسطیني 

كما أرادت الخطة،  دیة وتطویرالموقعللمدینة الیھوعاصمة ك ھاحدود بناء القدس وتغییر ةداعمن خالل إ

بارالتحدي  یدةمع األخذ بعین االعت نة الجد مدی لدیموغرافي في ال لذي یتطلب  ،ا تخطیط مس�������احات وا

على  5800. وتركز الخطة وخارجھا المدینةداخل حدائق وغابات وخلق مفتوحة في المدینة الحض��ریة 

دیة لقیام بالطقوس الدینیة الیھودیة التوراتیة والتلموفة) لیإنش��اء حدائق دینیة توراتیة وحمامات دینیة (مك

 1998عام بوابات القدس ل ة. وقد أعدت دراس����ة مقترحمداخل ببوابات عدة لمش����ارف القدسمع وجود 

ل" بكتابھا "تصور المستقبفي بیت الشرق المقدسي الفلسطیني   SPUمن قبل طاقم الدراسات المقدسیة 

 .) 22(صورة رقم  26للقدس

                                                           
26 SPU , Orient House,1998,  Envisioning the Future of Jerusalem Ahla Wasahla Vision 
Booklet 
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 الحزام الفیروزي وبوابات القدس  شكل: :  22 صورة

 الذي یسعى لربط القدس 1998في بیت الشرق عام  SPUإعداد الدكتور راسم خمایسي في وحدة من  22صورة 
 مع محیطھا الفلسطیني  الفلسطینیة

   SPU , Orient House,1998,  Envisioning the Future of Jerusalem Ahla Wasahla Vision Bookletالمصدر: 
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  5800: مخطط بوابات القدس حسب خطة 31شكل 

 یسعى لفصل وتقطیع القدس عن محیطھا الفلسطیني الطبیعي

 (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800المصدر: خطة 
  

إنش������اء ش������بكة من البوابات الفیزیائیة ھو  5800في خطة س مش������روع بوابات القدوكان القص������د من 

لتكون معالم وعالمات محددة على الطرق الرئیس������یة ) 31ش������كل رقم مخطط ( والبص������ریة والرمزیة

 .للقدس ضع حدوداً تلالحضریة المؤدیة إلى القدس، لیتم نشرھا على طول محیط المنطقة 

ً الھیكلیة نھج 5800وتس����تخدم خطة  ً تخطیطی ا ً یإقلیم ا یاحة وتنش����یط الس���� العبریة لتعزیز س����كان القدس ا

وتقویة )  80:20 ( واالقتصاد فیھا مع الحفاظ على التوازن الدیموغرافي المقرر من السلطة اإلسرائیلیة

االرتباط بین القدس ومركز إس���رائیل االقتص���ادي (تل أبیب) بواس���طة البنیة التحتیة اإلقلیمیة في القدس 

لقدس حول ا ةت الس������یطرة اإلس������رائیلیة بما فیھا الطرق االلتفافیة والطوقیوالتي باتت تح ،ومحیطھا
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والطرق الس���ریعة التي أنش���أت خالل العقدین الماض���یین لخلق تواص���ل للس���كان الیھود والمس���توطنین. 

ترتیبات وإدارات وظائفیة تش������مل البلدیات والمجالس المحلیة فیھا على وتحتوي متروبولیتان القدس 

ل شكمخطط في القدس كمركز أساسي (ولكن تحت إدارة وسلطة مركزیة  ،في منطقتھللعمل كل واحد 

 ،للتنس��یق في جمیع األمور الخدماتیة وخلق فرص عمل لتحس��ین االقتص��اد والمعیش��ة لس��كانھا) 32رقم 

 وتقلیل الص�����راع االجتماعي بین ،مین حیاة أفض�����لأوإیجاد وظائف میتروبولینیة مش�����تركة للس�����كان لت

 .ع��المی��ة كوزموبولیتین بص������ف��ة ل م��دین��ة الق��دس من م��دین��ة ع��ادی��ة إلى م��دین��ةالس������ك��ان وتحوی��

Cosmopolitan City   .ولم تذكر الخطة كیفیة معاملتھا مع البلدان الفلسطینیة ضمن حدودھا 
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   5800في خطة القدس  2050عام الھیكلي داخل حدود البلدیة  القدسبلدیة : مخطط 32 شكل

 (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800من خطة المصدر: 
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ً للقدس المتروبولیس خطط 5800وتش��مل خطة  كیفیة ك ،ھاتتفص��یالوس��یاحة في القدس مرافق لفنادق و ا

یمكن  كیفو التي یمكن تحقیقھا ھناك؟، ةیإلمكانات الس���یاحاوما الوافدین، ت الس���یاح التعامل مع ملیارا

دیة على الس���یاحة الیھوالخطة وتركز  .ةیة الس���یاحتإدارة الس���یاحة الذكیة في متروبولیس القدس وش���بك

 ً ق ئومشاریع الحدا ،فات أي الحمامات الطقوسیة الیھودیة التوراتیة والتلمودیةیمشروع المك وخصوصا

اء قطار وإنش�� ،ووس��ائل النقل الطوقي حول القدس ،وبوابات القدس ،دینیةتنم عن خبرة الوطنیة كش��بكة 

وركزت على االس���تدامة في القدس باس���تخدام الطاقات المتجددة ، والمطار الجدید ،المترو تحت األرض

 والبیئیة الذكیة. 

 ،الیھودیة إلنعاش االقتص��اد اإلس��رائیليلس��یاحة الدینیة على االتركیز تقوم على أس��اس ومنھجیة الخطة 

وب�األخص  وتك�اثر الس������ك�ان فیھ�امركزة على التجمع�ات الیھودی�ة  ،واالس������ت�دام�ة في الق�دس الكبرى

یطھا في طر الس��لطة اإلس��رائیلیة بتخطض��بالمالیین تالذي یزداد ولتلبیة التكاثر الس��كاني  ،المس��توطنات

 یما بعد.ف ركز علیھاتوسوباألخص النقل والمواصالت توسیع وتطویر البیئة التحتیة إلى  5800القدس 
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  المتر وبولیس 2050القدس لسنة  5800الطرق والمواصالت والنقل في خطة  نظام 5.3

 

 5800ھو العنصر الرئیسي في خطة القدس ) 33شكل رقم مخطط (النقل الطرق والمواصالت و نظام

نیة س���رائیلیة نیتیفي یس���رائیل (ش���ركة البوتم تص���میم النظام على أس���س تنظیمیة س���ابقة للمؤس���س���ات اإل

قدس یة في ال لداخل قدس وقس������م التخطیط في وزارة ا یة ال لد قل) وب یة للن یة الوطن تراض على اف ،التحت

وس��ائل النقل الخاص��ة) وس��تص��بح الذي یس��تخدم عكس نمط الیوم وھذا باس��تخدام وس��ائل النقل العامة (

الس�����یاحة والتنقل الیومي إلى القدس للعمل بحیث یتم   ،د س�����كان بالمالییناعدأالقدس "مدینة دولیة" مع 

، وحاج أس��ائح، أو ملیون زائر،  12و من الس��كان المحلیین والزوار،  مالیین ش��خص  5إلى  4بحوالي 

 5800الطرق والمواصالت والنقل ھو العنصر الرئیسي في خطة القدس  نظام: 33 شكل

 (Gertner and others, 2016)المتروبولیس   2050القدس لسنة  5800در: من خطة المص
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 ،حاجة الس���تثمارات غیر معقولة لبناء الطرق والجس���ور واألنفاقھناك س���وف تكون ویتدفقون كل عام 

لنقل ائل افي وس��كثافة مع توفیر ،عاب ھذه  األعداد الض��خمة في المدینةوإض��افة بنیة تحتیة جدیدة الس��تی

اریس ت تحت تضئبما أن الطرق الجدیدة الحالیة صممت وأنشولكم الھائل من المتنقلین. ھذا االستیعاب 

ال ضیقة  ھاشوارعالبناء عالیة و فةاثوكتقع على جبل ضیق نسبیا حیث منطقة القدس الصعبة والمدینة 

اس���تخدم خطط الطرق  2050فمخطط  جدیدة طرق فتحل وال مجال وس���عة العرض���یة األفقیة،تس���مح للت

 تبقرب محطا  Park and Goإنش���اء مواقف عن طریق لنقل العام الخاص إلى اتحویل النقل ل الحالیة

 BRT( Bus Rapid Transit ( إلىورفع مستوى الباصات  -الباصات والقطارات-وسائل النقل العمومیة 

على الحافالت لتوفیر خدمات س��ریعة ومریحة وفعالة  لنقل الس��ریع للحافالت بجودة عالیة معتمداً انظام 

  وبتكلفة مقبولة.

جزء و، للس����لطات اإلس����رائیلیةاألول محط االھتمام القدس الكبرى ھي بإنش����اء طرق التفافیة تحیط  إن

ریان طرق إض��افیة تربطھا بش��ألنھا تتطلب بناء  كثیرة؛ أراض فلس��طینیةس��یلتھم  ھذه الطرق كبیر من

سیة  ،حركة المرور األساسي والثانوي في القدس شرایین الرئی تصل  والتي ،ألحیاء المدینةاألخرى وال

آخذة بعین االعتبار التوزیع الدیموغرافي في المدینة والقدس  ،حیاء ومركزھا البلدة القدیمةاألإلى جمیع 

نقلین الكم الھائل من المتإن و. لعملیة التنقلالمتغیرة  وإلى االحتیاجاتالملیئة بالمس������توطنات الكبرى 

ویش��مل  ،القدس الكبرىداخل آن واحد في  منظم یتیح التنقل لجمیع الوس��ائلنظام جماعي إنش��اء یتطلب 

بناء مطار جدید في منطقة النبي موسى على مشارف مدینة أریحا (والمسمى بالعبریة منطقة ھوركانیا) 

تفافیة للقدس بواسطة الطرق االل وسیكون نظام النقل الرئیسي ،من محیط القدس، وسیستخدم للمسافرین 

 -الخط األول :ثالثة خطوط  تصل لمنطقة القدس شامالً  ،تحت األرض وبین المدن المترو و نظام قطار

وخط القطار  .لف عاملأمنطقة عتروت االس������تیطانیة الص������ناعیة والتي س������تحتوي على أربعمائة إلى 

ً  إلى -الثاني من الش������مال نابلس ورام هللا والقدس والخلیل ممتداً  -والخط الثالث . المطار الجدید ش������رقا

مترو األنفاق واس����تكمال جمیع مراحل القطار إنش����اء  بئر الس����بع جنوبا. وفي مدینة القدسإلى  واص����الً 
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مطار ید بلنقل لیربط المطار الجدایكون القطار الس���ریع من أھم وس���ائل س���الحافالت. وونظام  ،الخفیف

على من عناصر النقل یوضح كل عنصر  2050مخطط ول أبیب وسائر المدن الرئیسیة. تاللد والقدس ب

بینت في مخطط واحد بواس����طة نظم المعلومات الجغرافیة ومعاً وض����عت جمیع العناص����ر ولكن  ،حدة

 .قدسعلى الصورة التأثیر من خالل ھذا المخطط عالقتھا مع التجمعات السكانیة الفلسطینیة ووضحت 

و  35و 34ش���كل رقم  فلس���طیني (إن مقترح المطار الجدید في منطقة النبي موس���ى ھو أص���ال مقترح 

كون جمیع وس����ائل النقل والمواص����الت تحت تللقدس حتى  2050لس����نة  5800اه مخطط وقد تبن) 36

 خص������رح الدكتور س������عدي الكرنز وزیر النقل الفلس������طیني بتاریالكاملة. واإلس������رائیلیة الس������یطرة 

: "نحن (الفلس���طینیون) مس���تعدون لبدء أعمال البناء في مطارنا الجدید في منطقة البقیعة 20.10.2010

في وادي األردن" وقد قدم الفلس���طینیون مقترح المطار الجدید للحكومة اإلس���رائیلیة في تش���رین األول 

 وقد جمدت دراستھ كالمعتاد من قبل سلطات االحتالل. 2010

سیعاد واإلسرائیلي والفلسطیني بین الطرفین ھناك توافق مھني أن الوھلة األولى في لمرء یوحي لھذا و

ح من حیز المطار المقترعلى لسیطرة أوال لصراع فھو  في حقیقة األمرولكن الحقاً  البحث في المقترح

سیاحة لجدید االمطار اأن یخدم وثانیا .  ھممشروعللفلسطینیین على  تتم الموافقةحتى قبل اإلسرائیلیین  ل

تحتیة تطویر وتأھیل البنیة الإلى طر الس����لطات اإلس����رائیلیة ض����تكثیفھا مما تومن ثم  ،أوالً  اإلس����رائیلیة

لى عشبكة الطرق والمواصالت عابرة المنطقة تحت السیطرة االحتاللیة وتجبر الفلسطینیین  وباألخص

 خروج المسافرین. اإلسرائیلیة وضبط دخول والسیطرة اإلدارة وتحت  خدمات المطار استخدام
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 : مخطط موقع المطار الفلسطیني المقترح 34شكل 

 المصدر: السلطة الوطنیة الفلسطینیة , وزارة المواصالت
 

رقم  قسمیین (شكلمتروبولیس القدس یغطي وسط الضفة الغربیة ویقسمھا إلى  5800مقترحات مخطط 

36( 
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 الضفة الغربیةداخل  2050لسنة  5800: مخطط وضعیة خطة مترو یلیس القدس 35شكل 

 إعداد الباحثالمصدر: 
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من مساحات نظم بموجب الخطة المقدمة  2050لسنة  5800مساحات مناطق مترو یلیس القدس  تقدرو

 :كالتالي 12جدول رقم ب 73حسب المخطط شكل رقم   GISالمعلومات الجغرافیة 

 بموجب الخطة 2050لسنة  5800: مساحات مناطق مترو یلیس القدس  12جدول 

المساحة اإلجمالیة  المنطقة
 2كم

المساحة ضمن 
 حدود الضفة الغربیة
 والقدس المحتلة  

 2كم

المساحة ضمن 
حدود الخط األخضر 

 2كم إسرائیل

المساحة في نسبة 
 ضفة الغربیةال

 1967المحتلة 

 %75 580 1,700 2,280 قدسمتروبولیس ال

 %87 65 475 540 القدس الكبرى

 %53 60 70 130 بلدیة القدس

 المصدر: إعداد الباحث

 

  األبعاد المتروبولیس ثالثيالكبرى : تقسیم القدس 23صورة 

 المصدر: إعداد الباحث
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من  %78ولیس وبمن مساحة المترو %75ن فالمساحة الملتئمة من أراضي الضفة الغربیة ھي أكثر م

وھي التي س��تس��تخدم الس��تیعاب التكاثر االس��تیطاني في الحیز الفلس��طیني بما في  مس��احة القدس الكبرى

تیة ش����بكة البنیة التحھو المركب األس����اس����ي و ،ذلك إعادة تأھیل البنیة التحتیة للمس����توطنات ومركباتھا

س��یس��تمر و. أراض��یھمواطن الفلس��طیني ومص��ادرة حس��اب التنش��أ على التي س��للطرق والمواص��الت 

عرضھ وسیحل الدولتین  سیؤثر علىالسیطرة الكاملة على ھذه المناطق بدون أي شریك وفي االحتالل 

 خطر.إلى ال

 

 وموقع المطار المقترح  ضمن الضفة الغربیةحدود المترو  وضعیة مساحاتمخطط : 36شكل 

 إعداد الباحثالمصدر: 
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 خالصة 5.4

القدس ومحیطھا وضواحیھا ما دام المحتل صاحب القرار ولھ الكاملة على  تھسیطربسیستمر االحتالل 

 خذ بعین االعتبار المواطن المقدسي الفلسطیني. وسیستمر بوضعمخططاتھ بدون األالید العلیا في تنفیذ 

ص�الح االس�تیطان مولخدمة لمص�الحھ رغباتھ ومتطلباتھ أھوائھ وخطط ومخططات للقدس وحده حس�ب 

 والمستوطنین في القدس. 
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 السادسالفصل 

 شرفات وتطویر الطرقو -بیت صفافا  ءحیاأ - حالةدراسة  

 مقدمة 6

ات أھم المركبول مركبات شبكة الطرق والمواصالت. ظبیت صفافا وشرفات في أحیاء دراسة حالة  تم

شرة أثرت مبا والتخطیط التيالمستوطنات والطرق  أساسیة:الحالة كانت دراسة ثالث مركبات ھذه في 

 على الحي.

ینة بیت لحم ش������مال مد النكبةبعد  1948عام  فيجاورتین تكقریتین م اتئبیت ص������فافا وش������رفات أنش������

اً باتجاه واحد وتبعد قریة ش������رفات عن قریة بیت ص������فافا كیلومتراً  ،مدینة  بیت جااللحدود  ومتاخمتین

لة بطریق فرعي على س��فح الجبل. وھتان القریتان لم یكن لھما أي اتص��ال مع محیطھما وغرب موص��ال

 یفیةالمنطقة الرار الزیتون وجالصلیب الحرشیة المملؤة بأشوأراضي بیت جاال بلدة كان حولھما ما ن أل

 .)38و 37(مخطط شكل رقم 
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 البریطاني االنتداب أعد من قبل : مخطط حدود قریة بیت صفافا وشرفات  37شكل 

 المصدر: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
 

 تقسیم بیت صفافا 6.1

سمت   شطربیت صفافا ق سكة حدید وكان ال شطرین وفصلھما  سرائیلمنھا الغربي  إلى   ضمن حدود إ

 1949لحدود خط الھدنة عام في الخط األمامي  والشطر الشرقي وشرفات ضمن حدود الضفة الغربیة

تقع أحیاء و .فیھمابالعیش  ھماس���كانیس���مح ل تانعس���كری تانومنطق قریتان في قض���اء بیت لحمواعتبرتا 

وحدت  1967عام حرب األیام الس����تة بعد و، ش����رفات جنوب القدس على الخط األمامي -بیت ص����فافا 

أصبحت و ،حدود بلدیة القدسقریة بیت صفافا ثانیة بشطریھا ولمت شمل عائالتھا تحت حي واحد في 

من القدس وتحت اس����م بیت  قریة بیت ص����فافا وش����رفات وأراض����ي بیت جاال المجاورة للقریتین جزءاً 

 ).38(مخطط شكل رقم   صفافا
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 أعد من قبل االنتداب البریطاني قریة بیت صفافا وشرفات  مخطط حدود: 38شكل 

 حي بیت صفافا المصدر: إدارة مجلس

 إعادة توحید بیت صفافا 6.2

ً كان وضع بیت صفافا منزوی یر مار دالمنطقة الجنوبیة قرب مقصوراً على كان إلیھا وطریق الوصول  ا

وشارع واحد بین حقول الزیتون  واحداً  حم كیلومتراً بعیدة عن مدخل مدینة بیت لوالیاس ودیر الطنطور 

أص����بحت محاطة من الش����مال بحي  1967عام توحید القریة فبعد . نفس����ھ من المدخللقریة إلى ایص����ل 

أسیسھا بعد ت "جیلو"ومن الجنوب مستوطنة  "تلبیوت"المنطقة الصناعیة بالیھودي ومن الشرق  "بات"

داخل حدود بلدیة القدس المحتلة بعد "توحید  ةقعاوجمیعھا و ومن الغرب القطمون والمالحة 1970عام 

ً  واحداً  ان كیلومتراً القدس" وتكبیر حدودھا. ویبعد ھذان الحیّ  كانت و .عن بیت لحم وبیت جاال جنوبا

ً ود 4906مس���احة القریتان  ً نمود 3028ص���فافا (بیت  نما مس���احة وتقلص���ت  دونماً) 1898وش���رفات  ا

 2900ما یقارب ب رغم من إضافة مساحة من منطقة بیت جاال في حي الطنطوربعد االحتالل بال نیالحیّ 
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ً نمود صة )  38رقم  شكل مخطط( ا یوضح  المساحة األصلیة للقریتین  بالخط األسود والمساحة المتقل

 ف نسمة. ألعشر  أحد ان أكثر مننویحتضبالخط األزرق والمھشرة ) 

 ملكیة األراضيو. الخدماتیة المكاتبمع قلة في  ،عملاقع موال یوجد في ھذه المنطقة مراكز تجاریة أو 

تنمیتھا الحضریة كحي قروي لھ نواة كثیفة المباني في المنطقة القدیمة یعطل معظمھا ملكیة خاصة مما 

طابقین حتى  یدي من  ناء تقل ھا فھو ب ناء فی ما نوع الب خارجي. أ ثة حتى محیطھا ال حدی بان  وتحیطھا م

ش����حیح بس����بب عدم وجود مخططات ھیكلیة فیھا البناء الجدید وحجر المحلي. أربعة طوابق ومغطى بال

 ).38(مخطط شكل رقم ت من قبل السلطات المحلیة.  آللمنشالمعطاة للمنطقة وقلة التراخیص 

 ً وتم فتح  1948مع القدس الغربیة المرتبطة الطرق في  جدیداً  فتوحید ش����طري بیت ص����فافا خلق رابطا

ً  "جونین القطمون"أحی�اء و "ب�ات"اف�ا ب�الحي الیھودي المج�اور م�دخ�ل غربي یربط بی�ت ص������ف� با  غر

 ً كانت تعرف بالبقعة التحتا زمن فلس���طین (وتلبیوت  1948مع المنطقة الص���ناعیة  آخر ش���ماالً  ومخرجا

. 1949الھدنة  خط بس���بب وجود حدود 1967و 1948ن بین عام یالمدخالن كانا مغلق ). ھذانالتاریخیة

ً  1967ل فمنذ بدایة االحتال ما یس���مى "أورش���لیم القدس  ةمن أحیاء مدین أص���بحت قریة بیت ص���فافا حیا

قدس الیھودیة من الغرب وص������والً  ناعیة  الموحدة " وھمزة وص�������ل بین أحیاء ال إلى المنطقة الص������

وأیض���ا ربطت ش���ارع القدس الخلیل عابرة قلب بیت  باعتبارھا أقرب مس���ار لذلك، اإلس���رائیلیة تلبیوت

ً  الجدیر بالذكر أن ھذه الروابط لم تكن فقط منفذاً ومن . 1948لمناطق الیھودیة ص������فافا إلى تلك ا  محلیا

ومدن  لكل مناطق ومنفذاً لھا، بل كانت المسار الحیوي  ،البعضا ھبعضبلألحیاء المذكورة والتي تصلھا 

ً  1لش�����ارع اإلقلیمي رقم إلى اللوص�����ول كذلك و ،جنوب القدس (بیت لحم والخلیل وغیرھا)  اتجاه ب غربا

ً بذلك أبیب ویافا والش���مال. فأص���بحت بیت ص���فافا  تل  محور طرق رابطة ش���مال البالد بجنوبھا ش���رقا

 ً باص  حافلةتدار بحتى أواسط الثمانینات في القرن الماضي  مواصالتھا كانت نمن أالرغم على  وغربا

ً عدة مرات  لحم وبالعكسنقل الركاب من بیت صفافا إلى بیت تواحدة   .یومیا
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 یط المستوطنات حول بیت صفافاتخط 6.3

أبنیة منش�����ئات و -في بدایة الس�����بعینات من القرن الماض�����ي -ھاتین القریتین من الجنوب بتحیط أخذت 

ة. في جنوب القدس الش��رقیة المحتل ھابناء أوائل مس��توطناتبمس��توطنة جیلو بعد قرار س��لطات االحتالل 

لوحید لمدخل مس���توطنة جیلو عبر مفترق دیر الطریق ا 60رقم طریق فبدایة كان ش���ارع القدس الخلیل 

 وسط المدن من الناصرة عابراً  كان الشریان الرئیسي لفلسطین شماالً  60رقم إقلیمي الطنطور وشارع 

  السبع. بیت لحم والخلیل جنوبا حتى بئروالقدس ورام هللا ونابلس وجنین  :الرئیسیة في الضفة الغربیة

فقد   2016إلداري لحي بیت ص��فافا وش��رفات الس��ید علي أیوب عام وفي مقابلة مع مدیر عام المجلس ا

الماض���یة على مدى الس���نوات  أص���بحت ھدفا س���ھالً التي وض���ح أحوال طرق بیت ص���فافا وأراض���یھا 

رق حتى أن معظم الط ،ملجأ للطرق الش���ریانیة في المنطقةفیھا الذین وجدوا اإلس���رائیلیین للمص���ممین 

تخدم یس��الذي  "دوف یوس��ف" :مس��توطنین داخل وخارج القدس مثلتس��تخدم كطرق عابرة للالتي نفذت 

القدس  انربطاللذان ی 39 ورقم  34الطریق رقم و ،داخل القدس "جیلو"لمس������توطنة كمدخل رئیس������ي 

والطریق الس������ریع بیغن  ،وش������ارع القدس الخلیل ،والمنطقة الص������ناعیة تلبیوت ،الغربیة مع حي بات

وأعید تسمیتھ بعد تنفیذه باسم طریق إقلیمي سریع  4أعطي الرقم  (في بدایة تصمیمیھ 50الجنوبیة رقم 

المتج��ھ جنوب��ا من مفرق روزم��ارین  ت��ام��ة ب��المس������می��ات من قب��ل االحتالل)بلبل��ة إلح��داث  50رقم 

والمتجھ شماال قرب ستاد تیدي لربط جمیع الطرق اإلقلیمیة السریعة  مستوطنات جنوب الضفة الغربیةل

 . )39رقم  شكلمخطط ( ائیل ومحطة القطار السریع المالحةلجمیع أنحاء إسرالموزعة 
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 بیت صفافا وشرفات   اءحیستخدام األراضي ألال ھیكلي تفصیلي : مخطط39شكل 

 ً  إلى تقطیعھا والسیطرة علیھاأدت  وشرفات والتيالشوارع والطرق االستیطانیة عابرة وسط حي بیت صفافا  مبینا

 : إدارة مجلس حي بیت صفافاالمصدر

 

سلطات االحتالل ومخططوھا إلصدار مخططات تنظیمیة تفصیلیة ھیكلیة ( سارعت  ل شكمخطط وقد 

)  وحي 40مخططات تفص���یلیة وردت في ش���كل رقم  4) لتش���مل مس���توطنة غفعات ھماتوس ( 39رقم 

عات ھماتوس غف بیت صفافا وشرفات ووضع مخطط تفصیلي الستخدام األراضي فقط لتنظیم مستوطنة
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والطرق التي تعبرالحي، وإعطائھا صفة قانونیة لتنفیذھا، ال لتخدم المواطنین المقدسیین الفلسطینیین بل 

 لتخدم المستوطنین اإلسرائیلیین، ولم تلِبّ ھذه المخططات متطلبات المقدسیین الفلسطینیین واحتیاجاتھم.  

 

   لمستوطنة غفعات ھماتوس ة تفصیلیةات ھیكلیمخطط 4: 40شكل 

 مبیناً الشوارع والطرق االستیطانیة عابرة وسط حي بیت صفافا وشرفات والتي أدت إلى تقطیعھا والسیطرة علیھا

 المصدر: إدارة مجلس حي بیت صفافا

 تخطیط الطرق حول وداخل حیز بیت صفافا 6.4

ً وظیفی قت فص������الً خل) 40ش������كل رقم مخطط (لقریة لعابرة الفإن الطرق المخططة  بین أجزاء القریة  ا

ً وإزعاج ً بیئی ا قض تأص����وات الس����یارات والحافالت على مدار الس����اعة فقبل من لم تعرفھ القریة  اً جدید ا

 والحافالت والتشویھ الجمالي "اإلستیثيعادمات السیارات الھواء من علیھم وتلوث مضاجع الصفافیین 

Esthetics  "لوقت اقبل بدایة االحتالل ولغایة وقت قص������یر ومنذ قریة.  لاالبیئة الخالبة في  مناظرل

التي تنفذھا السلطات اإلسرائیلیة الحالي لم یكن ھناك وعي عام لالعتراضات على الخطط والمخططات 

الطرق  وباألخصلمناطقھم وأحیائھم لتخطیط اإلسرائیلي لن وأھل القدس أھمیة والقرویلم یعط وبالتالي 
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 2317أنھ��ا أمر واقع. فمثال المخطط التفص������یلي على ل قبلوا المخطط��ات الع��ابرة في أراض������یھم ب��

ص��ادر مس��احات واس��عة من األراض��ي المملوكة للقطاع الخاص في بیت  1990دق علیھ عام اوالمص��

 50بطریق رقم  عندما تعلق األمروبدأت الص��حوة  اإلجراء.على ھذا  ص��فافا ولم یعترض أحد في حینھ

عندما أدرك مدیر المجلس اإلداري لبیت صفافا وشرفات عمق وحجم  1998عابر بیت صفافا في عام 

لجأت الجمعیة لبلدیة القدس لتغییر مس�������ار والمش������كلة التي تواجھھا القریة في أعقاب خطط الطریق. 

الطریق وأوض������حت البلدیة للمحتجین بأنھ ال جدوى من االعتراض������ات والمظاھرات العلنیة ألنھ تمت 

وبعد  ص��یلھا.امنذ س��نوات عدة، وتقوم بتنفیذ المخططات ش��ركة موریا بأدق تف الموافقة على المخططات

كرة فوقفوا على قانونیة والھندس��یة واللجان الالتعرف على المخططات من قبل مدیر اإلدارة ومجلس��ھا و

تأثیرھا على س��كان أحیاء بیت ص��فافا وش��رفات طلبت إدارة وأدركوا مدى تخطیط الطریق عابر القریة 

لطة لبلدیة والس��اوأوص��ت اإلدارة  ،البلدیة تغییر مس��ار الطرق لتقلیل األض��رار على الس��كان الحي من

البلدیة  ھفض��تروما ش��ابھ ذلك األمر الذي حفر أنفاق كمقترحات بدیلة بطرق الاإلس��رائیلیة المعنیة بتنفیذ 

 50ریق رقم طتحدیداً لطرق وااقتراحات الس����كان واإلدارة األھلیة وقامت الس����لطات بتنفیذ ورفض����ت 

 .   1990عابرة مسارھا بموجب المخطط المصادق علیھ عام  ،تغییرات جذریةأیة بدون 

 وشبكة الطرق التي تفصل بیت صفافا ،جنوبوالمسمى بیغن  50رقم  سریعإقلیمي طریق 

من مجموع خمس������ة طرق من المقرر تنفیذھا  و. وھ2012بدأ تنفیذه في دیس������مبر كانون األول عام   

عابرة منطقة بیت ص�����فافا وش�����رفات والطنطور وال تخدم الس�����كان المحلیین بل تخدم فئة وتوس�����یعھا 

عن بعض��ھا البعض وعن محیطھا لمص��لحة عرقیة إثنیة الثالثة حیاء األالمس��توطنین وتفص��ل أراض��ي 

یة صاغیة ومبالآذان وتغلق جیوب منفصلة داخل الحي الواحد. وسلطات االحتالل لیس لھا  ،لفئة أخرى

 آبھة الالطرق و كتلة مش��روع مس��تمعة العتراض��اتھم علىحتیاجات الس��كان والقاطنین فیھا وال اتھتم ب

الض��رر الناجم عن إنش��اء الطرق وال مدركة لحجم في المنطقة  الس��لبي على المواطن المقدس��ي اتأثیرھب

صلیین ألتنفیذ مخططاتھا االستیطانیة وسیاساتھا العنصریة ضد السكان افي  تسارع خطوھاالفاصلة بل 
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من القدس وداخل حدود بلدیة القدس  جنوب الطنطورفي واد یمر  50 الس������ریع رقم الطریقف المحلیین.

ع مإلیص�������الھ بل  لخدمة الحيلیس ، والطنطور في بیت ص������فافاالتي تزخر بالمباني خالل المناطق 

ً  نیوعتص��غوش كتل مس��توطنات وإلیص��الھ ب طریق األنفاق 60 الرئیس��ي رقم الطریق الش��ریاني  جنوبا

س������یتم ربط الكتل االس������تیطانیة الكبیرة حول القدس بالمدینة الطریقة . وبھذه في قلب الض������فة الغربیة

ض���وئیة مروریة وھي المقطع األخیر إش���ارات  توقف وبدونأو إعاقة  الطرق الس���ریعة بدونبواس���طة 

 .االجبیت صفافا ومشارف بیت  إلىمن قلندیا  50سریع رقم الطریق الللتنفیذ في 

ثالثة ونص����ف طول حوالي ببیت ص����فافا  عابراً  متراً  75 إلىص����ل ی ھوعرض���� مس����ارات 6لطریق ل 

 ،یلوجمس����توطنة  إلىن من المفرق األول ض����من ش����ارع دوف یوس����ف للوص����ول طعاولھ تقا كیلومتراً 

والثاني مفرق شارع روزمارین قرب دیر الطنطور الذي یوزع الطرق لمستوطنة جبل أبو غنیم جنوب 

 المؤدي إلى موص��ال طریق األنفاق ،جنوب غرب القدسجیلو وداخل حدودھا ومس��توطنة ش��رق القدس 

 اراً یس���بب أض���روالذي یفس���خ النس���یج الحض���ري في المنطقة و "یونعتص���غوش "س���تیطانیة االكتل ال

 وضواحیھا ضمن حدود بلدیة القدس. لنسیج الحیاة في بیت صفافا جسیمة

السكنیة القائمة في القریة منذ سنوات طویلة وھذا یخالف یمر بجانب العمارات  50مسار طریق رقم و  

" وال��ذي ینص على منع إق��ام��ة أي بن��اء في حرم��ة 3أحك��ام المخطط اإلقلیمي الھیكلي للطرق "ت��ام��ا 

 ةیبلغ مئة متر من وس����ط الش����ارع للطرق الس����ریعة حتى یتس����نى للطرق الس����ریعة رؤیوالذي الطریق 

ً آمنحولھا ویكون الطریق السریع من واضحة  كن بیئة الطریق وبیئة المساوحافظاً ل ،للسكان في محیطھ ا

 الغبارمن وواللیل النھار مرور السیارات طوال الناجم عن والضوضاء المستمر  من اإلزعاج الصوتي

على أطراف وض�����ع الطریق ب. فقام المخططون وأس�����باب أخرى من دخان الس�����یاراتالملوث الھواء و

مھتمین بص�����حة المواطنین  غیر س�����اتین حول مس�����اكن المنطقةومص�����ادرة األراض�����ي والب المس�����اكن

خارقة قریة و الحض����ري جمیع األحكام والقوانین الھندس����یة للتخطیطبذلك الفلس����طینیین وبیئتھم خارقة 

ً وحی ً ھادئ ا ً ومنزوی ا  وال تخدمھا. بھا واضعة المنطقة في مركز طرق ومواصالت ال عالقة لھا  ا
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دخول الالمواطنین ومنعتھم من  تخدمكانت ء طرق داخلیة حیویة قام المخططون بإلغالذلك إض�������افة 

في بس���اتینھم كفاص���ل للطریق الس���ریع  ووض���عت جدران عالیة تص���ل إلى خمس���ة عش���ر متراً لمنازلھم 

ھ مص��ادرة بما فی ھذا الوض��ع على حوالي مئتي منزل في الجوار أثروقد  ،لبنیة التحتیة للطریقوكس��ند ل

رق بدیلة الس�لطات ط ئولم تنش�تیة للطریق والتي تش�مل الجس�ور واألنفاق لبنیة التحلص�الح ااألراض�ي 

بل في ش��وارع داخلیة قلص��ت عرض الش��وارع لص��الح بدل الطرق التي دمرتھا، ال ص��الحة لالس��تخدام 

یاال مخططات مص�����دقة لطرق بدیلة. وص�����رحت مھندس�����ة تخطیط المدن إب قدمتتالطریق الس�����ریع ولم 

"الض������رر بأن  في منطقة بیت ص������فافا المتاخمة للطریق المخططاتمن  عدداً  تص������مم تيال یلئرون

ً أراض��تطلب ی 4الس��ریع رقم طریق ال إنش��اءالمتوقع من   إلىالقریة ع قطّ وس��تتش��یید الطریق ل واس��عة یا

 ،المجاورین س���كانللاألداء الیومي الطریق فاص���لة النس���یج العمراني واالجتماعي وأجزاء على جانبي 

 ".اً للسكان بیرك أذىیسبب الطریق ھذا و

سلطات   فافا على عمل نفق تحت أراضي بیت صاإلسرائیلیة بما فیھا البلدیة ووزارة النقل ولم توافق ال

فق ة بل وافقت فقط على إنش���اء نیلقرأراض���ي ااألھالي كتص���میم بدیل للحفاظ على طبیعة  ھالذي اقترح

ً  قص�یر بطول مئة وثمانین متراً  ً  بطول مقطع الطریق ولم تعط س�ببا اطنین في ة رغبة المویلعدم تلب مقنعا

على  39خططت الطریق رقم نفس������ھا ھي التي أن الس������لطات االحتاللیة من بالرغم  ،التخطیط البدیل

 ً والمجاور  1948ع وتطویر حي المالحة الیھودي المحتل عام یتوسبللسماح  مشارف قریة شرفات شرقا

وق ف والحفاظ على البیئة والمناظر الطبیعیةدي واس��تمراریة النس��یج الحض��ري للحي الیھولبیت ص��فافا 

یة األحیاء الیھودیة والعرب عنصریة واضحة في التخطیط بینالتصرف ینم عن . فإن ھذا مسار الطریق

ً  مؤثراً و  ھا.حیاتھ في جمیع تفاصیلھا ومحتویاتونمط ة تعلى المواطن العربي الفلسطیني وحری سلبیا

شرقیة المحتلة عام  قص حيأن المقطع الذي یإلى إضافة    1967بیت صفافا یقع ضمن حدود القدس ال

ئر القدس كس��االتغییرات بتاتا في المناطق المحتلة بوبموجب القانون الدولي ومعاھدات جنیف ال یس��مح 

 .)41شكل رقم مخطط ( )2013, (تاتارسكي ة.الشرقیة والضفة الغربی
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 الطرق الذي یقطع بیت صفافا عن بعضھا البعض ویفصلھا عن محیطھا: مخطط توزیع نظام 41شكل 

 المصدر: إدارة مجلس حي بیت صفافا

 

شبكة الطرق العنقودیة اإلسرائیلیة التي تمر  تكتفلم  سیم بیت صفافا بل أضافت ل سلطات االحتالل بتق

مخطط (سف، ، وطریق دوف یو 34، وطریق رقم  39، وطریق رقم 10فیھا طرقاً أخرى: طریق رقم 

وكلھا تقّطع النس���یج الحض���ري الفلس���طیني في حي بیت ص���فافا، بحیث یحاذي المباني ) 41ش���كل رقم 

القائمة ویخلق كانتونات وجیوب داخل الحي مقتطعاً وملتھماً أراض������ي القریة على حس�������اب المواطن 

یھا راض���أعلى تطویر المنطقة وتوس���یعھا العمراني والحض���ري غیر مكترث بوالفلس���طیني المقدس���ي، 

ً أیأن یأخذ بعین االعتبار ودون  مخطط ( األصلیین في المنطقةاحتیاجات ومتطلبات وحقوق السكان من  ا

 .حي بیت صفافا) داخلجیوب  9وضح ی 42رقم  شكل
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سلطات اإلسرائیلیة ویقطع بیت صفافا بطول أكثر من امص 10رقم الطریق  متر  1700دق علیھ من ال

ً قشریربط و وجدت أ( التي  شمال بیت صفافاغفعات ھمتوس  مستوطنةومحاذي س شارع الخلیل القد ا

من  أص�����الً وھي ( أراض�����ي طبالیا  اً ) عابر1992حادثات الس�����الم في مدرید عام من میوم األول في ال

ش���ارع  إلىص���ل لی) وبیت ص���فافا 1967في بیت ص���فافا بعد االحتالل عام  ةولمحدود بیت جاال والمش���

 ،لش������رقإلى االقدس الغربیة من الغرب  أجزاء ن حلقة وص������ل بینبرنارد یوس������ف في القطمون لیكو

تیطانیة كة الطرق االسبوسیخدم ش ،اللمنطقة الصناعیة تلبیوت على أراضي البقعة التحت مدخالً ویعطي 

لمدینة من مناطق القدس الغربیة إلى مستوطنات اغربي مع الشرقي الطوقي الطریق في القدس لتوصیل 

مع الطریق  10بط الطریق الس��ریع رقم تس��یروت ھمتوس وجبل أبو غنیم وجیلو. القدس الجنوبیة  غفعا

ً  )50(أو  4السریع رقم  ً  ملتھما لواقعة البساتین والعمارات السكنیة ل أراضي قریة بیت صفافا ومالصقا

على باء واألجداد اآل مثمرة تعباألرض وما علیھا من أش������جار زیتون وأش������جار مبتلعاً في وس������طھا 

 منذ القدم. تنمیتھا زراعتھا و

ً طریق ویكونالس����ریع  50لیتص����ل مع طریق رقم لھ مخطط  39س����ریع رقم الطریق الو ش����ریاني بین  ا

طریق وھذا الر، بتی وادي من ماراً بیت ص��فافا غرب المدن ویص��بح البوابة الجنوبیة في منطقة المالحة 

ع رائیلیة كمخطط ملحق موقد قدم المخطط للس��لطات اإلس�� ،یحس��ن االتص��ال بین بیت ش��یمش والقدسس��

المص���ادقة النھائیة  م" ولغایة اآلن لم تت3رات للمخطط األس���اس���ي اإلقلیمي للش���وارع "تاما یتغیبعض ال

ً  2011واقترحت بلدیة القدس عام . علیھ  لتوس���ع منطقة تطویر المالحة بإزاحة رابط ھذا الش���ارع ش���رقا

ة بیت ع منطقیتوس���تنمیة وعدم والھدف وبناء حي اس���تیطاني جدید  بذریعة تض���اریس المنطقة الص���عبة

الس�����تیطان األولویة في مش�����روع الس�����لطة لویكون  2000حس�����بما ورد بخطة مخطط ھیكلي  ص�����فافا

 اإلسرائیلیة على حساب المواطن الفلسطیني وأرضھ. 
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ً االمص 34سریع رقم الطریق الو  بینكحلقة وصل  دق والموافق علیھ من السلطات اإلسرائیلیة مصمما

ً و أورنیمس��توطنة موحي بات  ة لع مس��احات كبیرتالطریق س��یبھذا  ومس��ار .لس��كة الحدید القائمة موازیا

 .)41شكل رقم مخطط ( من أراضي بیت صفافا عند تنفیذه

 30وقائم منذ أكثر من كیلو متر  2مس��ارات س��یر عریض��ة بطول  4 مكون من  یوس��ف وش��ارع دوف

یھا أراضومقّطعاً بیت صفافا أراضي قاطعاً  باتحي جیلو من  مستوطنةھو طریق الوصول إلى وسنة 

ً  ،عن بعضھا البعض ضیھا، فوق  ومشرفا صفافا وفاصالً أرا شرفات عن بیت  واصل وكبدیل للت .قریة 

ً نفق "دوف یوس��ف"البلدیة من تحت ش��ارع  أنش��أتبین ش��وارع الحیین القرویین  ً ض��یق ا  ين ذوبمس��اری ا

  .)41رقم  شكلمخطط ( فیھاتجاھین دون وجود أرصفة للمشاة 

ً  ،شماالً یقص حي بیت صفافا ف امعموشیھ بر شارعأما  حي القطمون ومنطقة تالبیوت الصناعیة  رابطا

ً ود 40وش���ارع القدس الخلیل ویعزل  ویبلغ طول  عنھا، من أراض���ي القریة وأربعة عمارات س���كنیة نما

 وامتدادھاالقریة  توس����ع حاداً منبمس����توى أعلى من أراض����ي القریة  متر ماراً  1300الش����ارع حوالي 

 .)41شكل رقم مخطط (
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 : مخطط شبكة الطرق تقطع النسیج الحضري الفلسطیني في حي بیت صفافا 42شكل 

 ما أراضي القریةھكانتونات وجیوب داخل الحي مقتطعا وملت 9وخلق 

 

 خلق جیوب وكانتونات في بیت صفافا وشرفات  6.5

ت لیس�� امحولھا ومداخلھفالطرق المص��ممة ت تحت المطرقة العنص��ریة بیت ص��فافا وش��رفا احیّ وض��ع 

طرق إضافیة مخطط لھا على حساب تطویر وال لخدمة أبنائھما ، وھناك  الفلسطینیین وسكانھما ینللحی

طیني توسع الحضري للحي الفلسالبیت صفافا مما یعنى المزید من مصادرة األراضي الفلسطینیة وعدم 

ین ب وحش���ر الحي وكانتوناتھ غیر قابلة للتوس���ع في داخلھ عة جیوب محص���ورة وخلق تس��� ومنع تطوره

مل الذي یعزي االس��تیطاني یلس��یاس��ة التخطیط التمیتطبیقاً ) 42ش��كل رقم مخطط (الطرق االس��تیطانیة 

الطرق الش���ریانیة للمس���توطنات داخل القدس وفي محیطھا في المس���توطنات ولص���الح إنش���اء مزید من 

 والحد منش���بكة الطرق في وس���ط الحي ھي أداة للس���یطرة على الحي وض���بط حیزه ف الض���فة الغربیة.
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لحي الفلسطیني وأكثرھا بمستوى أعلى من أراضي الحي فذلك سیسیئ لوبما أن الطرق عابرة  توسعھ.

وفاص������لة إیاھا عن بیئتھا  وص������حیة،مخاطر اجتماعیة وبیئیة لھا لجودة الحیاة في بیت ص������فافا جالبة 

سكان المحلیین بل تضع عوائق التحرك ولن لم المنفذة والمخطط لھا الطرق ن حیث أ .ومحیطھا تخدم ال

للدخول والخروج من حیزھم مما  -أربعة أو خمس�����ة - یلة العدداس�����تخدام منافذ قلعلى وتجبرھم أمامھم 

ف رة آاللحي والسكان العشل المكاني یعطي السلطة اإلسرائیلیة القوة للسیطرة على منافذ الحي والضبط

 .إن اقتضت الضرورة لذلكخروج من حیھم السماح لھم بالوعدم تشاء، نسمة في أي وقت 

 خالصة 6.6

ین ربط بالھدفھ الس����یاس����ي والتخطیطي تخطیط الش����وارع  أنالتي یمكن الخروج بھا ات االس����تنتاجو 

وأن  ،ش��رفاتوفي حي بیت ص��فافا  الفلس��طینیین خذ بعین االعتبار الس��كاناأل اس��تیطانیتین دوننقطتین 

لالعتراض����ات في بدایة  علیھم الس����كان لن یأخذوا جدیة التخطیط الس����یاس����ي والحض����ري حین عرض

ن م المقدس�����ي لیس الس�����لطات اإلس�����رائیلیة في حینھ ألنمع  ام یتجاوبوات القرن الماض�����ي ولیتس�����عین

ً ب هذیفلن یتم تنأنھ معتقدین  جانباً،التخطیطي اإلس���رائیلي المخطط وض���ع وركنوا إلى  .منظومتھم إال  تاتا

  2010 عام فيوالطرقات ارع والش�����تنفیذ  ما بدأعند ھم ص�����دموالكنو، المخططاتعلى تص�����دیق ال بعد

وخاص��ة عندما الحظوا ض��رراً كبیراً على وض��ع األراض��ي التي  الس��كان ض��د تنفیذه لوقفھوھنا تحرك 

  .تخصھم وعلى الحیاة بصورة عامة

سطیني تجاوب إن عدم  سيالتخطیط المع التفكیر الفل ینھ إیجابیاً أو في حواالستراتیجي اإلسرائیلي  سیا

ً  سلبیاً وفي ً  الوقت المناسب یضر كلیا ین تحت المطرقة الفلسطینی في مصالح السكان الفلسطینیین واضعا

 بتاتاً،ن األمر شیئاً من التغییر والسكان الفلسطینی ال یستطیعوفي الساعة األخیرة  اإلسرائیلیة،السیاسیة 

 االعتراض.من المقاومة أو  رض���وخ لألمر الواقع اإلس���رائیلي المفروض علیھم دون جدوىالعلیھم بل 

كان الس����تجاه الس����لطات اإلس����رائیلیة  اس����تراتیجیاتللدارس فدراس����ة موض����وعیة لبیت ص����فافا تظھر 

بواسطة  ھمفرض السیطرة والضبط على حیّ تو ھمتطورتعمل على الحد من حیث وحیزھم  ینالفلسطینی
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ان الس���یطرة والض���بط على س���كلھا س���ھل یفي حیز ص���غیر حیث  حبس���ھمتو كبتھمتونفذھا التي تالطرق 

  الحي.
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 الفصل السابع

 المركبات للطرق والمواصالت في القدستحلیل نتائج مناقشة 

 مقدمة 7

ید قریب وبعبما جاورھا من بل مرتبطة عن باقي المناطق منفص��لة وحدھا ولیس��ت مدینة القدس لیس��ت 

 اس��تراتیجیات وس��یاس��ات تخطیط ممنھجة بممارس��اتھااتخذت إس��رائیل إال أن المي. محلي وإقلیمي وعو

یطھا لربطھا بمح، دینیة یھودیةوقومیة، ووطنیة، تحت ذریعة على القدس لتأمین الس����یطرة العنص����ریة 

فش��بكة  .مفاھیم وأس��الیب عس��كریة في التخطیط المدنيبآخذة وفص��لھا عن محیطھا العربي اإلس��رائیلي 

من  كعنصرو في القدس المكانيمصفوفة السیطرة والضبط كجزء من  استخدمت ت والطرقالمواصال

ق غایاتھا لتحقیوسیلة و ،مركب رئیسي وأساسيكو ،ضمن المركبات العدیدة للتخطیطعناصر التخطیط 

وغیر مباش���رة على المواطن بص���ورة مباش���رة  مؤثرة ،القدس الش���رقیةالس���یاس���یة واالس���تعماریة في 

ھذه و .وض��بطھ وحص��ر تطوره الحالي والمس��تقبلي وس��كنھ وعملھ وحریة تحركھ س��طینيالفل المقدس��ي

إدارة حركة المواص���الت واختیار مس���ارات الطرق وتدرجھا، و ،المص���فوفة ش���ملت المركب الفیزیائي

 تحقیق أھداف جیوسیاسیة. بھدف منھا والیھا، خارجھا، وو داخل القدس

لدیة تكبیر مساحة ببواقع مدینة القدس  إلسرائیلیة االحتاللیةالمؤسسة اغیرت  1967االحتالل بدایة مع ف

ض�من الحدود المحتلة واض�عة إیاھا القدس الش�رقیة ومص�ادرة أراض فلس�طینیة  ملتھمة أراض�يالقدس 

مناطق خض��راء ومناطق ك اس��تخدام األراض��ي المص��ادرةومص��نفة  تحت الس��یطرة اإلس��رائیلیة الكلیة

من أول یوم فمناطقھا. وسكانھا خدمة لاإلسرائیلیة والتخطیطیة  ھااساترابطة سی ،مفتوحة لیست للتطویر

طیط في الواقع والتخلالحتالل وضع المحتل خططھ للقدس وأصبحت القدس المركز األساسي إلسرائیل 

. فأعادت فتح ش����بكة الطرق والمواص����الت وقامت نحوھا لتھویدھاموجھة كل س����یاس����اتھا وتخطیطھا 

ً إلى اص��ول جمیع اإلس��رائیلیین بتأھیل الش��بكة إلتاحة و راق لحائط الب لقدس دون أیة إعاقة وخص��وص��ا
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ملھا تحت القانون اإلس��رائیلي ابك ھا(المبكى). ومن ثم وض��عت ص��یغة قوانین "لتوحید القدس" ووض��ع

لت الض��فة الغربیة والتي احتمن المحتلة األخرى عكس المناطق بوالس��یطرة اإلس��رائیلیة المدنیة الكاملة 

 جمیعل بوض����ع مخططات للقدسوبدأت  ووض����عت تحت الس����یطرة األمنیة العس����كریة.ذاتھ  لوقتافي 

مستوطنات حول ل -في بدایة األمر -أراض خضراء ومفتوحة مخططة باألراضي المصادرة والمصنفة 

لة ضمن القدس المحت استیطانیة فيتجمعات محیط القدس الداخلي خالقة الطوق االستیطاني األول ببناء 

عام التوس������ع ا یة االحتالل  لد حدودي لب قدس 1967ل یة على ال عدوان عد الحرب ال عات  ،ب قة التجم خان

الس��كانیة الفلس��طینیة بحلقة دائریة أولى للمس��توطنات في محیط حدود بلدیة القدس مرتبطة بش��بكة طرق 

سھل بین محلیة وإقلیمیة خارقة األحیاء الفلسطینیة القائمة ل سریع وال ستوطنات مالھذه تؤمن االتصال ال

وطنات المستمع واتصالھا مع باقي المدن اإلسرائیلیة داخل الخط األخضر وللحفاظ علیھا وعلى توسعھا 

 . ضمن حدود الضفة الغربیة

 شبكة الطرق والمواصالت تخلق كانتونات فلسطینیة 7.1

ت ش���بكة طرق ومواص���الت واس���عة متغلغلة بین ئأنش��� ،للمس���توطناتالذي وض���ع فنتیجة ھذا التخطیط 

األحیاء الفلس�����طینیة بھذا اإلجراء أص�����بحت و ،القائمة منذ مئات الس�����نینوحولھا، یاء الفلس�����طینیة األح

بھذا والعمراني لألحیاء  المكانيالنسیج تمكنت المستوطنات من اختراق و ،مفصولة عن بعضھا البعض

س��كري ع والثانيمدني األول تخطیطین الوص��ول إلى ھدفین  تكون الس��لطات اإلس��رائیلیة قد تمكنت من

خلقت  دفق عسكريالمني وأما األو ،المستوطنات مع باقي المدن اإلسرائیلیة تربطأما المدني فقد  أمني:

بواس����طة الطرق المتواص����لة التي ش����قتھا لخدمة وب محص����ورة في األحیاء الفلس����طینیة یكانتونات وج

سی مستخدمة تخطیط الطرق لتأمینالمستوطنات المحیطة باألحیاء الفلسطینیة،   المكانيط والضبطرة ال

للقدس توس��ع وخلقت اس��تمراریة  .وداخلھا على الحیّز الفلس��طیني حول محیط مدینة القدس اإلس��رائیلي

  Contiguousالغربیة لتجمع المس���توطنات كأنھا جزء من القدس الغربیة بتواص���ل جغرافي مس���تمر 

  43 شكل رقممخطط 
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 لسطینیة واستمراریة جغرافیة إسرائیلیة مع القدس الغربیة والمستوطنات: خلق كانتونات ف43شكل 

 الباحث رسم وانتاجالمصدر: 
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الحیز  لتطویر المكانيالحض�����ري  التخطیط العمرانيإن النس�����یج العمراني المتواص�����ل ھو من أس�����س 

ً والمجتمع  ھذا . معا لة بتطبیق ھذه األس������س التخطیطیةالقامت ول یة المحت على  س������لطات اإلس������رائیل

ض����ي األرامخترقة مخططاتھا بل من مس����توطناتھا في القدس الش����رقیة مس����تثنیة األحیاء الفلس����طینیة 

لص���الح االس���تیطان وش���بكة الطرق والمواص���الت االس���تیطانیة مفتتة النس���یج ومدمرة لھا الفلس���طینیة 

لس���طیني في فوفاص���لة األحیاء الفلس���طینیة عن محیطھا ال ،العمراني بین األحیاء الفلس���طینیة في القدس

ضفة الغربیة  شبكة الطرق الحدیثةال سطة  وبناء الجدار العنصري الفاصل معوقة ومصعبة حركة  ،بوا

والطرقات ر والمعابالحواجز العس���كریة والترابیة عوائق بأش���كال مختلفة كالتنقل الفلس���طیني باس���تخدام 

ص�عوبة  إلىا مما یؤدي وض�واحیھوبذلك حاولت تفكیك رباط النس�یج الفلس�طیني المقدس�ي داخل القدس 

ً مفكّ والجیران األقارب التفاعل مع الوص����ول للس����كن والعمل و ً ومص����عّ  كا الحیاة الیومیة واالجتماعیة.  با

 ً میع أمام ج اً بقدس��ھ ومجتمعھ ص��امد وبالرغم من كل ھذه الص��عوبات یبقى المقدس��ي الفلس��طیني متمس��كا

 .  ضمن إمكاناتھ مجتمعھ التحدیات االحتاللیة ومطوراً 

 



211 
 

 

  ھجمیع مركباتبالسیطرة والضبط المكاني  مخطط 44شكل 

یوضح فصل األحیاء الفلسطینیة بالقدس وعزلھا والمعابر والجدار والحواجز  والمواصالت واالستیطان مركب الطرق
 ائھا المشرذمةلقدس الشرقیة وأحیفي االغربیة ممتدة بمستوطناتھا متغلغلة  واستمراریة القدسعن بعضھا 

 المصدر: جمیع المعلومات تحت تصرف الباحث
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 السیطرة والضبط المكاني للقدس  شبكة 7.2

جمیع مركبات الطرق والمواصالت واالستیطان والجدار  یجمعان 45و 44 ن رقمیالشكلالمخططان في 

تي لبالقدس الش���رقیة وا والمحص���ورة والمفص���ولة الجیوب للكانتونات المحدودة انیوض���حوالحواجز و

من حدود ض المحتل الید العلیا للسیطرة على األحیاء المقدسیة مصفوفة السیطرة والضبط معطیة تجنتأ

 األرض.على  المكانيوالضبط  منطقة بلدیة القدس المحتلة

 

 

  

ً ط المكاني السیطرة والضب مخططسكیماتي  شكل: 45 شكل  جمیع المركبات جامعا

 والضبط السیطرة مخطط 44 رقم شكل مخطط مع یقرأ



213 
 

 46كل رقم وش�� والض��بط المكانيمركبات الس��یطرة نتیجة فلس��طیني حص��ر  كل حيلتفاص��یل یلي فیما 

طرة طرق الرئیس��یة في مص��فوص��ة الض��بط والس��یونات الفلس��طینیة ومص��فوفة الیوض��ح س��كیماتیا الكانت

 بالقدس الشرقیة. 

 شبكة السیطرة والضبط المكاني على احیاء القدس الفلسطینیة  7.2.1

 ما ولكن عندللحي وسكانھ حریة التنقل االحتالل ومؤسساتھ األمنیة والعسكریة  من الممكن أن یعطى

اجز في مداخلھ ومخارجھ وتس����یطر على ووحص����ر الحي فتض����ع ح الس����لطات االحتاللیة ض����بطترید 

 حي :الحركة والوصول للحي كما ھو مبین في المخططات لكل 

  

 الفاصلة الطرقبین لكانتونات الفلسطینیة ضمن حدود البلدیة ل: شكل سكیماتي 46 شكل
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ً  وسمیرامیس عقب حي كفرفصل  :شماالً  .1 عن القدس بواسطة الجدار العنصري  وحي قلندیا كلیا

عن ولیتھا . وقد رفعت بلدیة القدس مس���ؤ2002منذ عام  الفاص���ل ش���مال حاجز عس���كري قلندیا

عدم  ھا على حفظ س������المة المنطقة ل ھا قدرت حاجز التفتیشمن اموظفی عد  ھا ب  ،لوص������ول الی

ن بتدبیر أمورھم الیومیة ون المقدس����یووأص����بحت من إحدى المناطق "المتروكة" وقام المواطن

وفتح أبواب عمل ومدني إنش���اء فلتان أمني على وس���اعد الحص���ار  ،حس���ب معرفتھم وقدراتھم

البناء وجود و نا ھذا،لغایة یومالس�����اریة ظاھرة الفوردات كفي فرع المواص�����الت غیر قانونیة 

 .)47شكل رقم مخطط ( مراقبةمرخص وبدون الوغیر لھ، مخطط الالعشوائي غیر 

 

 : كانتون حي كفر عقب وسمیرامیس وحي قلندیا47شكل 
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القدس بواس���طة الجدار العنص���ري  فص���ل حي عناتا ورأس خمیس ومخیم ش���عفاط عن ش���رقاً: .2

حاجز عسكري عناتا. ورفعت بلدیة القدس مسؤولیتھا عن المنطقة لعدم من شرق إلى الالفاصل 

وأص��بحت من إحدى  ،لوص��ول الیھا بعد حاجز التفتیشمن اموظفیھا س��المة تأمین القدرة على 

تدبیر أمورھم الیومیةون المقدس������یوالمناطق "المتروكة" وقام المواطن حس�������ب معرفتھم  ن ب

على إنشاء فلتان أمني ومدني وفتح أبواب عمل غیر قانونیة في فرع وقدراتھم وساعد الحصار 

ساریة لغایة یومنا ھذا، ووجود البناء العشوائي غیر المخطط  المواصالت كظاھرة الفوردات ال

 .)48شكل رقم مخطط ( مراقبةلھ، وغیر المرخص وبدون 

 

 : عناتا ورأس خمیس ومخیم شعفاط48شكل 
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3.   ً فص��ل حي بئر عونا عن القدس بواس��طة الجدار العنص��ري الفاص��ل جنوب حاجز عس��كري  :جنوبا

 لعدم القدرة على تأمین سالمة موظفیھارفعت بلدیة القدس مسؤولیتھا عن المنطقة حیث قبة راحیل. 

العبور لمناطق الض����فة  ال بدّ منطقة لوص����ول لھذه المنلو  من الوص����ول إلیھا بعد حاجز التفتیش،

وأص��بحت من إحدى المناطق "المتروكة" وقام  ،االجبیت لحم وبیت   تيمنطقوال س��یّما الفلس��طینیة 

على ن بتدبیر أمورھم الیومیة وحس����ب معرفتھم وقدراتھم وس����اعد الحص����ار ون المقدس����یوالمواطن

رع المواص�����الت كظاھرة الفوردات إنش�����اء فلتان أمني ومدني وفتح أبواب عمل غیر قانونیة في ف

 الس��اریة لغایة یومنا ھذا، ووجود البناء العش��وائي غیر المخطط لھ، وغیر المرخص وبدون مراقبة

 . ) 49شكل رقم مخطط (

 

 

 : حي بئر عونا49شكل 
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شمال  محدداً  كانتون بیت حنینا شماالً  .4 الغرب طریق مستوطنة عطاروت الصناعیة ومن بمن ال

شارع إقلیمي ومن  50سریع رقم  شمالي الجدار الفاصل وسط طریق رام هللا القدس  شرق ال ال

(طریق  1ش����ارع محلي رقم  (الفاص����ل القدس عن مدینة الرام) ومن الش����رق الجنوبي 60رقم 

ً  وبس���غات زئیف ش���ماالً  "نفي یعقوب"المنطقة عن مس���توطنة  فاص���الً التفافي بیت حنینا)   جنوبا

من بیت حنینا الذي یقطع المس���مى بش���ارع ش���ومان  20لجنوب الش���ارع العرض���ي رقم ومن ا

غربا  50وھو الش��ارع الرابط المس��توطنات الش��رقیة مع الش��ارع اإلقلیمي الس��ریع رقم وس��طھا 

المنفذ لمس����توطنات  60رام هللا رقم  التفافيالمنفذ الرئیس لتل أبیب ویربط ش����ارع إقلیمي وھو 

المستوطنات الشرقیة كتلة معلي أدومیم وأریحا وأغوار األردن والبحر شمال الضفة الشرقیة و

 .)50شكل رقم مخطط ( المیت

 

ً  : كانتون بیت حنینا شماالً 50شكل    وجنوبا
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5.  ً المسمى بشارع شومان  20من الشمال الشارع العرضي رقم  محدداً  ،كانتون بیت حنینا جنوبا

شارع الرابط  لنصفیین بیت حنیناالذي یقطع  شارع اإلقلیلوھو ال شرقیة مع ال مي لمستوطنات ال

ً  50الس����ریع رقم   رقم رام هللا التفافيویربط ش����ارع إقلیمي  ،المنفذ الرئیس لتل أبیبوھو  غربا

كتلة معلي أدومیم وأریحا  :المنفذ لمس��توطنات ش��مال الض��فة والمس��توطنات الش��رقیةوھو  60

(طریق  1وشارع محلي رقم  50ومن الغرب طریق سریع رقم  ،یتوأغوار األردن والبحر الم

ض��ي ش��ارع عرالمنطقة عن مس��توطنة بس��غات زئیف ومن الجنوب  فاص��الً  التفافي بیت حنینا)

 1الذي یربط مس��توطنات القدس الش��رقیة بس��غات زئیف وش��ارع محلي رقم  21اس��تیطاني رقم 

شكل مخطط ( وطنة رغس شعفاط غربھومست 1المنفذ الرئیس لتل أبیب مع شارع إقلیمي رقم 

 .)50رقم 
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الذي یربط  21الش��ارع العرض��ي االس��تیطاني رقم بمن الش��مال والغرب  محدداً كانتون حي ش��عفاط  .6

المنفذ  1مع ش���ارع إقلیمي رقم  1مس���توطنات القدس الش���رقیة بس���غات زئیف وش���ارع محلي رقم 

(طریق التفافي  1رع محلي رقم ومن الغرب ش��اومس��توطنة رغس ش��عفاط غربھ الرئیس لتل أبیب 

.)51ش������ك���ل رقم مخطط ( المنطق���ة عن مس������توطن���ة بس������غ���ات زئیف بی���ت حنین���ا) ف���اص������الً 

 

 : كانتون حي شعفاط51شكل 
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المنفذ الرئیس لتل أبیب  1ش����ارع إقلیمي رقم بمن الش����مال والش����رق  اً كانتون العیس����ویة محدد .7

ً وأریحا واألغوار  ش��ماالً   ھارومس��توطنة الجنوب والغرب مس��توطنة التلة الفرنس��یة  ومن ش��رقا

 .)52شكل رقم مخطط ( ھتسوفیم

 

 : كانتون العیسویة52شكل 
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ارة حومستوطنة  :البلدة القدیمة المحاطة بأسوارھا ومداخلھا السبعة أبواب للقدسالقدس  كانتون .8

رمة النس���یج الحض���ري الفلس���طیني ض���من حدود البلدة الش���رف (حارة الیھود) تحدد وتنتھك ح

 .)53شكل رقم مخطط ( القدیمة

 

 : كانتون القدس البلدة القدیمة53شكل 



222 
 

مستوطنة التلة الفرنسیة ومستوطنة بمن الشمال  محدداً والطور الشیخ جراح ووادي الجوز كانتون  .9

 60ومن الشرق الجنوبي شارع إقلیمي رقم  1ي رقم من الشرق الشمالي شارع محلھار ھتسوفیم و

 .)54شكل رقم مخطط (

 

 

 : كانتون الشیخ جراح ووادي الجوز والطور54شكل 
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وطریق الطوق الش��رقي  الجدار الفاص��لبمن الش��رق  كانتون أم لیس��ون والس��واحرة والمكبر محدداً  .10

  .)55شكل رقم مخطط (ومستوطنة شرق تلبیوت  60 شارع إقلیمي رقمبومن الغرب والجنوب 

 

 المكبرجبل : كانتون أم لیسون والسواحرة و55شكل 
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 ش��ارعبمن الش��رق مس��توطنة ش��رق تلبیوت وبمن الش��مال  كانتون ص��ور باھر وأم طوبا محدداً  .11

طریق بومن الشرق راحیل  رامات مستوطنة كیبوتسبومن الشرق  356استیطاني محلي رقم 

  .)56شكل رقم مخطط ( مستوطنة جبل أبو غنیمبومن الجنوب  الطوق الشرقي

 

 : كانتون صور باھر وأم طوبا56شكل 
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ً كانتون بیت ص��فافا ش��رق .12 مي ش��ارع إقلیبالغرب  الغربیة ومنحدود القدس بمن الش��مال  محدداً  ا

 60مستوطنة غفعات ھمتوس وشارع إقلیمي رقم بالشرق ومستوطنة غیلو ومن  50سریع رقم 

  .)57شكل رقم مخطط ( شارع مدخل مستوطنة غیلو المسمى ھاروزمرینبومن الجنوب 

 

 : كانتونات بیت صفافا شرق وغرب وشرفات57شكل 

 

ً كانتون بیت ص�����فافا غرب .13 ن الش�����رق حدود القدس الغربیة ومبمن الش�����مال  وش�����رفات محدداً  ا

 57شكل رقم  انمخطط( 50شارع إقلیمي سریع رقم بیلو ومن الشرق جمستوطنة بوالجنوب 

 .)42و
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یلو في الض�����فة الغربیة ویمكن جكانتون الولجة المحاط بالجدار العنص�����ري ومس�����توطنة ھار  .14

 .)58شكل رقم مخطط ( لیھا من مدینة بیت جاال وشارع التفافي الولجةإالوصول 

لی��ھ من م��دین��ة بی��ت إیمیزان المح��اط ب��الج��دار العنص������ري ویمكن الوص������ول ك��انتون دیر كر .15

 .)58شكل رقم مخطط (جاال

 

 : كانتون الولجة ودیر كریمیزان58شكل 
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 حول احیاء القدس الفلسطینیةلمستوطنات لتسھیالت  7.2.2

 ،لكانتونات المحص�����ورةومركباتھا خلقت ھذه ا .)59(ش�����كل رقم  فنتیجة ش�����بكة الطرق االس�����تیطانیة

مدخل واحد ال س���وى للكانتون ال یتوفر بعض األحیان في و ،لیھا محص���ورة ومعدودةالمؤدیة إوالطرق 

 ةلفلس�طینیا الحض�ري لألحیاءنس�یج الالفص�ل بین إن و إلیھ،للوص�ول غیر أو مدخل بعید یجب االلتفاف 

یة بواسطة شبكة الطرق االستیطانو شرذمتھ وتخریبھ الممنھج من قبل السلطات االحتاللیةبھدف واضح 

   ومركباتھا والمستوطنات الزاحفة نحوھا.

 

 أما ربط المستوطنات داخل القدس ضمن الطوق االستیطاني األول فھي كالتالي:

  

 بالطرق الرئیسیة وربطھاشكل سكیماتي للمستوطنات : 59 شكل
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لتص��ل بكل س��ھولة  45مرتبطة بش��ارع التفافي رقم  "عطروت"المس��توطنة الص��ناعیة  :ش��ماالً  .1

 .)60شكل رقم مخطط ( 50با بطریق إقلیمي سریع رقم لتل أبیب ومطار اللد وجنو شماالً 

 

 : المستوطنة الصناعیة عطروت60شكل 
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 مرتبطة بش��ارع محلي س��ریع "وبس��غات زئیف" "نفي یعقوب"المس��توطنات الش��مالیة الغربیة  .2

 60 رقم  رابطة مس��توطنات الض��فة الغربیة الش��مالیة والش��رقیة بواس��طة ش��ارع إقلیمي 1رقم 

ومس���توطنات ش���رق القدس وأریحا  بیب ش���ماالً أالواص���ل لتل  1وبش���ارع إقلیمي س���ریع رقم 

وبشارع عرضي   50الواصل لشارع إقلیمي سریع رقم وبشارع شومان العرضي غوار واأل

ولھذه المس���توطنات ش���بكة مواص���الت بالقطار الخفیف المتص���ل مباش���رة مع القدس   21رقم 

 .)61شكل رقم مخطط ( الغربیة

 

 )نفي یعقوب وبسغات زئیف(: المستوطنات الشمالیة الغربیة 61شكل 
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 ط مباش�رولھما ارتبا "ریكس ش�عفاط"ومس�توطنة  "راموت"مس�توطنة  الش�رقیة:مس�توطنات ال .3

 1مع القدس الغربیة وش��بكة الطرق الرئیس��ة لجمیع أنحاء إس��رائیل بواس��طة طرق إقلیمیة رقم 

 .)62شكل رقم مخطط ( وقد أصبحت حلقة متواصلة مع القدس الغربیة 50م ورق

 

 : المستوطنات الشرقیة: مستوطنة راموت ومستوطنة ریكس شعفاط62شكل 
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ورامات أش��كول ومعلت التلة الفرنس��یة وھار س��كوبس  :مس��توطنةاألوس��ط مس��توطنات المركز  .4

اء جمیع أنحالمؤدیة إلى مع القدس الغربیة وش����بكة الطرق الرئیس����ة ارتباط مباش����ر ولھا  ،دفنا

وقد أص����بحت حلقة الوص����ل االس����تمراریة مع القدس  1إس����رائیل بواس����طة طریق إقلیمیة رقم 

 .)63شكل رقم مخطط ( الغربیة

 

 مات أشكول ومعلت دفناالتلة الفرنسیة وھار سكوبس ورا :مستوطنةاألوسط : مستوطنات المركز 63شكل 
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مس����توطنة حارة الش����رف (حارة الیھود) ولھا ش����بكة مواص����الت دائمة من جمیع أنحاء البالد  .5

 .)64شكل رقم مخطط ( وجمیع الطرق توصل الیھا

 

 : مستوطنة حارة الشرف (حارة الیھود)64شكل 
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ش����بكة الطرق الرئیس���ة ھي قدس الغربیة ومس����توطنة ش����رق تلبیوت ولھا ارتباط مباش����ر مع ال .6

مع القدس وص����ل وقد أص����بحت حلقة  60لجمیع أنحاء إس����رائیل بواس����طة طریق إقلیمیة رقم 

 .)65شكل رقم مخطط ( الغربیة

 

  : مستوطنة شرق تلبیوت65شكل 
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ة الطرق الرئیس���ة ولھا ارتباط مباش���ر مع القدس الغربیة وش���بك "ھماطوسغفعات "مس���توطنة  .7

 وقد أصبحت متواصلة مع القدس الغربیة 60لجمیع أنحاء إسرائیل بواسطة طریق إقلیمیة رقم 

 .)66شكل رقم مخطط (

 

 : مستوطنة غفعات ھماطوس66شكل 
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جنوب ش����رق القدس ولھا ارتباط مباش����ر مع القدس  "ھار حوما"أو  مس����توطنة جبل أبو غنیم  .8

وطرقھا  60ربیة وش��بكة الطرق الرئیس��ة لجمیع أنحاء إس��رائیل بواس��طة طریق إقلیمیة رقم الغ

شارع التفافي رقم  سطة  شرقیة بوا وقد أصبحت  398تربط المستوطنات في منطقة بیت لحم ال

 .)67شكل رقم مخطط ( متواصلة مع القدس الغربیة

 

 أو ھار حوما: مستوطنة جبل أبو غنیم  67شكل 
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جمیع الطرق بربطھا ی 50مرتبطة بطریق إقلیمي رقم جنوب غرب القدس  "جیلو"مس������توطنة  .9

جمیع أنحاء البالد اإلس����رائیلیة ومس����توطناتھا ومرتبطة بش����ارع إقلیمي المؤدیة إلى الرئیس����یة 

 ةیمس����توطنات الض����فة الغربیة الجنوب إلىوطریق األنفاق الواص����لة  60والتفافي بیت لحم رقم 

 .)67شكل رقم مخطط (

 

 : مستوطنة جیلو68شكل 

 

 تحلیل شبكة السیطرة والضبط المكاني في القدس الفلسطینیة  7.2.3

دس شبكة الطرق والمواصالت االستیطانیة في القتخطیط جیة تخطیط االحتالل للمستوطنات وتیاستراف 

س���ة أثنیة قومیة یھودیة في قلب المدینة المقد بأغلبیھ الیھود تأمین مس���تعمرات ملیئة بالمس���توطنینھدفھ 

في تخطیطیھا كما جاء و، ولغایة اآلن 1967في مخططاتھا منذ عام كما جاء  %70بنس������بة أكثر من 

 2050و 2020تخطیط القدس الكبرى والقدس المتروبولیت لألعوام وتحدیداً  المس������تقبلي لمدینة القدس

تالل للمستوطنات وتخطیط شبكة الطرق والمواصالت االستیطانیة تخطیط االحاستراتیجیة إلى  ةأضاف
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ثانیة الدائریة الحلقة مكونة من ال 2050و  2020تخطیط القدس الكبرى والقدس المتروبولیت لألعوام 

ي ف ملتص������قة وبعیدة عن محیطھا ثالثة من المس������توطنات الص������غیرة والكبیرة خارج محیط القدسالو

ستوطنات وبم متواصلة ببعضھا البعض بلالغربیة شماال وشرقا وجنوبا األراضي المحتلة في الضفة 

حتى في الحلقة الدائریة القطریة لس����ائر البالد بواس����طة ش����بكة عنكبوتیة أفقیة وعمودیة للطرق  القدس

  .1948والمواصالت مؤمنة االتصال السریع والسھل بین المستوطنات ومدن فلسطین المحتلة عام 

لیس فقط لربط القدس بمحیطھا االس������تعماري االس������تیطاني لكبرى والمتروبولیت إن التخطیط للقدس ا

فحسب بل لتأمین مستعمرات ملیئة بالمستوطنین الیھود بأغلبیھ أثنیة قومیة یھودیة حول المدینة المقدسة 

كون األولویة لحق الس������كن تیھود. وبھذا ال من %80إلى  %70بنس������بة دیموغرافیة تص������ل أكثر من 

لیھود جمیع الحقوق لمواطنیھا ابتأمین الس����لطات اإلس����رائیلیة بحث تقوم ، لیھودللدیموغرافي والتكاثر ا

رذمتھ وحصر لشاستراتیجیتھا الحیز الفلسطیني من في الوقت ذاتھ فصلت ولكن  ،في القدس وضواحیھا

طیني س��للمقدس��ي الفلودون أن تؤمن  ،في مدینتھ وض��واحیھاأي تكاثره في ذات الحیز منع دیمغرافیتھ و

مس��تقبلیة الواض��عة عراقیل لحیاتھ لس��كن والعمل والتنقل الحر ض��ابطة ومص��عبة حیاتھ الیومیة وباالحق 

 .وعزلھ عن محیطھ الطبیعي والعضوي الصراع معھومستمرة بإدارة 

فص���لت القدس المحتلة عن محیطھا الطبیعي فقد ش���بكة الطرق والجدار العنص���ري والمس���توطنات أما 

 ،صادرة األراضي المفتوحة والخضراء حتى محیط األحیاء المقدسیة الفلسطینیةمن خالل م والعضوي

ً فیزیائی اَ الطرق االس�����تیطانیة مكونة حاجزالمس�����لوبة وأنش�����أت على محیط األراض�����ي  حول جغرافیة  ا

من  ومحص����ورة ،األمر الذي منعھااألحیاء الفلس����طینیة مطوقة ھذه حت ض����مما أ ،األحیاء الفلس����طینیة

في جیوب محصورة  ھاوضعو ،الحالي والمستقبلي ،المكانيتدادھا العمراني الحضري امالتطور ومن 

قف أوو المكانياستمراریة النسیج الفلسطیني الحضري وحدّ من عزلھا عن بعضھا البعض أدى إلى ما 

 دون خط الفقر.تعیش تطوره وخلق أحیاء غیتوھات 
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ً فقد خلق االحتالل جیوب  یض����ع م لو ،للتطور العمراني لم یعط بدیالً محص����ورة للس����یطرة على الحیز و ا

ولم  ،ممنظاللتخطیط العشوائي وغیر رھینة لبل تركھا  ،صالحة  لھذه األحیاءحدیثة ومخططات ھیكلیة 

 بین المطرقة المواطن المقدس����ي الفلس����طیني لعیش والس����كن والمأوى ووض����عفي االحق الكامل  ایعطھ

اجاتھ حتیالودون اس����تكمال بر معیش����تھ دون تخطیط لكي یدوتحت الض����غوط الخانقة یتخبط الس����ندان و

لھ  مأوىوإیجاد لس������د احتیاجاتھ األس������اس������یة وإذا بنى فإنھ ال یقوم بالبناء إال  ،الحض������ریةوالیومیة 

أموال طائلة رض فتقوم بمخالفتھ ومعاقبتھ ببل  وال تتركھ السلطات اإلسرائیلیة االحتاللیة بحالھ،لعائلتھو

دم مأواه على حس��ابھ. فھذا عزل تخطیطي واجتماعي وس��كني وحض��ري ال تھو تھا،میزانیلص��الح علیھ 

   العیش بكرامة بموجب القوانین اإلنسانیة الدولیة.  وال یمّكنھ منیمكن المرء تحملھ 

ي ھ الیھود الص���ھاینة) يكما یدع( واالحتاللیة مكانة القدس في الدیانة والحض���ارة والقومیة الیھودیةإن 

لكنھا في حقیة األمر و ،الیھودي وحیز موروث من التاریخ قبل ثالثة آالف س���نةللش���عب  أبدیة عاص���مة

 ،مغتص��بة من اإلس��رائیلیین الص��ھاینة والتفكیر الص��ھیوني الحالي ومنذ س��نوات القرن الماض��يأرض 

صالح في م الدیھالتي الشعوب لدى مكانة القدس لدى الشعب الفلسطیني وسكانھا األصلیین و ینمتجاھل

 .تأثیر سلبي على الفلسطینیینلھا  احضاراتھ بحد ذاتھإزالة خر واآل ومحسیاسة  وإنالقدس 

 2017األقص���ى في تموز في المس���جد وقد رأینا في اآلونة األخیرة في مواجھات المقدس���یین لالحتالل  

بالرغم من جمیع المضایقات التي قام بھا االحتالل ضد السكان المقدسیین والسیادة حرب إثبات الوجود 

ووضع أدوات مراقبة على أبواب الحرم الشریف للسیطرة الكاملة على األرض والبشر ولكن المقدسیین 

جمیع  ترفعوص���مودھم بإص���رارھم ف ،المحتلأمام جھا لوجھ ووس���داً منیعاً أمام ھذه المحاوالت وقفوا 

مقدسي شعب الالسیادة على جمیع مرافق الحرم الشریف للوعادت  ،السیطرةأسالیب الوسائل الرقابیة و

يء الكثیر الشلمقاومة الشعبیة الجماعیة الفلسطینیة ا أنجزتوبھذه الوقفة الجماعیة  ،واألوقاف اإلسالمیة

 . وجعلتھ یتنحى عنھا مخططاتھ الضبطیةعن الحتالل وثنت ا
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شرائعھ والتخطیط اإلسرائیلي اإلقلیمي أو الھیكلي أو التفصیلي للطرق والمواصالت بجمیع وسائلھ إن  

الجدار الفاصل والكامیرات كمتعددة ال خرىاأل أذرعھكانت وإسرائیلیة بقوانین وأوامر عسكریة جاءت 

ختلفة في مفترات بطیئة على  سواء أكانت بالسرعة الممكنة أوالعسكریة أیضاً تنفیذ بالقوة ومخططاتھا 

لبعض ایة متصلة ببعضھا االنھكلھا في بالوقت والمكان أو قریبة مختلفة بعیدة عن بعضھا أمكنة وأزمنة 

. اللياالحت س���لطة االحتالل وتثبیت الواقعمن قبل الس���یطرة على المكان في الغایة والھدف وھو فرض 

یؤمنان األمن القومي اإلقلیمي والمحلي  المكانيالتخطیط المقنن والتنظیم وباتت إس������رائیل مقتنعة أن 

سكاناإلسرائیلیة  للدولة سكانیة االستیطانیة  إلعادة رسم الحدود وتوزیع ال وإقامة األحیاء والتجمعات ال

 ،وتطویر شبكة الطرق والمواصالت لتحقیق السیطرة وكشف عضالتھا وقوتھا أمام الشعب الفلسطیني

ً ومشوش ،حیزهل اً وفاقد ،بال كرامة في وطنھ حتى یضحي لكسر شوكتھ ً مالحقو ،في حیاتھ ا سلطة من ال ا

معزوالً وغیر متصل بمحیطھ ،و وفاقداً لحریتھ، ،مطارداً في لقمة عیشھو من الناحیة األمنیة، االحتاللیة

لیس��ت من فھي المحیطھ بھ واص��الت مالطرق والومحروماً من  عن أھلھ وش��عبھ وجیرانھ وأص��دقائھ ،

 استخدامھا.بلھ  یسمححقھ وال 

دس المحتلة الق أغلبیھ عرقیة یھودیة فيتقوم على إیجاد ولكن للمحتل س��یاس��ة اس��تراتیجیة دیموغرافیة  

تأمین استمرار السیطرة والھیمنة والضبط على ) مؤسسة جمیع خططھا ومخططاتھا +  %70(بنسبة 

شركاء في وھم لیسوا ب، الفلسطینیین وفرض السیادة واستغالل الموارد والضغط على السكان األصلیین

یاس���ات التخطیطیة حیزھم وال في تقریر مص���یرھم. وأوض���حت ھذه الدراس���ة أن االس���تراتیجیات والس���

قائمة على أس����اس اس����تمرار االس����تیطان ھذه اللحظة وحتى للس����لطات اإلس����رائیلیة من بدایة االحتالل 

قدس كاثره  في ال كل دوائر على  ھاحولو وت تداء ش������ مة اب قدی لدة ال قدس (الب لدائرة األولى جذر ال من ا

حدود بلدیة القدس لة داخل مس������توطنات القدس المحتوھي الدائرة الثانیة مرتبطة بوالحوض المقدس) 

قدسفي اومتغلغلة  ،ھاوعلى محیط یة ال لد ثة خارج محیط ب ثال  -محیطھا القریب في  ولكن – لدائرة ال

ً دائری اً مكونة حیز ة الدائرة الرابعة متروبولیتن وض�������امّ  ) Greater Jerusalem ( للقدس الكبرى  ا
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یلیة لتجمعات الس��كانیة الفلس��طینیة واإلس��رائالقدس تحت جناحیھا لمس��توطنات الض��فة الغربیة المحتلة وا

ش����بكة طرق ومواص����الت رابطة جمیع الدوائر ب ،لدائرة اإلقلیمیة لس����ائر أنحاء البالدمع اومتواص����لة 

عبور المس��توطنین  اإلس��رائیلیین بس��ھولة وبس��رعة دون عوائق وتض��بط حركة النقل لعنكبوتیة  مؤمنة 

شبكة الطرق وعناصرھا المختلفة ات محصورة ومحوالتنقل الفلسطیني وتضعھ في أحیاء وتجمعا طة ب

  .مما یھدد حل الدولتین

وضع في وع وأجبر على االنقسام (على حساب التواصل اإلسرائیلي) بما أن التواصل الفلسطیني قد قطّ 

عاصمتھا فلسطینیة والدولة الكانتونات وجزر غیر قابلة للتوسع وتحت السیطرة االحتاللیة وتھدد إقامة 

ھ ص��متھ وس��یر مخططاتبن المحتل وض��ع دس وحرمان الفلس��طینیین من حقھم في المدینة المقدس��ة ألالق

ً  اً مرأونفذ تخطیطھ في القدس وص��ارت المدینة  یین وال مكان للفلس��طین ،یھودي وإس��رائیلي بطابع واقعا

ھودي یص���الح المجتمع المھیأ لخدمة مو  تھم،وس���یطراإلس���رائیلیین الحیز بحوزة أص���بح بل في حیزھم 

 ، وش��بكة الطرق والمواص��الت فرض��ت نفس��ھا على الجمیع كما خطط لھا اإلس��رائیلیونوالمس��توطنین

   .)69شكل رقم مخطط (وموضح بشكل مخطط ثالثي االبعاد 
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 ن الطرق والمستوطناتبیبعاد للكانتونات الفلسطینیة المحصورة : مخطط ثالثي األ69شكل 

 الباحث وانتاجرسم المصدر: 
  

كمقدس������ي بكل ما الیومیة  تھفي حیاالباحث واجھھ ھو ما عایش������ھ و دراس������ةال هما كتب في ھذكل فإن 

منذ بدایة االحتالل  ھلعیش والس����كن والتنقل خالل حیاتاإعاقات وص����عوبات ومش����قات  انطوى علیھ من

لكنھ  واإلذالل.لصعوبات االمشاق وكل مقدسي فلسطیني تحمل كان شأنھ في ذلك شأن  اآلن، بلولغایة 

ً مدافعص��امدة ص��ابرة في وجھ االحتالل حیاة مقدس��یة رغم ذلك عاش  ً وحارس�� ھحقوقعن  ا مع  ھرض��أل ا

 .یةقات والحوائط الفیزیائیة والمعنوأمام جمیع المعوستبقى القدس قدس الوأخوانھ المقدسیین 

نت تھدف كاس��رائیلیة المتعاقبة لحكومات اإلوكل س��یاس��ات اإن اس��تراتیجیات وس��یاس��ات المحتل الحالیة 

 جراءإلى یومنا ھذا خطر وما زالت في الس����یطرة والھیمنة بالقوة على القدس وش����عبھا ومقدس����اتھا إلى 

اثھا بوضع اكترعدم ال سیما و ،ضد المقدسیینالذي تنتھجھ السیاسات التدمیریة والتمییز العنصري ھذه 
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تبار مقدسیین الفلسطینیین وأخذ احتیاجاتھ بعین االعلبي احتیاجات المواطنین الیتخطیط واقعي ومفصل 

 ضع التخطیط الذي یضمن لھ حقوقھ.وو

فعلى مدى خمس������ة عقود كاملة لم تتوقف آلة التھدید والطمس للھویة العربیة الفلس������طینیة اإلس������المیة  

ة س���طینیلتھا وعزلھا عن المدن الفلأیدھا واس���روتھوما زالت ممعنة في لمدینة المقدس���ة عن االمس���یحیة 

المجاورة وإحاطتھا بأحزمة ودوائر اس��تیطانیة من جمیع جوانبھا بواس��طة المركب األس��اس��ي لمنظومة 

 االحتالل باستخدامھا شبكة الطرق والمواصالت كعنصر للسیطرة والضبط. 

بفرض الض��رائب  ،س��یاس��ات التض��ییق والخنق االقتص��ادي ض��د أھل القدسلمواص��لة إس��رائیل إن و 

لتطویر البنیة التحتیة للمستوطنات والشطر  ھذه الضرائب والغرامات الباھظة استخدامو ،الباھظة علیھم

وعدم إعطاء التراخیص لبناء المس���اكن والمش���اریع الحیویة واالس���تثماریة  ،الغربي اإلس���رائیلي للمدینة

 توتطبیق س��یاس��ات العقوبا ،ألحیاء القدس الفلس��طینیة عدم وجود مخططات ھیكلیة :ألس��باب عدة منھا

یغ القدس تفرترویع المقدس�یین وتعس�فیة بھدف العتقاالت االو ،لمنازل لذات األس�بابلالجماعیة من ھدم 

ً  كل ھذا یؤثر ،من س���كانھا األص���لیین الفلس���طینیین في  قھویحرمھ من حعلى المواطن الفلس���طیني  س���لبا

  العیش بكرامة.السكن والتنقل و

لى إتكمن في تحویل ھذا الص��راع طیني اإلس��رائیلي الص��راع الس��یاس��ي الفلس��في األعظم الخطورة وإن 

ات االحتالل من قولحقوق الفلس��طینیین بحمایة ص��راع دیني بس��بب انتھاكات المس��توطنین والمتطرفین 

ومن خالل س����لس����لة اعتداءاتھا على المقدس����ات المس����یحیة  واھیة،تحت ش����عارات دینیة  ةاإلس����رائیلی

وخاصة المساس بكنیسة القیامة من خالل فرض ن وحیزھم صلییواالعتداء على السكان األواإلسالمیة 

ع الحالیة مسرح صراوالذي كان في صیف السنة دائماً األقصى المستھدف الضرائب علیھا وبالمسجد 

 .  مع قوات االحتاللمواجھة و

ة المفعمة في اس���تخدام ش���بكة الطرق والمواص���الت ومركباتھا تمعرف الباحث وض���ع ةدراس���ھذه الففي 

 ألنھا العمود الفقري ألي ؛ات والمركبات التي تؤثر مباش����رة على ش����بكة الطرق والمواص����التبالتغیر
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حرم المواطن تاتبعتھا الحكومة اإلس����رائیلیة لكي التي و ،ر في الس����یاس����ة والجغرافیا للبلدیي تغیأدولة و

لمركبات ا یحمیھا ویص��ونھا بمعرفتھ الخاص��ة فھذهالتي الفلس��طیني المقدس��ي من حقھ في القدس مدینتھ 

لقانون وتخض���عھا لفرض األمر الواقع على القدس الش���رقیة توالعنص���ریة تض���من التغییرات الجغرافیة 

ن ممن أرض��ھ ویحرمھ طرد المواطن الفلس��طیني یلص��الح المحتل والعنص��ري الذي یعمل اإلس��رائیلي 

 امتھ.وتصون كر بدون حقوق تحمیھ في وطنھلیس أكثر "مقیم دائم" بمثابة جعلھ یمواطنتھ و

تھا بوس���لب القدس من عریاحتاللي  ءفرض القانون اإلس���رائیلي على القدس المحتل ھو أكبر عبإن و 

القة خ الفكر الص���ھیوني على أرض الواقع وتھویدھا لتطویرأس���رألتھا ویؤدي إلى الفلس���طینیة األص���لیة 

  .غیر معتاد علیھا مراكز حیاة جدیدة للمواطن الفلسطیني

تیطان الضم وتوسیع وترسیخ االس سیاسةببالتخطیط والتي تعنى مركبات األولى االستیطان من الوكان 

 امتقومص��ادرة أراض��ي المقدس��یین ثر إقامة االس��تیطان في القدس إوعلى  ،الزاحف في القدس المحتلة

لتجمعات اعنكبوتیة ورابطة  ش������ریانیة وإقلیمیة قطریة طرق ش������بكة الس������لطة اإلس������رائیلیة بتطویر

 المس����توطنینحركة  لتس����ھیل دولة إس����رائیل مركزوب بالقدس المس����توطنات تخدمي التاإلس����رائیلیة 

مترجمة س�یاس�ات الدولة  ،والوظائفیة مركزیة إس�رائیل الس�یاس�یة قیتعملوإلیھا  اإلس�رائیلیین من القدس

 ً ً  اإلس������رائیلیة العبریة القومیة في تخطیطھا القومي اقتص�������ادیا في تخطیط ش������بكة الطرق  واجتماعیا

معطیة أولویة للمس����توطنات وعدم أخذ احتیاجات المواطنین الفلس����طینیین في التخطیط  ،توالمواص����ال

ح صالفلسطینیة لالراضي األمصادرة  بعین االعتبار، وجل اھتمامھا منصب على اإلسرائیلي االحتاللي

دسي المواطن المق وضبطعلى األرض الفلسطینیة لسیطرة اإلسرائیلیة لوخدمة االستیطاني  امشروعھ

 .في حیزه ھالفلسطیني ومنع استمراریة تواصل

ؤیة ر"أال وھومركب آخر في التخطیط اإلس���رائیلي االحتاللي مرتبط بالمش���روع االس���تیطاني ھناك و 

ات ھائلة بكمیالمس����توطنین  لزیادة عددالبنیة التحتیة وتخطیط في القدس ومحیطھا " مس����توطن الملیون

للسكان  ٪30لتكوین النسبي الدیموغرافي للسكان بنسبة ووضع ا ،وفي جغرافیة محدودةقصیر مدة في 
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لقدس. على اس��یاس��ة "التحدید" والوالیة الكاملة اإلس��رائیلیة لتطبیق للس��كان الیھود  ٪70الفلس��طینیین و

 لمكانياوالض��بط المتعددة مركبات مص��فوفة الس��یطرة وس��یاس��ة الص��راع الدیمغرافي على القدس أثرت 

ی یاس�������ات الة المرئیة وغیر في القدس والمركبات الرئیس������ مرئیة والمتكاثرة مع الزمن وتقلبات الس������

 اإلسرائیلیة.

مرئیة واألساسیة ھي عنصر الزمن وتطویل عمر االحتالل وتفرد االحتالل الفمركبات المصفوفة غیر  

ال یوجد حل للص����راع اإلس����رائیلي  وما دام ،اإلس����رائیلي على القدس المحتلة وفرض س����یاس����اتھ علیھا

ات لصالحھا على أرض الواقع. ومركبسیاساتھا ي فالسلطة اإلسرائیلیة تعمل ما شاءت وتطور الفلسطین

بدأت باالستیطان كمركب أول وتطویر شبكة الطرق  1967المصفوفة في التغیرات الجغرافیة منذ عام 

ض��ة اوالمواص��الت كمركب ثان واتفاقات أوس��لو كمركب ثالث ویتبعھا الحواجز واالنتفاض��ة الثانیة انتف

وجدار الفص��ل العنص��ري والمخططات التنظیمیة بما فیھا مخططات ھیكلیة محلیة  2000األقص��ى عام 

 2020موض������وعیة وخطط "مخطط المتروبولیتن" لمنطقة القدس ومقترح خطة مخطط ھیكلي القدس 

مرك��ب المص������فوف��ة ولكن العمود الفقري و. 2050وتخطیط مقترح خط��ة مخطط متروبولی��ت الق��دس 

المواطن المقدس الفلس����طیني والمجتمع المقدس����ي ھم: في ذلك  األولىالمص����لحة  ملھن ماألس����اس����ي و

ً  ھلم یكن بالحس���بان ولكنالذي الفلس���طیني  لتمس���كھا  ةفي حقھ من مركب المص���فوفة االحتاللی تأثر س���لبا

الس�����لطة االحتاللیة اإلس�����رائیلیة وجمیع مؤس�����س�����اتھا المتمثلة ببالس�����یطرة الكاملة والض�����بط علیھم و

س��ات وس��یا ،المكانياألراض��ي ض��من التخطیط  المطبقة، واس��تخداماتالجائرة توطنین والقوانین والمس��

  االحتاللیة. التخطیط والمخططات

 خالصة 7.3

لدائم التص���میم ا وفلس���طینیین ھ نواجھھ كمقدس���یینالذي إن التخطیط اإلس���رائیلي األكثر خطورة واألھم 

ھا في جمیع س����یاس����اتوالذي یظھر جلیاً ة في البالد لدولة إس����رائیل، لض����مان األغلبیة الیھودیوالمتجدد 

وتخطیطھا من أجل ض���مان وجود "وطن یھودي عاص���متھ القدس" على حس���اب المواطن الفلس���طیني 
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الحكم لمواص����لة في جیوب وكنتونات وحص����ره ومص����ادرتھا اس����تغالل أرض����ھ من خالل المقدس����ي 

الواقع  ضبھدف فر ،س���كانیة فلس���طینیة قطنھا أغلبیةتعلى األراض���ي التي علیھ واالحتاللیة  والس���یطرة

 . الدیموغرافي على األرض

ھودیة، الكتل االستیطانیة الیعلى أمنیة حسب رؤیتھا وبذرائع وتواصل إسرائیل السیطرة على المناطق  

تاللیة اإلس��رائیلیة االحلتفكیر والس��یاس��ات فا. إس��رائیلیة ولیس لھا حدودواألماكن التي لھا أھمیة وطنیة 

في الخطط االس������تراتیجیة والتخطیطیة المقترحة للحاض������ر والمس������تقبل للقدس واض������حة مترجمة و

ي شبكة فوباألخص في التخطیط واإلنشاءات من قبل السیاسیین والمخططین اإلسرائیلیین،  والمقدسیین

 %80وحتى  %70الطرق والمواصالت. فالصراع الدیموغرافي النسبي المقترح من اإلسرائیلیین من 

على  وخطیرةأغلبیة إسرائیلیة مقلقة یعني فلسطینیة مقدسیة)  %35و ةیھودی %65حالیة ھي (النسبة ال

 .لوجود الفلسطیني المقدسيا

وقد  2050 تخطیط المتروبولیتالنس����ب للیھود والفلس����طینیین حس����بما ورد في  تترجم الدراس����ة فھذه

األمر الذي  %80علیا حتى في القدس مؤسس على النسب اللشعب الیھودي انمو بأن الدراسة تضح في ا

ً یقود إلى   عدد األنفس المقدس���یة الفلس���طینیة بدون طرد المواطن الفلس���طیني المقدس���ي خارج حیزه مبقیا

ن ممصفوفة الضبط على المواطن المقدسي الفلسطیني حتى ال یزید  ه ھيھذو. 2050تكاثر لغایة عام 

ما ھي ك وإبقائھار األحیاء الفلس���طینیة تطوی لض���مان عدمفي حیزھم  تقلیص���ھامن أجل عدد األنفس بل 

 ،الكانتونیةمحص��ورة في الجیوب  2050حتى عام وش��بكة طرقھا ومواص��التھا المترھلة ببنیتھا التحتیة 

 یبقى تحت السیطرة االحتاللیة ورحمة المحتل.لوعدم إعطاء المواطن الفلسطیني حقھ الكامل األساسي 

 2012مس�����توطن في عام  977,774یز الفلس�����طیني من أعداد المس�����توطنین في الحإال أن مض�����اعفة  

یھدد التواجد الفلس������طیني في حیز  ،المتروبولیس 2050القدس  5800حس������ب خطة  3,323,125إلى

اب ھذا إعادة تأھیلھا الستیعتستدعي البنیة التحتیة ألكثر من ملیوني مستوطن أن حیث  االقدس ومحیطھ

األراضي المستخدمة لشبكة الطرق ما سیضاعف مساحات م ،ن سنة القادمةیدد الضخم خالل الثالثعال
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وبما أن ھذا التكاثر الدیمغرافي الیھودي االستیطاني سیكون في الحیز الفلسطیني وعلى  ،والمواصالت

فش��بكة الطرق والمواص��الت س��تخطط  ،والمواطن المقدس��ي الفلس��طینيحس��اب األراض��ي الفلس��طینیة 

المحتل على  ةللمقدس��یین وس��یطر ةلجم الحقوق الفلس��طینییتم س��بالمقابل و، لص��الح االس��تیطان الیھودي

إلى ي وبھذا سیستمر الصراع اإلسرائیلي الفلسطین ،النفوذ الفلسطینیة المقدسیة لضبط حیزھم المقدسي

لى عبل یعرقل الحلول السلمیة وال ویضعف  ،والعدوانیةلسیاسات االستعماریة ا جراء ھذه ،مدى أطول

ألنھ لیس من الممكن من أي حكومة  ؛لمي بین الفلس�����طینیین واإلس�����رائیلیینس�����حل الدولتین الاألخص 

ملیون نس���مة یھودیة اس���تیطانیة في القدس ومحیطھا  3,3وجود أكثر من مع  2050إس���رائیلیة بعد عام 

س��كین ھذا الكم من النفوس خارج حدود القدس وض��واحیھا المحتلة في المناطق المحتلة وت إعادة توزیع 

 . ذلك الوقتكیف یكون التوجھ السیاسي لجمیع األطراف في  أحد یعلماألخضر. وال داخل الخط 
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 الثامنالفصل 

 والتوصیات ،الدراسةواستنتاجات ، خالصةال 

 الخالصة

الطرق ن بواسطة شبكة المواصالت وین استخدام مصفوفة الضبط من قبل اإلسرائیلیإلى أتخلص الدراسة 

ممنھجة لتأمین الاستراتیجیات وسیاسات تخطیط إسرائیل  ت لتحقیقالظرفیة جاءبشكل انتقائي وحسب 

نیة، تحت ذرائعھا الواھیة : الوطربطھا بمحیطھا اإلسرائیلي الشرقیة و السیطرة اإلسرائیلیة على القدس

والقومیة، والدینیة الیھودیة بھدف الھیمنة اإلسرائیلیة على مقدّرات الشعب الفلسطیني وطمس معالمھا 

 . خدمة للمستوطنین الیھود ومستوطناتھمالعربیة 

 استنتاجات الدراسة

 اس����تخدمت كجزء من مص����فوفة الس����یطرة والض����بط الحیزي في القدسفش����بكة المواص����الت والطرق 

 كذلك:واستخدمت 

 ضمن المركبات العدیدة للتخطیط كعنصر من عناصر التخطیط   •

 لقدس الشرقیة في ا ھلغایاتلوصول االحتالل سیلة كوو ،مركب رئیسي وأساسيك •

ھ سكنھ وعملھ وحریة تحركعلى وغیر مباشر على المواطن المقدسي الفلسطیني وأمؤثرمباشر ك •

 . وضبطھ وحصر تطوره الحالي والمستقبلي

داخل إدارة حركة المواص�����الت واختیار مس�����ارات الطرق وتدرجھا، ویعني فیزیائي: مركب ك •

 .ةلتحقیق أھداف جیوسیاسی ،وخارج القدس ومنھا والیھا
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األحیاء الفلس�����طینیة عن بعض�����ھا البعض وخرقت النس�����یج الحیزي العمراني  كعوازل فص�����لت •

لألحیاء الفلسطینیة مستخدمة تخطیط الطرق لتأمین وب محصورة یكانتونات وج خلقتلألحیاء و

 السیطرة والضبط الحیزي اإلسرائیلي على الحیّز الفلسطیني حول محیط مدینة القدس وداخلھا.

 .ل بین األحیاء الفلسطینیة القائمة وحولھا لیحد من نموھا ویعمل على تقزیمھاكوباء یتغلغ  •

ومیة ثنیة قإبأغلبیھ لتأمین مس���تعمرات ملیئة بالمس���توطنین الیھود المواص���الت ش���بكة جاءت  •

ولغایة  1967مخططاتھا منذ عام حسب  %70بنسبة أكثر من في قلب المدینة المقدسة یھودیة 

اتیجی��ة تخطیط االحتالل للمس������توطن��ات وتخطیط ش������بك��ة الطرق اس������تر كم��ا ورد في ،اآلن

ض���حت اتفقد تخطیطھا المس���تقبلي لمدینة القدس أما في  القدس.والمواص���الت االس���تیطانیة في 

 .2050و  2020القدس الكبرى والقدس المتروبولیت لألعوام  صورة تخطیط

ارج وطنات الصغیرة والكبیرة خمن المستالحلقة الدائریة الثانیة والثالثة  جاءت الشبكة لتجمعو •

ریة الحلقة الدائ بما فیھاوبمس����توطنات القدس متواص����لة ببعض����ھا البعض لتجعلھا  محیط القدس

الت عمودیة للطرق والمواص����الو فقیةاألعنكبوتیة الش����بكة ال تلك القطریة لس����ائر البالد بواس����طة

 .1948لمحتلة عام االتصال السریع والسھل بین المستوطنات ومدن فلسطین ا مؤمنة بذلك

لمدینة حول املیئة بالمس����توطنین الیھود بأغلبیھ أثنیة قومیة یھودیة تأمین مس����تعمرات وجاءت ل •

 . %80إلى  %70أكثر من إلى بنسبة دیموغرافیة تصل المقدسة 

للكم الھائل من المس������توطنین في القدس وحولھا على حس�������اب تأمین البنیة التحتیة لوجاءت  •

 .حیزهالمواطن الفلسطیني و

ره ص��ر دیمغرافیتھ وتكاثاحتذمھ وتش��روالبعض، عن بعض��ھ الحیز الفلس��طیني وجاءت لتفص��ل  •

ي فلمقدس���ي الفلس���طیني الحق للمواطن ا ) وال تعطيفي مدینتھ وض���واحیھا أي  (في ذات الحیز
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كیانھ  وعازلةض��ابطة ومص��عبة حیاتھ الیومیة والمس��تقبلیة ھي لس��كن والعمل والتنقل الحر بل ا

 .الطبیعي والعضوي عن محیطھ

  .وقبض حریتھ بإدارة الصراع مع الشعب الفلسطیني المقدسي االحتاللسلطات  ستمرتو •

من  ابتداءً  بش���كل دوائر ھاوحولالقدس تكاثر االس���تیطان في ھي متواص���لة وس���یاس���ة االحتالل ال •

توطنات یة مسالدائرة الثانمرتبطة بالالدائرة األولى جذر القدس (البلدة القدیمة والحوض المقدس) 

لدائرة الثالثة خارج محیط في اومتغلغلة وعلى محیطھا القدس المحتلة داخل حدود بلدیة القدس 

ً دائری�� اً بل��دی��ة الق��دس بمحیطھ��ا القری��ب مكون��ة حیز    (Greater Jerusalem)للق��دس الكبرى  ا

محتلة لوض����امة الدائرة الرابعة متروبولیتن القدس تحت جناحیھا لمس����توطنات الض����فة الغربیة ا

 2050والتجمعات الس���كانیة الفلس���طینیة واإلس���رائیلیة لتص���بح القدس مدینة كوزموتوبولیة عام 

بكة ش��رابطة جمیع الدوائر االس��تیطانیة بولس��ائر أنحاء البالد المؤدیة لدائرة اإلقلیمیة موص��ولة با

ائقة فسھولة وسرعة یسر وطرق ومواصالت عنكبوتیة  مؤمنة عبورالمستوطنین اإلسرائیلیین ب

 .ومعیقاتأعوائق أیة دون 

في أحیاء وتجمعات محص����ورة  وتض����ییق الخناق علیھ حركة النقل والتنقل الفلس����طیني ض����بط •

 المختلفة.عناصرھا بطة بشبكة طرق اومح

  .الفلسطیني في كانتونات وجزر غیر قابلة للتوسع وتحت السیطرة االحتاللیةوضع  •

قد  ن التواص���ل الفلس���طینيألحل الدولتین تطبیق وإقامة دولة فلس���طینیة وعاص���متھا القدس  منعُ  •

ن من حرماال) وعلى حس��ابھ التواص��ل اإلس��رائیلي لتعزیز(والتش��رذم قطع وأجبر على االنقس��ام 

 عاصمة دولتھ الموعودة.حقھ في المدینة المقدسة 

ھودیاً ی اً مرأفي القدس وصارت المدینة  اتھر مخططاتھ ونفذ تخطیطیّ تھ وساصمبالمحتل وضع  •

ً سرائیلیاً وإ  ھناك.وال مكان للفلسطینیین  واقعا
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المحتل حوزة برمتھ في وأص������بح والتواص�������ل قد حدد لھ،  علیھ قد فرض الفلس������طینيالحیز  •

   .لصالح المجتمع الیھودي والمستوطنیناالحتالل صیره ووسیطرتھ، 

 التوصیات

اق ل ماض على قدم وس�ص�عبة في الظروف الحالیة ألن االحتالالتطبیقیة على أرض الواقع التوص�یات 

سیطرة كاملة بید االحتالل وسلطاتھ وإخراج المواطن  بتنفیذ خططھ االستیطانیة في القدس ووضع ید ال

المقدس��ي من مخططاتھ وس��یاس��اتھ بل لجمھ لثالثین س��نة مقبلة في ذات اللجام وفي حیز محص��ور بدون 

ي ذلك لتحتیة لص��الح االس��تیطان بما فتطویر وتحس��ین بل مس��تخدمة جمیع نفوذ االحتالل لتقویة البنیة ا

اس�تمراریة إعادة تأھیل ش�بكة الطرق والمواص�الت في المناطق الفلس�طینیة وحص�ر المواطن المقدس�ي 

 في حیزه الحالي لسنین طویلة بدون تأھیل. 

ً بلفلسطیني المقدسي أوصي المواطن ا .1  الثبات في أرضھ ومسكنھ وعملھ في القدس مخططا

 ھجرتھا. وعدموضواحیھا، قاء في القدس أعمالھ ویومیاتھ للب

ط فھم مص��فوفة الض��ببممثل المواطن الفلس��طیني لمس��ؤول الفلس��طیني الوطني أوص��ي او  .2

 ؛اأمر ض��روري لفھم مص��ادر الص��راع الحالي والعقبات التي تعترض حلھألنھ والس��یطرة 

ائل س���في الولتص���دي لمركباتھا بالوس���ائل الس���یاس���یة والدبلوماس���یة ونش���رھا لتمكینھ من ا

،إلقناع العالم بخطورتھا على النس����یج ولیس بالش����عارات والكالم  ،بموض����وعیةاإلعالمیة 

ن مھذه ھي الطریقة الوحیدة  ،الحق ألھلھإلرجاع بتفكیكھا  الفلس������طیني للمطالبة بعد ذلك

الحملة اإلسرائیلیة المستمرة "لخلق الحقائق على توقیف التي یمكن بھا وجھة نظر الباحث 

  .األرض"

حتى ال یتركھا ویھجرھا المدینة المقدس���ة  داخل دعم ص���مود المقدس���ي في حیزهبأوص���ي و .3

االحتاللیة بالرغم من  طاتأمام الس������لوقض�������ایاه الدفاع عن حقوقھ والوقوف إلى جانبھ 

ً ھواجھیالصعوبات والتحدیات التي   .ا یومیا
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أعمال  وإظھارالمس�����تقبلیة للقدس االحتالل  الیقاف خططبكل حزم  التص�����ديأوص�����ي بو  .4

ري یعم��ل تطوم��ا یقوم ب��ھ ھو احتالل ولیس وغطرس������ت��ھ أم��ام الع��الم على أن��ھ االحتالل 

 للبحثمن الدارسین والباحثین مفكرة وربما خلق مجموعة كما یدعي حضري دیموقراطي 

 . مستقبلیةلا االحتالل كیفیة التصدي المبكر لخططوضع خطط وطرق بھذا الموضوع و

طلبات التجمعات الس�����كانیة لكل فرد على حدة وتجدیدھا أوص�����ي ببدء دراس�����ات لتوثیق مت .5

س���نویا مع وض���ع خطط بدیلیھ لتلبیة احتیاجات المواطنین الفلس���طینیین في القدس الش���رقیة 

 ضده.ونشرھا بجمیع تفاصیلھا لیتمكن الشعب من فھم ما یحاك 

أوص������ي أن تكون الق��دس ورق��ة مفتوح��ة للنق��اش في ك��ل اجتم��اع على مس������توى القی��ادة  .6

والمواطن المقدس���ي القدس وأن یعین مس���ؤول أو وزیر بص���فة دائمة لیض���ع  س���طینیة،الفل

 لتصدي المبكر لمواجھة مصفوفة الضبط للخطط المستقبلیةلعمالھ الفلسطیني على جدول أ

 .االسرائیلیة

خص�����ص للقدس مس�����اقات وكتب خاص�����ة في وزارة التربیة والتعلیم العالي أن تأوص�����ي  .7

الفلس���طینیة لیطلع أبناؤنا عن كثب على ما یجري في القدس  المدارس والجامعات والمعاھد

 ممارسات.من 

سطینیة  .8 سلطة الفل ي مختلف فبتخصیص جوائز قیمة للتألیف والتوثیق ووزاراتھا أوصي ال

 وقضایاھا.المجاالت حول القدس 

أوص��ي الطلبة والدارس��ین بعمل األبحاث الالزمة التي تحافظ على القدس ومكانتھا العربیة  .9

المعاناة التي  الحیاة. وتوثقثق ممارس�����ات االحتالل غیر المش�����روعة في كافة جوانب وتو

 االحتالل.یعیشھا الفلسطیني في أرضھ بسبب ممارسات 
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