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  اإلهداء

  
أتقدم بإهداء هذا العمل إلى روح والدتي، وإلى والـدي، وإلـى األكـاديميين الـذين     
ينصهرون بعطائهم ليتوجوا لنا الحاضر والمستقبل بالخير، وإلى كل فلسـطيني يعتـز   

ةبوطنه وينتمي إليه، ويضحي من أجله، ويقاوم، وال يساوم على أرضنا الفلسطيني .  
  

إلى كل من يحب القدس، والمسجد األقصى، ويثبت على ثراها رغم إرهاب االحـتالل  
، والصابرين على أرضـها الطـاهرة الـذين     في القدس المرابطين إلى أهلنا .وبطشه

اح وجبـل المكبـر   أصبحوا يعيشون في الخيام بعد هدم منازلهم في سلوان والشيخ جر
  .أحيائها كافةوصورباهر و

  
إلـى   .إلى األسرى والمعتقلين الذين يعانون خلف القضبان في السـجون اإلسـرائيلية  

إلى  .الالجئين الذين ُأخرجوا من ديارهم ووطنهم بغير حق، وتحت دوي مدافع االحتالل
إلى  .االحتالل ُأسر الشهداء، وأطفالهم الذين فقدوا آباءهم بغارات الطائرات ورصاص

  .األصدقاء المخلصين واألعزاء



 

 أ 
 

  
  
  
  
  
  

  :إقرار
  

ُأقر أنا معد الرسالة بأنّها قُدمت لجامعة القدس؛  لنيل درجة الماجسـتير،  وأنهـا نتيجـة أبحـاثي     
الخاصة،  باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة،  أو أي جزء منها،  لم يقدم لنيل 

  .عليا ألية جامعة، أو ألي معهد آخر درجة
  
  

  : التوقيع
  

  غسان طالب يوسف عبده
  
27/4/2012  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ب 
 

  الشكر
  

أحمد اَهللا العليم الحكيم الذي هداني إلتمام هذا البحث، وأتقدم بالشكر والعرفان للدكتور 
 ، وزودني بـالمراجع، الدراسةهذه  عمر محمد يوسف الذي أشرف علي لتقديم الفاضل

م لي التوجيهات الموضوعية والنصـائح القيمـة    خبراته، وقدأمدني بوأرشدني بعقله و
  .كاألب الحاني

  
كلية الدراسات العليا عمادة وأتوجه بالثناء إلى إدارة جامعة القدس وموظفيها وأخص  

الذي يعتبر مـن  . بتخصصاتها كافة والقائمين على إدارة تخصص الدراسات المقدسية
ذي نحن بحاجة ماسة له لما تعانيه مدينة القدس وسكّانها من االنتهاكات التخصصات ال

ومصادرة األراضي والعقارات، واالستبداد في ظّل وجود االحتالل وسيطرته على هذه 
وأشكر كل من أسهم في إنجاح هذا العمل بدءاً من التسجيل وانتهـاء  . المدينة المقدسة

عمر محمد يوسف والدكتور راسـم خمايسـي    الرئيسبأعضاء لجنة المناقشة الدكتور 
  .والدكتور عبداهللا عويس الذين أرشدوني وتغمدوني بعطفهم ودفئهم وحنانهم

  
وال يسعني إال وأن أبدي تقديري وامتناني الخاص لكل مـن علمنـي فـي تخصـص     
الدراسات المقدسية ومنهم الدكتور خليل عثامنة، والدكتور يوسف سعيد النتشة الـذين  

وأشكر األستاذ أكرم  بالمعلومات اعترافاً بفضلهم وتشجيعهم ورعايتهم المخلصة،أغنونا 
كما أثنـي   ،زهران مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية

 السالمو ، وأخص مركز التعاوندراسةال هفي إنجاح هذ وتعاون معي على كل من أسهم
  .الدولي

  
  الباحث

  غسان طالب  
  
  



 

 ج 
 

  التعريفات
  

القانون الذي يصوت عليه األغلبية من األعضاء في إسرائيل وال يمكن إلغاؤه أو : القانون األساس
يتميز القانون األساس بمرتبة أفضل من القانون العادي ومن المفروض أن تصبح  تغييره أو تعديله،

لرئيس واألعضـاء ويجـب   ، وهو ملزم للجميع االقوانين األساسية جزءاً من الدستور في المستقبل
  .دعمه والعمل على تنفيذه

  
انية عاليـة مـن المسـتوطنين    التي يقيم فيها االحـتالل كثافـة سـكّ   هي المنطقة : القدس الغربية

ق محنيـه يهـودا وأحيـاء الطالبيـة     سوشارع يافا و تشملو ،والمؤسسات وتقع غرب خط الهدنة
ياسين وبيت صفافا، وعين كارم والمالحـة   والقطمون والبقعة، ومئة شعاريم وكريات يوفال، ودير

  . األحياء المشمولة داخل حدود بلدية القدس اإلسرائيليةكافة و
  

مناطق البلدة القديمة والمسجد األقصى وما حوله من األحياء العربية والفلسطينية : القدس الشـرقية 
األحياء داخل حدود سلوان والطور وأبو ديس والعيسوية والشيخ جراح، وغيرها من القرى ومثل، 

  .بلدية القدس اإلسرائيلية ويميزون بحمل الهوية الزرقاء
  

ويتركّز على التشـريع ومراقبـة    اإلسرائيلي لبرلمانتعني باللغة العبرية المجمع، وهو ا :الكنيست
لهـذا   ممـثالً ينتمي كّل نائب إلى حزب مسـجل ويعمـل   . نائباً 120ويضم  ،الحكومة اإلسرائيلية

  .الحزب
  

تقوم فيها بمصادرة األرض الفلسطينيية وتغييـر  . عملية سلب واستيالء تمارسها إسرائيل: التهويد
وإقامة المستوطنات اإلسـرائيلية عليهـا   .  أسمائها ومعالمها وطمس تاريخها وإلحاقها إلى إسرائيل

  .والتحكم التام فيها إلضفاء الطابع اليهودي عليها
  

من المستوطنات والجدر الفاصلة واإلجراءات العسكرية والمدنيـة  عملية إحاطة متشابكة : التطويق
" الـديمغرافي "السـكاني  داخل القدس ومحيطها انتهجتها إسرائيل بهدف السيطرة علـى الوضـع   

في القدس والجغرافي.  
  



 

 د 
 

طينيين من أمالكهم بعد لسلب الالجئين الفلس 1950قانون سنته إسرائيل سنة : قانون أمالك الغائبين
ثم  ،إلقامتهم أو وجودهم في أراضٍ لدول معادية إلسرائيل حسب التعريف اإلسرائيلي 1948ة نكب

عدلـه إسـرائيل حسـب    ليشمل أي شخص وكانـت ت  1967بعد حرب سة  قامت إسرائيل بتطبيقه
  . مصالحها

  
شمل أي شخص كان مواطناً في أيـة دولـة    :1950الغائب بموجب قانون أمالك الغائبين لسنة 

 عمليـة  أول بعـد  ذلك جرى  ،األراضي الفلسطينية المحتلة عدا القدسجزء من  و في أيعربية أ
سماء جميع الموجودين فيهـا، وأجبـرتهم   أ اسجلت خالله ،25/7/1967تاريخ ب ةإحصاء إسرائيلي

خالل ثالثة أشهر استالم بطاقات هوية إسرائيلية، وال تلزم حامليها بالجنسية اإلسرائيلية واعتبـرت  
  .الموجودين منهم أثناء اإلحصاء غائبين ومنعتهم من حق الرجوع والسكن في القدس غير
  

تضعها ). 252، ص1972 وآخرون، أنيس،"(فكرة مثبتة بالرسم أو الكتابة أو التصوير: "التخطيط
الدولة ضمن عملية هندسية منظمة وممنهجة في نواحي الحياة السكانية، واالقتصادية، والسياسـية  

بإشـراف طـاقم هندسـي     خـرى أ من حكومة وبلديات ومؤسسـات  مؤسسات الدولةا تندمج فيه
  .ومتخصصين لإلشراف على المخططات ومتابعتها

  
هو المنهج الذي يدرس العالقة المتبادلة بين التغيرات الجغرافية والسياسـية   :المنهج الجيو سياسي

ل واستيطان إسرائيل لألراضي الذي يأخذ أهمية خاصة في ظروف احتالولتطوير المدن وتشكيلها 
  .الفلسطينية

  
بلديـة  الالقدس ولكن خـارج حـدود   التابعة لمدينة المحيطة  والبلدات هي القرى :محافظة القدس

تشمل القرى التي تعتمد في حياتها االجتماعية واالقتصادية والدينية على مدينة القدس و ،اإلسرائيلية
عناتا وقلنديا وبيت اكسا وبيت اجـزا وبـدو والسـواحرة    و بير نباال وحزما والرام :ية مثلالشرق

  . الشرقية
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 

  ملخّص
  

سـرائيل  إسـتخدم  وت ،لترابط ما بين الرؤية السياسية واإلجراءات القانونيةاتهدف الدراسة إلى فهم 
نتج عنها  ،سياسة عنصرية متحيزةإطار البناء والتخطيط ومركز الحياة في : مثل القوانين المساندة

تستخدم  كما .قدسمدينة ال اني الفلسطيني داخلالنمو السكّ الحد منان اليهود، وعدد سكّفي اد يزداال
 عن محيطهامن أجل عزل القدس ة عبر مراحل تدريجي االستيطانية المخططات العمرانيةسرائيل إ

 همتفتيـت نسـيج  بالتالي تعمل على و ،تهويدهاتطويقها وبهدف الفلسطيني  الجغرافي والديمغرافي
ات كما تبحث في التأثير .يهوديةلتأمين أغلبية  من خالل تشجيع االستيطان اليهودي فيها االجتماعي

السكان الفلسطينيين منذ احـتالل القـدس   إلسرائيلية على األرض واالناجمة عن سياسة االستيطان 
راضـي  لى مصادرة مساحات شاسـعة مـن األ  إ ىأد األمر الذي ،2010 – 1967سنة   الشرقية

 يؤكـد  ، األمر الـذي الفلسطيني وتحجيم البناء إلسرائيليةبناء العديد من المستوطنات االفلسطينية و
  .في مدينة القدس وجود تفرقة عنصرية ضد اإلنسانية

   
ستعراض أهم معالمها، كما استعانت في توثيق مراحل االستيطان وا نهجت الدراسة المنهج التاريخي

 ئيات اإلحصاالدراسة استخدمت ، لدراسة المستوطنات وأنماط تطورهاوالتحليلي  باألسلوب الوصفي
الخرائط علومات مراجعة الكتب والتقارير والوثائق وشملت مصادر الم. لمساحات والسكانيان افي ب
للتحقق من المعلومات شمل البحث زيارات ميدانية جرى و ،ورة عن الموضوع و ما يتعلق بهالمنش

ريبة امتد االستيطان في األحياء الق .التصوير الفوتوغرافيأسلوب المراقبة والوصف وفيها التوثيق ب
مثـل  طوق األول لتهويد الحـوض التـاريخي  القدس بمستوطنات ال قمن المسجد األقصى ليطو :

س ، ثم توسع االستيطان في الطـوق الثـاني ليهـود القـد    مستوطنة معاليه هزيتييم وبيت أوروت
اشتملت على  بسغات زئيف وهار حوماه، حيث: مثل على التالل ت المستوطناتديمغرافياً، وتوزع

جاء الطوق . د كبيرة من السكان اإلسرائيليين وال تزال تتطور معمارياً وتنمو سكانياً حتّى اآلنأعدا
ليمتد إلى مساحات األراضـي   جفعات زئيف ومعاليه أدوميم: مثل الثالث القدس اإلسرائيلية الكبرى

. ة المسـتقبلية كانت في الواقع مخزوناً للدولة الفلسـطيني . الواسعة ويستغلّها كمخزون لإلسرائيليين
طوق رابع إلحكام كجاء الذي  ببناء جدار الفصل العنصري هذه األطواق وأحكمتها إسرائيل زتعز

  . العديد من التأثيرات السلبية على الفلسطينيين سهم فياألمر الذي أ، عملية التطويق بإقامة الجدار
  

التخطيط التوجيهي والتطبيق  :مثل اتسياس لتهويد القدس استخدمت إسرائيل تظهر نتائج الدراسة أن
تغيير األراضي وفي بناء المستوطنات للسيطرة على  1967منذ احتاللها سنة  ،لمراحللالتدريجي 



 

 و 
 

للسـكان   لـديمغرافي للواقـع ا التـدريجي   ذلك عملت على التغيير بموازاة و ،الفلسطينية الجغرافيا
مترابطـة  ى شكل أطواق متتاليـة و تمتد المستوطنات عل. أراضي القدس المحتلةعلى  الفلسطينيين

 نشـهد بهـذا أصـبحنا   و ،تعزلها عن محيطها الطبيعيباألحياء الفلسطينية فتقطع تواصلها و لتحيط
 العـزل عن سياسة األطـواق و  تمخّض .لمدينة القدس سرائيليإ وديمغرافي تطويق جغرافيسياسة 
لـى تحجـيم   باإلضـافة إ  ،لسطينيةالمناطق الفوصال النسيج العمراني الفلسطيني، وتقطيع أ شرذمة

، وسـلبيات  ء الجدار انعكاسـات بناكان ل .مخزون األراضي للدولة الفلسطينية المستقبلية في القدس
 الجـدار  ورسـخ  ،والمعاناة الفقر انتشرو .االقتصاد الفلسطيني تدهورو ،ودرت األراضي ص حيث

في مختلف نواحي الحياة االقتصادية  نيينوعقّد نشاطات الفلسطي اجتماعية في غاية الصعوبة، حواالًأ
 اًلّظما سبقه من إجراءات و ترك الجدار  .عليها لطوقا أطبقوعزل القدس و ،والتعليمية والصحية

الثبـات   من أجـل  .نحل الدولتيباألمل  إذ ينشر باستمرار خيبة .على آفاق المستقبل السياسي داكناً
م علـى  الدفاع عـن حقـوقه  مود المقدسيين واسة بضرورة دعم صتوصي الدرعلى أرض القدس 

كما تؤكد على . الدوليةعلى األصعدة المحلية وو ،كافة والقضائية الجتماعيةالمستويات السياسية وا
مساعدة المواطنين على القيـام بمتطلبـات التـرخيص    ر للفلسطينيين وسكان الميساإل تأمين أهمية

   .مدينة القدس رة للسكن فياإلمكانيات المتواف وتطوير والتخطيط الستثمار
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Abstract 
 
This thesis intends to explain the close interaction between political vision, legal 
procedures and urban planning in the Israeli settlement project in East Jerusalem. It 
investigates how Israeli policy worked on the geographic and demographic manipulation 
of the city. In addition of the fragmentations Palestinian neighborhoods and the isolation 
from their surroundings, while encouraging Jewish settlers to dominate East Jerusalem. It 
also examines the various effects of Israeli policy of isolation and judaization on 
Palestinian land and people since Israeli occupation in 1967 to 2010.   
 
In this context, the study presents and analyses the phases and patterns of the gradual 
developments and urban growth of Jewish settlements in the city and its surroundings. It 
also explores the political visions and supporting laws which lead to the confiscation of 
Palestinian land and the building of several Israeli settlements.   
 
In its analytical framework, this thesis argues that there is a close relation between political 
vision and urban planning which becomes an operational tool of power that can affect the 
geographic and demographic conditions in the city. In it attempts to control the city, assure 
a Jewish majority and extend its influence and presence in Jerusalem, Israel uses urban 
planning and supporting laws in ethnically biased policy that favors Jewish housing while 
trying to displace Palestinians and limit their expansion and growth. In order to achieve its 
goals Israel used a combination of laws to facilitate the implementation of its ethnic policy. 
 
 
The study uses. the historical approach in documenting the phases of the settlement project 
and their main characteristics. It also utilizes the descriptive analytical approach in 
examining the settlements and their geographic patterns of growth as well as the 
supporting laws of the Israeli policy. For demographic and geographic indicators it uses 
quantitative data. The  main sources of the information were books, articles and reports as 
well as maps dealing with this subject. In order to verify information, the research included 
field trips which were documented through observations and taking photographs.  
 
The results indicate that in its policy of land control and judaization of Palestinian land, 
Israel worked in phases using urban planning in long term guidance in a process of gradual 
implementation. In addition to the conflict around the holy places and religious symbols Al 
Haram a Sharif, the Old City and the surrounding Silwan, Mount of Olives (At Tour) and 
Sheikh Jarrah Al Haram a Sharif, the settlement belts expand further from the Old City 
towards the periphery. Those settlements belt with connected infrastructure form a ring 



 

 ح 
 

like pattern that penetrates, encircles and fragments Palestinian urban tissue and isolates 
East Jerusalem from its Palestinian surroundings.  
 
The study identifies three rings of Jewish settlements and considers the wall of racial 
separation as the fourth ring that culminated the process of annexation and isolation of East 
Jerusalem. 
 
In addition to the harmful socio-economic effects of Israeli settlement policy and the 
construction of the wall on the Palestinian society, the territorial developments in the 
previous decade have serious political implications. They undermine people’s confidence 
in the possibility of the two state solution with Al Quds as the capital of the Palestinian 
state.  The study emphasizes the importance of focusing on the plight of East Jerusalem at 
local and international levels. It also stresses the vital need to provide political, legal and 
financial support for Palestinians in Jerusalem in their defense of their basic human rights 
such as the right to adequate housing. Providing affordable housing becomes a major 
priority in supporting the Sumoud and steadfastness of the Palestinians on their land.  
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  المقدمة 1.1
  

  

نا محمد الحمد هللا رب العالمين، والسالم على األنبياء المرسلين وخاتمهم النبي الصادق واألمين سيد
تعتبر أرض فلسـطين مـن األرض   : وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد -صلى اهللا عليه وسلّم  -

 حضارات تعاقبت على القدس. حتى يومنا هذا نها الكنعانيونالتي استمر عليها الصراع منذ أن سك
ريخي فـي  خططت الصهيونية منذ عقد المؤتمر التا .نمنها الرومان والعثمانيون والبريطانيو ودول
وضع البرنامج الصهيوني المعروف  :هما تحقيق أمرين هعن الذي نتج ،29/8/1897 بتاريخ بازل

مؤسسـة الدراسـات   ( يضمنه القانون العـام  إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينببرنامج بازل، و
  .)2003، الفلسطينية

  
واحتلها  ،1948ا حتى سنة ستمر االنتداب فيهوا 1917سنة  األرض الفلسطينية بريطانيا استعمرت

مـدن  الكافـة  ومهدت إجراءات التهويد المتسلسلة والمتدرجة والمدعومة الحـتالل   ،اإلسرائيليون
طاقاته المادية والمعنوية لتهويـدها،   أفرد االحتالل لهذه المدينة كّل. الفلسطينية ومنها مدينة القدس

 .انين الدولية، ومستبدة بـالحقوق اإلنسـانية  لقولقيمت متحدية التي ُأ تصبح عاصمة لدولة إسرائيلل
 حتّـى  1967التطورات العمرانية في مدينة القدس وقراها وضواحيها من الفتـرة   لدراسةاقدمت 
ضـمن  المستوطنات ومراحلها التدريجيـة  ليتبين العالقة الجغرافية بين التخطيط وبين بناء  2010

تطويق القدس وعزلها جغرافياً  عملية إلحكام ت ناجعةسياسة إسرائيلية للسيطرة على الجغرافيا بأدوا
  . وديمغرافياً عن محيطها الفلسطيني

  
ما تتعرض إليـه المدينـة المقدسـة مـن      برزحتّى ي ،هذا الموضوع ألهميته على الدراسة تزركّ

بالقـدس   حقيقـة اهتمـام الفلسـطينين   للعالم لكي يتضح . مناحي الحياةكافة انتهاكات وتهويد في 
وتشد إليها الرحـال   ،من أجلها وتُدرس في معاهد العلم ي الفلسطينيونيضح في القلوب يخهاوترس
للناس والمصلين مـن الـدخول إلـى     اإلسرائيلي االحتاللالمعيقات التي يضعها بالرغم من  ،دوماً

مـن أجـل   . القدس والمسجد األقصى وكنيسة القيامة وغيرها من المقدسات المسيحية واإلسـالمية 
ـ غتُو منهـا  لفلسطينيينالطرد التدريجي لتعمل إسرائيل على القدس  لسيطرة علىل قيق أهدافهاتح ر ي

إسـرائيل   استخدمت .معالمها التراثية للحد من ازدياد عدد السكان الفلسطينيين فيها وطمس حقوقهم
   .رالجدا المستوطنات وإقامة بناء ،منها معقّدةأساليب 
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لى فصول يندرج تحت كل فصـل  إ لدراسةا تاريخي والوصفي وقسمالمنهج الت الدراسة تاستخدم
وهـي التطويـق والعـزل     توضيح المواضيعيغطي كل مبحث قضايا مهمة وجوهرية في مباحث 
، إضافة اوإغنائه الدراسة لتعزيز لى المصادر والمراجع والمؤتمرات،ع الدراسة تاعتمد. والتهويد

لمستوطنات عن بعد بسبب اإلجراءات األمنية المشددة وعدم إلى البحث الميداني والمشاهدة لمواقع ا
تالل أن االحو ،القدستداهم  المخاطر التي أبرزت الدراسة. االقتراب منها لوجود الجيش اإلسرائيلي

ولذلك يجب على كل فلسطيني وعربي أن يقاوم مخططات االحتالل بالثبات  يها،يكثّف اعتداءاته عل
 يجـب أن  .غم من كّل المعضالت، لمقاومة المخاطر التي تحيط بالقدسعلى أرض هذه المدينة بالر

للتعرف على أحداثها وما يجري فيها مـن معانـاة، وهـدم     وقتالتُدعم القدس، وأن يخصص لها 
 طردى ، حيث يعمل االحتالل علوجبل المكبر والطور سلوانفي أحيائها في الشيخ جراح و للبيوت

  .المستوطنين اإلسرائيليين مكانهم الفلسطينية وإحالل يةألحياء السكنا بعض العائالت من
  

عرفت بأسماء كثيرة أشهرها أورسالم، ويبوس، وإيليـا   التي من المهم التعرف على جغرافية القدس
تقع مدينة القـدس فـي وسـط    . المنزه والطهور: القدس وتعني، كابيتولينا، وبيت المقدس، والقدس

دقيقة شرقاً،  13 درجة، 35دقيقة شماالً وخط طول  52و  ةدرج  31عرض فلسطين على دائرة 
عن وترتفع  ،متراً 750كم من نهر األردن، وترتفع عن سطح البحر المتوسط  65 وهي تبعد نحو 

مركز المدينة على تلة صـغيرة  ويقع معتدل، تحظى القدس بمناخ . متراً 1150سطح البحر الميت 
حيث يوجـد   ،األكمة، أو القلعة: بمعنى" تل أوفل "ها قديماً  وقد أطلق علي" تلة الظهور"تعرف باسم 

يحـيط   .الجنوبية للمسجد األقصىوهي الجهة وتقع هذه العين في منطقة سلوان، فيها عين سلوان، 
 بابةووادي الر ،وادي قدرون منها التي اشتهرت في التاريخ  المهمة الوديانض عبالمدينة القديمة ب

ويدل وجود األودية على وجود الجبال، فالقدس مدينة جبلية تحـيط بهـا    وم،بوادي هنّيعرف  الذي
 ن القدس بمساحتها الواسعة تتميز بموقع جغرافيإ: الجبال والتالل من جهاتها األربع، ويمكن القول

  ).2004خاطر، (ها تارتفاعابمختلف  التاللتحيط به  واستراتيجي
  

وقـد ذكرهـا    فالقدس عند المسلمين جزء من العقيدة، همة،من المدن الدينية الم تعتبر مدينة القدس
سبحان الَّذي َأسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد : "قال تعالىالقرآن في اآلية األولى من سورة اإلسراء 

وذكرتهـا   "ه هو السميع البصيرا ِإنَّالْحرامِ ِإلَى الْمسجِد اَألقْصى الَّذي باركْنَا حولَه ِلنُرِيه من آياتنَ
ال "مما ورد في صحيح البخاري  : -عليه وسلّماهللا  صلى -األحاديث الشريفة، حيث قال الرسول 

تُصنّف مدينـة  و". تشد الرحال إالّ إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى
خـاص فـي    شأنولها  ،لثالثة بعد مكة والمدينة المنورة المدينة ا وجهة نظر المسلمين من القدس

قدم مسجدها األقصى الذي بـني بعد المسجد الحـرام  قدمها و ، بسببعند المسلمين دراسات المدن
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 -صلى اهللا عليـه وسـلّم   -رسول محمد عن ال -رضي اهللا عنه -بأربعين عاماً كما روى أبو ذر
  ).2006النتشة، (
  

وسـيدنا داود   زارها سيدنا إبراهيم ، .والفضل لزيارة األنبياء لهاالدينية  مكانةهذه ال القدس اكتسبت
 سـتْ وتقد ،-صلى اهللا عليه وسلم -دنا محمد، وسي –السالم  معليه-وسيدنا عيسى وسيدنا سليمان،
، وصعد على أرضها باألنبياء  -صلى اهللا عليه وسلم -محمد  إمامة سيدنا منذ فيها  بفرض الصالة

ن موقـع الصـخرة فـي معجـزة اإلسـراء      م -عليه السالم  -لى السماوات العال برفقة جبريل إ
 .صالة 250ومن فضائلها مضاعفة األجور لمن يصلي في المسجد األقصى أدناها بـ . والمعراج
 أرض المحشر والمنشر، وأرض الطائفة الصالحة الظاهرة على الحـق والمجاهـدة  القدس كما أن، 

وقبورهم، وقبـور الصـحابة الصـالحين،     ي أرض رباط دائم، وموطن األنبياءلشاموهي بأفقها ا
 -رضي اهللا عنـه   -ومسرح دعوات السماء، وقد فتحها الفاروق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

 وهي مدينة ).2006النتشة، ( تشهد آخر خالفة إسالمية ، وورد أنّهاالدينية مما تشرفت بهذا الفتح 
  . ليهود والمسيحيين، والمسلميننها أديان، وفسيفساء بشرية متعددة من اديافي ميعاشت 

  
-فيها سيدنا عيسى  عانىالتي فيها طريق اآلالم يوجد  .س بالنسبة للديانة المسيحية مهمةالقدتعتبر 

 المقدسة ةالمسيحي وُأقيمت فيها الكنائسعندما كان يدعو إلى الخير والمحبة والسالم،  -عليه السالم
أرسل األمبراطور قسـطنطين   .–عليه السالم  - نسبة إلى موقع قيامة المسيح كنيسة القيامة :مثل

 ت مقدسةليس وهي م335سنة  "زنوبيوس"أشرف على بنائها المهندس  .لبنائها "أوستاتيوس" القسيس
ـ و ،مانيةسالصعود، والج ويوجد كنيسة، ى مستوى العالملبل ع ،على مستوى القدس وفلسطين  جيح

النتشـة،  ( كافّـة  العالمأقطار  من منذ القرن الثاني الميالدي ى كنيسة القيامةالحجاج المسيحيون إل
2002(.  

  
ر بفعـل  دمهيكالً وبنى  -عليه السالم-سليمان  يعتقد اليهود أناليهودية،  القدس بالنسبة للديانةوأما 

 حظهم يهتمون باألدبيات التاريخيةولذلك نال ،)1990الكيالي، ( على المدينةجراء االعتداء الحروب 
صراعاً دينياً وسياسياً بين المسلمين فـي   تْخلقعاءات هذه االدإلثبات هذا األمر الديني والسياسي، 

كانت هـذه   .األراضي الفلسطينية بما فيها القدس تحتل لتياإسرائيل فلسطين والوطن العربي وبين 
لذا نسأل اهللا أن ينشر األمن والسـالم   ،يم والمناظرات عبر العصورالمدينة مركزاً للثقافات، والتعل

   .تها ومكانتها ونسيجها االجتماعي المتماسك باطمئنانكي تعود القدس لعز في هذه المنطقة
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جاء االحتالل اإلسرائيلي باأليدولوجيا الصهيونية، واستأثر لنفسه السيطرة على مدينة القدس واحتل 
. يهود الذين يزورونهووسع ساحاته لل ،وأسماه بحائط المبكى لمسجد األقصىاي غرب" البراق"حائط 

إال بتصريح ليوم أو يومين، وفي أغلب األحيان ال يتم إصدار هذه للفلسطينيين  وحرم دخول القدس
التصاريح بالرغم من الحاجة إليها للمعالجة، أو الصالة، أو التعليم تمهيداً لتدمير الوجـود العربـي   

كما عمل في المسـجد   عليه باع نهج السيطرةواحتالل المسجد األقصى واتّ ،إلسالمي ونسفه منهاوا
  .اإلبراهيمي في الخليل

 
  مبررات الدراسة 2.1
  

كي تساعد على فهم األهداف والمخططات التوجيهية اإلسرائيلية، وتبين أساليب  هذه الدراسة قُدمت
، وتعمـل  رتبةبينها بطريقة م التي تربط والعالقات هويدالت وتكشف عن وسائل ،التهويد التدريجية

على تصنيف المتناثر من الدراسات والمؤتمرات والتقارير الدولية حول القدس، وتهـتم بـاالطّالع   
على الهجمة اإلسرائيلية المكثّفة على مدينة القدس والتطورات المعمارية فـي المدينـة، وتواكـب    

تركّـز علـى تـأثير     .ت للقوانين الدولية على المدينة المقدسةالمستجدات، والتطورات من انتهاكا
 تبـين و ،على الحيزين الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس وجدار الفصل العنصري المستوطنات

الضم والمصـادرة   إسرائيل في اتباع سياسة عن الدراسة تكشف .االنعكاسات التي جاءت بعد ذلك
االستراتيجيات باستخدام الوسائل واألسـاليب المختلفـة، حيـث     والتدريج في التطبيق العملي لهذه

. تطويق وعزل وغيرت إسرائيل معالمها وفصلتها عن محيطها الفلسـطيني لعملية القدس  ُأخضعت
األمر الـذي   القدس، دخول من المناطق الذين ال يحملون الهوية الزرقاء سكاننع م إقامة الجدار إن

الديمغرافيا الفلسطينية فـي  على  المستوطنات اإلسرائيلية والتأثيرة مصادرة األرض وإقام أدى إلى
كة في حـل  رإلى عاصمة مشت إمكانية تطوير القدسوعدم  عملية السالمفي  فتور ع ذلكبِالقدس، تَ
بشرح وتحليل ما يجري من ممارسات علـى   ولية اهتمت الدراسةدإلقليمية والولألهمية ا ،الدولتين

  . أرض الواقع
  

  شكلة الدراسة م 3.1
  

مـن  ة والديمغرافية وما يـتمخّض عنهـا   التطورات الجغرافي بحثفي  الدراسةانحصرت مشكلة 
نظراً لالنتهاكات التي . 2010 حتى 1967عزل القدس وتهويدها من سنة و مدينة القدس،لالتطويق 

مدينـة   سكان على ااألمر الواقع القسري التي تفرضه سياسةاستخدام و ،ترتكبها إسرائيل في القدس
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هـذا   قدمت الدراسة نظراً للمارسات اإلسرائيلية الخطيرة ، ووأمالكهم القدس لتجريدهم من حقوقهم
مصـادرة  مقاومة  :مثل سريعة وجذرية للووما يتمخّض عنه من أزمات تحتاج إلى ح  الموضوع

ـ   .اإلسرائيلية فيها وفي محيطها مستوطناتالاألراضي وبناء  ة فـرض  تكشف الدراسة عـن كيفي
 توزيعها الجغرافـي ، وعبر المخططات اإلسرائيلية االستراتيجية األطواق حول القدس وفي داخلها

 وإقامة جدار الفصل العنصري، ،متدرجة بمراحل زمنية ، وأسباب إقامتها وزمن إقامتهاوالديمغرافي
لـى تـآلف   ع ت الدراسةعمل .اما نتج عنها من تداعيات لمناهضتهو وعالقاتها مع بعضها البعض

ها من كتب متعددة تناولت الموضوع باختصار وبشكل مفرق وموزع فـي  تأشتات المعلومات ووثق
تـم  و ،كدراسة تطبيقية وتوزيعها المكاني هذه األطواقب اهتمت الدراسة . تب قيمة بلغات مختلفةكُ

ي القدس على السكّان ف تأثيرها بشكل تدريجي وفق مخططات ممنهجة تم .توضيحها على مخططات
بالرغم من أهميـة  . ضمن فصول ومباحثصنفت الدراسة البيانات ، المحيطة بها األحياءوالمدن و

الموضوع نجد مكتباتنا غير مزودة بمراجع أو مصادر ذات عالقة به بدرجة كبيرة، فالمعلومـات  
تزويـد  إلى الكتب المهمة التي يجـب   تفي هذا الموضوع وأشار دراسةال تقليلة ومتناثرة، فتوسع

  .ا في قائمة المراجعتم إسنادهالفلسطينية والعربية بها، والتي المكتبات 
  

  أهمية الدراسة 4.1
  

، وبيان أثر التخطـيط  الممارسات اإلسرائيلية توضيحف وعملها على كش من دراسةتنبثق أهمية ال
بعمليـة   لسطينييناإلسرائيلي الذي يسهم في التأثير على الحيزين الجغرافي والديمغرافي للسكان الف

 االستيطان والتطويق وإقامة جدار الفصل العنصري، وبالتالي يـتمخّض عـن ذلـك االضـطراب    
اسـتمرار   .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ويعمل على تأجيج الصراع فـي المنطقـة   المستمر إن

لحّل  بلوماسية الدوليةيلغي الداإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس وتجاهل القوانين الدولية 
 ن إسرائيل تفرض أمراً واقعـاً إ. ، لهذا أصبح لدى الفلسطينيين خيبة أمل في عملية السالمالدولتين
سـان،  إلى القوانين الدولية التي سنتها المؤسسات العالمية لحقـوق اإلن ال تستند  على القدس قسرياً

لقـدس  بلديـة ا  تفرضهاعبر قوانين ا وتعمل على مصادرة أراضي السكان وتحرمهم من استخدامه
  . والمؤسسات المؤازرة لها من وزارة اإلسكان وغيرها اإلسرائيلية

  
حتى تحقق إسرائيل حلم الزعماء اإلسرائيليين الذي يهدف إلى أسرلة القدس، وتحويلها إلى عاصمة 

ـ شكّتأصبحت دروعاً و عليها المستوطناتوإقامة  لدولة إسرائيل تقوم بمصادرة األراضي  اًل أطواق
 قطعـت والفلسـطينيين  السكّان على عزل  المستوطنات عملت، بأعداد سكانية كبيرة تحيط بالقدس

التواصل العمراني الفلسطيني لكي تجعل التجمعات السكانية في معازل تفتقر إلى الخدمات التعليمية 
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حقوق  تهميشإضافة إلى  من مكان إلى آخر،والحد من انتقالهم  والصحية واالقتصادية واالجتماعية،
من أجل تهويـد   الديمغرافي لهمالتحديد و التغيير الجغرافي تعمل على. الشعب الفلسطيني بالتدريج

نذر بجرائم متواصلة ينفذها االحتالل اإلسرائيلي على أرض القدس إن الحاضر والمستقبل ي. القدس
وقانون مركز  ،ك األرض الفلسطينيةلالستيالء على األرض وانتها سن قانون التخطيط والبناء :مثل

  .الحياة الذي يعقّد حرية المقدسيين الفلسطينيين
  

 أهداف الدراسة 5.1
  

 تصـل أن  تريـد  التي واالستنتاجات نهجها لتوضيح األفكار على تسيرأهدافاً كي وضعت الدراسة 
الديمغرافيـة   التوزيع المكاني للمستوطنات وهدفها في تشـكيل األطـواق   سبَل تبحثحتى و .إليها

  :اآلتيةفي وتتلخص األهداف والجغرافية 
دراسة أساليب االحتالل ومخططاته التي تهدف إلى مصادرة األراضي، وزيادة الكثافة السكانية  •

  .الفلسطينييناإلسرائيلية في القدس على حساب الطرد الهادئ للمقدسيين 
عنها مـن   تتمخّضلنتائج التي ءاته في تهويد القدس وعزلها وابيان مخططات االحتالل وإجرا •

يعـد   .عليها المواثيق الدولية تالتي نص جرائم ضد حقوق اإلنسانارتكاب التوسع االستيطان و
تدمير أو مصادرة ممتلكات األراضي المحتلة كعقاب جماعي محرماً بمقتضى اتفاقيـة جنيـف   

من االتفاقيـة علـى أن    47التي وقّعت عليها إسرائيل، حيث تشير المادة  1949الرابعة لسنة 
ويتعـارض   لى الممتلكات في األراضي المحتلـة، القوى المحتلة ممنوعة أن تقوم بأي تغيير ع

" 49المادة "إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة 
 .التي تحظر قيام قوات االحتالل بنقل مواطنيها إلى األرض المحتلة

 في هذه المدينة والتطورات المستجداتوالمستقبل للكشف عن  الواقعأحداث تاريخ المدينة ب ربط •
باع المراحل االستيطانية والتدريج في تنفيذها لتطويـق  عن طريق المخططات اإلسرائيلية، واتّ

 .وتصنيفها في مستوطنات في جداول تخص كل طوق مدينة القدس
 هـا ب عـن المخـاطر التـي تحـيط    تكشف و ون القدس،تهتم بشؤ افة دراسة إلى األدبياتإض •

الحفاظ على التراث العربي اإلسالمي والمسيحي في القدس وحمايتـه  والدعوة إلى المقدسات بو
  .والدفاع عنه
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  أسئلة الدراسة 6.1
  

العالقة بين التخطيط والجغرافيـا والـديمغرافيا لسياسـة البنـاء واالسـتيطان      ألن الدراسة تهتم ب
طرحت األسئلة  في القدس جراءات التدريجية في تطبيقها على أرض الواقعإلاودراسة  ياإلسرائيل

  :تيةاآل
  كيف عزلت إسرائيل القدس عن محيطها ؟ :1س
  إسرائيل لتهويد مدينة القدس؟ استخدمتهاالتي  والمخططات ما هي اإلجراءات :2س
  ؟  فيها اإلسرائيلي لتواجد الديمغرافيعلى ا وتحثّ ،لماذا كثّفتْ إسرائيل البناء في مدينة القدس: 3س
  ما التأثيرات التي تمخضت عن سياسة االحتالل االستيطانية؟ :4س
  

 حدود الدراسة الزمانية والمكانية 7.1
  

وعرضت   2010وحتى  1967ها وجوارها منذ احتاللها  سنة القدس وأحياء درس الباحث مدينةَ
ه لهذه المدينة ترصحامتأثرت بممارسات االحتالل في  الدراسة للمدن والقرى المحيطة بالقدس التي

 القـدس واستهدافه لها من أجل إقامة المستوطنات وامتدادها على أرضها وبالتالي تهويدها لتكـوين  
  .الكبرى اإلسرائيلية

  
 معوقات الدراسة 8.1

  
ـ  وجود بسبب ذلك و أثناء الدراسة مرة واحدة،  مدينة القدس الباحثدخل   ريجدار الفصـل العنص

الفلسطينية من الدخول والحواجز العسكرية على معابرها التي تمنع حاملي بطاقات السلطة الوطنية 
بذل الجهد الكبير للحصول على المراجع التي تتعلق بالموضوع وندرتها في المكتبـات  . ألي خدمة

 الباحـث  إرداف تـم  .لحصول على البيانات الدقيقـة لصعوبة وهناك ، الفلسطينية العامة والخاصة
 وصعوبة الحصول علـى . الجهد في ترجمتها الباحث بذلالتي المراجع العبرية واإلنجليزية  وجودب

 هذه المعوقات باالتصـال  على كّل الباحث بتغلّ. لتي تعين على توضيح الفكرةالمخططات ا بعض
 ه دووز هالقـدس وأرشـد  سلوان في بالدكتور عمر يوسف مدير الدراسات المقدسية الذي يسكن في 

مركز التعاون والسالم  :مثل في القدس  بالمراكز الخاصة غير الربحية هلمخططات، وعرفببعض ا
بمترجمين  ان الباحثاستعو ،بالمراجع المهمة هفي تزويد هموظفوه وتعاونوا مع هالذي استقبل الدولي
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التـي   المراجعن لتأميالمكتبات اد الباحث وارت ،قاموا بترجمة بعض النصوص اإلنجليزية والعبرية
  . تتناول جوانب هذا الموضوع

  
9.1 راسة فرضيات الد  

  
 قف على العالقات واالرتباطات بين ظاهرة االستيطان وتأثيرهاتالفرضيات حتى ت الدراسة طرح

  .على الجغرافيا والديمغرافيا
ستوطنات هناك ارتباط وثيق الصلة بين مصادرة األرض في القدس، وبين بناء الم :األولىالفرضية 

وتكثيفها حول مرتفعات القدس، وفي داخلها وتسلسل المخططات الصهيونية وعالقتها المترابطة مع 
  .مراحل التهويد واتباع سياسة التدرج لتكوين األطواق

بين عزل المدينة عن محيطها وويدها، ن سياسة تطويق القدس وتههناك ارتباط بي :الفرضية الثانية
  .االفلسطيني وسكّانه

هناك عالقة بين قوانين االحتالل وأساليبه، ووسائله، وبين تفريغ مدينة القدس  :فرضية الثالثةال
  .ديمغرافياً

هناك عالقة بين بناء الجدار، وبين تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي  :الفرضية الرابعة
  .والسياسي والصحي والثقافي في القدس

المستوطنين والهجرة في القدس وبين تكرار االعتداءات  يوجد ارتباط بين كثافة :الفرضية الخامسة
  . على الممتلكات والمنازل والعقارات في القدس ومصادرتها

  .هناك ارتباط بين أشكال التطويق، وبين التأثيرات الناجمة عنها :الفرضية السادسة
لسطينيين فالسكان ال طويق للقدس لزيادة المضايقات علىتتعدد أشكال الت: الفرضية السابعة

كما تشهد المنطقة اتساعاً كبيراً لهذه األشكال بعد التوقيع على معاهدة السالم ومحاصرتهم ديمغرافياً، 
  .وهي في تصاعد 1993سنة " أوسلو"
  

 منهجية الدراسة 10.1
  

  :الدراسة في منهجيتها اتبعت
  

وتقسيم  لدراسة ئيليةإقامة المستوطنات اإلسرابعض المخططات و  توثيق تواريخ :تاريخيالالمنهج 
هدم حارة المغاربة التي و ،2مك 70 التاريخية في ضم دراسة األحداثو، زمنها إلى مراحل تدريجية
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وتبويبها من ناحية جغرافيـة   تهاعالقات المستوطنات ومقارندراسة و ترتبط بسلسلة عملية التهويد
  .وديمغرافية

  
ومساحاتها  هامواقعو ووظائفها اإلسرائيلية وصف ظاهرة المستوطنات عن عبرت :المنهج الوصفي
 وتصنيفها في مدينة القدس وحولها ودورها في تشكيل األطواقتوزيعها الجغرافي و ،وعدد سكانها
وخصائص كل مستوطنة لالستيالء علـى   رها عبر مراحل متواصلة دون انقطاعوتطو ،في أطواق

   .طينيينعلى السكان الفلس تأثيرهابيان والمكان والديمغرافيا 
  

تحليـل   على المالحظة وتحليل المضمون للمستوطنات من خاللهذا المنهج قام  :المنهج التحليلي
بموضوع الدراسة والوصف الموضـوعي   ةالمتعلق ةالسابقالمعاني الواضحة للتوثيق في الدراسات 

ـ و ،هاالعالقات السببية بينووأهداف المستوطنات  ي لمحتوى موضوع الدراسةالمنظم الكم الع االطّ
لمواقع المستوطنات بسـبب   عن بعد الميدانية والمشاهدة زيارةعلى الدراسات السابقة والتقارير وال

التقـاط الصـور    :قدمت الدراسة الوسائل المعينة مثل، ومن دخولها وتحليل العالقاتالمنع األمني 
  .والتوضيحات لتساعد على فهم المقروء والجداول وتصميم الخرائط

  
   والدراسات السابقة إلطار النظريا 11.1

  
 جنوب أفريقيا في 1سنبرغامدينة جوه :مثلفي الدراسات السابقة الطّالع على دراسات المدن بعد ا

دراسات الدكتور سكوت بولنز ودراسة الـدكتور   :مثل الشمالية ومدينة القدسيرلندا إفي  2وبلفاست
  :المهندس عمر محمد يوسف اآلتية

 
• Bollens, S. A. (1999): Urban  Peace  Building  in  Divided  Societies:  Belfast  and 

Johannesburg.  Boulder,  Colorado:  Westview  Press. 
• Bollens,  S.  A.  (2001a):  Planning  and  Peace  Building  in  Politcally  disputed  

Cities: Belfast,  Johanesberg,  Nicosia  and  Jersalem. 

                                                
دن جنوب أفريقيا وتعد المدينة الثالثة من حيث الترتيب في االكتظاظ السكاني بعد القاهرة والمدينة النيجيرية الجوس أكبر م: جوهاسنبرغ 1

عد سكانها   بلغ 2001سنة  وفي وفيها مطار جوهاسنبرغ الدولي ،أغنى محافظات جنوب أفريقياتعد و ،المحكمة الدستورية يوجد فيهاو
 .2كم 1644ومساحتها  3225812

الترتيب ة في الثاني المدينةمدينة كبيرة وجميلة وهي عاصمة إيرلندا الشمالية وأكبر مدينة في شمال إيرلندا ومقاطعة ألستر، تعد : بلفاست 2
 المسلّح في إيرلندا ثالثون سنة،ودام الصراع  1966سنة  وشهدت أكثر االضطرابات ،إيرلندا   في جزيرة بعد دبلن الضخامة من حيث

 هاتومساح) NISRA(حسب إحصائية الوكالة اإليرلندية الشمالية للبحث واإلحصاء  1.741,619 عدد سكانهابلغ  2006 سنة وفي
  .هكتاراً 6.215
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• Bollens, S. A. (2007): Cities,  Nationalism,  and  Democratization. New York, NY: 
Routledge. 

• Yousef. O  . ( 2009  ): Urban  Morphologies  of  Conflict:  Palestinian  Life  and      
  Israeli  Planning  in  Jerusalem. "Ph.D.  Dissertation". 

 

استخدام  في محمد يوسفالمهندس عمر والدكتور  )سكوت بولنز(الدكتور تيراسة نظريالد نتهجتا
من الوسـائل   التخطيط يعد. في حل الصراع أو تعقيده في التخطيط العمراني الذي يسهم الصراع 

. مـدن الجغرافي والـديمغرافي لل ر يعلى التغي قادر وهو ،كأداة تنفيذية للسياسة ة التي تستخدممهمال
ويسـتعمل   ،دام التخطيط كأداة لحل المشاكلستخاالعرقي يمكن ظروف الصراع القومي وظّل وفي 

 لطرف المسـيطر علـى  ليحابي كما يمكن استخدامه كسالح يخدم و ،عامل مساعد لتخفيف التوترك
  مؤثّراً التخطيط ويمكن أن يكون، )Yousef, 2009 و  Bollens, 2007(ضعف قلية األاأل حساب
ومن شأن ذلك أن يؤثر على السلوك اإلنسـاني لحيـاة    .مباشر على حياة السكان في المدن لبشك

األدبيات حـول دور التخطـيط الحضـري فـي      اهتمت . ,Bollens)2007( الناس وطبيعة المكان
التركيز على  من المهم لذا . ,Bollens)1999( المجتمعات المستقطبة وظروف االحتالل والهيمنة

ألنّها  لها الدور األكبر فـي التـأثير علـى     ،ق الحضرية وعدم تجاهلها أو إهمالهاتخطيط المناط
فـي الصـراع    المدن وخاصة مدينة القدسالسكان في  على انعكاسات لهاوالجغرافيا والديمغرافيا، 

 فيالتخطيط اإلسرائيلية مورفولوجيا حضرية  ةلت سياسشكّ .بين الفلسطينيين واإلسرائيليين جاريال
 .)Yousef, 2009( ؤثر على أنماط السلوك والمواقف السياسيةي، وهذا الفلسطينية الشرقية القدس
أطروحة للمهندس الدكتور عمر يوسف بعنوان التخطيط  الموضوع الدراسات التي تناولت هذاومن 

واألرض والسـكان   بين حياة الفلسطينيين واإلسرائيلييين في مدينـة القـدس    الحضري والصراع
  :بعنوان باللغة اإلنجليزية كُتبت، 2009 ،لوجياوالمورفو

  
Yousef. O  . ( 2009  ): Urban  Morphologies  of  Conflict:  Palestinian  Life  and  Israeli  

Planning  in  Jerusalem. "Ph.D.  Dissertation". 

في القدس وتخطيط ومشكلة األحياء والفهم السياسي للمكان التخطيط اإلسرائيلي،  تناولت األطروحة
األراضي، واشتملت على معضلة سلوان المجاورة للمسجد األقصى ومخطط هدم البيوت، والصراع 
على األرض في القدس، والتوزيع الجغرافي االستيطاني في القدس والطرق المقدسية، والتـأثيرات  

  .السكان في القدس ونماذج من معاناة، على السكان المقدسيين
 

القدس الشرقية على لسيطرة ل محوريبشكل  اوالديمغرافي الجغرافياي سياساتها ف استخدمت إسرائيل
ع للنمو والتطور اإلسرائيلي، وهذا تجلّى في استخدام اإلسكان ومصادرة األرض والتوس، وتهويدها
ر بموهذا سبساعدة ب ضعفاً للنضال الفلسطيني، في ذلك الوقت كان الفلسطينيون يتوقّعون التحر
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إسرائيل يعطوا  تخابات البلدية في القدس خشية أنفي ان الفلسطينيون م العربي، ولم يشاركالعال
ال يمكن أن تركّز القيادة الفلسطينية على النضال من أجل المساواة والعدل في المناطق . شرعية

 دراساتال إلىومن خالل الرجوع  .(Bollens, 2001a) سياسيلى حل إالحضرية قبل التوصل 
اإلنسان وما يرتبط بها من البشرية  ك والجغرافيا ،والمياه األرض الطبيعية الباحث أن الجغرافياوجد 
 :مثل في مدينة القدسة والتحكم في استعماالت األراضي للسيطر واتأد ال تزال تستخدم قوانين
لموضوعات والدراسة التي تناولت هذه ا ،قانون أموال الغائبينو ،عامةال للمصلحةالمصادرة  قانون
خطط  درس .، لسمير جريس1981لتهويد، القدس المخططات الصهيونية واالحتالل وا بعنوان

التهويد التي أعدها يهودا تمير واألطواق، وإجراءات تهويد مدينة القدس وتدهور الوضع االقتصادي 
لنشاط تقييد اعملت على و ،والمناطق الخضراء والبناء، التخطيط وقانون .والتعليمي في القدس
                                                                       .المعماري في القدس

 
 السكاننمو وتوسع من  انحدي نيلذَالّ وقانون مؤقت الجنسية قانون مركز الحياة،تستخدم إسرائيل  

 لتي تناولت هذه الموضوعاتوالدراسة ا ،السكان اإلسرائيليين في القدس نمو زيد مني، والفلسطينيين
 ، حيثأسامة حلبي للمحامي ،2006القانون والقضاء اإلسرائيليان أداتان لتحقيق أهداف سياسية، 

وإخضاع السكان للقوانين اإلسرائيلية  7/6/1967الكتاب سيطرة االحتالل على القدس بتاريخ  تناول
فوذ بلدية القدس اإلسرائيلية ، وبسط ن27/6/1967والقضاء اإلسرائيلي في محاكمه من تاريخ 

، واستمرار التهويد لألراضي في القدس وتضييق المجالين الجغرافي 27/6/1967بتاريخ 
التخطيط  إسرائيل تستخدم كماالعامة، صلحة االستمالك للم ،والديمغرافي بفرض القوانين منها

وتعمل على تشويه  ،قيةالمعماري الجغرافي والديمغرافي في إجراءاتها لتغيير معالم القدس الشر
وتناول  ،المدينة وعزلها عن طريق بناء المستوطنات اإلسرائيلية وبناء جدار الفصل العنصري

الموضوعات في آلية السيطرة على  للدكتور جوني منصور ، 2005االستيطان اإلسرائيلي، كتاب 
ريسها، وعدم األراضي وتحضيرها لالستيطان، وسياسة ضم األراضي الفلسطينية، وتشويه تضا

 االستعمار االستيطانوتناول كتاب شرعية االستيطان اإلسرائيلي استناداً إلى القانون الدولي، 
 في القدس اإلسرائيليةالمستوطنات  خالد عايدل، 1986للمناطق العربية المحتلة خالل عهد الليكود، 

                  .وعالقاتها بالخطط االستيطانية
           
، للدكتور راسم 2009أثر الجدار على الحيز الحضري الفلسطيني في القدس الشرقية، كتاب وتناول 

وتجسيده على أرض الواقع، وبتر الحـق فـي    ،مفهوم الجدار وانطالقة فكرته. خمايسي، وآخرون
المدينة، وعدم المشاركة المدنية فيها بعد إقامة الجدار الفصل العنصري، والتبعـات واالسـقاطات   

لجدار الفصل العنصري والتهميش المجتمعي، وتعميق أزمة السكن وخلق أحياء فقيـرة  ماعية االجت
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وتعميق الجريمة والتحوالت بين القدس الشرقية وضواحيها، والتحوالت العمرانية والحيزيـة فـي   
  .الضواحي، والعالقة المشوهة في المحيط الحضري بين القدس ومحيطها

  
تفكيـك النسـيج    :الفلسطينيين مثـل حياة أثّرت بشكل سلبي على ول بهذه الوسائتشكّلت األطواق  

حقّقت إيجابيات لإلسرائيليين من ، وومصادرة األراضي وإهمال البنية التحتية ،االجتماعي الفلسطيني
ناحية ربط المستوطنات، وضم األراضي المصادرة إلى المستوطنات وتوسيعها، وتحسـين البنيـة   

الذي أدى إلـى إشـعال الصـراع بـين      للمستوطنين اإلسرائيليين، األمرالتحتية ومنح التسهيالت 
وبما أن الجغرافيا لهـا   .حل الدولتينو تأثيره على السكان الفلسطينيينالفلسطينيين واإلسرائيليين و

ديمغرافي من خالل سـحب الهويـات     عالقة وثيقة بالديمغرافيا أصبح على أرض القدس صراع
علـى   وأثرهـا   التخطيط نظرية 1.1شكل يظهر .إسرائيل إلىل والدخول المقدسية ومنع لم الشم

                                                        .الجغرافيا والديمغرافيا  في القدس
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  .يوسفبولنز و نظرية الدراسة :1.1شكل 
  )2012الباحث، ( :المصدر

  

  .الجغرافيا

ستمالك األراضي قانون ا
  1943لسنة  للمصلحة العامة

  .وقانون أموال الغائبين
 

  .التخطيط والبناء قانون
 

قانون المناطق 
 .الخضراء

  .الديمغرافيا
 

قانون مركز 

قانون مؤقت الجنسية ولم 
 .الشمل

طرد بعض العائالت وعزل النسيج 
عن القدس  الفلسطيني االجتماعي
 وتحديدعدد السكان يلوإسرائ

وخلق  في القدس الفلسطينيين
الصراع الديمغرافي بين 
وهدم  الفلسطينية مصادرة األراضي .الفلسطينيين واإلسرائيليين

 لبناء الفلسطينياوتحديد  المنازل
المستوطنات على شكل  وبناء
جدار الفصل إقامة و ،أطواق

  .العنصري

 التخطيط في القدس
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المستوطنات في القدس دون أن تنتبه للتبويب والعالقات السببية بشكل يصل إلى بالدراسات  اهتمت
طط مدروسـة وموجهـة مـن    وتعتمد على خُ ،وممنهج استنتاج أن هذه العملية تتم بشكل تدريجي

في هذه المخططات للوصول إلـى   المخططين السابقين إلى المخططين الالحقين مع تغييرات طفيفة
أهداف أيدلوجية وسياسية للسيطرة على األرض وتهجير السكان المقدسـيين باسـتخدام القـوانين    

ليست هذه الدراسة جديـدة،  . والترحيل لتطويقاإلسرائيلية والوسائل واألساليب التي تتيح الفرصة ل
ورتبتها وأضـافت  يفهاصنتو بتبويبها الدراسة اهتمتمت دراسات عديدة حول مدينة القدس وقد قُد ،

كي تقدم الفائدة المرجوة، وتسهم في توضيح ظاهرة جرى شرحها في عديد  مع بعضها إليها لتتآلف
نهلت الدراسة من دراسات سابقة منها مراجع باللغـة العربيـة،   . من الدراسات الجزئية والمتفرقة

صها، واسـتعانت الدراسـة بإصـدارات عـن     واللغة العبرية واللغة اإلنجليزية، وتم ترجمة نصو
، ودائـرة  مركز التعاون والسالم الدولي ومؤسسة أريـج  :في القدس مثل  مؤسسات وطنية وأهلية 

والءمت بين المراجع القديمة والحالية الستقراء الواقـع فـي القـدس ومـن هـذه       شؤون القدس،
  :الدراسات

  
  تخطيطال: أوالً

  
درس عناصـر  . ، للكاتب عبد الرحمن أبو عرفة1981، يونيةاالستيطان التطبيق العملي للصه •

االستيطان األرض واإلنسان والمياه وإنشاء المستوطنات، وأنماط االستيطان القروي وتخطـيط  
  .المستوطنات واالستيطان في القدس والضفة الغربية وغزة

رس خطـط  د. ، لمؤلفه سمير جريس1981القدس المخططات الصهيونية واالحتالل والتهويد،  •
التهويد التي أعدها يهودا تمير واألطواق، وإجراءات تهويد مدينة القـدس وتـدهور الوضـع    

 .االقتصادي والتعليمي في القدس
خطة ألـون وخطـة    :تناول شرح الخطط  مثل.  ، شلومو غازيت2001الطعم في المصيدة،  •

  .شارون وكشف عن السياسة االستيطانية والتوسع في القدس
  

• Yousef. O   (. 2009  ): Urban  Morphologies  of  Conflict:  Palestinian Life and Israeli  

Planning  in  Jerusalem. "Ph.D. Dissertation". 
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  القوانين: ثانياً
 
درس .  ، للمحـامي أسـامة حلبـي   1999الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العـرب،   •

يت الضم وتكريسه بمصادرة األرض، وسـن القـانون   االحتالل والضم والغطاء القانوني، وتثب
األساس ومسألة القدس في ضوء القانون الدولي واالتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني وإسقاطات ضم 

 .القدس الشرقية على مكانة السكان الفلسطينيين
 .، أسامة حلبي2006القانون والقضاء اإلسرائيليان أداتان لتحقيق أهداف سياسية،  •

 
   وإجراءاته الستيطانا :ثالثاً
 
 . ، خالد عايد1986االستعمار االستيطاني للمناطق العربية المحتلة خالل عهد الليكود،  •
درس كيفية انتقال األراضي من الفلسطينيين إلى اإلسرائيليين . ، الين2002، نهب األراضي •

يروقراطي، بطرق تحوير القانون والنهب وعالقة المؤسسات التعاونية اإلسرائيلية كإجراء ب
 .ويحتوي على دراسة القدس من حيث الديمغرافيا وأعداد سكان المستوطنات

  .للدكتور جوني منصور ، 2005االستيطان اإلسرائيلي،  •
، مايا حوشن، وميخائيل قورح، ويسرائيل قمحي، تناول نمو 2006اإلحصاء السنوي،  •

حة الكبيرة من األراضي المستوطنات السكاني وإحصاء لمدينة القدس والسيطرة على المسا
  .الفلسطينية

• Yousef,  O. and  Others. (2008):  Jerusalem  its Hinter Land. 

كتب الدكتور عمر يوسف عن . اشتمل الكتاب على مواضيع متنوعة من مجموعة من األكاديميين
يائها النسيج االجتماعي في المدينة والجغرافيا، وكتب الدكتور رامي نصر اهللا عن القدس وأح

واالستيالء على المدينة، وكتب الدكتور عبداهللا عويس عن التحوالت بين القدس وأحيائها، وكتب 
  .الدكتور راسم خمايسي عن القدس بين المنافسة واالندماج وتغيير معالم المدينة الحضرية

 درس االنتهاكات اإلسرائيلية فـي . نواف الزرو ، 2009القدس صراع هوية وسيادة ومستقبل،  •
القدس، ونظريات صهيونية لهدم األماكن المقدسة، أطواق وجدار الفصل العنصري واالستيطان 

 .رهويد، وتهويد سلوان وتهديم وتهجيوالت
• Margalit, M. ( 2010):  Seizing  Control  of  Space  in  East  Jerusalem. 

في شرقي القدس، حيث ، درس االستيالء والسيطرة على المكان 2010مئير مارغليت، للدكتور 
اشتمل الكتاب على البؤر االستيطانية في القدس وفي االنتشار االستيطاني في البلدة القديمة وحولها 
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ودور البلدية في تحجيم سكان القدس عبر قوانين، وما تتعرض له أحياء القدس من هدم وانتهاكات 
 .والطور وأبو ديس وجبل المكبر في الشيخ جراح والطور

  
القدس ممارسات االحتالل اإلسرائيلي  2010التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون القدس، منظمة  •

درس األطواق ودرس هدم المنازل في القدس الشـرقية وقضـايا   . 2009-1967وإجراءاته 
 .التعليم وجدار الفصل العنصري في القدس

 
  .الفصل العنصري جدار :رابعاً
 

  درس الطروحات الجيوسياسـية  .كتور راسم خمايسي، للد2006القدس مدينة السالم المفقود،  •
بشأن مستقبل القدس منذ مطلع القرن العشرين، والتطور التاريخي لحـدود القـدس، والقـدس    
والمسيرة السلمية من مدريد إلى كامب ديفيد إلى طابا وما بعدها، واستراتيجية الفصـل وأثـر   

ر السياسية المتوقعـة لبنـاء الجـدار    واآلثا. إقامة جدار الفصل العنصري في القدس ومحيطها
 .والسيناريوهات الحالية والمستقبلية

  
• Nasralla,  R  and  Others. (2007): The Wall  Fragmenting  Fabric  in Jerusalem. 

درس الدكتور رامي نصر اهللا جدار الفصل العنصري حقـائق ومضـامين سياسـية، ودرس    
محافظة القدس، ودرس الدكتور راسم خمايسي انتهاك الدكتور روبرت بروكس الجدار واقتصاد 

حقوق المدينة، ودرس الدكتور عبداهللا عويس الجدار والجيوب ودراسـات حالـة التوزيعـات    
  .السكانية

درس الكتاب موضوعات  للكاتب اإلسرائيلي يسرائيل قمحي،، 2008، أربعون عاماً في القدس •
اتـه، والوضـع االجتمـاعي، واالقتصـادي     متعددة  منها الصراع على بناء الجـدار وتأثير 

  .والديمغرافي في القدس والقلق والتوترات في المدينة المقدسة
درس الجـدار   . لشاؤول أرئيلـي، وميخائيـل سـفارد    ،2008الجدار الفاصل أمن أم جشع،  •

 .قرية بيت اكسا، ومحيطها :ومساراته والقرى المتأثرة بذلك مثل
حسن بحيص، وخالد عايد، درست السلسلة في جزئها الثـامن   ، لمؤلفيه2010أو لستُ إنساناً،  •

الجدار وماهيته ومكوناته، ومواجهة إقامته، والجدار واالستيطان وغالف القـدس وأضـراره   
وتأثيراته الصحية واالجتماعية، ومعاناة السكان وجدار الفصل العنصري أمـام القـانون فـي    

 . محكمة العدل الدولية
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، للدكتور راسم خمايسي، 2009الحضري الفلسطيني في القدس الشرقية،  أثر الجدار على الحيز •
  .وآخرون

جاءت هذه الدراسة معتمدة في تحليلها على الدراسات السابقة كي تقدم موضوعاً مبوباً لتلقي بظاللها 
على النمو الحضري، وليس الجانب السياسي التي ركّزت عليه الدراسات بالدرجة األولى، 

ى دراسة الجانب التخطيطي والجغرافي والديمغرافي كمنهج جيوسياسي في المدينة باإلضافة إل
بحثت الدراسة في كيفية التدريج االستيطاني عبر مراحل لينتج عنها التطويق الذي شرذم . المقدسة

فقد خدم الجانب اإلسرائيلي، وبالتالي  ،وجعلها تعيش في حالة الصراع األحياء المقدسية الفلسطينية،
  .سهم التدريج االستيطاني في تطويق المدينة المقدسةأ
  

  الدراسةهيكلية  12.1
  

خلفية الدراسة التي تبين المقدمة، ومبررات الدراسة، ومشكلة الدراسة وأهمية يقدم الفصل األول 
الدراسة، وأهداف الدراسة، وأسئلة الدراسة، وحدود الدراسة الزمانية والمكانية، ومعوقات الدراسة 

وهيكلية  للدراسةفرضيات الدراسة، ومنهجية الدراسة، واإلطار النظري والدراسات السابقة و
نبذة و ،استراتيجيات االحتالل في التالعب باألرض والسكان :يدرس الفصل الثاني .الدراسة

وتوجهات بلدية  التخطيط واالستيالء على المكان،تاريخية عن تطور وتغيير مساحة بلدية القدس، و
خطة ألون، وخطة شارون، وخطة تطوير القدس الكبرى  :تالل، والتخطيط اإلسرائيلي مثلاالح
  .المراحل التدريجية لتهويد مدينة القدسو، 2010لسنة 

قوانين تهويد  :دور القوانين واستراتيجيات التهويد الجغرافي والديمغرافي مثل: يدرس الفصل الثالث
طق الخضراء، وإستراتيجية التهويد الديموغرافي، وقانون األرض، وقانون التخطيط والبناء، والمنا

  .مركز الحياة، وقانون مؤقت الجنسية، وانتهاك القانون الدولي وحقوق اإلنسان
  

 الطرق االلتفافية وسيلة للتطويق والضم والنواة: مظاهر االختراق والتطويق: الفصل الرابع يدرس
االستيطاني، واآلثار والحدائق الوطنية، وانتهاك رفات الداخلية واالعتداء على المقدسات واالختراق 

والحدائق الوطنية، والطموحات اإلسرائيلية في سلوان، واستيالء الجمعيات  ،"ماميال"مقبرة مأمن اهللا 
اإلسرائيلية، وقلق ومعاناة السكّان في سلوان، والطوق األول، تهويد الحوض التاريخي مثل 

نة بيت أوروت، وكديمات تسيون، ومستوطنة تلبيوت الشرقية مستوطنة شمعون تصيدق، ومستوط
  .، ومستوطنة معاليه هازيتييم، والثوري"تلبيوت مزراحي"
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الطوق الثاني، التهويد الديمغرافي ومستوطنة راموت ألون، ومستوطنة هار شموئيل، يدرس  
تسفون "عقوب ، ومستوطنة نفي ي"رامات شلومو " ريختس شعفاط  ومستوطنة عطاروت، ومستوطنة

، ومستوطنة بسغات زئيف، ومستوطنة رامات أشكول ومحاورها، ومستوطنة جيلو، "يروشاليم
، والطوق الثالث، القدس "هار حوماه"ومستوطنة جفعات همتوس، ومستوطنة جبل أبو غنيم 

 مستوطنة معاليه أدوميم، وغوش عتصيون،ة الكبرى ومستوطنة جفعات زئيف، واإلسرائيلي
  .تار عيليتومستوطنة بي

  
الجدار يحكم الحصار، فكرة جدار الفصل العنصري وأبعاده، : الطوق الرابع: يدرس الفصل الخامس

، ومواصفات الجـدار وأشـكاله   ، ومبررات الجدار،إلى جدار حولها من قلب القدس جدارانتقال الو
شـرقي والجـدار   الجدار حول مدينة القدس الجدار الشمالي والجـدار ال  اتومسار ،وأهداف إقامته

الجنوبي وأضرار األطواق وتتويج جدار الفصل العنصري ومعالم التشرذم الناجمة عـن سياسـة   
  .التطويق وجدار الفصل العنصري

  
من  2كم 70ضم  ،االستنتاجات منها قدمت الدراسة: والتوصيات يدرس الفصل السادس االستنتاجات

والتدرج اإلسـرائيلي فـي تطبيـق     المدينة والسيطرة الجغرافية والديمغرافية على أراضي القدس
والحد مـن   العمل على عزل القدس. ا وعالقتها المترابطة بالمراحلالمخططات التوجيهية وتطوره

الثبات على أرض القـدس وإقامـة األبنيـة     ،منها واقترحت التوصيات .عدد السكان الفلسطينيين
لحث على إنشاء صندوق مالي خاص لتقـديم  الفلسطينية عليها وإصدار الترخيص لتثبيت األبنية، وا

هذه الفصول انسجمت لتعطي نتيجة استيالء  كّل .العون إلقامة المساكن إلخوتنا في القدس وأحيائها
االحتالل على هذه المدينة والتحكّم بها من طرف إسرائيل فقط كأمر واقع، وتتحدى بـذلك حقـوق   

ثقافية، باإلضـافة إلـى تهمـيش القـوانين الدوليـة،      اإلنسان االجتماعية والدينية واالقتصادية، وال
  . السيطرة على حقوقهو وقراراتها، والمؤسسات اإلنسانية لطمس هوية الشعب الفلسطيني

 
  الخالصة 13.1

  
اشتملت على التعريف بمدينة القدس من ناحية المعنى درس هذا الفصل خلفية الدراسة النظرية التي 

تعرضت . لبحر وتضاريسها من جبال وأوديةوارتفاعها عن سطح اوجغرافية الموقع على تل أوفل 
الدراسة لألهمية الدينية بالنسبة للمسلمين يوجد المسجد األقصى الذي ذكر في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف واألهمية بالنسبة للمسيحيين، حيث يوجد فيها كنيسة القيامة التي يحج إليها 

حكم داود وومدى تعلّق اليهود بهذه المدينة ويرجعونها للتاريخ لفترة  ،ر كافةالمسيحيون من األقطا
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صلّى  –ومحمد  - عليهم السالم-والقدس مقر األنبياء ومنهم إبراهيم وعيسى . السالم ماسليمان عليه
 بنىسليمان  باعتقادهم أنوبالنسبة لليهود تنبع أهمية القدس من ارتباط تاريخي - اهللا عليه وسلّم 

والبحث في  حب مدينة القدس :شرعت الدراسة بمبررات البحث وكان الدافع األساسي. الهيكل
تصنيف المتناثر من الدراسات العمل على ، وسياسة العزل التطويق والتهويد لهذه المدينة

بعالقة  الحديثةب المخططات القديمة ارتباطبعض المخططات اإلسرائيلية ودراسة و ،والمؤتمرات
 ،تنفيذ هذه المخططات عبر هجمة إسرائيلية مكثفة على مدينة القدس دراسةو ،رشاد وثيقتوجيه وإ

الذي أسهم في البناء  تخطيطَوتناولت مشكلة البحث  ،هاكات فيهامواكبة التطورات في المدينة واالنتو
ي الذ، الفصل العنصري راجددراسة إقامة و ،نتج عنها أطواق استيطانية التي مستوطناتالوجود 

  .ضم معظم المستوطنات بشكل عام
  
: على تجميع المتناثر من الدراسات الخاصة من المؤسسات، والمراكـز مثـل  ت الدراسة وقد عمل 

مركز السالم والتعاون الدولي، ومؤتمرات جامعية مثل جامعة القدس وجامعة بير زيـت وجامعـة   
أهمية هذه الدراسة من إلقـاء الضـوء   تنبع  .النجاح، والكتب األكاديمية، وتصنيفها في هذه الدراسة

على مصادرة األراضي واالستيالء على األمالك والعقارات في مدينة القدس إلقامة المسـتوطنات  
من أجل وديمغرافية  ،وجغرافية ةسياسي ألهدافالنشاطات الفلسطينية  تؤثّر علىاإلسرائيلية كأطواق 

  .أن تكون القدس عاصمة إلسرائيل
  

عزلـت   كيف: سئلةاأل قدمت الدراسة. طّع األراضي وتسيطر عليها كأمر واقعتق األطواق أصبحت
ولماذا كثّفتْ إسرائيل البناء في مدينة القدس؟ وما اإلجـراءات التـي   إسرائيل القدس عن محيطها؟ 

وماذا تمخّض عنها؟ وتم إثبات الفرضيات التي وردت في المقدمة، وتم اإلشارة إلى بعض  اتبعتها،
 الغالـب   فيكثير من الدراسات السابقة على استعراض الوضع السياسي  عملتو .ابقةالدراسات الس

أو ربما اإلشارة إليه دون التفاصـيل فـي هـذا    دون التركيز على الجانب الجغرافي والديمغرافي 
وبعد مراجعة األدبيـات   .سياسةالتاريخ ووالبعض الدراسات التخطيط  مطالبوتناولت الموضوع، 
 التي ترمي بأبعادها الجغرافية والديمغرافيـة للسـيطرة علـى القـدس     ظاهرة التطويقتم االنتباه ل

  .تكوين القدس اإلسرائيلية الكبرىل وتطويقها وعزلها
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  استراتيجيات االحتالل في التالعب باألرض والسكان. 2
  
وأثّ دول تقالبت على ثراها. قدس بأحوال مختلفة وأحداث صعبةت المر رت على كيانها على مـر 

بلدية القدس من  غيير حدوديدرس هذا الفصل نبذة من التطور التاريخي وت على ضوء ذلك. التاريخ
التغييرات الالزمـة لتطـوير    عليها وأجرى 1917عندما استعمرها سنة  يزمن االنتداب البريطان

لتنظيم  اإلدارةوأسس ، 1948على األرض الفلسطينية سنة  االحتالل اإلسرائيلي سيطرحتى  المدينة
السيطرة على األراضـي الفلسـطينينة    منن إسرائيل بعد تمكُّ .فيها والمصالح اإلسرائيلية الشؤون

التـي أضـحت   ، واستولت على إدارة بلديتها 1967احتلت القدس سنة وجيشها  وتعزيز قوة أمنها
لتهويـد   مخططـات البعض  إلسرائيليونزعماء االقدم . الجهاز التنفيذي بإجراءاتها في هذه المدينة

لالستيالء على هو دروبلس متتيامخطط و ،رئيل شارونأمخطط يغال ألون ومخطط  :مثل األرض
 أدىاألمر الذي   ،اإلسرائيليين المستوطنين من ممكن ات لتضم أكبر عدداألرض وتوسيع المستوطن

لالستيطان  المراحل التدريجيةبدأ االحتالل بتنفيذ . التغيير الجغرافي والديمغرافي في هذه المدينةإلى 
 70وضم  11/6/1967 - 10بتاريخ وهدم حارة المغاربة  1967منذ أن سيطر على القدس سنة 

  .)1970 الخطيب،( 2مك
  

وربط بينها  ،توسع االحتالل معمارياً ببناء المستوطنات في المناطق االستراتيجية على تالل القدس
وعمل على تجهيز البنية التحتيـة   ،بالطرق لتسهيل المواصالت والبناء على التالل التي تصل إليها

 ،ة لتكون مريحـة وشؤون النظاف والصرف الصحيمن تمديدات المياه والكهرباء وخطوط الهاتف 
 ،بالمخططـات السـابقة   يناإلسرائيليزعماء ال استرشد. سكن فيهالل اإلسرائيليين عتشجيعلى وعمل 

 هـا وجديـدة وطور وأضافوا عليها تصـاميم   ،المعماري في التخطيط اعتمدوها كنماذج للتصميمو
   .تقبليةالمس تخدم المصالح اإلسرائيليةوكي  لتتناسب مع األجيال اإلسرائيلية القادمة

  
 1.2 ر وتغيير مساحة بلدية القدسنبذة تاريخية عن تطو  
  

أعطت  ،1917سنة  أللنبي أدموند بقيادةعلى القدس  االنجليزي سيطر الجيشهزِم العثمانيون و
تم ذلك سنة  .لعراقحق االنتداب على فلسطين وإمارة شرق األردن وا بريطانيااألمم  عصبةُ
بدأ االستعمار البريطاني  .أصبحت القدس عاصمة فلسطين تحت االنتداب البريطاني .1922

على رأسها كان  .باإلعداد لتطوير المدينة حسب األهداف العليا التي صاغتها الحكومة البريطانية
بلدية  حدودمن المناطق الشرقية  باستثناءية األحياء الواقعة غربي السور وتطويرها توسيع وتنم
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مهندس مدينة اإلسكندرية وليام مكليان  3استدعى الجنرال أدموند الّلنبي .منع البناء فيهاالتي  القدس
اتخاذها للتحكم في  يجبإلى القدس وطلب منه إعداد تقريرٍ وإرشادات حول اإلجراءات التي 

 األثرية وأهمية الحفاظ على المعالم ،مع مراعاة التقاليد المعمارية المقدسية القدس تطويرعمليات 
ء أو الهدم أو الترميم في صدر بياناً يمنع البناالحاكم العسكري أن ي منمكليان طلب . التاريخيةو

  ).2006بركات، ( ترخيصم دون الحصول على 2500 محيط مركزه باب العامود ونصف قطره
  

منع  :مثلتالل البريطاني وما بعده خالل فترة االح تم االلتزام بأغلبهاوضع ماكليان مبادئ عامة 
قرر  .في جبل الزيتون وجنوبي وشرقي البلدة القديمة حتى الثوري وسلوان طوابق مرتفعة إقامة

لبناء في ح رخص اتشدد في من. إن استطاع ذلك هدم األبنية التي كانت قائمة في تلك المناطق آنذاك
ال يزيد أن  حدد ارتفاع البناء .ل المكبر والعيزرية وجبل المشارفحتى جب تجاورهاالمناطق التي 

بنية ألغراض األترخيص منع  .فوق سطح األرضم 11ىارتفاع البناء في المناطق األخرى عل
تمتْ . لشماليةالجهة االسور و في الجهة الغربية منتوسيع المدينة أمر ب. صناعية حول القدس

ووقّع عليه الحاكم العسكري ورئيس البلدية موسى كاظم   1918المصادقة على المخطّط في تموز
من يركز على البنية التحتية للمدينة  وصار ،من تلك اللحظةبدأ تخطيط المدن الحديث  .الحسيني
  ).2006بركات، (باع مبادئ أو قوانين البلديات اتِّوتنظيم البناء طرق و

  
 حضر إلى القدس. ن السر رونالد ستورس المندوب الشرقي لدار المندوب السامي في القاهرةكا

ُأعطي المهندس . كان آشبي مهندساً انجليزياً أخصائياً في شؤون التنظيم. وأحضر معه المستر آشبي
عمل على تأسيس جمعية محبي القدس التي. فترة طويلة في القدس ستورس مكث. آشبي أمانة السر 

كانت  .دسيتهاتحسين مدينة القدس من الناحية العمرانية واألثرية واالحتفاظ بق ،كان من أهم أهدافها
كان رئيس البلدية موسى كاظم . واليهود والمسيحيين المسلمينمن الثالثة األديان تتكون من الجمعية 
من  كان الهدف الخفي .رئيس اآلباء الفرنسيسيين بطريرك الروم، ورئيس الطائفة اليهوديةوباشا، 
العارف، (ان البالد باختالف نسيجهم االجتماعي راضون عن الحكم البريطاني سكّ أن ،إنشائها
2007  .(  

  
دخلت المدينة في عهد جديد كان من أبرز سماته زيادة أعداد المهاجرين اليهود إليها خاصة بعد 

آرثر  على شكل كتاب موجه من وزير خارجية بريطانيا الوعد صدر 2/11/1917 وعد بلفور
                                                

فـي    لقوات البريطانيـة وقاد ا 1917-1915قائد عسكري وسياسي بريطاني قاد الجيش البريطاني الثالث في فرنسا من  : لنبيالّأدموند  3
هزيمة تركيا في موقعة مجـدو الفاصـلة فـي     واستولى على القدس ودمشق وحلب بعد 1919-1917تركيا من سنة  غزو فلسطين ضد

 .فلسطين بمساعدة العرب 
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االمبريالية البريطانية  نبمثابة زواج غير مقدس بيجاء  الصهيوني الثري إلى اللورد روتشيلدبلفور 
زام بريطانيا بتحقيق حلم الصهيونية في إقامة وطن قومي يهودي الت"ومضمونه الحركة الصهيونية و

كان العربية بأسرها كما الدول  حساب شعب فلسطين ومستقبل علىكان هذا اإلجراء " في فلسطين
   ).1990 الكيالي،( 4في حينه تتويجاً لجهود الفريق الصهيوني حاييم وايزمنالوعد 

  
 165,000إلى  1922سنةنسمة  52,000نة ارتفع من عدد سكان المديب اإلحصائيات بعضقُدمت 
وما والقدس ازدياد عدد اليهود في فلسطين عم ذلك إلى أدى. هجرة اليهود بسبب .1948سنة نسمة 

اء طانيين لهم إلى استيومساعدة البري الفلسطينية راضيألل اإلسرائيليين شراءوأدى  خصوصا،
ثورة  شعلت وُأ 1920 في سنة مواجهات على أثر ذلك قامت. المقدسيين من مسلمين ومسيحيين

البريطانيون الثورات، وأسهموا في استقرار أوقف  .، قُتل خاللها عدد من اليهود1929 سنةالبراق 
أقاموا و ،وغربها المدينةفي شمال  المجهزة لهمسكنية الألحياء حيث قاموا بناء ا قدس،اليهود في ال

بعد  األمم المتحدةأحيلت قضية القدس إلى . الجامعة العبرية، مثل التعليم العاليمن مؤسسات  اًعدد
بتدويل القدس  1947سنة  نوفمبر 29 ، فأصدرت الهيئة الدولية قرارها فيالحرب العالمية الثانية
، بيت لحم، ويشمل مدينة نينس 10 لمدةوجاء في القرار أنه سوف يطبق ، تحت رعايتها وإشرافها

سكان من غلبية األ هليفضوأنه بعد هذه الفترة سيتم إجراء استفتاء عام لتحديد نظام الحكم الذي 
  .)2006بركات، ( للتطبيق عليهم المدينة

 
. قواتها تْوسحب ،إنهاء االنتداب في فلسطين 1948 سنة بريطانياأعلنت  .يتم تطبيق هذا القرار لم

الدولة قيام  عن وأعلنت ،غير المستقر السياسي والعسكريالوضع  اإلسرائيليةاستغلت العصابات 
فهاجم  وأعلنوا الحرب على إسرائيل، الفلسطينيونثار و يةبالعر فتحركت الجيوش ،اإلسرائيلية

 .ر البعض اآلخرسُأووقُتل عدد من اإلسرائيليين  مدينة القدس ونوالثوار الفلسطيني الجيش العربي
وقّع العقيد  .بين إسرائيل واألردن 1948/ 30/11بتاريخ  وقصف المدافع، وقف إطالق النار

 التل األردني اتفاق وقف إطالق النار في المدينة، وُألحقَ موشيه ديان اإلسرائيلي، والعقيد عبد اهللا
باالتفاق خارطة رسمت بالحبر الخفيف تبين المواقع اإلسرائيلية والمواقع األردنية، وأصبحت هذه 

  .)2006بركات، ( الخارطة الوثيقة الوحيدة الملزمة لحدود مدينة القدس على مدار تسع عشرة سنةً
سمنتية واألسالك الشائكة في إلى قسمين، وأقيمت على أثر ذلك الحواجز األجرى تقسيم القدس 

، وعزلت بوابة البلدة القديمةفي الجانب الغربي من   باب الخليلوسط القدس، ومرت بالقرب من 
استمرت بعض . بيمندلباوم كنقطة عبور في شمال البلدة القديمة الجانب الشرقي عن الجانب الغر

                                                
ـ  ، وبرز كعالم كيميائي، وشارك1874ولد في روسيا سنة : وايزمن .4  .هيوني األولفي جميع المؤتمرات الصهيونية ما عدا المؤتمر الص

 .وعمل مدرساً في جامعة فيكتوريا بمانشستر وأصبح من أبرز الشخصيات الصهيونية في بريطانيا 1904هاجر إلى بريطانيا سنة 
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كان ديفيد . من اتفاق وقف إطالق النار على الرغم إسرائيلو األردناألحداث العسكرية بين 
أن القدس الغربية عاصمة للدولة   3/12/1948، قد أعلن في رئيس وزراء إسرائيلبنجريون، 

اعترفت  .للسيادة األردنية القدس الشرقيةأعلن األردن رسميا خضوع  1950اإلسرائيلية، وفي سنة 
بهذا الضم، ولم تعترف دول أخرى بهذا األمر بحجة أن القدس الشرقية  باكستانو المملكة المتحدة

يشكك البعض إن كانت باكستان قد  .ُأخضعت لألردن بحكم األمر الواقع وليس بشكل رسمي
  ).1992العسلي، (اعترفت بضم األردن للقدس الشرقية 

  
قام عبد اهللا التل القائد األردني العسكري في القدس بتعيين مجلس لجنة بلدية برئاسة أنور الخطيب 

أجريت أول انتخابات بلدية بعدها عارف العارف، استلم . 1950 سنةوباشر المجلس أعماله حتى 
في ن وتوسيع حدود البلدية منحت البلدية اهتماماً خاصاً لتعيي، 1951 سنةفي في القدس العربية 

األزمة تفاقم ول،  45000فترة عمر الوعري وذلك الزدياد عدد السكان الذين بلغ عددهم حوالي
وذلك  1/4/1952في حدود بلدية القدس الشرقية على أول مخطط يوضح تم المصادقةالسكنية 

الصوانة، ولعمود، رأس اوضمت المناطق واألحياء سلوان،  .1951بموجب قانون البلديات لسنة 
 2كم 6أرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط، إلى منطقة البلدية وأصبحت المساحة و

  .)2006بركات، ( 2كم 3أكثر من  في حين لم تزد مساحة الجزء المبني تحت سيطرة البلدية

سعة من وا مساحات هناك تعود إلى أن معضالتإلى وجود  في القدس البناء قلة مساحاتيرجع  
التي  بقيت مسألة توسيع حدود البلدية .األديرة والكنائستمتلكها  وأهي أراض مشاع األرض 

مخطط رسم تم  .س أولوياتهأعلى ر 1950قبل احتالل القدس سنة وضعها مجلس البلدية المنتخب 
ل شمل المنطقة الممتدة من مطار قلنديا في الشماي. 2كم 70هيكلي رئيس للمدينة بلغت مساحته 

لم تنفذ هذه التوصية وبقيت حدود البلدية كما كانت عليه  .وحتى حدود بلدية بيت لحم في الجنوب
 ).2006بركات، ( حرب حزيرانعند إضرام  1967وظلت حتى سنة  في السنين الخمسين األولى

  .وإسرائيلزمن االنتداب البريطاني واألردن  حدود بلدية القدستطور  1.2 شكليظهر 
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   .حدود بلدية القدستطور  : 1.2شكل 
  .)2012، جمعية الدراسات العربيه(: المصدر
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الجزء الغربـي   ،القدس إلى شطرين تقسيم اإلسرائليينو العرببين  1948حرب سنة كانت نتيجة 
في شـهر  أقيمت منطقة عازلة بين الجزئين . ردنالخاضع لأل الجزء الشرقي، وإلسرائيلالخاضع 

أغلبها في يقع ادة األردنية، خضعت أغلبية المواقع المقدسة في القدس للسي .1948سنة تشرين ثانٍ 
أجرت الحكومة األردنية بعض اإلصـالحات والترميمـات لقبـة    ولذلك  القسم الشرقي من المدينة،
شـرط  بسمحت للمسيحيين األجانـب بزيـارة المقدسـات المسـيحية      .الصخرة والمسجد األقصى

 الحكومـة خشـيت   ،بدخول المدينة العتبارات سياسـية  لإلسرائيليين لم يسمح. خضوعهم للرقابة
دت الحـرب بـين العـرب    تجـد . لصالح إسرائيل الجاسوسيةفي  األردنية أن يعمل بعض أفرادها

اسـتولى  ، القـدس الشـرقية  ، وقامت بالسيطرة على في هذه الحرب انتصرت إسرائيلو وإسرائيل
بتوسيع حدود المدينـة بعـد انتهـاء     إسرائيلقامت  .لقدسعلى ا 7/6/1967 تاريخاإلسرائيليون ب

أزالـت   .شرق الخط األخضر المستوطنات اإلسرائيليةومن األحياء السكنية  اًعدد أقامتو ،الحرب
وأصدرت بطاقـات   ،العامة، وأصلحت البنية التحتية ئيل الحواجز بين القدس الشرقية والغربيةإسرا

   .)2006بركات، ( الضرائب ألزمت الناس بدفعو ،الهوية اإلسرائيلية
  

. اإلجراءات غير القانونيةالقدس إلسرائيل، واعتبرتها من  ضمخطوة  الواليات المتحدة علىاحتجت 
جديدة لكـي   وقائعخلق ل واستمروا في اإلجراءات باحتجاج الواليات المتحدة، لم يقلق اإلسرائيليون

بمحـاوالت عديـدة    1967 أقدمت إسرائيل منذ سنة .جميعهايضمنوا سيادتهم الدائمة على المدينة 
تهدف إلى تهويد المناطق التي احتلتها بعد الحرب، وذلك عبر وسائل عديدة، منها التركيز اإلعالمي 

 انعكاسات على ضملعملية ال أصبح .عبرانية في المدينةعي بأنها التي تدالمواقع األثرية  على أهمية
، وبعد أن أصدرت استنكرت الدول إجراء الضم ورفضت ذلك .لقدس الشرقيةفيما يتعلّق باإسرائيل 
من األمجلس أصدر  .إلسرائيل القدس الموحدة عاصمة أبدية أن فيه اعتبرت اًيأساس اًقانونإسرائيل 

طالب جميع الدول . قانونًا دوليا الذي نص على أن إسرائيل خرقتْ 478القرار رقم  ألمم المتحدةل
الصراع ة في ل قضية محوريالقدس تُشكّ ال تزال .األعضاء بسحب ما تبقى من سفاراتها من القدس

، خصوصا مع إقرار الحكومة اإلسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديـدة علـى   العربي اإلسرائيلي
    ).1992العسلي، (مسيحيون يسكنها مسلمون و البلدة القديمةفي   الدوام في حارات وأحياء

  
  المكان االستيالء علىوالتخطيط  2.2
  

سطينية على األراضي الفل استولتاحتلت إسرائيل المناطق في القدس ألكثر من أربعين سنة بالقوة و
وجـود  زت الخطط لمدينة القدس، حيث استمرت الهيمنـة اإلسـرائيلية مـن خـالل     جه .المحتلة
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 1967ت إسـرائيل سـنة   ضم. المخططات في أرشيف المكاتب والوزارات والبلديات اإلسرائيلية
 إسـرائيلية  أغلبيةيسكنها  إسرائيليةمن أجل خلق عاصمة  2مك 70 أراضي القدس الشرقية تقدر بـ

المكان فـي  االستيالء على  علىركّزت  .تبنّت إسرائيل سياسة إعادة السيطرة .ال تقبل التقسيم ىحتّ
اسـتخدم   .والتهويد لألرض الفلسطينية فـي القـدس الشـرقية    القدس، وهذا أدى إلى سياسة الضم

ض اإلسرائيليون وسائل التخطيط والبناء للحصول على توازن ديمغرافي وتغيير الحقائق على األر
في السـيطرة علـى المواقـع الدينيـة      هذه السياسة بشكل عام تتجلّى. التي يصعب الرجوع عنها

واألجهـزة العسـكرية علـى     والسيطرة األمنيـة  والسياسة الحضرية والتخطيط المكانيواألثرية، 
بنـاء   عـزز الشـرقية   إن استخدام التخطيط المكاني كأداة انتقالية فـي تهويـد القـدس    .المناطق
الفلسـطيني  في تقييد النمـو السـكاني    تستخدم ظّل التخطيط المكاني أداة .توطنات اإلسرائيليةالمس

  ). 2009يوسف، ( بشكل فعال الحضري
  
السياسة الحضـرية   وأضحتأحدثت إسرائيل تطورات في المناطق المضمومة بإقامة المستوطنات  

وتعمل على تطوير  ،في القدس الشرقيةلعيش لاإلسرائيليين  السكانلتشجيع وموارد البلديات موجهة 
كـل العوامـل   عملـت   .األحياء الفلسطينية وإهمال تهميش وبالمقابل تعمل على ،البنية التحتية لهم

بـدأت  التـي  القوة األمنية  باستثناء سنة من االحتالل اإلسرائيلي 30جنباً إلى جنب خالل السابقة 
ولوحظت فعالية القوة األمنيـة   ت بثورة الحجارةالتي سمي 1987سنة  االنتفاضة األولىفي  تشاهد

اآلمـال والطموحـات بحـل     خيبتوتبع ذلك عملية السالم التي  ،اإلسرائيلية أثناء هذه االنتفاضة
التي كثرت فيها العمليات التفجيرية في  "انتفاضة األقصى" ببداية االنتفاضة الثانيةوهمشت  ،الدولتين

على البنيـة   األمر الذي أدى إلى التأثير ،وأماكن التواجد اإلسرائيلي ةاإلسرائيلي الحافالت والمطاعم
   .)2009يوسف، ( التحتية

  
هيمنت إسـرائيل  . يرات كبيرة في طبيعة السلطة الحاكمة ومفاهيم األراضييتغ 1967جرى سنة 

كانت مواضيع الخالف األرض والسكان بينما كان الفلسـطينيون يمتـدون فـي    . بالقوة العسكرية
المناطق الريفية الفلسطينية جاء اإلسرائيليون وأصبح لهم فرصة في التوسع بالقوة والسيطرة علـى  

 ،هناك نقطتان جوهريتان لدى إسرائيل همـا مؤسسـات التخطـيط    .السكان في المناطق الحضرية
وبالتالي أثاروا رؤى استطاعوا تحويلها إلـى منـاطق احتياطيـة للمشـاريع      ،والقوة في المناطق

القدس  وصارت تربطوتطورت  ،شرقي القدسفي  1948بعد تقسيم سنة تشعبت الطرق  .ستقبليةالم
كانـت   .العربيـة  تحت أمانة القدس 1967سنة  يمة مع المناطق الريفية المحيطة كانت القدسالقد
ز خطة للمدينة الجديدة التي تتكامل فيها القدس القديمة مع النمو الحضري والتي أخذت مكانـاً تجه 
وبفترة قصيرة قبل  ،رية الوظيفيةاألحياء والقرى في المشاريع الحضشبكة بالمناطق المحيطة مع ك
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 عزلفي ال جديداً إسرائيلياًواقعاً وأصبح  ،لغيت أمانة القدسالمصادقة على المشروع بدأت الحرب وُأ
اإلسرائيليين،  عاون معورفضوا الت ،الفلسطينيون بشرعية االحتالل ولم يقر ،وإقليمياً وسكانياً مكانياً

سنة عاشت مدينـة   40 ومنذ ذلك بعد أكثر من ،دون مشاركة وتمثيل في البلدياتوبقي ذلك األمر 
   .)2009يوسف، ( ةيرات اجتماعية وسياسية ودراماتيكييالقدس تغ

  
  والتخطيط اإلسرائيلي االحتالل توجهات بلدية 3.2
  

فـي   تحصـرها د استخدام الفلسطينيين لألراضي ومن القوانين التي تقي مجموعة إسرائيل وضعت
قة، وتحجلها من أجل االستيالء على م النشاطات المتنوعة بأساليب مدروسة ومخطط مساحات ضي

من القدس، وكانت بلدية القدس هي العنصر المركزي الذي يتحكّم في األرض، وتقـرر   كل جزء 
، عنصر التخطـيط : مهمة في تنظيم عملياتها ، واستخدمت البلدية أربع أدواتهاتاستعماالبتخطيط 

 1943ألغـراض عامـة لسـنة     األراضـي  ستمالكاوقانون  1968وقانون البناء والتنظيم عام 
 1950خالل االنتداب البريطاني، وقـانون أمـالك الغـائبين     والذي سن "ألغراض البنية التحتية"
" ميرون بنفينسـت "كان  .نظيم المشكالتجميع هذه األدوات في القوانين وسمحت للبلدية بتمجت دو

محافظاً سابقاً لمدينة القدس، وقد كتب بشكل مكثف عن التخطيط الحضري والسياسة بالنسبة للقدس 
 هو إثبات تنسيب اليهـود للمدينـة   1967 سنةمن تخطيط مدينة القدس منذ  يألساساالهدف كان و
  ).2010مارغليت، (
  

الهدف مـن   نأ أوضح حيث ،"تيدي كوليك"عربية لرئيس البلدية الشؤون ال مرشد" آمر تشاين" كان
 ،، بل وترحيلهمتوسعه، ومنع في هذه المدينة الوجود العربيمن  هو الحد التخطيط الحضري للقدس

السكان اإلسرائيليين مكن من ، والتركيز على نقل أكبر عدد ماإلسرائيليوالعمل على تكثيف الوجود 
لسيطرة على األراضي الكثيرة والعقارات في القدس تعود ملكيتها لفلسطينيين تم ا. إلى شرقي القدس

، ويقوم المخطط التمهيدي على أساس ديمغرافي يدعو 1948هاجر أصحابها إلى دول مجاورة سنة 
وأقليـة عربيـة    من المستوطنين اإلسرائيليين %70إسرائيلية في القدس تقدر بـ إلى زيادة أغلبية 

  .)2010، مارغليت( من السكان الفلسطينيين% 30تقدر بـ 
  
في  خدمات السكان في القدس على اإلسرائيلية بلديةال هاتصرف التي في المصروفات إحصائيةت مدقُ

 .، في القدس الغربية%88.8وتصرف ما تبقى من الميزانية % 11.72 وتقدر بـ القدس الشرقية
 من العـائالت % 67 يعيش. ية أكثر من القدس الشرقيةتهتم إسرائيل بالبنية التحتية في القدس الغرب
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من األطفال الفلسطينيين في القدس حيـاة الفقـر   % 67يعيش  .في القدس الشرقية تحت خط الفقر
ي القدس، األمر ف اإلسرائيليينمن % 29مقارنة بنسبة  ،ولم تعتنِ بلدية االحتالل باحتياجاتهم والكبت

أخذت القدس الغربية حصة األسـد مـن    .هذا يعكس الظلمو ،دالذي يظهر التمييز العنصري المتعم
احتمـاالت   ض عليه قيوداً بهدم المنازل مما زاد مـن كما تقيد البلدية حركة البناء وتفر. الميزانية

 %70وهذه اإلجراءات مقصودة لجعل الميزان الـديمغرافي بنسـبة    ،لفلسطينيينلالهجرة القسرية 
كل هذه اإلجراءات وفق تتخذ البلدية . الفلسطينيين للعرب% 30و ينلمستوطنين اإلسرائيليلصالح ا

 سـنة لعـرب  ازيادة إسرائيل  ع توقّت ،ب الخطر الديمغرافي الفلسطيني الداهمجنّتلت الخطط الجديدة 
يسبب القلق لإلسرائيليين  األمر الذي، %40نسبة ب زيادة اإلسرائيليين بالمقابلو %60 بنسبة 2020
عدد الرخص  التقليل من ،مثل سيأتي شرحها تناهض هذه الزيادة بإجراءات معقدة جعل إسرائيلمما 

وتعقيد لم الشمل ويوجـد   الفصل العنصري جداروبناء وسحب الهويات،  ،للسكان العرب في القدس
مارغليت، ( اإلسرائيلية رجل وامرأة ال يسجلون في السجالت الرسمية في وزارة الداخلية 20000
2006(.  

  
  :خطة ألون .1.3.2

  
سياسة الخطوة خطوة كـي ال   وتستخدم ،تعتبر هذه الخطة من خطط التوسع والتطويق في آن واحد

ضم وتعمل على عزل المناطق عن بعضها البعض . بين الفلسطينيين واإلسرائيليينتؤجج الصراع 
العمـل   قدم وزيـر . إلى إسرائيل مساحات شاسعة من األرض الفلسطينية في منطقة الغور وأريحا

أدرجت الخطة على جدول أعمال الحكومة التي لـم  . 1970 سنةخطته في تموز من   5يغال ألون
الوجـود  التقليل مـن   على أصر ألون في خطته .أزمة حكومية افتعالتبحثها خشية أن تؤدي إلى 

عاجالً اإلسرائيلي في المناطق العربية اآلهلة بالسكان في الضفة الغربية، وأضاف أن هذه المناطق 
يـق المنـاطق العربيـة    ، واعتقد ألون أن من الضروري تطوالفلسطينية أم آجالً ستُعاد إلى السيادة
المتواصلة على طول نهر األردن، ومن وجهة نظر استراتيجية اعتقد ألون  بالمستوطنات اإلسرائيلية

، غازيـت ( غربيـة في الضـفة ال آمنة أن العرب واليهود لن يعيشوا سوياً في منطقة مدنية مشتركة 
2001.(  

  
 إن المبدأ األساسي لخطته هو تحويل نهر األردن إلى حدود سياسية وأمنية إلسرائيل بواسطة ضـم 

كم من غور بيسان فـي   15 - 10يبلغ عرض هذا القطاع من . قطاع يقع على طول نهر األردن

                                                
 .قائد القطاع الجنوبي في إسرائيل ووزير الخارجية في حكومة رابين: يغال ألون 5
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، وقطاع ىاع بحده األدنالشمال حتى البحر الميت في الجنوب ويكون وجود الفلسطينيين في هذا القط
ويسـتخدم   ،البحر الميـت  -تحت السيادة العربية بعرض عدة كيلو مترات من شمال شارع القدس

لربط الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية مع الضفة الشرقية، وأما ما يتعلّق بجنوب الضـفة كـل   
صحراء الممتدة شرقي القدس أي ال "مدبار يهودا" ما تسميه إسرائيل منطقة الخليل، أو العكس جميع

التي ال يوجد فيها سكان تقريباً فتضم إلى إسرائيل، وربما تضـاف عـدة تغييـرات    والبحر الميت 
ألون " المنطقة التي رغب تبلغ  .إلى إسرائيل" غوش عتصيون" مستوطنة ضم: حدودية صغيرة مثل

طان في خطة ألون في تركيز االستي. 2.2يظهر شكل  .الضفة الغربيةمن مساحة  %30 بضمها" 
  .منطقة أريحا واألغوار

  
س نبض األردن بالموافقة على هذا لم يعبر ألون المواقف العربية عندما وضع هذه الخطة، ولم يجِ

المشروع، وتميزت الخطة بسرعة تنفيذها دون موافقة عربية مسبقة، وتحقيق المصالح اإلسرائيلية 
راتيجية، ولم تتطلب خطة ألون موافقةً رسمية من الحكومـة  وتفوقها من الناحيتين السياسية واإلست

لتنفيذها، بل إلى وضع خطة استيطانية حكومية دون التزام بخطة انتقالية تدعو إلى إقامة مستوطنات 
تعمل إسرائيل جاهدة على االستمرار في تنفيذ ما تبقّى من هذه الخطـة   .)2001، غازيت( معزولة

وضعت إسرائيل قيوداً على من يدخل الغور مثل قرية العوجـا  . ورعبر إجراءات تمارسها في الغ
. وتطرد السكان وتعتدي على األهالي وتضيق عليهم. وتصادر األراضي. في أريحا ومناطق أخرى

  .وهذا بدوره يؤكّد سياسة السيطرة وتكثيف االستيطان في هذه المناطق الممتدة
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  .خطة ألون: 2.2شكل 
  )  (http://www.google.com/imgres?imgurl :المصدر
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 :خطة شارون. 2.3.2
  

رئاسة اللجنة الوزارية العليا للشؤون  تولّى أرئيل شارون .استلمت كتلة الليكود السلطة في إسرائيل
أعلن  .ي األول عن مشاريع االستيطانمكّنه من أن يصبح المسؤول التنفيذ الذي األمراالستيطانية، 

شارون عن خطته التي وضعها لمدة عشرين عاماً الستيطان الضفة الغربية فـي مقابلـة تلفازيـة    
أن مشروع شارون تضـمن خطوطـاً رئيسـة     1981أورد أبو عرفة سنة  .9/9/1977بتاريخ 

يشمل الجناح الشرقي للضفة . الغربية من شمالها إلى جنوبها تفترض قطاعاً استيطانياً يقطع الضفة
إقامـة  تتمثّـل فـي    هدافالغربية بكامله تمتد منه قطاعات عرضية واسعة تستهدف تحقيق ثالثة أ

اتصال استيطاني مباشر بين القطاع الشرقي وإسرائيل كما حدث فـي اتصـال القـدس الغربيـة     
ـ من خالل مستوطنات رامات أشكول ومحاورها بمستوطنات القدس الشرقية ز االسـتيطان  ، وتركي

كما حدث فـي   وخاصة القدس اليهودي في الجوانب الغربية للمرتفعات الشمالية في الضفة الغربية
وهار أدار  هار شموئيل المستوطنات مثل السيطرة على سلسلة جبال القدس الغربية الشمالية، وإقامة

 جمعات العربية عن بعضهاعليها لتدعيم المنطقة اإلسرائيلية الساحلية والمكتظة بالسكان، وعزل الت
نتج عنها شرذمة القرى عن المدن وعزلها فـي جيتوهـات   ي إسرائيليةبقطاعات استيطانية  البعض
، أبـو عرفـة  (المستوطنات بطوقتها فصلها عن القدس و متو، وبير نباال بيت اكسا والجيب : مثل

1981.(  
  
يطان اليهودي في الجهة الشرقية مـن  التركيز على االستوتنفيذ هذه األهداف قيام بالتطرح الخطة  

طويـق  ة كبيرة مزودة بـالطرق وبـالخطط لت  معاليه أدوميم وإقامة ثالثة مراكز مدني :القدس مثل
 األمر الذي ،ز شارون على إقامة حلقة من المدن حول مدينة القدسيركّ. التجمعات السكنية العربية

ّمكالكبـرى فـي    اإلسرائيلية في القدسيمغرافيا زيادة الدو من السيطرة على األرض ـن إسرائيلي
التـي تصـل   العرب من البناء على جوانـب الطـرق    خطة شارون منعت .سنة 30 – 20زمن 

بقية المناطق إعادة إدارة إلى  إسرائيل تدعوو ،طرق األمنو اإلسرائيلية بعضها ببعض لمستوطناتا
  ).1981أبو عرفة، (ب خطوة أحادية الجانفي  المعزولة والتي لن تضم إلى إسرائيل

  
من أراضي الضفة الغربيـة  % 50من أكثر  األمر الواقع السيطرة الفعلية على أوجبونتيجة لذلك  

صـغيرة غيـر   " كانتونات"وضعت البنية التحتية لحشر التجمعات العربية داخل تسع  .وقطاع غزة
بـدأ  . هم ونموهم الطبيعيالقدس الشرقية باإلضافة إلى حصر الفلسطينيين ومنع امتداد ومنها معلنة

تحويل ما لم تستطع هذه المناطق استيعابه إلى خـارج  تم الفلسطينيون يتوسعون بصورة عمودية، و
  ).1981، أبو عرفة( الضفة الغربية في األردن، أو سيناء
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أسهمت هذه الخطة في تفعيل األحداث واالضطرابات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وخلقت جـواً  
وخنـق   ،وحققت األهداف اإلسرائيلية العنصرية كـالعزل  بشكل تدريجي، الستيطانلتطور ا مالئماً

وأثناء سيطرة الليكود في انتخابات سـنة  . واالستيالء على األراضي الفلسطينية التجمعات السكانية
رئيس دائرة االستيطان في الوكالة اليهودية خطة حكومية شاملة تم  6وضع متتياهو دروبلس 1977

تعديلها عدة مرات لالستيطان لتعزيز المستوطنات القائمة في الضفة الغربية بهدف خلـق وجـود   
 إلسـكان يهودي مدني لحماية أمن دولة إسرائيل حسب ادعاء واضعيها ولخلق بنية تحتية وتهيئتها 

 –يهودا والسامرة  -وذلك لتسهيل ضم ما يدعونه  1986 سنةحتى  مستوطن إسرائيلي 100000
ـُرمجت الخطة بناء على فلسفة الليكود ورئيسه . الًمستقب إلى بنـاء   تهدف الخطة مناحيم بيغنوقد ب

إعاقة التوصل إلى أي حل مع الفلسطينيين مع منحهم حكمـاً ذاتيـاً إداريـاً يتضـمن     ومستوطنات 
1981، أبو عرفة( عناصر للسيادة صالحيات مدنية للسكان فقط دون أي.(  

  
فـي الضـفة الغربيـة،    النشاطات االستيطانية و األعمال ي تلك الفترة إلىف 7انضم أرئيل شارون 

إن خطة ألون جاءت لتستجيب : حيث قال"  محاربة اإلرهاب"وأضاف فلسفة جديدة لالستيطان وهي 
للمخاطر اإلستراتيجية القادمة من الشرق، وأن خطة شارون رسمت لمحاربة اإلرهاب الفلسـطيني  

الدفاع عن كفار سابا من هجمات فلسطينية من  يجب أن يكون. طينية نفسهامن داخل المناطق الفلس
ططت كل منطقة ال يقطنهـا السـكان   سمت خرائط خَبناء على ذلك ر .قلقيلية وليس من مكان آخر

 1981حتى عام  ،الفلسطينيون العرب هي منطقة حيوية ألمن إسرائيل ويجب إقامة مستوطنة فيها
على مشارف القدس، عت المعسكرات القائمة وُأضيفت معسكرات جديدة سو. مستوطنة 64تم بناء 

شوارع في جميع أنحاء الضفة الغربية بلغ طولها  ت خطة شارون على شقِّباإلضافة إلى ذلك نص
لم يكن بناء المستوطنات اليهوديـة وفـق   . كيلو متراً حتى فترة حكم الليكود األولى 350أكثر من 

على طول الخـط األخضـر فـي     التاللم بناؤها بمنطق جيوسياسي أي فوق الخطة عشوائياً، بل ت
  .ةقع استراتيجياالضفة الغربية وسهولها، وفوق أحواض المياه، وفي المناطق التي تتميز بمو

  
شـكيل المسـتوطنات   بت إسـرائيل رجياً علـى حـدود دولـة    إذا كانت خطة ألون أحدثت طوقاً خا

وعززت فصل المدن الفلسطينية العربية عـن   ،ى أمن إسرائيلللحفاظ عل والمعسكرات اإلسرائيلية
 فـي القـدس   من المستوطنات َلتشكَّ جاءت لفرض طوق داخلي فإن خطة شارون، بعضها البعض

                                                
 1983سنة رئيس قسم االستيطان بالوكالة اليهودية :  متتياهو دروبلس 6
يهودي أشكنازي  انخرط في منظمة الهاجاناة وأصبح من السياسيين والعسكريين المخضرمين في إسرائيل شغل منصب :  أرئيل شارون 7

 وزراء رئـيس منصـب  شغل  1981-1977ووزير الزراعة اإلسرائيلية  ووزير الدفاع  في الفترة  رئيس اللجنة الوزارية العليا لالستيطان
 .دولة إسرائيل
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 ،لوصل المستوطنات والنسيج اإلسرائيلي مع بعضه البعض والشوارع الطولية والعرضية وااللتفافية
ينية، حيث حولتها إلى مناطق معزولة ومفصولة دون وجـود  كّل التجمعات العربية الفلسط وتحجيم

   ). 2002، الهندي( أي تواصل إقليمي بينها
  

   :2010خطة تطوير القدس الكبرى لسنة . 3.3.2
  

إسرائيل خطة  رسمتف، 1967سنة  من احتاللها قصيرةبدأ التفكير بالسيطرة على القدس بعد فترة 
. المجاالت كافة مل على كل االحتياجات والمتطلبات فيمركزية تهدف إلى جعل القدس عاصمة تشت

، ولكي تحقـق  في القدسللسكن  اإلسرائيليينمن أجل إغراء وضعت إسرائيل تسهيالت ومحفّزات 
أو مـنح   للموظفين، زيادة سنوات الخدمة أو الراتبعملت على األهداف االستيطانية والديمغرافية 

 االمتداد المعماريائتالف استيطاني يحيط بالقدس ليعيق  إضافة إلى إيجاد ،القروض غير المستردة
 طة التي عرفت باسـم خطـة تطـوير القـدس    متتياهو دروبلس الخُ يناقشلم  .فلسطينيالعربي ال

 وذلك في االجتماع التأسيسي لمجلس القدس 1984 /5/ 28إالّ في  2010الكبرى لسنة  اإلسرائيلية
الصهيوني في إسرائيل ودائرة االسـتيطان فـي المنظمـة     الكبرى الذي نظّمه المجلس اإلسرائيلية
  ).1986عايد، ( الصهيونية

  
القدس يهدف إلى وصل المستوطنات ب يتعلّق  أما ما متتياهو دروبلس مخططاً رئيساً لالستيطان قدم 

مع  بعضها البعض دون انقطاع وبناء مستوطنات جديدة في المناطق االستراتيجية لكـي تـزدحم   
بشكل مكثف، وكي تعمل على تشبيك النسيج االستيطاني بإضافة مستوطنات جديدة لكـي  بالسكان 

فـي   أعلنت وزارة البناء واإلسكان عن خطتها. تندمج مع مستوطنات أساسية لتكوين المدن الكبرى
م إلى ثـالث  قستُ 2مك 15ة يبلغ نصف قطرها مدن استيطانية جديدة حول القدس في دائر 10 إقامة

تـل  " هـار هتسـوفيم  "وما تطلق عليه إسرائيل الخان األحمر منطقة  ين معاليه أدوميممناطق ما ب
ومنطقة بيت لحم أما دائرة االسـتيطان   ،جفعات زئيفمستوطنة المشارف، ومنطقة النبي صموئيل 

  ).1986عايد، (مستوطنات من نوع أصغر 10أكثر من  ستقوم ببناء
  

عن خطة الحقيقة  كشفتالصحف اإلسرائيلية  لكن، السريةب االستيطانية تميزت المشاريع والنشاطات
نيسـان  شـهر  بالمزيد من المستوطنات منـذ   ة إسرائيل لتطويقهانيأوضحت عن و ،القدستطوير 
 إقامة مرة التطوير للمستوطنات في يهودا والسا تتضمن خطة ،أي حين نشر الخطة الرئيسة 1983
على األراضي  التطور العمراني الفلسطيني امين لمنعمستوطنة جديدة في منطقة القدس خالل ع 15

تربط المستوطنات مـع بعضـها   ت الخطة مشروعاً للطرق المركزية كي وضع .المحيطة بالقدس
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 القـدس  مدينةتمت أعمال البناء في شمال  .تقديم الخدمات تعمل علىالبعض وتسهل المواصالت و
وب ومن هناك إلى مستوطنتي ريمونيم وبسغوت من حي التلة الفرنسية حتى مستوطنة نفي يعقبدءاً 

وتقام  ،القدس من الجهة الشمالية الغربية مستوطنات تطوقستقام  .اللتين تقعان شرق رام اهللا والبيرة
تقام و، من الجهة الشرقيةق القدس مستوطنات تطوق الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة مستوطنات تطو

أي بـؤر اسـتيطانية والبـاقي    ) مأحازيم(لجديدة على شكل سيقام جزء من المستوطنات ا. القدس
وسيتم تحويل المأحازيم إلى مسـتوطنات   .بلدات مدينيةأو  )تشوفوت(مستوطنات مجتمعية وقروية 

متسـبيه   :مثـل مدنية بعد أن تتدعم في المنطقة وسينطبق الشرط نفسه على المستوطنات القرويـة  
عايـد،  ( لهـا  دعوفق المخطط الذي ُأظم هذه المستوطنات معأقامت إسرائيل  .يريحو وكفار أدوميم

1986.(  
  
ثالث مناطق ستكون المنطقة التي تركيز طلب االستيطان على   8الخطة متتياهو دروبلس معدع توقّ

ومعاليـه   راموت مستوطنة :مثلمن مركز مدينة القدس  ألنّها تبعد مسافة قريبة تتمتع بإقبال شديد
 عند االنطالق أطول يمكن قطع مسافةل فإن المنطقتين األخريين أبعد عن المدينة وفي المقاب. أدوميم

وستكون االسـتثمارات العامـة   . مستوطنة جفعات زئيف وكوخاف يعقوب :مثل من مركز المدينة
لكن سيشارك أيضاً في تحمل عبء النفقات عدد من مسـتثمري القطـاع    ،مزدهرة في هذه المواقع

الموافقـة   باسم دائرة االستيطان في المنظمة الصهيونية زئيف بن يوسف رفض المتحدث. الخاص
ز على تطوير القدس لتصبح على هذه التفاصيل من الخطة غير أنّه أشار إلى أن خطة دروبلس تركّ

يهدف إلى ضمان توفير حزام واسع جداً للقدس، وضمان عـدم تحـول العاصـمة     .مدينة حضرية
  . الموحدة إلى مدينة حدودية

  
الفلسطيني مناإلسرائيليين دروبلس  حذّر األمر الذي حول القدسن يتطورون معمارياً وسكانياً يأن ،

 العرب نحو لسرعة نمووذلك  ،الشمالية والجنوبية والشرقية والغربيةيهدد بخنق المدينة من جهاتها 
ملكيتهـا  تعـود   "حسب مفهومه مناطق خالية يحجزونألف عربي من قرى الضفة  150 - 100
 أوضح أن هدف الخطة الجديدة األساسي. ماالً وبيت لحم جنوباًتقع بين بير زيت ورام اهللا ش "ةللدول
 العدد يزيد. سنةً 25الكبرى خالل  اإلسرائيلية في منطقة القدس اإلسرائيليينعدد السكان  تكثيفهو 
يـق تطـوير   وذلك عن طرمستوطن إسرائيلي،  750000مستوطن إسرائيلي إلى  330000من 

استيطان المنطقة الممتدة من مستوطنة بيت إيل شماالً إلى غوش عتصيون جنوباً ومـن مفسـيرت   
وأضاف أن عدد اليهود والعرب في القدس وضواحيها متساوٍ  ،تسيون غرباً إلى متسبيه يريحو شرقاً

                                                
 .في إسرائيل يمثل جناح الليكود : متتياهو دروبلس8 
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تطبق الخطة  إذا لم سنةلمصلحة العرب بعد عشرين  الديمغرافي لكن يخشى أن يختل التوازن. اآلن
  .)1986عايد، ( على الهجرة فلسطينيونالُأجبر و
  

مجالها في هذه الخطة  أخذتو تشكيل القدس الحالية السابقة والتوجيهات المخططات تمخّض عنلذا 
على  طويمكن مشاهدة هذه المستوطنات التي أدرجتها الخط االمستوطنات التي خطط لها سابقاً،بناء 

القدس اإلسـرائيلية   3.2شكل  يظهر .أعداد كبيرة من السكان اإلسرائيليينويسكنها  ،األرض حالياً
بعـد  الفلسـطينية   في مدينة القـدس خطة دروبلس داخل األراضي و خطة شارونوتأثير  الكبرى

ويرتبط بكامب ديفيد  2000" يوليو"والوضع النهائي لكامب ديفيد  ،الزمنيوامتدادها ، اإلعالن عنها
  .2000الكبرى في كامب ديفيد سنة  القدس اإلسرائيليةل منطقة ألنّه اقترحت إسرائي
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   .القدس اإلسرائيلية الكبرى: 3.2شكل 
  ).PASSIA ،2009(: المصدر
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  ويد مدينة القدسالمراحل التدريجية لته 4.2
  

مـن األراضـي    2كـم  70ضمت إسرائيل  1967بعد احتالل األراضي الفلسطينية في حرب سنة 
 علىعملت بلدية االحتالل . حدود بلدية القدس اإلسرائيلية محيطة بالقدس وأدخلتها فيالفلسطينية ال

ُأخضعت المنطقة . على توحيد مدينة القدس الفلسطينية في القدس، وعملت االستيالء على األراضي
 هـدفت . ينلفلسطينيالجغرافي والسكّاني لالمضمومة لسياسة أيدلوجية عرقية للسيطرة على الحيزين 

في مدينة القدس واستغالل مخزونهـا   الفلسطينية إلى تطويق األحياء العربية إسرائيل بهذا اإلجراء
 من األراضي لبناء مستوطنات يهودية من أجل تحقيق أغلبية يهودية بين شـطري مدينـة القـدس   

 األمر الذي حجم التوسـع العربـي   ،1980واإلعالن عنها كعاصمة أبدية إلسرائيل، وتم هذا سنة 
في القدس لكـي   اإلسرائيليةبلدية ال أعداد السكّان المقدسيين داخل حدود حددالفلسطيني في القدس و

استعملت إسـرائيل  . واستغاللها إلقامة المستوطنات اإلسرائيلية ،يجردوا الفلسطينيين من أراضيهم
المنشآت فـي  التخطيط الحضري كأداة لفرض قيود على الفلسطينيين في القدس لمنع تطور البناء و

ولتطوير االسـتيطان والسـيطرة علـى الجغرافيـا      ،المناطق الفلسطينية داخل حدود بلدية القدس
خريطة األراضي المصادرة بعـد   4.2يظهر شكل  ). 2009يوسف، (  بشكل واسع والديمغرافيا

  .1967سنة 
  

إسـرائيل   استخدم اإلسرائيليون في مصادرتهم لألرض الفلسطينية سياسة التدريج، وقد خصصـت 
ألرض القدس أيدلوجيا خاصة للسيطرة عليها، ونفذ االحتالل تهويد مدينة القدس عبر مراحل دون 
إحباط أو ملل وعلى فترات زمنية طويلة، واستخدم في ذلك سياسة التخويف والمصـادرة والهـدم   

سـة أن  صنفت الدراسة تهويد المدينة ضمن أربع مراحل زمنية اعتبرت الدرا. وبناء المستوطنات
تآصرت هذه المراحل مع المخططات التوجيهية االستيطانية ونتج عنها . هذه المراحل تتّسم بالتنظيم

عامـة والبـؤر   المشاريع متنوعة في القدس القديمة وحولها حيث أقيمت المستوطنات، والحـدائق  
  .االستيطانية
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  .مصادرة األراضي في القدس 4.2: شكل
  .)2012لعربية، جمعية الدراسات ا: (المصدر
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في القدس  لتعزيز االستيطانومنهم ألون وشارون . اقترحت القيادة اإلسرائيلية أفكاراً في التخطيط 
واالستيالء على  ،تشكّل باإلحاطة وفرض األطواق من أجل  تقليل السكان العرب في المدينةي ذيوال

والمؤسسـات   والعسـكرية  يـة األراضي ليسهل السيطرة على مدينة القدس، حيث أن اإلدارة المدن
يعملـون   ،إلعاد :وزارة اإلسكان والداخلية ودائرة أراضي إسرائيل والشركات مثل :الحكومية مثل

بجد وبتعاون وبروح فريق واحد إلنجاز الهدف الكبير وهو جعل القدس عاصمة للدولة اإلسرائيلية 
  :عبر مراحل تلخصت في اآلتية

  
بعد احتالل القدس تم تعيين لجنة برئاسة نائب  :1970 - 1967ة سن مرحلة االحتالل األولى: أوالً

ـ    أعضاءوزير الداخلية و طق اممثلين عن دائرة التخطيط والجيش اإلسرائيلي لترسـيم حـدود المن
، حيـث  1967سـنة   القدس إسرائيُل تْضم. المنوي ضمها إلسرائيل وتوحيدها مع القدس الغربية

كانت ضمن حدود أمانة القدس، وبعـد   2كم 6منها  2كم 70ليون تقدر المساحة التي ضمها اإلسرائي
ت بناء مض .هذه المناطق مرسوم أنظمة السلطة والقضاء حدد. موسعةالضم أصبحت حدود البلدية 

حافظت . عاة المناطق الحدودية الدفاعيةأمنية واستراتيجية كالسيطرة على التالل ومرا دراسة على
لحصول على أغلبية يهوديـة فـي   ل ؛هذه المناطق المضمومةفي مغرافي إسرائيل على التوازن الدي

أبوديس : استثنوا من الضم الضواحي المزدحمة بالسكان مثل. القدس وعدد قليل من السكان العرب
1999، حلبي( زلت عن القدس والعيزرية وع.(  

  
  أعطى وزيـر الماليـة  . اللبنة األساسية قامت بتشكيللمراحل ألنّها من أخطر ا هذه المرحلة تعتبر

. مربع تحت بند استمالك للمصلحة العامة دونماً 12280أمراً بمصادرة  1970سنة  9بنحاس سابير
 وهدمت إسرائيل ،للمراحل األخرى وكان الفاصل في السيطرة على القدس مهد هذا اإلجراء الطريقَ

هذه المرحلة مسـتوطنة   فيُأقيمت . 11/6/1967 - 10بتاريخ  حي المغاربة :األحياء مثلبعض 
علـى   1968على أراضي لفتا والشيخ جراح وجفعات همفتـار سـنة    1968رامات أشكول سنة 

على أراضـي بيـت حنينـا     1970أراضي لفتا وتل الذخيرة ومستوطنة عطاروت الصناعية سنة 
 .)2005عناب، (على أراضي قرية الخضر  1967سنة  ر عتصيوناوكفوقلنديا والرام وبير نباال 
 .ووضع ترتيبات للتنظيم والبناء في القـدس أراضي القدس من  2مك 70تميزت هذه المرحلة بضم 

، وفرزهـا ضـمن   علـى األراضـي  الستيالء لمهدت المرحلة األولى بإجراءاتها للمرحلة الثانية 
  .مخططات تقيد الوجود العربي وتقلّصه في المناطق المصادرة

  
                                                

وقد وكلت اليـه وزارة الماليـة    1974زعيم إسرائيلي عالم بالشؤون السياسية والحزبية وأحد المختصين في المجال االقتصادي منذ عام 9
 .ووزير الصناعة والتجارة أطلق عليه المدير العام للدولة
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المستوطنين عت الحكومات اإلسرائيلية في هذه الفترة  شج :1976 - 1971ة المرحلة الثاني: ثانياً
أقامـت  و ،توسـيع المسـتوطنات القائمـة    تم). 1979قضية القدس، (بناء مستوطنات جديدة على 

اخترقـت األحيـاء العربيـة بـالبؤر      .أحياء داخل القدس نفسـها  إسرائيل أنشأتو ،المستوطنات 
جاال  على أراضي بيت 1971جيلو سنة  مستوطنة رائيلإس أقامت :على سبيل المثال، االستيطانية
مسـتوطنة  على أراضي بيت حنينا وحزمـا، و  1972نفي يعقوب سنة   ومستوطنة، وبيت صفافا
على أراضي  1973ومستوطنة معالوت دفنا سنة  ،على أراضي لفتا وشعفاط 1973سنهدريا سنة 

ومستوطنة بيت حنينا وبيت اكسا على أراضي  1973ومستوطنة راموت سنة  لفتا والشيخ جراح 
 1974ومستوطنة ميشور أدوميم سـنة   على أراضي جبل المكبر وصورباهر 1973تلبيوت سنة 

ة علـى أراضـي أبـو ديـس     المقام 1975ومستوطنة معاليه أدوميم سنة  ،على أراضي أبو ديس
الفتـرة   تلكفي . طنات القائمةعلى توسيع المستو عملت. 1976هار جيلو ، ومستوطنة والعيزرية

سـنة   وضعت إسرائيل خطة لمضاعفة عدد اإلسرائيليين في مدينة القدس حتى يصل مـع انتهـاء  
أقامت المستوطنات التي تستكمل الطوق وتعزل القدس عن مـدن  . إسرائيلي 900000إلى  1980

2005، عناب( ل المدن وضواحيها إلى كانتوناتالضفة وتحو(.  
  
اسـتمرت  . لتوازي مع المرحلة األولى وامتد لخـدمتها وإتمامهـا  تم تكثيف االستيطان وتركيزه با 

الذي حث على استيعاب  10إسرائيل في تكثيف األحياء وهو ما تناسب مع تصريحات شمعون بيرز
اإلسرائيليين القادمين للسكن في فلسطين كي يشجع الهجرة اليهودية ويحقق األهـداف الديمغرافيـة   

السـيطرة  بتميزت هذه المرحلـة   .)ت .صامد االقتصادي، د(ة واالجتماعية والمطامح االستيطاني
أخذت تتوغل في األراضي العربية وتتسع وتأخذ أبعاداً بمحاذاة المسـتوطنات  . والنفوذ االستيطاني

. بمحاذاة مستوطنة رمات أشـكول  تجمع مستوطنات أقامت إسرائيل .التي بنيت في المرحلة األولى
، ه القرى ووضع عليها قيـوداً هذ تطويق إلى  ىأد وبهذا ،لفلسطينيةا القرى العربيةتحيط بأصبحت 

  .تهيئة األرض لبدء المرحلة الثالثةمنها بإجراءات  عدد السكان دحدو
  

انتخابات الكنيسـت   بعدفي هذه الفترة استلم الليكود الحكم  :1990 - 1977 المرحلة الثالثة: ثالثاً
يالء على أقامته حكومة العمل في مجال االستيطان واالست واستكملت ما 1977ر سنة اإلسرائيلي أيا

تم توسيع المستوطنات القائمة وشجعت الحكومات اإلسرائيلية التي قادها . األرض بمختلف الوسائل

                                                
سرائيلي أخذ منصب وزير للخارجية، ورئيس وزراء دولة إسرائيل أكثر من مرة والرئيس التاسع لدولـة  عمل ضابطاً لجهاز الموساد اإل 10

 .2007إسرائيل عام 
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مت إسـرائيل  دع). 1979قضية القدس، (في هذه الفترة بناء مستوطنات جديدة تم . 11مناحيم بيغن
 وعملت على ضم التجمعات االستيطانية في مراكز كبيرة  ،كبيرة في هذه المرحلة المستوطنات بكتل

في تأسيس تجمع جفعون فـي   إسرائيل باشرت .وكثّفتها لتتسع إلى عشرات اآلالف من المستوطنين
 شرعت في تنفيـذ مخططـات البنيـة التحتيـة للقـدس      .1978الشمال الغربي لمدينة القدس سنة 

استمرت هـذه   .بعة للضفة الغربية، وأقامت فيها المستوطناتالكبرى في األراضي التا اإلسرائيلية
شهدت هذه الفترة أكبر نسبة مصادرة لألراضـي   .في أوائل الثمانينات يضاالمرحلة بمصادرة األر

بتـاريخ  اإلسـرائيلي  سـن البرلمـان   والذي عزز هذه اإلجـراءات   ،وازدياد للسكان اإلسرائيليين
"  كوهينغوئيال"كانت . جديداً ُأدرج في قائمة القوانين األساسية بشكل استثنائي قانوناً 30/7/1980

قدمت مشروع القانون هذا للبرلمان اإلسرائيلي للمصـادقة عليـه فـُأقر     عضو الكنيست السابقة قد
عضواً، ويهدف القانون إلى منع أية حكومة إسرائيلية من  120صوتاً من أصل  69القانون بأكثرية 

  ). 2002 وآخرون، أبو جابر،(اإلسرائيلية على القدس السيادة  ألي اتفاق يمس التوصل
  

ـ   أن :القانون األساس من نصت المادة األولى ل وفقـاً  رائيالقدس الكاملة الموحدة هي عاصـمة إس
يتميز القانون األساس بمرتبة أفضل من القـانون العـادي ومـن     .للقانون الدستوري في إسرائيل
ألساسية جزءاً من الدستور في المستقبل، هذا يؤكد نوايـا إسـرائيل   المفروض أن تصبح القوانين ا

عاصمتها، استنكرت الدول هذا القانون وصدر قرار  من جزء ال يتجزأهي باعتبار القدس الشرقية 
 التشـريعية  واألعمال جميع اإلجراءات وجاء فيه أن 20/8/1980بتاريخ  478مجلس األمن رقم 

  ).2006، حلبي(رائيل باطلة الستهدافها القدس وتغيير معالمها واإلدارية التي اتخذتها إس
  

وفي أواخـر   على أراضي الجيب وبيت اجزا 1977أقامت إسرائيل مستوطنة جفعات زئيف سنة 
وأقامت إسرائيل كفار أدوميم  دونم لتوسيع المستوطنة، 500وصودرت  1979تشرين الثاني سنة 

وقامت إسرائيل بوضع سياج علـى   ديس والعيزرية في شرقي القدس على أراضي أبو 1979سنة 
دونم من األراضي الزراعية لقرية عناتا في الشمال الشرقي لمدينة القدس لتجعل هذه  4500مساحة 

علـى   1980وأقامت إسرائيل مستوطنة علمون سنة  األراضي جزءاً من مستوطنة معاليه أدوميم،
على أراضي أرطـاس والخضـر    1982ت سنة وأقامت إسرائيل بيتار عيلي أرضي عناتا وحزما،

على أراضي جبع، وأقامـت   1983جنوب القدس، وأقامت إسرائيل مستوطنة جفعات بنيامين سنة 
 سنة آذارصادرت إسرائيل في و على أراضي بدو وقطنة 1985إسرائيل مستوطنة هار أدار سنة 

في شمال القدس إلقامـة   دونم من أراضي قريتي بيت حنينا وحزما 4400في عهد الليكود  1980
                                                

أسس منظمة األرجون اإلرهابية انتخب فـي الكنيسـت    1942ش البولندي هاجر إلى فلسطين سنة ييهودي درس القانون وتدرب في الج 11
 .1977ل سنة كان الرئيس السادس إلسرائي 1949سنة 
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لى أراضي بيت حنينا وشعفاط ع 1987وبسغات عومر سنة ، 1985سنة  بسغات زئيفمستوطنة 
  .)2005عناب، ( وعناتا

  
شكّلت هذه المستوطنات طوقاً من الجهة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية لمدينة القدس والجهـة   

القدس، وازدياد نسبة  في طرة على أكبر نسبة أراضيالمرحلة بالسيهذه تميزت  .الجنوبية والشرقية
علـى  . السكان ووضع القانون األساس الذي أسهم في امتداد العمران والبناء اإلسرائيلي في القدس

اعتبار أنها ستكون العاصمة لدولة إسرائيل، وكشفت حقيقة النوايا العنصرية اإلسـرائيلية بـالتحكّم   
يؤكّد هذا القول إجماع أغلـب أعضـاء البرلمـان    . ي القدسرف واحد فاإلداري والسياسي من ط

مراحـل  سـنوات   5.2يظهر شكل  .وقيادة المتطرفين لدولة إسرائيل ،اإلسرائيلي على هذا القانون
  .وكّل مستوطنات مرحلة ميزت بلون على الخريطةالتهويد 

  

   
  .مراحل االستيطان: 5.2شكل 

  .)2012جمعية الدراسات العربية، : (المصدر
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مـن   شهدت هذه الفترة الهجرة اليهودية إلى فلسـطين  :2010-1990في المرحلة الرابعة : رابعاً

 – 1990حيث بلغ عدد المستوطنين المهاجرين فـي الفتـرة    ،جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق
أقامـت إسـرائيل   مسـتوطناً،   37697مستوطناً توجه منهم إلى القدس  510635ي حوال 1993

 1850على مصـادرة  1991 سنة وزير المالية اسحق مودعاي صادقو 1991دشاه سنةجفعون ح
أقامت إسرائيل سنة . دونم من أراضي مدينة بيت ساحور وقرية أم طوبا إلقامة مستوطنة هارحوماه

عنـاب،  ( وحـدة سـكنية   6500مستوطنة هار حوما على جبل أبو غنيم، وبنت أكثر من  1995
جفعات همتوس ، وأقامت ريختس شعفاط  1992قامت إسرائيل سنة َأ :على سبيل المثال ).2005
أضافت إسـرائيل آالف الوحـدات السـكنية    . على أراضي شعفاط من الجهة الغربية 1994سنة 

وخاصة في مستوطنات القدس القائمة في المراحل السابقة منها، راموت وبسغات زئيـف، وجيلـو   
   .ي االستيالء على األرض حتى اآلنال تزال إسرائيل جارية ف). 1994التفكجي، (
 

أقامت إسرائيل في هذه المرحلة البنية التحتية من طرق التفافية وشبكات الكهرباء وأنابيـب الميـاه   
لبناء العديد من المشاريع االستيطانية، وأضافت الوحدات السكنية إلى المستوطنات، وعملت علـى  

عزلت إسرائيل األحياء العربيـة أبـو   . العنصريتوسيعها وأحكمت هذه العملية ببناء جدار الفصل 
ديس والعيزرية والرام عن حدود القدس، وعملت علـى تغييـر التـوازن الـديمغرافي لصـالح      

  . اإلسرائيليين بزيادة عدد السكان اليهود والحد من عدد السكان العرب
  

آالف الوحـدات   فترة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فـي إضـافة   استغلت إسرائيل
تبعها خطوات مشابهة في القرى والمدن المحيطة بالقدس من طـرف  . السكنية لتوسيع المستوطنات

خالل هذه الفترة على تغييـر أسـماء الشـوارع     إسرائيل  تالمتطرفة، وعمل اإلسرائيليةالجماعات 
وكذلك ) ال هحسديممجد(وبوابات القدس وأحيائها بقصد تهويدها فأسموا برج اللقلق باالسم العبري 

تمهيـداً   األسـماء وغيرهـا مـن   ) شوق هتسفعيم(وسوق الدباغة ) شوق هابشميم(سوق العطارين 
من سحب الهويات إضافة إلـى هـدم    هذه المرحلةكثف االحتالل اإلسرائيلي في  .للسيطرة عليها

يشـاهد   .رائيليةداخل حدود البلدية اإلس المقدسية في األحياء الفلسطينية وخاصة المنشآتو المباني
المراقب تزايداً واضحاً في تركيز االحتالل على مالحقة وطرد اإلنسان الفلسطيني مـن العقـارات   

ويبدو ذلك بوضوح من خالل التركيز علـى سـحب الهويـات، وهجمـات      ،والمنشآت في المدينة
ان والبلـدة  سـلو  : عقارات داخل األحياء الفلسطينية مثلالو يراضاألالمستوطنين واستيالئهم على 
 ،تميزت هذه المرحلة باستكمال المراحل السابقة واالمتداد العمراني. القديمة والطور والشيخ جراح

تآلفت مع المخططات التوجيهية للوصول . بشكل وثيق  لتدريجية والتهويديةوترابطت مع المراحل ا
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نة القـدس لتعمـل علـى    االستيطانية التي أحاطت بمديألطواق إلى مرحلة النضج في توليد فكرة ا
األمر الذي أسهم في تغيير وتقطيع أوصـال   ،الديمغرافيالجغرافي والتحكم والسيطرة على الواقع 

الرام وبير نبـاال   في تجمعات السكن :النسيج الفلسطيني، وإيجاد المعازل الفلسطينية في القدس مثل
النسـيج العمرانـي وتقطيـع     مةشرذ كان نتيجتهاناتا وحزما، وأبو ديس والعيزرية، والعيسوية وع

   .في مدينة القدس الحضري التواصل
                       

  الخالصة 5.2
  

. ومـروراً بـاالحتالل اإلسـرائيلي    مرت القدس بتطورات سريعة منذ دخول االنتداب البريطاني
غييرات ومع وجود االنتداب حدثت ت ،اكتسبت تعريفات مختلفة من حيث المساحة واالتساع العمراني

بدأت المخططات اإلسرائيلية التـي  . وحدثت تحسينات على التخطيط الحضري في المدينة .جذرية
طرح العديد من المخططات اإلسرائيلية التي ال يزال تأثيرها إلـى  و 1948قسمت المدينة من سنة 

شف من جبل المكبر، حيث ك 2009دونماً سنة  550صادر االحتالل  ،كمخطط جبل المكبر .اليوم
رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد لالستيالء على أرض 

  .فاروق في جبل المكبر في القدسفلسطينية في منطقة حي  ال
  
تم إيداع مخطط هيكلي جديد يقضي بتحويل عشرات الدونمات إلى أحراش وغابات منـع البنـاء    

مخطط يدخل  في إطار المحاوالت اإلسـرائيلية للسـيطرة علـى    وأكد أحمد الرويضي أن ال. فيها
األراضي والعقارات في القدس وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها في الشيخ جراح ووادي الجوز، 

الفلسطينيين ألنّه مقدم من دائرة أراضي إسرائيل، وصندوقها  وسلوان، وجبل المكبر، وأقلق المخططُ
  ).، أيلول2009أبو خضير، (دونماً  550ويسيطر على   10188يحمل رقم   )كيرين كيمت(
  

وتنفيذ مراحل التهويد أن تفرض بتطبيق المخططات العامة والقطرية والمحلية،  استطاعت إسرائيل
كما يحـيط  بالمستوطنات وأحاطتها  .سكّاناًفيها أرضاً و تمتحكّ. األمر الواقع بالسيطرة على القدس

واألمـالك   األراضي والديمغرافيا مآربها التي تتمثل في مصادرة رائيلحقّقت إس. السوار بالمعصم
وعملت على تسهيل  ،إسرائيل النشاط المعماري واالمتداد السكاني لدى الفلسطينيين أعاقت. العربية

الخدمات لإلسرائيليين من مواصالت وبنية تحتية، إضافة إلى إجهاض كّل النشاطات الفلسطينية في 
في مصادرة األراضي والتضييق على الفلسطينيين  كأداة ، وقد حققت الخطط نجاحاًالقدس لتهويدها

لكنها لم تنجح في جلب السكان وتوزيعهم في هذه المستوطنات كـي تحقـق    ،وحشرهم في أقفاص
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، حيث ارتفعت أعداد المستوطنين في المستوطنات ولكنها ليست كالعـدد  له خططلمالعدد المطلوب ا
وضعت مجموعة مـن القـوانين    رائيل في جلب اليهود إلى القدسحتى تنجح إس. والمتوقع المرجو
 في يدرسه الفصل الثالث وعملت على تجاوز القانون الدولي وهذا ما ،استراتيجية ديمغرافية واتبعت

  .هذه الدراسة
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  دور القوانين واستراتيجيات التهويد الجغرافي والديمغرافي. 3
  

أسهمت اإلدارة . لتهويد المدينة األساليب والوسائل إسرائيل تاستخدم 1967بعد احتالل القدس سنة 
فعلـت   .استولت على األراضي. ائيليةفي نجاح المخططات واألهداف اإلسر اإلسرائيلية وتنظيمها

" . ألراضي الفلسـطينية ل المتبقي مخزوناللسيطرة على ل ستخدمتُ كيالتي سنتها  القوانين إسرائيل
لجعل األغلبيـة   %30ينيين في القدس بنسبة أقل من عدد السكان الفلسط الحد منعملت بجِد على 

 .تكثيف االستيطان في القـدس  على رائيلإس تعمل .)2006مارغليت، " (%70بنسبة اإلسرائيلية 
سياسة تطبيق قانون التخطيط والبناء من خالل  لهذا استخدمت استراتيجية مزدوجة تتحكّم بالجغرافيا

 ع الجغرافي لألحياء والتجمعات العربيةاألمر الذي يقلّل من فرص التوس ،قانون المناطق الخضراءو
  .رافيا الفلسطينيةوبالتالي يؤثّر على الديمغ الفلسطينية،

  
الحيـاة فـي    مركزقانون من خالل  الديمغرافيا الفلسطينية في مدينة القدسجانب تتحكّم إسرائيل ب

من خالل سياسة سحب الهويـات   ي القدستواجد السكان الديمغرافي فل يجري غربلة دائمة .القدس
األمر الذي  ،نية للنمو والتكاثرالفلسطي اإلسرائيلية االحتياجات بهذا لم تحترم المخططاتُ. المستمرة

وقانون  كما تأتي مخططات األحياء .أدى إلى فوضى نسبية ودرجة عالية من البناء بدون ترخيص
والبناء التي تعمل على تعقيد الحصول على تراخيص البناء لتعمل على الحد من فـرص   التخطيط

وبهذا يشكّل التالعب باإلسكان  ،المنظّم اإلسكان واالستفادة من طاقة األحياء العربية على االستيعاب
   .سياسة ديمغرافية وجغرافية في آن واحد

  
 فـرض . تكاليفـه  تقوم إسـرائيل برفـع  تعقيد إجراءاته و البناء الحصول على ترخيصمن  لتقليلل

 عـدت والتقارير التي ُأ اإلحصائياتبعض يدرس هذا الفصل  .المنازلالغرامات العالية على سكان 
من  47/ تشير المادة" .النتهاكاتهذه انظرة القانون اإلنساني الدولي ل إضافة إلى  وضوعهذا الم في

. االتفاقية على أن القوى المحتلة ال يجب أن تقوم بأي تغيير على الممتلكات في األراضي المحتلـة 
 يتعارض إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة مع أحكام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة   

حمـدي، يوليـو،   (" التي تحظر قيام قوات االحتالل بنقل مواطنيها إلى األرض المحتلة 49/ المادة
تقسم الدراسة القوانين إلى قسمين قوانين جغرافية وتشمل السيطرة على األرض  ).193، ص2002

 حيـاة، قانون مركز ال :وقوانين ديمغرافية مثل ،وقانون التخطيط والبناء وقانون المناطق الخضراء
دى إلى ظهور االنتهاكات اإلسـرائيلية للقـانون   لجنسية والدخول إلى إسرائيل مما أوقانون مؤقّت ا

  .الدولي وحقوق اإلنسان
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   تهويد األرض قوانين 1.3
  
لالستيالء على ربع األرض في  تدريجياً التي استعملتهامن قوانين األراضي  مجموعةت إسرائيل سنّ

 والقانون أم أصدرت إسرائيل. أداة رئيسة لتحقيق هذه األهداف نالقواني تشرقي القدس كان
تم تعديل هذا القانون أكثر من مرة حتى صدر تحت اسم قانون التنظيمات  .1950لسنة الغائبين 

، ونص على اعتبار سكان القدس الشرقية غائبين 1970لسنة "  نص موحد"القانونية واإلدارية 
القدس الشرقية وضواحيها التي : وتعني تلك المنطقة ،لمنطقة فقطبالنسبة للحال الكائن في تلك ا

ضمت إلى إسرائيل، وحتى ال يشمل تطبيق القانون األماكن المقدسة في القدس الشرقية وتحويلها 
ة داخل المنطقة إلى القيم على أموال الغائبين وهو ما حصل بالنسبة إلى األموال والممتلكات الوقفي

 ا يسري قانون أموالنصت المادة الثانية من قانون التنظيمات اإلدارية على ألّ، 1948المحتلة سنة 
ت إسرائيل لنفسها شرع .)1981جريس،( الغائبين على األماكن المقدسة التي ضمت إلى إسرائيل

عربي كان  ر المنقولة لكل مواطن فلسطيني أووضع اليد على جميع هذه األمالك المنقولة وغي
 من خالله باالستيالء على تمكّنت إسرائيل. 29/11/1947ق المحتلة وغادرها بعد يسكن المناط

 هودتووالذين كانوا يشاركونهم في اإلقامة من العرب  المقدسيين جميع أمالك الالجئين الفلسطينيين
   ).1970، الخطيب(األراضي وتوسعت في المناطق  إسرائيل

  
خرجوا من  نالذي يطرة اإلسرائيلية إالّ على الغائبينلم يساعد هذا القانون وحده في تبرير الس

  1943بقانون االستمالك للمصلحة العامة لسنة  استعانتيل في الحاضرين كي تتحكم إسرائ .القدس
في عهد االنتداب هذا القانون  ضع و .األمالك العربية في القدس الشرقية وضواحيهالالستيالء على 
. إسرائيل بعد االحتالل وقد استخدمته 1947و 1946ي ه لسنتجريت له تعديالتالبريطاني وُأ

ُأعطيت صالحيات المصادرة في إسرائيل وفقاً لهذه القوانين لبعض من الوزراء منهم وزير المالية، 
طوير، ووزير التربية والتعليم، ووزير الزراعة، ووزير الداخلية، ووزير المواصالت، ووزير الت

عط لم ي .1943االستمالك للمصلحة العامة لسنة  قدس على أمرجرت معظم المصادرات في الو
، فأعطيت له في السابق تفسيرات مختلفة حتى "مصلحة عامة"القانون تعريفاً في السابق الصطالح 

لعالغرض العام يعني الحاجة التي يحددها وزير المالية كغرض عام،  1946 سنة د د ذلك بأنوحد
 ،منها التخطيط والبناء والمدارس ومالعب الرياضة اًعنى واسعلمصلحة العامة متحتمل او

وشق الطرق وتطويرها  ،والموانئ والمياهاالستجمام  تشفيات والمتنزهات العامة ومراكزوالمس
هذه لالقانون كل الحقوق  يدخل في .وتوسيعها ومد خطوط سكك الحديد، والمحافظة على اآلثار

وغيرها ويعطي معنى واسعاً لألراضي يشمل أنواع األراضي  األمالك كحقوق الملكية واالستئجار
وأصبح هدف المصادرة لبناء المستوطنات يخضع والبنايات وكل ما له صلة باألرض أو المياه 
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 وضعت .)198 جريس،(تحت هذا القانون ألن مجاالته واسعة ومتنوعة وال تحدد بقائمة معينة 
ر في مر الذي جعلها تسيطر على مساحات واسعة وتتطوقوانين جغرافية وديمغرافية، األ إسرائيل

  :عدد كبير من اإلسرائيليين ومن هذه القوانين وسكنهابناء المستوطنات 
  

  :قانون التخطيط والبناء. 1.1.3
 

بالرغم من وجـود المسـاحات   . الشرقية القدس في اتيصمم االحتالل على استغالل معظم المساح
تضع البلدية اإلسرائيلية الخطط المتقدمة التي تخدم سياسة . 2كم 70 قدسفي الالتي ضمتها الكبيرة 

مصادرة األراضي، وتعمل جاهدة على التقليل من عدد البنايات  ،االستيطان، وتقوم بإجراءات منها
رخص البنـاء، حيـث   على معامالت متعددة السرائيلية اإلمؤسسات ال الحد من مصادقةمن خالل 
في شرقي القدس علماً أن   2001حتى سنة  1967من سنة  لسطينيينللف رخصة 3100أصدرت 

بالرغم من أن الفلسطينيين يشكّلون  2002نة تقريباً س 221000إلى  68000أعدادهم ارتفعت من 
دونـم،   70000دونم من أصـل   9000بالنسبة للمجموع الكلي لسكان القدس تخصص لهم % 33

  ).2008يوسف، وآخرون، ( لقدس الشرقيةوهذا يشكّل النسبة الكلية لألرض في ا
  

 مبـانٍ  عليها مقام مناطق وهي  – الفلسطيني للبناء الشرقية القدس مساحة من% 13تم تخصيص 
 المسـتوطنات  السـتخدام  وتخطيطهـا  مصـادرتها  تمتّ% 35نسبتها  بمساحة مقارنة فلسطينية

عنـدما يبنـي   . ي المخططاتف لهذا هناك نقص، لربطها مع بعضها البعض وتوسيعها اإلسرائيلية
  السكان المقدسيون بيوتهم دون ترخيص لعدم وجود المخططات الهيكلية التي تلبي حاجـاتهم فـإن 

والحـد مـن   الضرائب العاليـة،   :هذه الممارسات وأخرى مثل .تصدر أوامر الهدم بحقّهم إسرائيل
جبـرين  در عدد الملسطيني وقد قُالديمغرافي لالنتشار الفالمكاني والوظائف أدى إلى تحجيم التوسع 

 عزلـوهم حيث سكنوا الضواحي وخصوصاً الذين استطاعوا أن ي، 160000على ترك المدينة بـ 
من األحياء العربية عن مدينة القدس على طول الشوارع التي تربط بين مـدينتي رام اهللا والقـدس   

ياء المحيطة بالقدس كالرام وأبو وكفر عقب، وقد انتقل سكان القدس لالستثمار في األح ،الرام :مثل
هذه األحياء ونموهـا اقتصـادياً    ازدهارديس والعيزرية وكفر عقب وضاحية البريد مما أدى إلى 

  ).2008وآخرون،  يوسف،(
  

ت منذ مصادرة األرض التي بدأ :العامل األول :تُعزى معاناة سكان القدس إلى عاملين أساسيين
ططات اإلسرائيلية الممنهجة، واحتكارها للمصلحة اإلسرائيلية المخ وفق 1967احتالل القدس سنة 

سياسة التخطيط  :العامل الثاني .إلقامة المستوطنات التي يتشكّل من خاللها الطوق حول القدس
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أهملت البلدية  .الحضري المعماري، وبرامج اإلسكان التي تتجاهل احتياجات السكان المقدسيين
ي مخططاتها المشاريع اإلسكانية للفلسطينيين في مدينة القدس ووزارة اإلسكان اإلسرائيلية ف

باستثناء إنشاء بعض المشاريع اإلسكانية الصغيرة التي جهزت في وادي الجوز هناك . ومحيطها
لم تقم بمشاريع إسكانية . وحدة سكنية في بيت حنينا 400وحدة سكنية، وجهز مشروع نسيبة  24

   ).1990حلبي، (ة، وتعارض وزارة الداخلية على ذلك عامة داخل حدود القدس الشرقي
  
من سنة نفّذت إسرائيل  .الشكل الذي أورده تقرير أوتشا من استقراء الرسمية اإلحصائياتتفيدنا  

هدمت  2001 سنة فيو 2000بيتاً في سنة  16هدمت ، فتدريجيةعمليات هدم  2011 – 2000
هدمت  2004 سنة وفيبيتاً  99هدمت  2003 سنة وفيبيتاً  45هدمت  2002 سنة وفي بيتاً 41
 75هدمت  2007 سنة وفي 81هدمت  2006 سنة وفي 90هدمت  2005 سنة وفي بيتاً 133
 بيتاً 82هدمت  2010 سنة وفي بيتاً 84هدمت  2009 سنة وفي بيتاً 93هدمت  2008 سنة وفي
في  يملكها الفلسطينيون بيتاً 864 ما مجموعه إسرائيل هدمت. بيتاً 25هدمت  2011 سنة وفي

 خيصاتر الحصول على عدم بسبب  2001 -  2000القدس الشرقية في الفترة الواقعة بين سنين 
للبحث عن المأوى في الرام وبير نباال  من الفلسطينيينخروج كثير  إلى أدى، األمر الذي باألبنية

 في تقريباً منزل 2000 السلطات اإلسرائيلية هدمت 1967 سنة منذ .والضواحي المحيطة بالقدس
  .2011 – 2000عدد البيوت التي هدمها االحتالل من سنة  1.3شكل يظهر . الشرقية القدس

  
وخلة العين في الطور  فلسطينيين في مناطق تل الفول وبيت حنينا 109تهدد إسرائيل بهدم بيوت 

وهذا يشكّل خطراً  ،طفالً 60 بمعيتهم يسكن. والعباسية في الثوري ووادي ياصول في جبل المكبر
 .بيتاً آخر 90تهدد إسرائيل بهدم  .الشرقية مواقع الهدم في القدس 2.3شكل  يظهر .ويقلق السكان

يتعرض سكّان حي الشيخ جراح ألكبر عملية استيالء على . يتولّد عن ذلك تهجير لمئات الفلسطينيين
ءات اإلسرائيلية المتكررة إلجالئهم لالعتدامن هؤالء السكان  500ويعاني وأراضي الحي،  البيوت
من البيوت بحق الفلسطينيين في % 40أصدرت إسرائيل أوامرها لهدمِ  .)OCHA ،2009( عنها

  ). 2006مارغليت، (القدس الشرقية 
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  .عدد البيوت المهدومة: 1.3شكل 
  .)OCHA ،2011(: المصدر

  
والبناء في القدس وتحكّمها بمخططاته من تقلّل إسرائيل من خالل سيطرتها على إدارة التنظيم 

حددت البناء في مناطق مبنية والسماح ببناء : فرص إنشاء البيوت الفلسطينية بأساليب متقنة منها
اعتبرت معظم األراضي في األحياء . جديد في األراضي الخالية الموزعة بين البيوت القائمة فقط

تم تجزئة قرية بيت صفافا من خالل . واحرة الغربيةالس :مناطق مفتوحة ال يسمح البناء فيها مثل
برنامج  14خصصت خمسة برامج تخطيط من : تخطيط الطرق البلدية الرئيسة على سبيل المثال

والطريق  ،4بواسطة الطريق الموصل بين حي جات، وجيلو، وطريق رقم . طرحتها بلدية القدس
وإعطاء حقوق بناء ، المسافة لسكان جيلو التي اختصرت 10وطريق رقم  رخط القطاالتي يمر فيها 

من البناء المنخفض والمتراص ال يتيح استغالل % 25وفي حاالت معينة . فقط% 50بنسبة 
  ).1990حلبي، (األراضي بأكبر درجة ممكنة ويؤدي إلى غالء كبير في المرافق 

  
 41يذهب إلـى  ف ةيمر كّل فلسطيني في القدس يريد الحصول على رخصة بيت بعملية معقدة وشاقّ

لجنة التخطيط والعدل، وسلطات الترخيص، ولجنة إعـادة مناقشـة الرخصـة    : جهة مسؤولة منها
 ،ألسباب مختلفة، وموافقة وزارة اإلسكان، وإقليم المنطقة، والشؤون اإلدارية ولجنة االعتراضـات 

التي تقدر بـ إذا استطاع األغنياء دفع مبالغ الترخيص الباهظة . مما يصعب الحصول على رخصة
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وقد ال تصادق لهم على الرخصة، األمر  ،شيكل، تضع إسرائيل أمامهم العراقيل الكثيرة 109,492
 بنـاء  رخصة على للحصول التكلفة المالية فإن. الذي يقلّل عدد الذين يحصلون على رخص البناء

 متـر  مئة مساحته يرصغ مبنى بناء رخصة تبلغ رسوم .من الفلسطينيين للعديد عائقاً عامالً لتشكّ
كلّما تـزداد   ،شيقل جديد 74000 ما يقارب إلى مربع متر 500 مساحتها أرض قطعة مربع على

  .)OCHA  ،2009(المساحة تزداد التكاليف 
  

م تطبيق قانونحج سـكنية   الفلسطينيين في القدس وجعلهم يعيشون أزمـةً  التخطيط والبناء السكان
قلّل من التطـور والنمـو    سياسة االحتاللمع بما يتالءم  ى القوانينء التعديالت علإجراإن . خانقة

إن إقامة المستوطنات اإلسرائيلية داخـل القـدس الشـرقية    . وشجع التطور اإلسرائيلي ،الفلسطيني
اً أمام نمووتطور األحياء الفلسطينية في القدس، وأدى إلى شرذمتها عن تكاملهـا   وحولها، شكّل سد

ها الجغرافي، وفرض إقامةُ المستوطنات قيوداً على البناء والتطـور الفلسـطيني   الوظيفي وتواصل
فـي مواقـع    2009لسـنة   مواقع الهدم في القدس: 2.3شكل  يظهر ).13، ص2009خمايسي، (

  .متفرقة في القدس الشرقية
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  .مواقع الهدم في القدس: 2.3شكل 
  .)OCHA  ،2009(: المصدر
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  :ءالخضرا اطقالمن. 2.1.3
  

ة في القدس بواسطة تخطيط نسب الفلسطينيينبناء واالمتداد العمراني للسكان ال عاقةإلإسرائيل  تسعى
 المؤسسات اإلدارية اإلسرائيلية تصادقوسرعان ما  من األراضي كمناطق خضراء، 15.48%

إنشاء  علىالموافقة  تُعطي .اإلسرائيلية المصالحاألراضي وتنفيذ على  بالترخيص للبناء للمستوطنين
أراضي تابعة لقرى بيت حنينا  1970صادرت إسرائيل سنة  :مناطق خضراء مثل فيالمستوطنات 
وقامت بزراعتها أشجار حرجية، وأعلنتها بحجة استمالك األرض للمصلحة العامة، وشعفاط  

. شعفاط رامات شلومو على أراضيمستوطنة  1994منطقة خضراء وأقامت إسرائيل عليها سنة 
تضم غابة أبو غنيم أكثر  ،مستوطنة هار حوماه على أراضي بيت جاالأقامت إسرائيل : رخمثال آ
خصصتها بلدية االحتالل في القدس منطقة حرجية كمحمية طبيعية  وقدألف شجرة صنوبر  60من 

ضمن إطار المحافظة على البيئة، بهذه الطريقة استطاعت إسرائيل استغالل األراضي والسيطرة 
ون المنطقة الخضراء في جبل أبو غنيم، حيث رفضت إسرائيل إعطاء الرخص عليها بقان

للفلسطينيين للبناء على هذا الجبل طيلة السنين الماضية متذرعة بحجة أن الجبل مصنّف كمنطقة 
من حداثتها  بالرغم. تقابل هذه المستوطنة مدينة بيت جاال وبيت لحم ).1994التفكجي، ( خضراء

  .بناياتها السامقة وامتدادها السريع وازدياد عدد سكانها في اإلنشاء نالحظ
  
من أراضي القدس الشرقية لتطوير المستوطنات اإلسرائيلية بينما حددت نسبة % 35تم مصادرة  

من منازل الفلسطينيين في القدس % 32من أراضي القدس الشرقية للبناء الفلسطيني، يقدر % 13
بناء لصعوبة الحصول عليها، األمر الذي يشكل خطر على الشرقية غير حاصلة على تراخيص 

فلسطيني يتعرضون للتهجير، وقد خصصت المخططات اإلسرائيلية مساحة األراضي  86500
أي ما % 13الستخدام البناء الفلسطيني بنسبة  األراضي :القسم األول :وقسمتها إلى أربعة أقسام

على معظم البناء الفلسطيني يقوم . الفلسطيني عمارالشرقية لإل القدس مساحة من 2كم 9.18يعادل 
ألغراض بناء األراضي التي تم مصادرتها وتصنيفها : القسم الثاني .المكتظّة بالسكان هذه المساحة
: لثالقسم الثا، 2كم 24.50 أي ما يعادل% 35ونسبتها  التي تطوق الوجود الفلسطيني المستوطنات
المصنفة  يراضاأل: رابعالقسم ال، 2كم 21.35ي ما يعادل أ% 30مخططة بنسبة الغير  األراضي

 يسمح ال 2كم 15.48أي ما يعادل % 22كمناطق خضراء للحدائق العامة والبنية التحتية ونسبتها 
،  OCHA(التحتية  يةوالبن إنشاء الطرق: مثل للمصلحة العامةوتتخذها إسرائيل ذريعة  البناء فيها،

2009(.  
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يمنع البناء بمحاذاة الطرق الستغالل . في شرقي القدس لتصنيف لألراضينسب ا 3.3 شكل يظهر 
كم تقطع  20يوجد . في تعبيدها وتوسيعها، وتجهيز البنية التحتية كشبكات الكهرباء يضاهذه األر

القدس الشرقية ال يسمح البناء بالقرب منها بسبب القرب من جدار الفصل العنصري الذي يحتل 
  ).  2006مارغليت، (إضافة إلى ذلك تخطيط المناطق الخضراء  ،ب أمنيةعرضية ألسبا ترم 500
  
  
  

  
  .تقسيم األراضي في شرقي القدس  3.3شكل 

  .)OCHA  ،2011(: المصدر
  

يتداخل قانون التخطيط والبناء مع قانون المناطق الخضراء، األمر الذي يجعل الفلسـطينيين فـي   
علـى   تمنـع إمكانيـة الحصـول   ا شأنه من وباتصع الخضراء المناطق هذه فيالقدس يواجهون 

، للمنطقة المراد إقامة البناء عليها تفصيلي مخطط وضع يجب: منها ألسباب البناء الالزمة تراخيص
 التي األجزاء المخططُ يظهر أن بويج، على التراخيص يجب أن تصادق المؤسسات اإلسرائيليةو

قبـل    الخضراء والمناطق األخرى التحتية البنىالطرق و كإنشاء  العام لالستعمال تخصيصهاسيتم 
فـي   منظمـة ن تكون أيجب و، المساحة داخل في تقعالتي فارغة ال رضاأل قطعة على البناء بداية

  .هيكلية خارطة
  
ألن كثيـر   ،القدس الشرقية في األرض ملكية طبيعةل يصعب إكمال هذا األمر ذلك بالرغم من كّل 

 لكي تضـمن  دوحتُ أن يجب التي الصغيرة المساحات خاصة من ملكيات إلى ي مقسمةاألراضمن 
 مخططـات  عملية وضع األراضي إشكالية ملكية أعاقت .والخضراء العامة للمناطق عادالً تصنيفاً

 المناطق الفلسطينيةفي  البناء إن كثافة .القدس الشرقية من مناطق عدة في طويلة تفصيلية لسنوات
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سبب قلة القطع المسموح البناء عليها وهذه الكثافة ال تسـاوي النصـف   ب .قليلةالشرقية  القدس في
  .الشرقية القدس في  اإلسرائيلية المجاورة المستوطنات في الموجودة الكثافةمقارنة ب

 
 إستراتيجية التهويد الديموغرافي 2.3

  
  والصـراع  والقلق يعتبر العامل السكاني في القدس من أهم العوامل التي أسهمت في خلق األزمة،

ض يـتمخّ وتشهد مدينة القدس تعقيداً في تركيب السكان وعالقاتهم لم يسبق له مثيل، . داخل المدينة
لقدس عبـر سـنوات التـاريخ    والخنق للسكان الفلسطينيين الذين يقطنون ا عنه القلق واالضطراب

الوزير يغـال   بدأ. 1967برز دور حكومات العمل في تشكيل الديمغرافيا منذ أوائل سنة . العريق
ألون الذي شغل منصب رئيس لجنة الوزراء للشؤون االستيطانية في بناء خطة إستراتيجية إلقامـة  

ولم  ،في السنوات التالية عدة مراتعدلت الخُطة . مستوطنات على جزء من مناطق الضفة الغربية
ق على هذه الخطة بشكل رسمي من أية حكومة إال أنصادعملـت   التـي  حكومات حزب العمل ي

كان حزب العمل يرفعها شـعاراً   .، واستخدمت الخطة كأساس لحّل وسط1977بموجبها حتى سنة 
الهدف األساسي لهذه الخطة، تحديد حدود إسرائيل بشكل كان ، و1988االنتخابات سنة جرت حتى 

 "ائيلإسر بصحراء"التي يسميها االحتالل  شرقي القدس والبحر الميت يشمل غور األردن، وصحراء
   ).2002، الين(بحجة أن هذا األمر ضروري للحفاظ على أمن الدولة 

  
 إسرائيلي الخطة عن إقامة سلسلة من المستوطنات اإلسرائيلية في هذه المناطق تضمن تواجد  تكشف

في المنطقة لتكون خطوة مسبقة لضم هذه المناطق بشكل رسمي، وحسب هذه الخطة يجب االمتناع 
تعديل الخطة حتى تستولي على مناطق  تم .م مناطق فيها كثافة سكانية فلسطينيةقدر اإلمكان عن ض

قطـع  إلى  الخطة تهدف. غوش عتصيون ومنطقة جنوب الخليلمستوطنة أوسع حول القدس ومنها 
، 1984-1977في سنوات حكم الليكـود  ُأهملت خطة ألون  .البعض عن بعضها المناطق وعزلها

فـي  عادت خطة ألـون  . واردها في مناطق أخرى من الضفة الغربيةواستثمرت الحكومة غالبية م
لتكون جزءاً من  1988-1984سحق شامير احدة الوطنية برئاسة شمعون بيرس وفترة حكومة الو

التي أقيمت في سنوات السبعينيات بناء على هذه  أمدت المستوطنات باألموالسياسة الحكومة التي 
رائيل العامل الديموغرافي أساساً وموجهاً للسياسات اإلسرئيلية استخدمت إس). 2002الين، (الخطة 

وأعاقـت   ،وأعاقت بناء أحياء جديدة التي سعت إلى غربلة الفلسطينيين إلخراجهم من مدينة القدس،
  ).14، ص2009خمايسي، . (تطوير األحياء القائمة
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ع السكانواإلسرائيليين من 2005ية سنة سكن في نهاو، المستوطنات في القدس في اإلسرائيليون ز 
ألف فـي نفـي يعقـوب     20,2س شعفاط ، وتألف في ريخ 14,3موت ألون و األف في ر 40,4

سـكن  ، وألف في جيلـو  27,3 ألف في تل بيوت الشرقية 12,2في بسجات زئيف و  ألف 41,2و
وسـكن   ،ةمن السكان في المناطق التي ضمت للمدينة بعد توحيدها في األحياء العربي% 56حوالي 

ألـف، والمربـع    34.7شعفاط في عدد السكان بلغ و ،العرب في المدينة واألحياء العربية الكبيرة
  . )2006حوشن، ( .ألف 1,22ألف، والطور مع الصوانة  24,7ألف، وبيت حنينا  26,2اإلسالمي 

  
ل القدس تالبعد اح .الت بين القدس الشرقية وأحيائهاتحوأن هناك أوضح  الدكتور عبداهللا عويس 

بواسطة بلدية االحتالل والسلطات  في األحياء العربية اإلسرائيلي االحتاللالشرقية سرعان ما انتشر 
في  إلسرائيليةا بلديةالأدارت . بتدمير البنية التحتية للمؤسسات اإلسرائيلي قام االحتالل. اإلسرائيلية

ـّت  ،القدس الغربية هذه اإلجراءات المتتابعة جدار الفصل العنصري سياسة منظّمة تجاه  بعد بناءتبن
وال تزال هذه السياسة مستمرة  ،القدس الشرقية وسكانها للحد من التوسع السكاني والنمو االقتصادي

مستوطنات  أقيمت. سلسلة من الممارسات واألساليب والوسائل المتنوعةعملت . حتى يومنا هذا
تمتد من جنوب بيت لف مستوطن أ 100000حو سكانها ن وصل عدد ،خارج حدود القدس تحيط بها

تطمح عملية إقامة المستوطنات إلى . ماالً، وإلى مشارف أريحا شرقاًلى غرب رام اهللا شإلحم 
   ).2009، وآخرون، خمايسي(في منطقة القدس  إسرائيليةتحقيق أهدف ديمغرافية بأغلبية 

  
وفق معطيات مركز  2008سنة  في إحصاء وتقديرات في القدس وصل عدد السكان الفلسطينيين
أشارت معطيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية إلى . اًفلسطيني 268.400القدس لدراسة إسرائيل إلى 

وفق حساب  2008 سنةعدد السكان الفلسطينيين المسجلين كمقيمين في مدينة القدس وصل في  أن
كان العرب واليهود في من الس% 36لون يشكّ. لسطينيمواطن ف 295.848الحد األعلى إلى 

إلى  2020وحسب التقديرات اإلحصائية فإن عدد السكان الفلسطينيين سيصل في سنة . المدينة
من مجمل السكان العام في مدينة القدس وفي سنة % 42ويشكلون نسبة  ،فلسطيني 437000
، زيتاوي( من مجمل سكان المدينة% 47يشكلون نسبة  فلسطيني 700000يقدر عددهم  2030
 ).72، ص2010

  
معطيات  بناء على 2008امتهم في مدينة القدس لسنة وصل عدد السكان اليهود الذين تم تسجيل إق

، ووصلت نسبة التزايد بين سنوات مستوطناً إسرائيلياً 525.023وزارة الداخلية اإلسرائيلية إلى 
 612000على إلى في حده األ 2020 سنةعدد السكان  قدر أن يبلغوي% 1.3إلى  2005 -1997

تصل نسبة التزايد في عدد . مستوطن إسرائيلي 669000إلى  2030 سنةوفي  مستوطن إسرائيلي
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عـف نسبة تزايد السكان اليهود الذين يسكنون في أي ض 2.5السكان الفلسطينيين في مدينة القدس 
فإن هذه النسبة % 3.3شطري المدينة الشرقي والغربي، فعندما تبلغ نسبة التزايد لدى الفلسطينيين 

من مجموع السكان في % 60فقط، يشكل الفلسطينيون  1.3تصل بين السكان اليهود في المدينة إلى 
 1.3 الجدوليلخص في القدس الشرقية % 40أما السكان اليهود فيشكلون نسبة . القدس الشرقية

  ).72، ص2010زيتاوي، ( التقديرات السكانية في القدس
  
 "الكبرى اإلسرائيلية القدس"في المناطق التي تعدها مخططات االحتالل ين بلغ عدد المستوطن 

من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية، وبلغ عددهم في % 63مستوطناً يمثلون  316.644
اإلسرائيلية  القدس" مجموع سكان من% 82.6مستوطناً يشكّلون  261.596محافظة القدس 

 القدس"من سكان % 62.7يشكّلون "  "j1في منطقة  مستوطناً 198.458، منهم  "الكبرى
  ).35، ص2009فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (  "اإلسرائيلية الكبرى

  
  .2037-2008التقديرات السكانية في القدس من سنة : 1.3جدو
  

  النسبة  يهود باآلالف  النسبة  عرب باآلالف  السنة
2008  296  36%  526  64%  
2020  437  42%  612  58%  
2030  605  47%  696  53%  
2037  670  50%  760  50%  

  
  ).2010زيتاوي، : (المصدر

  
 :قانون مركز الحياة. 1.2.3

 
/ 94 -في المحكمة اإلسرائيلية العليا قرار رقم ) جولدبرج(تم التمهيد لهذا القرار بإصدار القاضي 

الـذي  " مركز الحياة"قانون رار الق فرض. 1986 سنةفي قضية السيدة فتحية الشقاقي   – 7023
ممن ال يتمكن من إثبات بشكل رسمي  إشعاره بموجبه يتم سحب هوية أي مقدسي دون إعالمه أو 

طالبت وزارة الداخلية اإلسرائيلية في القدس المحتلـة السـكان   . أن مركز حياته في القدس المحتلة
ياتهم تتعلّق بمكان عملهم، وفواتير الميـاه  المقدسيين لتقديم وثائق ومستندات رسمية إلثبات مركز ح
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منـذ تـاريخ زواجهـم، وأوراق    ) األرنونا(ضريبة المسقّفات  :والكهرباء والهاتف والضرائب مثل
رسمية من مؤسسة التأمين الوطني في حالة حصولهم على أية مخصصات، وعقود التأجير وغيرها 

  ).2010فلسطين، دائرة شؤون القدس، (من الوثائق 
  
العيش في مدينـة   هذا القانونلتطبيقها ب عقّدت إسرائيل .تبر هذا القانون من القوانين الديمغرافيةيع

 حـقّ  إلغـاء  تطبيقـه كان نتيجة  .وضعت شروطاً صعبة يتعلّق بدخولها أو الخروج منهاوالقدس، 
، لكل من يخالف هـذه الشـروط   وسحب التأمين الوطني، وعدم تسجيل األطفال ،اإلقامة في القدس

 في النسيج االجتمـاعي وتراكمت المشكالت  ،المعاناة الحقيقية للسكان المقدسيين في خلقذلك أسهم 
بخطوات إدارية  سنوات التسعينوزارة الداخلية اإلسرائيلية في منتصف  بدأت. الفلسطيني في القدس

آالف مـن   على إلغاء حق اإلقامة الدائمـة لبضـعة   وازدادت في السنوات األخيرة للعمل وقانونية
 ،إلى إحدى الدول العربية أو األجنبية نقل مركز حياتهمخارج المدينة، أو  وجودهمالمقدسيين بحجة 

التـي  " الجسور المفتوحة" سياسة تراجعت إسرائيل عن .العلمكان سبب السفر لطلب الرزق أو  وإن
  .)2006حلبي، ( .اتخذتها الحكومة بعد االحتالل بقليل

  
حضر إلى كل من شمل ذلك . بشكل مكثف من المقدسيين سحب الهوياتاسة استخدمت إسرائيل سي

وإذا بطاقة هوية جديدة أو تأشيرة الحصول على  :مثل خدمةليقدم طلباً ل اإلسرائيلية تب الداخليةامك
دون  إقامتهم وتلغيهوياتهم  تقوم بسحب خارج إسرائيل مركز حياة هؤالء وزارة الداخلية أن أثبتت

 .عدد كبير من المقدسيينل حق اإلقامة إسرائيل إلغاءنتج عن هذه السياسة . بشكل مفاجئو واأن يعلم
هـم فـي   مقدسي حقَّ 606، وفقد مقدسياً 689حق اإلقامة لعدد يقدر بـ  1996ألغت إسرائيل سنة 

سـنة   حقهم في اإلقامة في مدينة القـدس مقدسي  788وفقد ، 1997اإلقامة في مدينة القدس سنة 
حقـوق   إسـرائيل  ألغت، 1999سنة  في اإلقامة في مدينة القدس مقدسي حقهم 394د وفق، 1998

والعجز مـن مؤسسـة التـأمين     ،حق الحصول على مخصصات األطفال والشيخوخة ،أخرى منها
 الوضع الصعب والمعقّد ُأجرِي تغيير طفيف على. ةالصحي معالجة في المستشفياتق الوح ،الوطني

 2000بداية العـام   فيأعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية  .المقدسيين ذاءأسهم في إي الذي في القدس
 الداخليـة وزارة أصـدرتها   التـي شروط الحبت منه إقامته مع توافر اإلقامة لكل من س إعادةعن 

م الطلب أن دخوله إلى إسرائيل كان خالل فترة يتواجد فيها في إسـرائيل  قدأن يثبت م اإلسرائيلية،
  ). 2006حلبي، (على األقل، وكانت بطاقة الخروج التي بحوزته سارية المفعول  لمدة سنتين

  
حق التعليم والعـالج   :مثل المواثيق الدولية ا فيعليهتهمش إسرائيُل الحقوقَ المقدسية المنصوص  

التـي   القدسحقهم في المواطنة في  :مثلتستمر في سلبها و، "المواطنة" والعيش بكرامة في وطنهم
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تعتمد إسـرائيل  . ار والتراثا فيها في ظالل تاريخ عريق تشهد له المباني األثرية واألشجترعرعو
حـق اإلقامـة   "على قرار منح الفلسطينيين المقيمين في القدس المحتلـة   التهجيرفي تطبيق سياسة 

م وتـم تصـنيفه   ،في المدينة أي الوضع االنتقالي ما بين عدم المواطنة والمواطنة الكاملـة " الدائمة
الحاالت 12أ / 11المادة / 1952رائيل لعام يحدد قانون الدخول إلى إس .كمقيمين، وليس كمواطنين

خارج إسرائيل لمدة سبع سنوات علـى   العيش ا سحب اإلقامة الدائمة للمقدسيين وهي،التي يتم فيه
ة بلد آخر، أو األقل والحصول على مواطنة دائمة من أيبلد آخر، والحصول على جنسيقوانين  أي

  ).2010فلسطين، دائرة شؤون القدس، ( إلخراج الفلسطينيين من القدسإسرائيل أخرى ترتئيها 
 

 ، فالقوانين قابلة للتجاهل من المؤسسات التي تصـدرها، بشكل مطلق اإلسرائيلية قوانينال لم تطبق
ك عوض الذي تم حدث هذا األمر مع الدكتور مبار. عندما يتعلّق األمر بحقوق الفلسطينيين وخاصة

ومع السيدة  فتحية الشقاقي التي تـم ترحيلهـا سـنة     1988ترحيله إجباراً من القدس المحتلّة سنة 
جديـداً   إسرائيل قانونـاً أضافت . المذكورة عليهما قوانينبالرغم من عدم انطباق أي من ال 1986

  12/5/2002بتـاريخ  يلية قررت الحكومة اإلسرائ .سحب المزيد من هويات المقدسيينليتسنّى لها 
معامالت لم الشمل التي قدمها فلسطينيو القدس لمكاتب الداخلية اإلسرائيلية للحصول علـى   توقيف

العائالت  إرباكأدى إلى  ، األمر الذيأية طلبات جديدة تستقبلولم  ،ضم الزوجة لزوجها أو العكس
بصورة غيـر قانونيـة حسـب المفهـوم     بإجبارها على االختيار بين البقاء في القدس  فلسطينيةال

األبناء على حقّ اإلقامـة   سبب عدم حصول الزوج أو الزوجة أواإلسرائيلي وبين السكن خارجها ب
  ).2010فلسطين، دائرة شؤون القدس، (  في القدس المحتلّة

  
وبشـكل   مسبقا شعارهمإلى سحب هويات أعداد كبيرة من المقدسيين دون إ هذا القانون تطبيقأدى 

السـكان مـن    تسجيل ألغت إسرائيل .هوياتهم على الحواجز والمعابر صادرت إسرائيل. دريجيت
وقـد طبقـت    ،جميع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وأوقفت ،الحاسوب اإلسرائيلي المركزي
وحده  2008مقدسياً خالل عام  4577سحب بطاقات هوية القانون وزارة الداخلية اإلسرائيلية بهذا 

نسبة سـحب الهويـات    4.3يظهر شكل  .ما يعادل نصف العدد الذي سحبته خالل أربعين سنة أي
كما يتم التركيز على الفلسطينيين المقدسيين حاملي جـوازات  . 2010 – 1967المقدسية من سنة 

دخول تمكّنهم من العودة  تقوم مؤسسات االحتالل بترحيلهم أو رفض منحهم تأشيرة ،السفر األجنبية

                                                
يعتبر الشخص مستقراً في دولة خارج إسرائيل إذا توافر فيه واحد من هذه : 1952/1974أ من قانون الدخول إلى إسرائيل /11المادة  12

بقي خارج حدود إسرائيل لفترة سبع سنوات على األقل، وحصل على تصريح إقامة دائمة في تلك الدولة، وحصل على : الشروط
  ".التجنّس"اش فيه اجنسية من دولة ع
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(  13من اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان    13مدينة القدس واإلقامة فيها وذلك خالفاً للمادة إلى 
  ).2010، فلسطين، دائرة شؤون القدس

  
منذ . األراضي الفلسطينية المحتلةفي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أعدها إحصائية الدراسة  قُدمت
وبسبب وجود  ،يني في القدس الشرقيةفلسط14,000 من  أكثر إقامةإسرائيل سحبت  1967 سنة

من سكان القدس الشرقية  المئاتيتعرض  الطرد في القدس، وعمليات االستيطانية النشاطات ظاهرة
 المناطقأكثر  والشيخ جراح القديمة وسلوان البلدة تعد .التهجير اإلجباري لخطر الفلسطينيين
وإجراءاته االحتالل  لممارسات فلسطينياً 500 ضفيها االنتشار االستيطاني، وقد تعر ويكثر استهدافاً

يتضح لنا أنه . المناطق المهددة بالهدم في األحياء المقدسيةجراح وسكان  الشيخ القاسية ضد أهالي
  .)OCHA  ،2011(. الشرقية القدس في قانوني آمن إقامة وضع للسكان الفلسطينيين يوجد ال
  

  
  سحب الهويات المقدسية : 4.3شكل 
  .)OCHA  ،2011( :صدرالم
  
  

                                                
يحق لكل شخص حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كّل دولة، ويحق لكل : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" 13"المادة  13

 .بما في ذلك بلده ويحق العودة إلى بلده متى يشاء شخص أن يغادر أي بالد
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  :قانون مؤقت الجنسية. 2.2.3
   

أعلنـت إسـرائيل    12/5/2005صدر بتاريخ  1813سن هذا القانون الستبدال قرار حكومي رقم 
. بموجبه تسكين ملفات جمع الشمل جميعها، ولم تقبل وزارة الداخلية اإلسرائيلية أي طلبات جديـدة 

قيم في إحـدى مـدن   قيم في القدس وأب يتُ س وخارجها ألموشمل ذلك األطفال الذين ولدوا في القد
بررت إسرائيل سنّها لقانون مؤقت الجنسية بادعائها أن منفّذي عمليات التفجير . الضفة أو في غزة

في إسرائيل في الحافالت والمطاعم وغيرها استطاعوا تنفيذ العمليات بنجاح عن طريـق مسـاعدة   
علمـاً أن وزيـر الداخليـة    . ية حصلوا عليها من خالل لم الشـمل أشخاص يحملون الهوية المقدس

كتب في كتيبه يرى الفلسطينيون تحقيق العودة من الباب الخلفي من خالل لم " إلي شاي"اإلسرائيلي 
حد من إمكانية جمع الشمل بين األزواج الفلسطينيين لل ديمغرافي هولقانون امن هدف اللذلك . الشمل

إلـى   وإن أدى ذلـك ،  زواج الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزةالمقدسيين وبين األ
تأشيرة  إعطاءباالستناد إلى القانون المؤقت  منع وزير الداخلية. المختلطة الفلسطينية تفكك العائالت

 ،يسكنون في القدس إقامة دائمة أو حتى مؤقتة لكل أهل المدن الفلسطينية في الضفة وغزة الذين ال
بموجب قانون  أرقى الزوج غير المقدسي من المكانة التي كان فيها قبل سنة إلى مكانة نع ترقيةمو

الشمل وحصل على تأشيرة بالمكوث في لم  بمنحه من صودق على طلبه :مثل الدخول إلى إسرائيل
حلبـي،  ( شهراً على تأشيرة إقامة مؤقّتة 27ال يحصل بعد انقضاء الفترة المحددة ومدتها . إسرائيل
2006.(  

  
الحصول على مخصصات من مؤسسة التأمين الـوطني   إضافة لحقّ العمل في إسرائيل هناك حقّ 

صحية بموجـب قـانون الصـحة    بموجب قانون التأمين الوطني، وحق الحصول على الخدمات ال
جرى تطبيق القانون بخصوص منع الترفيع من تأشيرة إلى أخرى بـأثر رجعـي، لـذا    . الرسمي

ذاتها منـذ سـنوات     ن الضفة الغربية يحملون التأشيرةعداد كبيرة من األزواج من سكالوحظت أ
سمح لهم الوصول إلى المحطة النهائية للحصول على لم الشمل لإلقامـة  طويلة وال يعرفون متى ي

 ،ائيلالقـدس وإسـر   لفلسطينيين دخول مدينـة أعداداً كبيرة من ا حرم هذا القانون وتبريره. الدائمة
إسـرائيل   تجرأ. في الحد من الوجود الديمغرافي الفلسطيني في القدس  ح هذا القانون وسيلةوأصب

الرجـال   سنة مـن  35يسمح لكّل من وصل عمره  27/7/2005تعديالً على هذا القانون بتاريخ 
. قدسـية سنة للزوجة غيـر الم  25من وصل عمرها و ،بتقديم طلب لم شمل للزوج غير المقدسي

وأضافت إليه منح  ،أقرت الكنيست القانون .سنة 14بمنح تأشيرة لكل من وصل سنه يسمح لألطفال 
تصاريح زيارة مؤقّتة ألسباب إنسانية لكل من يسكن دولة العراق واألردن وسوريا ولبنان بشرط أن 
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منح التصـاريح مـن وزارة   تقوم لجنة خاصة بيكون له قريب يسكن في إسرائيل بشكل قانوني، و
  ).2006حلبي، (سرائيلية الداخلية اإل

  
 اك القانون الدولي وحقوق اإلنسانانته 3.3

  
عدالقانون اإلنساني أل ،لمبادئ القانون الدولي اًمخالف اًأمر إقامة المستوطنات في الضفة الغربية ي ن

حقوق اإلنسان ل انتهاكات كبيرةبهذا المنع إلى يؤدي اإلخالل و ،الدولي يمنع إقامة المستوطنات
ن إقامة المستوطنات في الضفة أ تنص القوانين على. منوحة له بموجب القانون الدوليالمسطيني الفل

الغربية خرق التفاقيتين مركزيتين في القانون اإلنساني الدولي تحدد فيهما القوانين السارية وقت 
ضي يعد ضم األرا. 14مبادئ هاج ومعاهدة جنيف الرابعة  تنص. لدولة أخرى الحرب واالحتالل

من اتفاقية الهاي  52ماً بمقتضى المادة الفلسطينية المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل انتهاكاً محر
الصليب األحمر الدولي، وهيئات مختلفة أوضح  .رف الدوليالتي تعتبر جزءاً من الع 1907 عامل

الرابعة ملزمة  معاهدة جنيف إنكثيرة  اجتماعاتتابعة لألمم المتحدة، وغالبية دول العالم في 
جنيف الرابعة ومبادئ معاهدة  أما فيما يتعلّق بمعاهدة .إلسرائيل خالل نشاطاتها في المناطق المحتلة

أن القوة المحتلة ال تطرد وال تنقل السكان : من معاهدة جنيف الرابعة على 49ينص بند  هاج،
راضي المحتلة لسكان إلى األمنع نقل اهو هدف هذا البند . نيين إلى المناطق التي احتلتهاالمد

  ).2002الين، ( عنصرية أو لالستيطان فيهاألسباب سياسية، أو 
  

أهم مبادئ القانون اإلنساني الدولي بشكل عام ومبادئ هـاج بشـكل    إن :أفادت مبادئ معاهدة هاج
ي قامت التونظراً لتوقيته يأتي المنع الذي يمنع الدولة  ،خاص هو أن االحتالل العسكري أمر مؤقّت

أن : بناء على ذلك قـررت المحكمـة العليـا   . باحتالل بلد آخر من خلق وقائع جديدة على األرض
. وأن سلطتها مؤقتة )اسم المفعول( ليس لها سيادة على المناطق المحتلة )اسم الفاعل( الدولة المحتلة

وبمـا   ،ن المحليينالحاجة العسكرية ومصلحة السكا: وتستطيع العمل انطالقاً من اعتبارين فقط هما
  أن المستوطنات لم تقم لمصلحة السكان الفلسطينيين وأن خدمتها للغرض العسكري أمر مختلف عليه

قيمـت لـدوافع سياسـية واسـتراتيجية     المستوطنات ُأ أكثر بين رجال الجيش فإن من الواضح أن
  ).2002الين، (وأيديولوجية وليس ألهداف عسكرية 
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انتهاكـاً   بناء المستوطنات وتوسيعها واعتبر ،قفاً من اإلجراءات اإلسرائيليةاتخذ القانون الدولي مو
يعد تـدمير أو مصـادرة ممتلكـات     ومن نصوصه لنصوص القانون الدولي والمعاهدات الدولية 

التي وقّعـت   1949 لسنةاألراضي المحتلة كعقاب جماعي محرماً بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة 
القوى المحتلة ال يجب أن تقـوم بـأي    من االتفاقية على أن 47شير المادة عليها إسرائيل، حيث ت

يتعارض إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي  .تغيير على الممتلكات في األراضي المحتلة
قل مواطنيها إلى التي تحظر قيام قوات االحتالل بن 49المحتلة مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

االسـتيطان   نَص نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تحريم سياسة. المحتلةاألرض 
استنكر مجلس األمن . ر المستوطنين مجرمي حرب، واعتبمن جرائم الحرب اإلسرائيلية واعتبرها

يبرهن اخـتالف  ). 193، ص2002، يوليو، حمدي( يطان اإلسرائيلية وطالب بإيقافهاسياسة االست
زيادة المضايقات على السكان الفلسطينيين ومحاصرتهم ديمغرافياً، وأصبحت تطويق القدس  أشكال

  .المخططات اإلسرائيلية أكثر اتساعاً عما كانت عليه في السنين السابقة
  

  الخالصة 4.3
  

استخدمت إسرائيل استراتيجيات مضطردة في مصادرة األراضي وتطويق السكان ومنها ض70 م 
بدأت تستخدم طرقاً أخرى مثل التالعب بالقوانين وتشكيل اللجان . القدس من أراضي 2كم

بأمالك الغائبين، وانين وضعت ق. لكي تخدم المصالح اإلسرائيلية المتخصصة في شؤون األراضي
 ،اإلسرائيلية ومن المؤسسات التي كان لها الدور األكبر بلدية القدس. والمصادرة ألغراض عامة
كي تتناسب مع سياسة التهويد  وقسمت استعماالت األراضيطقة القدس، حيث قامت بتخطيط من

أدى إلى ارتباط وثيق الصلة  األمر الذي، وتخدم المصالح اإلسرائيلية وأغراضها مثل الحدائق العامة
بين مصادرة األرض في القدس، وبين بناء المستوطنات وتكثيف االستيطان حول مرتفعات القدس 

ينتج عن هذا . ناء العربي الفلسطيني في القدسالهدف من ذلك الحد من نمو البكان . وفي داخلها
  . نقص في عدد السكان الفلسطينيين داخل القدس

  
على ال تزال إسرائيل تسيطر. االستيالء على القدس بهدفالدوافع األيدلوجية اإلسرائيلية  لم تنته 
 االستراتيجيات والقوانينواستخدمت إسرائيل  التنظيم والبناءباإلدارة والقضاء وتحكُّم ت  .األرض

يتكاثر . العمراني والسكاني في القدس لنموا حدداألمر الذي  ،األرض والسكان للسيطرة على
. نار الصراع الديمغرافي ونتج عن ذلك إشعال كبيرة أعلى من نسب اليهود الفلسطينيون بنسب
بفرض قوانين  المعماريةالنشاطات  عرقلالوجود الفلسطيني في القدس وت تحد منبدأت إسرائيل 
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وقوانين  ،جغرافية كالسيطرة على األرض وقانون التخطيط والبناء، وقانون المنطقة الخضراء
عقّد هذا القانون الحياة االجتماعية . الحياة الذي يشبه اإلقامة الجبرية مركز :ديمغرافية، مثل

من يغب . لتزام بالسكن في القدس واإلقامة فيهاوالثقافية واالقتصادية في القدس ألنه ينص على اال
عن المدينة لحاجة للتعليم أو السفر، أو العمل خارجها لمدة سبع سنوات يفقد الهوية المقدسية وهذا 

 .يخالف القوانين وحرية المجتمعات
  
التحفيزات  تمنحو ،مستوطنات جديدة إقامةالمستوطنات القائمة و على توسيعإسرائيل عملت و 

 .القدس لتعزيز الوجود اإلسرائيلي وتثبيته كي تطوق الوجود الفلسطيني وتضعفهللمستوطنين في 
أصرت إسرائيل على إخراج أعداد كبيرة خارج القدس للمحافظة على النسبة السكانية، أي أن تكون 

الرغم وب )2006مارغليت، ( "%30ة ونسبة الفلسطينيين المقدسيين قليل% 70نسبة اليهود أكثر من "
من وجود المعاهدات في جنيف والقوانين الدولية التي تحث على عدم االعتداء على اآلخرين 

عت المستوطنات المقامة على وأقامت المستوطنات الجديدة ووس ،االستيطان، فقد خالفتها إسرائيلو
ق اطوشكّلت أطواقاً لتمزق المن وترابطت المستوطنات مع بعضها البعض، أرض القدس وامتدت

   .الدراسة من هذه الفصل الثالث يبحثهوهذا ما  ،الحضرية وتشرذمها إلى جماعات
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  مظاهر االختراق والتطويق: الفصل الرابع .4
  

بعد ما أتمـت  . كظاهرة أطواق يدرس هذا الفصل بناء المستوطنات في داخل مدينة القدس وحولها
إسرائيل المراحل التي قسمتها الدراسة إلى فترات زمنية من لحظة دخول إسـرائيل القـدس سـنة    

القوانين لتهويد األراضي والتحديد السـكاني  للفلسـطينيين    وأتبعتها بسن ،حتى يومنا هذا 1967
. سطينية وبناء المسـتوطنات عليهـا  مما أدى إلى اختراق المناطق الفل ،تدريجياً هايذنفعملت على ت

إن التفّاف إسـرائيل  . لتصل إلى تشكيل أطواق تحيط بالمواطنين الفلسطينيين المستوطنات ازدادت
حاطتها بعدد كبير من المستوطنات يهدف إلى خلق المعضالت، واإلعاقة، وإيجـاد  وإ حول القدس،

تهـدف مـن ذلـك مصـادرة     . ةعقبات ومضايقات مختلفة على مستويات متنوعة ومجاالت واسع
 بـدأ . األراضي، وتفريغ القدس من السكان الفلسطينيين بوسائل وأساليب مختلفة لتطويقها وتهويدها

وضـمتها إلـى    1967احتلت إسرائيل القـدس سـنة    .دينة القدس منذ وقت مبكرماالستيطان في 
  .ينيةالفلسط كخطوة أولى لالستيالء على األراضي  2كم70إسرائيل وسيطرت على 

  
من خالل مؤسساتها وإدارتهـا العسـكرية والمدنيـة باالسـتيالء علـى األرض       إسرائيل تحكّمت

أقامت إسرائيل  .هذه الخطوة أصبحت جغرافية القدس في قبضتهاب ،واحتكرتها للمصالح اإلسرائيلية
تكثيـف بنـاء   وعملت على في الشمال الغربي للقدس،  مستوطنة رامات أشكول :المستوطنات مثل

األمر الذي أسهم في االزديـاد الـديمغرافي لـدى     ،في القدس والمناطق المجاورة لها المستوطنات
إلنشاء طوق من المستوطنات الخارجية كي تحـيط بمدينـة    خططت إسرائيل. الجانب اإلسرائيلي

ية على تكوين الحلقة الداخل تالقدس لمحاصرتها وعزلها عن بقية أجزاء مدن الضفة وقراها، وعمل
وتقطيع أوصـال   ،التجمعات الفلسطينية داخل حدود القدس المستوطنات التي تهدف إلى اختراق من

وربطها مع سلوان وجبل المكبر والطور والشيخ جراح إليجاد الحيزين الجغرافي والديمغرافي بينها 
الذي يؤدي إلـى عـزل األحيـاء    لكي يسهل التحكم بها، األمر تواصل إسرائيلي في هذه المناطق 
  .العربية وتفكيكها عن بعضها البعض

  
في داخـل  لتأسيس بؤر استيطانية  داخل البلدة القديمةعلى االنتشار  المستوطنين إسرائيل شجعت 

 ، أنشأت الكنس بجـوار المسـجد األقصـى    .الحارات المقدسية للسيطرة والتوسعو األحياء العربية
ومقبرة الرحمة وكذلك األرض المجاورة لها،  وسيطرت على المقابر اإلسالمية مثل مقبرة مأمن اهللا
المسـتوطنات المقامـة مثـل    إسرائيل وسعت . وخططتها كحدائق عامة لتثبيت الوجود اإلسرائيلي

بسغات زئيف في شمال القدس ومعاليه أدوميم في الشرق وهار حوماه وجيلو في الجنوب، وأحاطت 



 

70 
 

ق الفلسطينيين وتقييـدهم للسـيطرة علـى    القدس بأطواق االستيطان المتنوعة التي تعمل على خن
 األرض لالستيالء علـى  األساليبكافة تعمل إسرائيل على تهجير المقدسيين ب  .واألرضالعقارات 

أقامت إسرائيل  .العقارات لخلق الجو النفسي الصعب والمقلق للسكان العرب الفلسطينيين في القدس
تؤثر على مجاالت ل، والحواجز، ونقاط التفتيش ةوأجهزة المراقب المستوطنات، والتقنيات المتطورة 

، وقد أضرت هذه اإلجراءات الخانقـة  والدينيةالحياة، والنشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
بالمجتمع الفلسطيني وطال تأثيرها كل نشاط الحياة، فمزقّت النسيج االجتماعي، ونمـت الشـعور   

  .فرض األطواق االستيطانيةارساتها وكراهية تجاه إسرائيل لممباليأس وال
  

1.4 مالطرق االلتفافية وسيلة للتطويق والض  
  

لم . لها لمواصالتوتحسين البنية التحتية وتسهيل ا مستوطنات بشق الطرقتؤسس إسرائيلٌ إلقامة ال
األمنية اإلسرائيلية، حيـث   الطرقفهناك . فقط يتم التطويق بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري

كبنية تحتية في خلـق   الطرق ا وساعدتع األجهزة األمنية اإلسرائيلية الفلسطينيين االقتراب منهتمن
الجو المريح إلقامة المستوطنات وتسهيل المواصالت منها وإليها، وبالتالي أصبحت وسيلة لتطويق 

فيـة  أول مخطط هيكلـي للشـوارع االلتفا   1970ضع سنة و. المجتمعات الفلسطينية القريبة منها
هو أول مخطـط شـامل لكـل     50وغيرها في الضفة الغربية وكان المخطط الهيكلي للطرق رقم 

لخدمة المصالح اإلسـرائيلية  على هذا المخطط  رئيسة تعديالت تدخلأراضي الضفة الغربية، وقد ُأ
 1986والتعديل الذي أدخـل عـام    1972والسيطرة على األرض، أهمها التعديل الذي أدخل سنة 

عات الفلسطينية في الضفة الغربيـة  تم بموجبه التخطيط للشوارع االلتفافية لتطويق كّل التجموالذي 
كيلو متـر مـن الشـوارع الرئيسـة      1400بلغ طول هذه الشوارع أكثر من   2002وحتى سنة 
  ).2002الهندي، ( واإلقليمية

  
يل بشق الشـوارع، بـل   ولم تكتف إسرائ ،لمستوطنات مشمولة بهذا العدداأن شوارع  يظهر للرائي
منـع  متراً على كل جانب من جوانب هذه الطـرق، ي  150يبلغ متوسط عرضها  اًارتداد جعلت لها

أو تمديـد   ،خطوط للمياه أو حفريات ألغراض البنيـة التحتيـة   ا إقامة مبانٍ سكنية أو تمديد أيفيه
ن مـن المـوظفين   مكـو شبكات أسالك من أي نوع إالّ بموافقة لجنة التنظيم الهيكلـي األعلـى ال  

اإلسرائيليين فقط، وحسب بعض المعطيات فإن كل مائة كيلو متر من الشـوارع وضـع لخـدمتها    
مـن األمـالك الخاصـة     دونم إضـافياً  140000دونم، أي أن إسرائيل قامت بمصادرة  10000

ه حزما فتحت إسرائيل طريقاً يسير باتجا. )2002الهندي، (وغيرها من أراضي الفلسطينيين العرب 
ومعاليه أدوميم ووادي النار، ويواصل باتجاه بيت لحم والخليل وأطلقت عليه اسم نسيج الحياة ألنه 
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هو الطريق الوحيد المتبقي للفلسطينيين لالتصال بين المدن الفلسطينية في شمال القدس وبين المدن 
ـ  . القدس، وفي حالة إغالقه يصبح العزل كامالً الفلسطينية في جنوب خريطـة   1.4كل يظهـر ش

  .الطرق في محافظة القدس
  

  
  

  .خريطة الطرق في محافظة القدس: 1.4شكل 
  .)2012جمعية الدراسات العربية، ( :المصدر

  
فـي الضـفة    1967الشوارع االلتفافية والشوارع العرضية التي تم شقها بعد سنة  إسرائيل متقس

لشمال والجنوب، األمر الذي ساعد علـى  قسمين في الوسط، وقسمين في ا: الغربية إلى أربعة أقسام
وعزل سكان المدن والقرى عـن   ،شرذمة النسيج الحضري واالجتماعي :تحقيق منافع أخرى مثل

كان الهدف األساسي لهـذه  . قرى مدينة القدس وضواحيها عناتا والرام وبدو :بعضها البعض مثل
ماالً التجمعات الفلسـطينية اسـتك  وتطوره، ومحاصرة  الفلسطيني الطرق هو منع النمو الديمغرافي
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اني فلسطيني فشلت المستوطنات التي تواصل سكّ تهدف إلى قطع أي. داخل أقفاص بشرية تطويقهال
ـ   التهيئة لبناء مستوطنات جديدة وقيمت في قطعه، وُأ ع وصل المستوطنات اإلسـرائيلية ودمجهـا م

لتكـون   تل أبيب والقـدس  :ثلبالمدن الرئيسة م المستوطنات بعضها البعض، وإنشاء طرق تربط
د من السكان العرب، وسهولة التحرك العسكري الميداني بشـكل  ضمن تجمع إسرائيلي موحد مجر

ومن أجل ذلك يجب على  ،ضد إسرائيل من الدول المجاورة سريع في حالة وجود تهديدات عسكرية
 80شـارع رقـم   و 45الجيش اإلسرائيلي أن يتحكّم بمحاور الطرق على طول الجبال شارع رقم 

غوش عتصيون، وقاطع يهودا الجنوبي المحاذي ومحور طرق بيت حورون  ،مثلالعرض  ومحاور
الجرافات  الشوارع على مختلف أنواعها تدمير ألشكلوت وسوسيا قرب أريحا، ونتج عن عملية شق

 فرضـت  .ألف دونم مـن األراضـي المزروعـة ومشـاريع الميـاه      140كثر من ألاإلسرائيلية 
 فـي  إسرائيل استغلتهو ،على التجمعات العربية الفلسطينية اًحصار توطنات والشوارع االلتفافيةالمس

 ، وتفرضه عند تفاقم األحداث2000سنة  فرض حصار عسكري سريع ومحكم في انتفاضة األقصى
تعمل على تحسـين الخـدمات   إن تطوير شبكة طرق قطرية وإقليمية شريانية ). 2002الهندي، (

تسـهيل حركـة   وتعمل علـى   ،مركز دولة إسرئيلب مستوطنات المحيطة بالقدس وتربطهاال لسكّان
في الوقت التي تحولـت   ،وتعمق مركزيتها السياسية والوظائفية ،اإلسرئيليين إلى القدس ذهاباً وإياباً

 .وشوارع داخلية ليس لها ارتباط بالمناطق المحيطة مغلقةفيه الطرق الفلسطينية الرئيسة إلى طرق 
  ). 2009خمايسي، ( وال تخدم عملية تطوير القدس الفلسطينية

  
  النواة الداخلية 2.4
  

قامـت   .في القـدس  البلدة القديمة واستهدفت نواة ،التهويدية إسرائيل بالعمل لتحقيق األهداف بدأت
التـي كانـت    المغاربة حارة بتدمير 6/1967/ 11 - 10إسرائيل بعد الحرب مباشرة في الفترة 

وجامع البـراق، والمدرسـة األفضـلية    ، بيتاً 135وهدمت  ،اوطردت سكانه حائط البراق،بجانب 
رجـع   شخصاً بعضهم 650، وتقدر أعدادهم بـ عشرات العائالت منهاوأجلَتْ  والزاوية الفخرية 

منطقـة   وسعت إسـرائيل وبعد تسوية هذه الحارة مع األرض ، لمغرب بوساطة الملك حسينا إلى
من تلـك  ). 2010فلسطين، دائرة شؤون القدس، ( آالف اإلسرائيليين للصالة فيهاساحة لتستقبل ال

التشـريعات وخلـق   تت إسرائيل نفسها كإسفيل في القدس القديمة مـن خـالل إيجـاد    ـاللحظة ثب
في حارة السعدية وبـاب   إسرائيليون اآلن يسكن .الفلسطيني تقلل من فرص البناء التي معضالتال

حـارة  ق حاراتها القريبة مثـل  بؤر االستيطانية التي تخترق البلدة القديمة وتمزوتنتشر ال ،السلسلة
اء في وتخطط اآلن إلقامة األحي ،وفي حارات أخرى من كنيسة سانت آن ةالسلسلة والقادسية القريب
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اتبعـت   .ن في األحياء العربية وسط النسيج العربيوسكن المستوطنوبدأ ي ،مناطق مثل برج اللقلق
لمصادرة وشراء المباني السكنية داخل أحياء البلدة القديمة، الحيلة استخدمت و كّل األساليب إسرائيل

وحولتها إلى مدارس دينية وكنس يهودية، ومبانٍ للسكن، ولم تكتف إسرائيل بإجراءاتها داخل البلدة 
 اسة العـزل القديمة، بل استمرت حتى وصل التفريغ إلى داخل حدود البلدية األردنية وانتهجت سي

جزءاً من المناطق الحضرية المكتظة بالنسيج االجتماعي المدينة القديمة في القدس تعتبر  .والتفكيك
 أوالضـغوط  و بسـبب  أبإرادتـه،   هاجر بعضهم .الذي يحيط بها، وقد هاجر بعض سكان النسيج

، وبشكل جزئي ط بشكل متوازنفرضها االحتالل اإلسرائيلي وتطور هذا المحيالتي ة بيئيال الظروف
   ).2009وآخرون،  خمايسي،( ي واندمج وظيفياً ورمزياً مع هذه المدينةبشكل كلّالحقاً  وتطور

  
1.2.4 .سات واالختراق االستيطانياالعتداء على المقد:  

  
المسجد األقصى  1969روهان سنة اقتحم مايكل . تعتدي إسرائيل على حرمة المقدسات في القدس

منه وتم إحراق منبر صالح الدين الخشبي فهو  كبيرة إتالف أجزاء عن أسفروأضرم النار فيه مما 
ارتكبت . تحت ساحات المسجد األقصى 28/8/1981حفرت إسرائيل نفقاً بتاريخ . تحفة تاريخية
في باحة المسجد األقصى المبارك  1990تشرين أول  8 بتاريخ بحقّ الفلسطينيين إسرائيل مذبحةً

أرادت هذه العصابة . ابة أمناء الهيكل الذي يتزعمهم جرشون سلمونعندما تصدى هؤالء لعص
هدمت  23/7/1992وبتاريخ . وضع حجر األساس للهيكل المزعوم في ساحة األقصى مرة ثانية

إسرائيل كنيسة الجالليا لطائفة الروم األرثوذكس على جبل الزيتون، وقد نتجت عن هذه الممارسات 
هجرة عدد كبير من المسيحيين، وتبدو هذه السياسة مقصودة لتفريغ  والمضايقات للسكان في القدس

عن جولته في ساحات األقصى مما  28/9/2000أعلن شارون بتاريخ  .المسيحيين من المدينة
األحداث التدريج اإلسرائيلي في عملية االعتداءات و ويظهر من تسلسل هذه أشعل انتفاضة األقصى

 ).2009الزرو، ( التهويد
  

  ومصادرة البيوت الفلسطينية وبعض المدارس التاريخية البلدة القديمةإسرائيل على اختراق تعمل 
من أجل  االستيطانية والبؤر اإلسرائيليةبناء الكنس عملت على مدارس يهودية دينية وإلى تحولها و

 ةقبة كبيرب يظهروهو كنيس كبير  "حورباه"فقد أقاموا كنيس الخراب  ،تطويق المسجد األقصى
 تراج في اإلعالم وظهر. خيمة إسحاق ويعني"  يل يتسحاقأوه"لمضاهاة قبة مسجد الصخرة، و

صور على شبكة اإلنترنت أحالم بعض األحزاب اليهودية عن إقامة مشاريع متعددة في القدس 
على المدرسة التنكزية التاريخية، وكنيس في رباط  "نور يورشاليم"كنيس ومنها يخططون إلقامة 
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المعالم األثرية والعربية تهدف إلى طمس كنيساً كلّها  61ن ويحيط بالمسجد األقصى أكثر م ،الكرد
ها ترتبط مع شبكة أنفاق تحت المسجد األقصى لتقويض وكلّ سالمية األصيلة في مدينة القدس،واإل

عملية  "هحورباه"كنيس الخراب  2.4، يظهر شكل لقدسااإلسالمي في القدس وتهويد التراث 
تفرض الشرطة اإلسرائيلية طوقاً مشدداً على محيط  .طة بالمقدسات اإلسالمية والمسيحيةاإلحا

سرار والجمعة العظيمة وخاصة في أيام خميس األ" عيد الفصح" في فترة عيد القيامة كنيسة القيامة
ن ة، حتى يصعب على المسيحييا بتصريح يصدر من إدارتها المدني، وتمنع المصلين إلّوسبت النور

في القدس مشاركتهم في هذه االحتفاالت والصلوات، وهذا يعكس رغبة إسرائيل في إحكام السيطرة 
  ).2010دائرة شؤون القدس،  فلسطين،( الكنيسة على

    

  
  

  . كنيس هحورباه: 2.4شكل 

  ).2012الباحث، : (المصدر
  

 :والعقبات مثل ي الحاراتانتشار استيطاني لالستيالء على بعض البيوت ف يجري في البلدة القديمة
واالختراق  االنتشار 3.4يظهر شكل  .في القدس القديمة عقبة المفتي وعقبة التكية وعقبة الراهبات

. من طوابق متعددة ومدارس دينية ومؤسسات إسرائيلية البيوت تتكون. الستيطاني في البلدة القديمةا
وامتدت هذه البؤر من  ،ن من بيت أو بيتينتكوالبيوت الفلسطينية المتفرقة التي تعلى تم االستيالء 

كنيس الخراب 
  "هحوربا"
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مثال ذلك البؤر االستيطانية في حارة . جهود االستيطانية لتصل إلى إسكان مجموعاتخالل ال
ير مما يبرهن هذا االنتشار الدراسة التي قام بها الدكتور مئووالقادسية، السعدية وحارة باب السلسلة 

المنازل التي استولى عليها  1.4 جدول يظهرمتها ترج تم .مارغليت وقد صنفها في جداول
اإلسرائيلية التعليمية الدينية في  المؤسسات 2.4جدول المستوطنون في حارات البلدة القديمة يظهر 

تعمل إسرائيل على تكثيف االستيطان في البلدة القديمة وحولها وتجهز لها البنية التحتية البلدة القديمة 
  .والميزانية المطلوبة
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  .االستيطان في البلدة القديمة: 3.4شكل 
  ).PASSIA ،2009( :المصدر
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 .االستيطان في البلدة القديمة: 1.4 جدول
  

  الرقم  ملكية خاصة  المنطقة/ الشارع  شركة الضم  عدد العائالت  الوصف
 5 -4 بيوت مركبة

 عائالت
 1 بيت جانب بوابة هيردوس عطيرت كوهونيم

 2 بيت القادسية أمام المدرسة رت كوهونيمعطي عائلتان طابق مع تسوية
عئالت  3-2 ثالثة طوابق

 عائالت
 3 بيت عقبة الراهبات عطيرت كوهونيم

 4 بيت 4 البستاني، عطيرت كوهونيم عائالت 4 مكون من طابقين
 يتكون من بيت ضخم

 أربعة طوابق
المستشفى األسباني  عطيرت كوهونيم عائالت 5-6

 للمسنين
 5 بيت

 6 بيت شارون شارع الواد عطيرت كوهونيم عائالت 4-3 طابقينمكون من 
 7 بيت قيد اإلنشاء الجعبش عطيرت كوهونيم تحت البناء شقق 8طوابق و 4
- 6عائلتان و - 

 أشخاص 8
 8 بيت الكنائس عطيرت كوهونيم

 9 بيت باب الحديد/ الواد عطيرت كوهونيم حراس األمن أربع غرف
ست غرف في بيت 

 مركب
ن عائلتا

 وأعزبان
 10 بيت الواد عطيرت كوهونيم

بيت حازون  عقبة الخالدية عطيرت كوهونيم عائالت 7 ثالث طوابق
 همعرافيم

11 

 12 بيت عقبة السرايا عطارا ليوشنع عائالت 4 عائلة كوهين
 13 بيت الحكاري/ عقبة الخالدية عطيرت كوهونيم عائلتان بيت الشراباتي
 14 بيت عقبة الخالدية وهونيمعطيرت ك عائلة بيت همعالوت
 15 بيت عقبة الطاقية عطيرت كوهونيم عائلة عائلة قرطبة
 16 بيت شاويش خان الزيت عطيرت كوهونيم عائلتان بيت روحوت
 17 بيت شاويش خان الزيت عطيرت كوهونيم عائلة طوابق 3بيت غيري 

عائلة يوسف ثالث 
 طبقات باب أخضر

 18 بيت لحديدعقبة ا عطيرت كوهونيم عائلة

  غرفة 20أكثر من 
 

 20عائلتان و 
 شاباً

مستشفى سينت  المربع المسيحي عطيرت كوهونيم
 جون

19 

 

  ).2010، مارغيليت( :المصدر
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  .المؤسسات اإلسرائيلية :2.4جدول 
  

عدد  الوصف
 العائالت

/ الشارع شركة الضم
 المنطقة

 الرقم ملكية خاصة

 80- 60 طابقان في البناية
 طالباً

  يشفعوت عطيرت الواد - 
يورشاليم، إيجد لؤمي 

 يورشاليم

1 

روعنحمان  عائلتان طابقان
 كهانا

 2 شباب كنيس يسرائيل الواد

ثالثة طوابق مع 
غرفة كبيرة 
تحتويي سرر 

 كثيرة

عطيرت  طالب 100
 كوهونيم

يشفعيت عطيرت  باب الحديد
 يورشاليم

3 

المبكى ( سمول كوتل باب الحديد -  -  - 
 )الصغير

4 

غرفتان كبيرتان 
 لطالب يشيفع

عطيرت  - 
 يورشاليم

محنات كديمت  الواد
 زفيات

5 

عطارا ليوشنا  طالب 200 أربعة أقسام كبيرة
هاسيدي 
 برسالف

يشفعات برسالف  عقبة الخالدية
 شيفع بنيم

6 

 7 أوهيل يتسحاق الواد -  -  طابقين مجددين
  

  ).2010، مارغيليت: (المصدر
  

        :ق الوطنيةوالحدائ اآلثار. 2.2.4
  

بدأ البـاحثون  . عند بداية البحث في طبقات األرض كشف التنقيب األثري عن قطع آثار في سلوان
لـم تنقطـع     1967منذ سنة ).  1992العسلي، (يهتمون باآلثار في القدس في القرن التاسع عشر 

  يشـارك  .ال مختلفـة متراً أو أكثر وبأطو 14إسرائيل عن أعمال الحفر التي قد تصل أعماقها إلى 
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طالب الجامعة العبرية بإشراف محاضريهم في إنجاز هذه الحفريات، كما تشارك جمعيات يهوديـة  
إلعاد وغيرها من األحزاب اليهودية، وتُمول هذه النشاطات من الحكومة والجامعـة العبريـة   : مثل

وعلى أثر  .ائيلية األخرىووزارة السياحة وسلطة الحدائق الوطنية وبلدية القدس والمؤسسات اإلسر
تزداد األنفاق تحت المسجد األقصى، وتستمر الحفريات حولـه، وفـي    التنقيب والحفريات األثرية

األماكن األثرية من مدارس تاريخية، ومنازل للمواطنين، وحارات بالقرب مـن بـاب السلسـلة،    
المسجد األقصى وغربـه   جنوب في االتجاهات المختلفة والقطانين، والمطهرة، والحديد، والناظر،

  .وشماله
  

تعمل إسرائيل ليل نهار في هذه الحفريات، ولم تكترث بما تسببه من إزعاج للسـكان الفلسـطينيين   
ال يزال التنقيب مستمراً بالرغم مـن أنـه    .وتصدعات في مساكنهم وانهيارات تضر بأبناء القدس

ه اكتشف أساسات ثالثة نّإ": ئير بن دوفما"يقول  .أحرز تقدماً في اكتشاف أساسات القصور األموية
إن مـا   ":بنيـامين مـازار  "قصور أموية اثنين متشابهين، والثالث يختلف قليالً عن سابقيه، ويقول 

اكتشف يعود إلى الرومان، والبيزنطيين واآلثار اإلسالمية، فنتائج التنقيب تعطي حقيقة عدم وجـود  
ال دالئـل وال مؤشـرات   . علماء اآلثار بعض نلمسه من الهيكل، أو حتى اإلشارة إليه، وهذا الواقع

حقيقية تقود إلى الهيكل، ولكن اإلسرائيليين مصممون على تطويق المسـجد األقصـى والبنايـات    
ينسـف   .التاريخية، والدينية بالحفريات لتقويض أسسها وهدمها وبنـاء الهيكـل علـى أنقاضـها    

 الهدم والحفريات، واالستيطان خطرإن  .ق مآربهموالمسيحي لتحقي التراث اإلسالمي، اإلسرائيليون
   ).2009الزرو، ( يداهم أرض القدس ال يزال

  
وطمـس معـالم الحضـارة العربيـة      ،بناء الكنس :تعزيز الجانب الديني مثلتعمل إسرائيل على 
مقبرة مأمن اهللا التي تضم رفات آالف الصحابة، ويسـتمر فـي    :مثلوتراث  ،اإلسالمية من مقابر

، التاريخيويروج للحوض  فر تحت المسجد األقصى وحوله، وسرق االحتالل الحجارة األموية،الح
 وال يوجد مبـرر ، وتهتم إسرائيل إلنشاء حدائق توراتية ،في المفهوم اإلسرائيلي" الحوض المقدس"
تـي ال  ال سلوان لتقيم على أنقاضه ما بنيت عليه األساطير والخرافات المصطنعة والباطلة هدم حيل

  .تستند على دالئل ملموسة
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  :"ماميال  " انتهاك رفات مقبرة مأمن اهللا. 1.2.2.4
    

بالقرب من بوابة يافا، ويقع قطاع ماميال بين " ماميال"إسرائيل على قطاع  سيطرتْ 1967في سنة 
جـاري  بين المركز التجاري في القدس الشرقية والمركز التيربط . جزئي المدينة الغربي والشرقي

 .طرق المواصالت الرئيسة ومفارقها ألهمية هذه المنطقـة التاريخيـة  ويتحكّم ب ،في القدس الغربية
دونم من هذه المنطقة ألهداف استيطانية، وفي  100نحو  1970رت الحكومة اإلسرائيلية سنة صاد

لصناعية المرائب والورش ا تعلى إجالء سكان المنطقة ونقل" كارتا"عملت شركة  1971ة بداية سن
وبعـد   م،1980إلى المنطقة الصناعية في تلبيوت وعطاروت، وقد تم البدء بهذا المشـروع سـنة   

مرور ثماني سنوات على احتالل القدس الشرقية احتفلت إسرائيل بهذه المناسبة وكشفت السـلطات  
ـ  ي اإلسرائيلية عن بعض مضمون هذا المخطط، الذي أشرف على تنفيذه شركة كارتا الحكومية الت

والتي قامت بإخالء السكان واستدعاء خبراء من الخارج وفنيين فـي تخطـيط    1971 سنةُأنشئت 
وقامت إسرائيل بتغيير معالمه تمهيداً لتحويلـه إلـى    المدن والمواصالت، والتجارة لالستفادة منهم،

 ، وتشـكّل المنطقـة جـزءاً   دونم 100على مساحة تزيد عن  لمخططويمتد هذا ا منطقة إسرائيلية
حـارة  : المهمة من البلدة القديمة مثـل  الحيوية المنطقة باألحياءتحاط جغرافياً من مركز القدس، و

مثل سوق أفتيموس وسوق القطانين وسوق خان الزيت وسـوق   السعدية، وحارة األرمن واألسواق
العطارين، ومنطقة الفنادق وجزء من الحديقة العامة في الجنوب والمركز التجاري الشمالي الغربي 

  ).1981، جريس(للمدينة 
  

 لحين والسلف في مقبرة مـأمن اهللا  أجداث األموات من الصحابة الصا 2009سنة دمرت إسرائيل 
وضـعت  . ولم يقلق اإلسرائيليون  بحرمة األمـوات  يها مشاريع استيطانية، وبنية تحتيةوأقاموا عل

السلطات اإلسرائيلية مخططاً لبناء مجمع محاكم إسرائيلية في ساحة مقبـرة مـأمن اهللا التاريخيـة    
، واقتطعت قسـماً خصصـته   "متحف التسامح"ما سمته إسرائيل  عليهامخطط أن يقام اإلسالمية، و

كانت أرض المقبـرة   .للسيارات وحولت مياه المجاري والصرف الصحي إلى أرض المقبرة موقفاً
 االحتالل اإلسرائيلي ظلّت هذه األرض عرضة النتهاكات .دونماً 25تبقّى منها  .أكثر من مائة دونم
، حيـث يـدعي   أمام اإلعـالم العـالمي   الحجج الواهيةيبررون إجراءاتهم بو ،التدريجية في القدس

القـوة العسـكرية لتطبيـق     إسـرائيل سـتخدم  تو ،أن القبور في مقبرة مأمن اهللا مزيفة :الحتاللا
لسيطرة على مقبرة مأمن اهللا، مما يعزز االزدواجية اإلسرائيلية في التعامـل  لالمخططات وتنفيذها 
  .مع اآلثار في القدس
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ر البنية التحتية من حولها وتسهيل عن تطويق البلدة القديمة بالحدائق الوطنية، وتطوييمكن الدراسة 
ربطها بالقدس الغربية من خالل مشروع ماميال التجاري الذي حسن ارتباط القدس الغربية وشارع 

من القدس الغربيـة إلـى البلـدة     ياحةوالساإلسرائيليين األمر الذي يسهل حركة  ،يافا بباب الخليل
ضـمن  وإدراجهـا   ،المقبرة اليهودية وحمايتهـا  ترميمقيام إسرائيل باالزدواجية في تبرز . القديمة

فتح الطـرق لتسـهيل المواصـالت وزيارتهـا،      ،مثل لها التحتية يةالمنطقة الخضراء وتنظيم البن
في الوقت الذي تقوم به إسرائيل بتدمير المقابر اإلسـالمية وجـرف   . وأوصلها االحتالل بطريقين

  . المسلمين قامة المتاحف على رفات أمواتالتخطيط إلقبورها و
  

  :الحدائق الوطنية .2.2.2.4
  

صـنف  . تقع الحدائق الوطنية بجوار المسجد األقصى، وتحيط به من الجهة الجنوبيـة والشـرقية  
ضمن األراضي الخضراء التي " جان هالؤمي"االحتالل هذه الحدائق القومية التي أطلقوا عليها اسم 

واسعة حـول سـور القـدس    ال ضيرااألئق على يتم إنشاء هذه الحدا. ال يسمح البناء على أرضها
يطلق عليه أيضاً الحزام األخضر حول سـور القـدس أو   . من الجهتين الشرقية والجنوبية القديمة

ضع مشروع المتنزه نسبة إلى ايزيك ولفسون الذي قدم تبرعات ضخمة إلقامته، وو" متنزه ولفسون"
لسكان العرب من األحياء الواقعة قرب السـور،  ا هجيربتإسرائيل  بعد االحتالل مباشرة عندما بدأت

مـن   تُكشفالوطنية  الحدائقجزءاً من  4.4 يظهر شكل، خاصة وادي حلوة وقسم كبير من سلوان
يهدف هذا المخطط لمنع السكان الفلسطينيين في . خالله مقبرة الرحمة اإلسالمية، والمقبرة اليهودية

الديمغرافي العربي في القدس عـن   الحد من النمولى القدس من التطور العمراني وبالتالي يعمل ع
تطويـق البلـدة   يستكمل هذا المتنـزه  . داخل السور طريق إخالئهم منها كما حدث لألحياء العربية

، وقد جرى افتتاح قسم منـه سـنة   مقبرة الرحمةالقديمة وحصارها، ويقوم جزء منه على أنقاض 
  ).1981جريس، ( 1975

  

تمـر العمليـة   . شهادة الطابو  للحصول على رخصة بناء داخل المدينـة  اشترطت إسرائيل تقديم
سلطة اآلثار والبلديـة واإلسـكان    :بإجراءات معقّدة من خالل توقيعها من مؤسسات حكومية مثل

والهدف مـن   ،وقد يصطدم الذي يريد أن يحصل على رخصة بإجراء يمنع أخذ الرخصة ،وغيرها
والمماطلة سنوات في منحها لخلق اإلحباط والتضييق على السـكان   هذا التعقيد في معامالت البناء

حتى يتركوا المدينة، وبالتالي يقّل عدد السكان الفلسطينيين فيها، علماً أن معظم أراضي القدس إمـا  
طابو ال يوجد أصحابها في المدينة وإما تنتقل بوكاالت دورية بين الورثة وهذا يبـرز ازدواجيـة   
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ل بلدية االحتالل عملية البنـاء فـي القـدس، وتُقـدم للمسـتوطنين الحـوافز       هالتعامل، حيث تس
  .والمساعدات

  
  

  
  

  .الوطنية قائجزء من الحد :4.4شكل 
  )2012، الباحث(: المصدر

  
دأباً على إخالء سكان سلوان في وادي حلوة لتحقيق إسرائيل  يزال هذا المشروع مستمراً وتعمل ال

خدمت سياسة التهويد بالنسبة للمناطق الحضرية استُ .ديمغرافي في آن واحدالجغرافي والهذا الهدف 
المنـاطق األثريـة    وضـعت . والمواقع األثرية، والبيوت الفلسطينية, سلوان: في ثالث مناطق هي

 فلسطينيينلل أي بيوت جديدة استغلتها، ومنعت بناءالتي  تحت إشراف السلطات اإلسرائيلية الحساسة
فلسطيني يعيشون في كثافة سـكانية    4000 وحددت نموهم الحضري مما جعل، على هذه األرض

خريطة استعماالت   5.4 شكل يظهر ).2009يوسف، (دون السماح لهم بالتوسع في هذه المنطقة 
  األراضي في الجزء المضموم من القدس إلى إسرائيل
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  .استعماالت األراضي: 5.4شكل 
  .)2012بية، جمعية الدراسات العر( :المصدر
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  : الطموحات اإلسرائيلية في سلوان. 3.2.2.4
  

تعتبر سلوان النواة القديمة للقدس، ومنها تطورت المدينة على مر التاريخ وهذه التلة أقيمت عليهـا  
تجدد . مدينة صغيرة ، لذا طمح اإلسرائيليون في بناء مستوطنة في سلوان العتقادهم أنها مدينة داود

وقـد   .مستوطن إسرائيلي 400ويسكنها اليوم أكثر من  1991ي في سلوان سنة االستيطان اليهود
بالتعاون مع منظمات  1967تعرضت هذه المنطقة لهجمات إسرائيلية قوية منذ احتالل القدس سنة 

تقوم جمعية إلعاد  .)PASSIA ،2009( عطيرت كوهانيم، وإلعاد: إسرائيلية استيطانية متطرفة مثل
على أراضي بلدة سلوان الفلسطينية في القـدس،  " الوقت الحاضر بتنفيذ المشروع االستيطانية في 

شكل يظهر  وتعزز الجمعية نشاطاتها االستيطانية في حي البستان الذي يقع جنوب المسجد األقصى،
، ويمر بجوارها الشارع الذي يربط القدس الغربية بالمقبرة اليهودية ومعاليه هـزيتييم  سلوان 6.4
  .روالطو

  
البيوت الفلسطينية والمناطق الحساسـة   ينتشر المستوطنون في وادي حلوة والبستان بالسيطرة على

البركة، حيث يجب على كّل من يريد دخول بركة سلوان أن يقطـع تـذكرة مـن الموظـف     : مثل
" الحـوض المقـدس  "بدأت إسرائيل باستخدام مصطلح جديد  .اإلسرائيلي، ويمنع دخولها بغير ذلك

واقع جديد على األرض الفلسطينية في القدس، وهذا يهدد مصير البلدة القديمـة، والمسـجد    لفرض
ـُط،   األبنية األقصى المبارك وما حوله من  األثرية واإلسالمية من مدارس، وزوايا وتكايـا، وربـ

من سيطر على القدس، وهو مخطط صهيوني يهدف إلى احتالل أكبـر  كّل وأسبلة تم الحفاظ عليها 
احة ممكنة من البلدة القديمة بمبررات ال أساس لها وهي تعتمد في ذلك على التاريخ المضـلّل،  مس

والتأريخ الديني من خالل تسمية مناطق مهمة كأماكن يهودية مقدسة، لفـرض السـيطرة عليهـا،    
ـ  وتستخدم إسرائيل اآلن إجراءات لهدم  حي البستان في سلوان إلقامة الحـوض التـاريخي   ى عل

  .أنقاضه
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  .سلوان: 6.4شكل 
  .)2012الباحث، : (المصدر

  
مفاده  اًتقرير )OCHA ،2009( أصدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية األراضي الفلسطينية المحتلة

منطقة سلوان في الواقعة البستان منطقة تصبح أن السبعينيات في أواخر خططتالقدس  بلدية أن 
منطقة  واعتبرت هذه المنطقة ،بناء على هذه المنطقةمنعت إسرائيل إقامة ال. وخضراء مفتوحة

د االمتداد العمراني لسكان سلوان علماً بأنور الذي يمكن أن يتطهذا المكان هو  خضراء حتى تقي
المباني المهددة  7.4شكل يظهر  .الهدم في حي البستان أحوالعن  وأوضحتالبناء الفلسطيني،  فيه

 .القدس وييبين اللون البني موقع االستيطان الذي يخترق سلوان بالهدم التي ضمن الخط األصفر في
خطته  بتنفيذ القدس بلدية قيام حالة في بيوتهم فقدان يتهددهم خطر فلسطيني 500 من يعاني أكثر

في جنوبي  سلوان في البستان منطقة في تقع هذه البيوت. غير مرخص بيتاً 90حوالي  لهدم الهادفة
فيذية واإلجرائية سكان الحي  نأجهزتها التوساطة بإسرائيل  علمتَْأ. مباشرة القديمةأسوار البلدة 

ا أنهم واعتبرت إسرائيل في قانونه .تقضي بهدم البيوت التي وامراألبإخالء البيوت وسلّمتهم 
 توزيع عن طريق تقوم األجهزة العسكرية اإلسرائيلية بمساندتهم. يسكنون ضمن منطقة خضراء
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لمتتابعة على السكان الفلسطينيين، وتنفيذ مخططات االستيطان الصادرة عن بلدية إنذارات الهدم ا
  .لمنطقةاالحتالل الستئصال الوجود الفلسطيني في ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .البيوت المهددة بالهدم: 7.4شكل 
  .)OCHA ،2009( :المصدر

  
 حي بيتاً في منطقة 21هدم لـ جيل الأعن ت وقتنا الحاضربلدية القدس اإلسرائيلية في  أعلنت

وحاول السكان  1977بيتاً بنيت قبل سنة  11 – 7تضم  1992البستان والتي كانت قائمة قبل سنة 
إسرائيل رفضت  لكن 1995 حتى سنة 1977من سنة  مخططات للحصول على رخص بناء متقدي
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أن مهندس بلدية  2004، سمع السكان سنة منطقة خضراء المنطقة مصنفةطلباتهم بذريعة أن 
بيتاً بدون ترخيص حتى تنفّذ المخططات التي وضعتها  14وامر بهدم األعطى أالقدس اإلسرائيلية 

دوالر أمريكي إلى بلدية القدس  77000تكلفته بلغت ن األمر وقدموا مخططاً اتدارك السكّ .البلدية
من وجود  بالرغم .سكنيةاإلسرائيلية حتّى تغير استعمال األرض من منطقة خضراء إلى منطقة 

رفضت لجنة  .المخطط لدى بلدية القدس قامت بتنفيذ جزءاً من أوامر الهدم، ولم تقف عند هذا األمر
 .المخطط الذي قدمه سكان حي البستان ولم تصادق عليه 17/2/2009التخطيط اإلقليمية بتاريخ 

قامت لجان من بلدية القدس  إسرائيل حتى تنفذ إجراءاتها في أوامر الهدم المعلّقة،ماطل وت
 قاألمر الذي أقل ،مسح للمباني الواقعة في حي البستانعملية ب 22/2/2009اإلسرائيلية بتاريخ 

  .OCHA،  (2009(السكان 

  
 في أنه أن نفترض بمكان العدالة من :بقوله 2009 آذار في بركات  القدس نير بلدية رئيس صرح
وتدأب بلدية االحتالل على تكرار االعتداءات  .البستان حي في سكنية مبانٍ أي يكون لن األمر نهاية

على أهالي سلوان وتستمر في مضايقتهم لتهجيرهم قسراً من أجل هدم بيوتهم وتنفيذ مخططات 
لهدم سنين كثيرة، ويكمن في في هذه البيوت المهددة با عاش سكان سلوان الفلسطينيون. االستيطان

  ات المقدسية الفلسطينية الطيبةالدفء والحنين والذكري ثناياها
   

مزقـت   .ارسات اإلسرائيلية في القدس انعكاسات خطيرة على كافة األصعدةمكان للم ملخص القول
 .في الضـباب مطروحاً السالم أصبح . إسرائيل بإجراءاتها الموجهة ضد الفلسطينيين عملية السالم

في بيوتهم، فأصبحت قضية سلوان والشـيخ  تستمر االعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين اآلمنين 
ـ  ،جراح وقضايا كثيرة في القدس عالمية، وأبرزها اإلعالم كجانب للحقّ اإلنساني  القـدس  تتأجج

تدأب حكومة االحتالل على استخدام سياسـة التمييـز    .بالصراع الذي يضرم بين كل فترة وأخرى
وحول المسجد األقصـى  لمدينة زمناً طويالً ذين سكنوا اضد سكان القدس ال" األبارتهايد"العنصري 
تستخدم إسرائيل أبشع األساليب والوسائل لالستيالء على العقارات والمنازل فـي القـدس   . وسلوان

  .لطرد سكان القدس بهدف إحالل اإلسرائيليين مكانهم
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   تهويد الحوض التاريخي :الطوق األول 3.4
  

وقامت باالسـتيالء علـى    ،توسيع المقبرة اليهودية حجةب األراضي العربية، علىهيمنت إسرائيل 
ووضعت مخططات هيكلية لبناء عشرات الشقق في رأس العامود، كما  ،عشرات المنازل في سلوان

غرض لاستخدامها  من ن الفلسطينيون في القدسمكّتيحتى ال  مناطق خضراء أعلنت عن األراضي
 .في القـدس  مجموع األراضي المخصصة للبناء فقط من %9.18 على سمحت لهم بالبناءو ،البناء
إلى تطويق البلدة القديمة داخل األسوار، واألحياء العربية المجاورة تمهيداً الحوض التاريخي يهدف 
، ويتألّف هذا الطـوق مـن الحـي    بشكل تدريجيوإخالئها من السكان العرب المقدسيين  لتفكيكها

وقد سكنه اليهود بعـد   ،مهجوراً 1967ياء الذي كان قبلاليهودي داخل البلدة القديمة وهو من األح
جـان  "الحدائق الوطنية كما يساعد في هذا الطوق ، حيث وسعته السلطات اإلسرائيلية، 1967سنة 

منعت إسرائيل البنـاء فيهـا   . من الشرق والجنوب القديمة في القدس البلدةالمحيطة بسور  "هالؤمي
  .في المستقبل اإلسرائيليةلمشاريع االستيطانية إلبقائها كاحتياطي طبيعي لتنفيذ ا

  
وكثّفـت إسـرائيل    .خططت إسرائيل إلقامة مستوطنات جديدة بالقرب من برج اللقلق وباب العمود

بعد إقامة الحي اليهودي اخترقت إسرائيل . ويق البشري وإخراجه من المدينةاالستيطان بهدف التط
 دس المالصقة للمسجد األقصى وحائط البراق اإلسـالمي نسيج األحياء الفلسطينية الحضرية في الق

يه هازيتييم لمعاأقامت مستوطنة  .وعززت وجودها بالبؤر االستيطانية الصغيرة وقامت باالنتهاكات،
في اللحظة التي استخدمت إسـرائيل   .المجاورة للمسجد األقصى رأس العامودتقع في جنوب التي 

لبيوت القريبة من المسجد األقصى كانت تعمل بالطريقة نفسها سياستها التدريجية في السيطرة على ا
والشـيخ   يظهر ذلك في سـلوان والطـور   .القدسللتوسع االستيطاني في الحوض التاريخي حول 

 إسرائيل متاأق .حماية المقابر المحيطة بالقدسعملت على و ،ضافة إلى الحزام األخضرباإل ،جراح
هذا النموذج في المناطق المحيطة بالمدينـة المقدسـة   انتشر ية وبؤر استيطانية في األحياء الفلسطين

حول المدينة القديمة سمي في المصطلح اإلسـرائيلي   إلسرائيلييننة لوبهذا شكّل حلقة داخلية محص
  ).2009يوسف، ( المقدس بالحوض

  
  :مستوطنة شمعون تصيدق. 1.3.4

   
في الحدود الشمالية لمدينة القدس وهـي   يعتبر حي الشيخ جراح منطقة استراتيجية وحساسة، وتقع

  مجاورة للمنطقة التجارية في شرقي القدس، وتحتوي منطقة الشيخ جراح على مؤسسات اجتماعيـة 
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 قديمة فيها بيوت قومية منها بيت الشرق، وفندق األمريكان كولوني والمسرح الفلسطيني الـوطني 
فـي  ) سكوبس(رائيلية غرباً بجبل  المشارف اإلس الشيخ جراح المنطقةَ وتربط منطقةُ". الحكواتي"

. يعتبرها اإلسرائيليون منطقة استراتيجية في المدينـة . الشرق، ورامات أشكول في الشمال الغربي
استنكر السكان الفلسطينيون في حـي الشـيخ   . خططت إسرائيل إلقامة مستوطنة شمعون تصيدق

في تقديم الفلسطينيين في حي الشيخ جراح ويظهر تفاصيل ذلك  ،جراح إقامة مستوطنة مكان بيوتهم
نات التي تدحضالبي نات وادأعطت المحكمة اإلسرائيلية القرار . عاء اإلسرائيليين بملكية األرضبي

، األمر الذي أدى إلى هدم الفندق وبعض البيوت والعمل على الوثائقَ لصالح المستوطنين وتجاوزتْ
  .إقامة المستوطنة

  
  :البينات للمحكمة تقديم. 1.1.3.4

  
رفعت القضية للمحكمة اإلسرائيلية، وفي أثناء إجراءات المحكمة استطاع سليمان درويش أن يثبت  

حكمت المحكمة اإلسرائيلية لصالح المستوطنين بالرغم . بالوثائق والبينات الواضحة لألرض ملكيته
نين، وتركت القضية مفتوحـة،  إن األرض للمستوط: قالت. من وجود البينات لدى سليمان درويش

أعلنت المحكمة عن ترتيبات واضحة فـي هـذه    1984وفي مرحلة ثالثة وبشكل مستمر في سنة 
اعتبرت فيها أن ملكية هذه األرض لإلسرائيليين بذرائع دراماتيكية تأسست فـي أسـتنبول    .القضية

إن الملكيـة  : المحكمـة وقالـت  . والتي تثبت بوثائق واضحة قبل سنين كبرهان ملكية هذه األرض
االد رة، وإنن   العثمانية لهذه األرض تعتبر مزويني على تحقيقات مـن المحـاميعاء بهذا التزوير ب

حسين أبو حسين وسامي الراشد، وهذا موجود في أرشيف الدولة العثمانية في قسم دائرة تسـجيل  
  ).2010مارغليت، (األراضي، وحولت القضية إلى دائرة تسجيل األراضي 

  
. قدم المستوطنون وثائق كشفت أن ملكية اإلسرائيليين مؤقّتة وال يوجد إشارات أنها بِيعـت لليهـود  

بدقة، وبيان حدودها  في الشيخ جراح  مواقع األراضيل تفاصيل تشير الوثائق التركية األصلية إلى
ئق اإلسرائيليين، وفي حقيقة في وثا ال يوجدومعالمها وأسماء المناطق فيها، وأسماء العائالت، وهذا 

تُّ األمر أنيثبت أن . بصلة للمستوطنين األرض موضوع الدعوى ال تَم وهناك دليل واضح وكاف
لم يبرز المستوطنون وثائق مثلها، حيـث  . الوثائق العثمانية المصدقة بالطابو من الدوائر العثمانية
ظلت النقاشات جارية فـي  . وا عدم قانونيتهاُأخضعت وثائق المستوطنين لفحصها عند الخبراء وأثبت

لقـد  . المحكمة ولم تُلغِ هذه المحكمة سيطرة المستوطنين، لذا أصدرت األوامر بإخالء السكان بالقوة
األعداد الظـاهرة فـي   : جراح إلى نتيجتين مدهشتين النتيجة األولى  أدى البحث في مشكلة الشيخ
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يهودية لم تظهر في سجالت الدولة العثمانية، وهـذا التسـجيل   أعمال البيع والتي قدمتها الجمعية ال
تختلف الترويسـة علـى   : والنتيجة الثانية. أيضاً لم يدون في أرشيف منطقة القدس في تلك الفترة

الوثائق العثمانية التركية بشكل واضح عن التي قدمها المستوطنون، فالترويسة العثمانية ظهر عليها 
هذا البحث يؤكّد التزييف الواضـح  ). 2010مارغليت، (رآنية والخاتم التجاري البسملة واآليات الق

  .في هذه القضية وتالعب المحاكم اإلسرائيلية في ممتلكات الفلسطينيين
  
  :قرار المحكمة في قضية الشيخ جراح .2.1.3.4 
  

ويـنص   2008تمـوز   14أصدرت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية قراراً لصالح المستوطنين في 
قـدمت  ، فالقرار وزارة الخارجية األمريكية استفز. ساعة 24القرار على طرد عائلة الكرد خالل 

احتجاجاً رسمياً إلى الحكومة اإلسرائيلية، وتساءلت عن قانونية الشـروط التـي اعتمـدت عليهـا     
ـ    المجموعة االستيطانية باد ات عائها شراء األرض، وتم طرد عائلـة الكـرد، هاجمـت المجموع

يقـيم فـي   . منـزالً  27للسيطرة على  2008االستيطانية حي الشيخ جراح في تشرين الثاني سنة 
يهدف هذا اإلجراء إلى تطبيق مخطط البلدية اإلسـرائيلية  . فلسطيني مقدسي 500المنازل أكثر من 
فـي أواخـر شـهر آب     "ناحاالت شمعون االستيطانية"التي قدمته منظمة  12705في القدس رقم 

بالقرب مـن قبـر الصـديق    وحدة سكنية خالل فترة زمنية  200إلقامة مستوطنة تتضمن  2008
. حول البلدة القديمةوطوق  إسرائيلي وزحف على إيجاد تواصل سكاني هذه الخطوة تعمل. شمعون

أبو كامـل   توفي. انتقلت عائلة الكرد إلى الخيمة التي سميت بخيمة أم كامل وهي مجاورة لألرض
استمرت االعتداءات اإلسرائيلية بهـدم الخيمـة   . بعد أسبوعين من طرده من البيت األسرة مسؤول

ه تم الكشف عن وثيقـة  أنّ 2009آذار  19أفادت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بتاريخ  .مرات عديدة
 ،تؤكد أن اليهود لم يشتروا األرض المتنازع عليها. من األرشيف العثماني في أنقرة في دولة تركيا

فلسطينيين هم أصحاب األرض األصليون، ولم تقبل محكمة العدل العليا اإلسـرائيلية صـحة   ال وأن
إخالء عائلتي الغاوي وحنون من منزليهما في الشـيخ   2009أيار سنة  17الوثيقة وقررت بتاريخ 

اح خالل شهرين ليتم تحويل العقار إلى جمعية ناحالت شمعون جر)PASSIA ،2009.(  
  

  :لمستوطنةإقامة ا. 3.1.3.4
  

قدمت عطيرت كوهانيم في . فلسطينياً مقدسياً 40 تُقام المستوطنة على أكثر من سبع بنايات يسكنها
رخصة بناء ألربع بنايات لدائرة التخطيط والبناء المحلي في القدس من أجـل   2000حزيران سنة 
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الخضـراء واقـتالع    ألن ذلك يؤدي إلى تدمير المنطقـة  ؛وحدة سكنية، ولكنها لم تطبق 250بناء 
عـدتْ  ، وَأ2005فُتح ملف آخر بخصوص فندق شيبرد في نوفمبر سـنة  . أشجار الزيتون القديمة

وحدة سكنية قريبة من المنطقـة   90جمعية عطيرت كوهانيم اإلسرائيلية الخططَ التي تقضي ببناء 
. لخطة ولـم تـتم  ُأعيقت ا. دونم كانت مزروعة بأشجار الزيتون القديمة 16الخضراء على مساحة 

بأن هذه األرض تعود ملكيتها للمستوطنين وافقت محكمة  2006أصدرت المحكمة قرارها في سنة 
على إقامة هذه الوحدات السكنية بتصديقها علـى عقـود البنـاء     2007العدل اإلسرائيلية في سنة 

بالرغم مـن أن   .وصادقت وزارة الداخلية على إقامة المستوطنة التي تُبنى على أرض فندق شيبرد
هذه األراضي ال تتبع لسلطة أراضي إسرائيل، وأن المالكين الفلسطينيين في القدس لـديهم نقابـة   

اح وظلّت األمور معقّدة ومفتوحة إلى هذا عقبة أمام المحكمة اإلسرائيلية في الشيخ جريعد . الفنادق
  ). 2010مارغليت، (يومنا هذا 

  
 200لبلدية االحتالل في القدس، وقامت بإنشـاء   2008سنة  ُأحيلت خُطة األراضي في كانون أول

دونماً في هذه المستوطنة، وتقضي الخطة ببناء مبانٍ كثيـرة، وهـدم    18وحدة سكنية على مساحة 
طالباً يهودياً يلتحقون بمدرسـة   50 احالشيخ جر يسكن في منطقة. بناية تابعة للسكان الفلسطينيين
 دونماً في هذه المنطقة 18م بروكوفتش وتزاهي مايو، يدعون بملكية يشيفع، ويقود هذه المدرسة شي

فعادهعـداه عفراديـت وفعـاد كنـيس     (أنها نقلت ملكيتها إليهم بواسطة جمعيتين يهوديتين همـا  و
وحدة سكنية في موقع علـى مسـاحة    20ويقضي ببناء  2009فُتح ملف جديد في تموز). يسرائيل
اصطفاف للسيارات تحت األرض في كرم المفتي نسبة إلـى   دونم ومرآب 5,7دونم بإضافة  3,6

نحت لجنة القدس للبناء والتخطـيط اإلسـرائيلية   م. -رحمه اهللا -مالكها مفتي القدس أمين الحسيني
لبناء مقراتها فـي حـي    "أمانا االستيطانية"التصريح األخير إلى جمعية  2009نيسان  20بتاريخ 

خالية مجاورة لموقع الصديق شمعون مقابـل فنـدق شـجرة     الشيخ جراح، وتم تسييج بقعة أرض
، PASSIA(الزيتون وعلّقت لوحة عند مدخل األرض مكتوب عليها مبنى ماكس وجيانا غالسـمن  

ال تزال إسرائيل تعمل على مصادرة األراضي واالستيالء علـى المنـازل والعقـارات     ).2009
لكرد وعائلتي الغاوي وحنون في حـي الشـيخ   والمنشآت وهدم المنازل كما فعلوا ببيت أبي كامل ا

جراح في القدس، وقد تضامن كثير من الناس في العالم مع هؤالء السكان واسـتنكروا ممارسـات   
  .االحتالل اإلسرائيلي
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 : مستوطنة بيت أوروت. 2.3.4
   

فـي  ظلّت إسرائيل تفكر في إقامة مؤسسات، وأحياء في القدس الشرقية في منطقـة بيـت أوروت   
جبل الزيتون تحـت مستشـفى المطلـع     الواقعة على أقصى التلة الشمالية في منطقة حي) الطور(
أقيمت بيت أوروت كمدرسة دينية يهودية في بداية التسعينيات بإشراف المؤسس ". أوغستا فكتوريا"

ـ    يسكن فيهامنازل  على الموقع حتويي. الحاخام بيني إلون ي عائالت عديدة مـن المسـتوطنين الت
ينتظر المستوطنون بلهفة بـدء البنـاء ألول حـي    . تخترق حي جبل الزيتون الفلسطيني في القدس

 .)ورالط(على قمة جبل الزيتون  2006في آذاراستولت منظمة إلعاد . يهودي في حي جبل الزيتون
ة على طل القمتُ. على شقق وبنايات وهذه البنايات لم تكن بعيدة عن فندق السبع أقواس القمة تحتوي

المسجد األقصى كموقع استراتيجي، لذا بنيت أول مستوطنة مطلّة على المسجد األقصى ومجـاورة  
  .هذه البنايات لعائلتي محمد أبو الهوىتعود ملكية . للمقبرة اليهودية

  
ملكية هذه البنايات لثالث فلسطينيين وبيعت إلى شركة أردنية لالستثمار والتي هـي فـي   مررت  

مزورة، ومالكوها الحقيقيون مستوطنون، وقد قُتل محمد أبو الهوى بعد أسبوع مـن   الحقيقة شركة
سيطرة المستوطنين على البيتين دون معرفة تفاصيل قتله هل هو من الفلسطينيين بسبب بيع البيت 

يتبين ذلك من أعضـائها،  . بنيت مستوطنة بيت أوروت يشيفع ألغراض أيدولوجية. أم من غيرهم
سكن في هذه المستوطنة . 1990سطة حنان بورات وإيبي بيني إلون في أوائل سنة حيث أسست بوا

وزيراً للسياحة قام بتحويل المنطقة إلى حديقـة وطنيـة    إلونوعندما كان بيني . طالب يشيفع 100
والتي تـرتبط   A-4904وصادقت بلدية القدس على خطة البناء رقم " عيمق تزوريم"معروفة باسم 

دونم وهذه الخطة أخضـعت ومولـتْ    10حدات سكنية على كل المنطقة بمساحة ببنايات عامة وو
  ).2010مارغليت، (  "بواسطة ايروين مسكوفتش

  
ترتبط سياسة التخطيط والمرحليـة   ).OCHA ،2012( ويوجد في نفس المنطقة مستوطنة حوشن 

. ل في القدس على المخططتبدأ بالمخطط ومصادقة بلدية االحتال. والتدريج والتطويق بعالقات متينة
بالتنفيذ واختراق األحيـاء السـكنية    اإلسرائيليينتمر باإلعداد والتجهيز، واإليعاز إلى المستوطنين 

الفلسطينية بشكل تدريجي بعشرات المستوطنين الذين يقومون بتقييد األوساط السكنية الفلسـطينية،  
   .ويسببون لهم المعضالت ومن ثم تتحول إلى مستوطنة
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 : كديمات تسيون. 3.3.4
  

وحـدة سـكنية، وبنيـت     220بتمويل من مسكوفتش وتحتوي على  2004سنة المستوطنة أسست 
بالرغم أنها ستبنى خارج حدود أبو ديس تم المصادقة . دونماً 30خارج حدود أبو ديس على مساحة 

من وزارة اإلسكان  وتمريرها إلى لجان مختصة لعملية البناء وإقرارها 2002على مخططاتها سنة 
تقع المستوطنة بالقرب مـن  . اإلسرائيلية، لكن تم تعليق أعمال البناء فيها بسبب الضغط األمريكي

مبنى البرلمان الفلسطيني الذي سيبنى في أبو ديس، لهذا من الصعب أن يطبق المخطط على أرض 
الفلسطينيين النمو واالمتداد  قام المستوطنون بالسيطرة على بيتين لتثبيت المستوطنة، ولمنع. الواقع

مارغليـت،  (مستوطن إسرائيلي تقريبـاً   200من أجل إسكان . العمراني بالبناء على هذه األرض
عند دراسة المواقع الجغرافية لهذا الطوق نشاهد بوضوح سلسـلة مسـتوطنات متقاربـة    ). 2010

ق بين هـذه المسـتوطنات مـن    ومترابطة نسبياً على التالل المحيطة بالبلدة القديمة، وتربط الطر
 .الجهات الغربية والشمالية والشرقية لتسهيل المواصالت، وتحقيق المآرب االسـتيطانية األخـرى  

  .مواقع المستوطنات والبؤر االستيطانية اإلسرائيلية في الحوض التاريخي 8.4شكل  يظهر
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  .االستيطان في الحوض التاريخي :8.4شكل 
  .) OCHA ،2012: (المصدر
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  ":تلبيوت مزراحي"مستوطنة تلبيوت الشرقية . 4.3.4
  

صودرت األرض سنة . أقيمت هذه المستوطنة على أراضي قرى الشيخ سعد وأبو طور وصورباهر
1970 دونماً 2240تبلغ مساحة هذه األراضي . على أوامر وزير المالية بنحاس سبير آنذاك بناء .

 1967واألراضي التي احتلت سـنة   48تلت سنة كانت هذه المنطقة فاصلة بين األراضي التي اح
 2800بمساحة  1948وكانت تحت السيطرة األردنية، وكانت تحت إشراف األمم المتحدة منذ سنة 

جرت مفاوضـات  . حاولت إسرائيل السيطرة عليها ولكن األمم المتحدة رفضت التنازل عنها. دونم
دونماً، وبدأت الجرافـات اإلسـرائيلية فـي     2084عن إلسرائيل تنازلت الواليات المتحدة  ،بينهما
في بناء األحياء السـكنية   وتم المباشرة ، 1973هذه المستوطنة سنة  البنية التحتية وتأسيسأعمال 
مستوطناً، وبلغ عدد وحداتها  12591 أكثر من 2002سنة  بلغ عدد سكان المستوطنة 1975سنة 

اً من ضمن المستوطنات التي تشكل طوقاً أولي تعد. دونماً 1195وحدة على مساحة  5000السكنية 
حول المسجد األقصى من الجهة الجنوبية للقدس وعززت الطوق الثاني للمستوطنات جيلو وجبـل  

  ).2005، عناب( أبو غنيم
  

مستوطنات الداعمة الواقعة خلفها، حيث توجد مستوطنة جبل أبـو  لتمثل المستوطنة امتداداً طبيعياً ل
بيت لحـم   -ومستوطنة جيلو في الجنوب الغربي، وتمتد من شرق طريق الخليلغنيم في الجنوب، 

على أراضي جبل المكبر وصورباهر، والشيخ سعد على شكل كتل ضخمة بالقرب من مقر هيئـة  
مـن مسـاحتها   % 40كم جنوب شرق القدس، وشكّلت المنطقة العمرانية  3األمم المتحدة على بعد 

 7820في داخلهـا مـن    اإلسرائيليينة صور باهر، وقد ازداد عدد قريل األاضي التابعةوتقام على 
 يؤكـد وهـذا   ،اً استيطانياًحي 14يقطنون  1996مستوطن سنة  14800إلى  1980مستوطناً سنة 

% 5,6بمعـدل   1996إلى  1980خالل الفترة من % 89,2 بنسبة فيها أعداد المستوطنين ارتفاع
لمخططات التطويرية لها ويتجاوز عـدد سـكانها اليـوم    سنوياً وهي تزداد مساحة وسكاناً حسب ا

على بناء  2008تم الموافقة في كانون أول سنة ). 2005أبو طويلة، ( إسرائيلي مستوطن 15000
طوابق فـي   8 -7وحدة سكنية بطوابق  60أكثر من  2009تم بناء في شباط . دة سكنيةوح 620

منَ كل مبنى لليهود المتدينين يحيط بهذه المباني حيع أهُل السواحرة مـن  السواحرة الفلسطيني، وي
   ).2006أريج، (بناء أكثر من طابقين أو ثالثة طوابق 
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    :زيتييممعاليه همستوطنة  .5.3.4
  
المستوطنة تقع .لهذه المستوطنة اًرت إسرائيل إقامة مستوطنة في رأس العامود وخصصت أرضقر 

أقل مـن   مسافة عنهتبعد . قدس القديمة في رأس العامودجنوب مدينة ال في وسط التجمع الفلسطيني
في  الداخليةالنواة تطويرية رئيسة تقام لتطوق  استيطانية أول خطة زيتييمكانت معاليه ه. كيلو متر

مع المقبـرة   يربطإسرائيلي  عمرانيواستمرار إسرائيلي إضافة وجود سكاني بهدف  القدس القديمة
الذي يهدف في نهاية المطـاف  األمر  ،بيت أوروت على جبل الزيتونخارج البلدة القديمة ومدرسة 

وقامت على تأسيسها شركة قـدوميم  ، 1998سنة  زيتييممعاليه ه أقيمت .إلى منع أي تقسيم للقدس
ـ  2003في شهر نيسان سنة و .ليقيموا فيها وانتقل المستوطنون 3000  132  المسـتوطنون  ىبن

المركز التجاري والعيادة والكنيس وروضة األطفال ويقيم  :مة مثلالمرافق الالزب بدأوا .وحدة سكنية
  ).2006أريج، ( مستوطناً إسرائيلياً 250فيها 
  
بعدم البناء  عليهم القيود االجتماعي وفرضت قطّعت نسيجهم، رضت المستوطنة على الفلسطينيينفُ 

في الوقت الذي تسـمح  % 65-55أكثر من طابقين والسماح لهم بالبناء على مساحة المنطقة بنسبة 
سبعة طوابق كحد أقصى بنسبة البنـاء علـى مسـاحة     ببناء لإلسرائيليينبلدية االحتالل في القدس 

اإلسرائيلية  لزحفمرحلة أخرى من خطط ا سيكمل هاأعمال البناء في مراراستإن . %115المنطقة 
األحياء الداخلية لمدينة القدس يق الهادفة إلى تطواإلسرائيلية  وطناتالرامية إلى بناء حزام من المست

وحرمان الفلسطينيين من مساحات شاسعة من األراضـي   ،العربية التي يسكنها العرب الفلسطينيون
الواقعة في رأس العـامود بـين    معاليه هزيتيم مستوطنة 9.4شكل يظهر  مجتمعاتهم الالزمة لنمو

  .)2006، أريج( األحياءالسكنية الفلسطينية
  
الثـري  مولهـا  وقد  2009عام  في منتصف عتْسدونماً، وقد و 15توطنة على مساحة تمتد المس 

اليهودي إيروين مسكوفتش وإيريه كنغ وقد نقل االحتالل مركز الشرطة القديم لمغزى خاص مـن  
، وقـد  E1حول مركز الشرطة إلى منطقة معاليه أدوميم . أجل إسكان المستوطنين في هذا المكان

وتم رفع خطـة  . توطنون معاليه هازيتييم في اللحظة التي امتلكوا فيها مبنى الشرطة القديمع المسس
سرية للمجلس المحلي من أجل تخطيط وبناء بؤرة استيطانية معقدة بمعالوت ديفيد، وهذه المستوطنة 

بيوت حتـى   104موصولة بجسر مع مستوطنة معاليه هازيتيم، وتقضي الخطة وبشكل سري بناء 
آخر بيتاً  34بإضافة  1998ول الطلب للجهات الرسمية وتمريره، وقد منحوا مكافأة في سنة يتم قب

مستوطنات الطوق األول الحوض التاريخي 3.4يظهر جدول ). 2010مارغليت، (ي بشكل سر.  
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  .مستوطنة معاليه هزيتيم :9.4شكل 
  .)2012الباحث، : (المصدر

 
   :الثوري. 6.3.4

  
موها واسـتخد ) أبـو طـور  ( احتالل كثير من المباني المعزولة في حي الثوريقام المستوطنون ب

الهـدف مـن وراء هـذه السياسـة      عند الربط بين كل هذه الحـاالت أن يتضح للمشاهد  .كمكاتب
ها المباشـر  وقطع البلدة القديمة وعزلها عن محيط ،خلق استمرارية وتواصل إسرائيلي والممارسة

لى الشمالإ ةعن األحياء الفلسطيني، حبط فرص التفاوض بـين الطـرفين الفلسـطيني    األمر الذي ي
ومفتوحة  واإلسرائيلي للوصول إلى اتفاقية سالم مستقبلية على أن تكون القدس مدينة تعايش مشترك

مةللجميع أو مدينة مقس .اطقالتهديد بالهدم بحجة المنوممارساتها على سكان القدس بد إسرائيل تشد 
ـ  الخضـراء  منطقـة التظل  لكي فيها تطوير والبناء الفلسطينيلا االحتالل عيمنوالخضراء  اً احتياط

إن التطوير المقترح للمناطق المحيطـة بالمدينـة    ).PASSIA ،2009( االستيطانيةع البؤر يلتوس
وهي زيادة في مدى استخدام األرض وفـي   ،القديمة سيؤدي إلى تزايد كبير جداً في أسعار األرض
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جعل المدينة القديمة جزءاً من المنطقة التجارية المركزية وهذا يعني  ،في التوجه العام نحوالتأجير و
ة مثل أنـل  هي ستكون وحدها وأماكن الترفيه  المطاعم :المؤسسات التجارية الغنيالقادرة على تحم

ـ  تغيير معـالم المدي هو الهدف من هذه اإلجراءات االستيطانية  إن. أعباء هذا التأجير  ةنـة المحيط
  .ضعاف الفلسطينيين في هذه المناطقإل اإلسرائيليوتطوير الطابع  ،بالدولة الفلسطينية

  
  .الحوض التاريخيمستوطنات : 3.4جدول 

  
اسم المستوطنة   الرقم

  اإلسرائيلية
سنة   عدد سكانها

  إقامتها
المنطقة العربية واألرض التي   الطوق

  أقيمت عليها المستوطنة
  رأس العامود  األول  1998  250  ممعاليه هازيتيي  1
  أبو ديس  األول  2004  200  كديمات تسيون  2
  )الطور( جبل الزيتون  األول  1990  طالب 100  بيت أوروت  3
أكثر من   شمعون تصيدق  4

100 
  إسرائيلي

  راحجالشيخ   األول  قيد اإلنشاء

 مكاتب استيطانية  5
  في الثوري

مستوطنون 
  في مكاتب

  الثوري  األول  - 

  
  .)2012، الباحث(: المصدر
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   التهويد الديمغرافي :الثاني طوقال 4.4
  
يألنّـه يشـتمل   ،المركزية من الناحية الديمغرافيةاالستراتيجية وهذا الطوق من ضمن األطواق  عد 

اآلالف ضمن الهجـرة اإلسـرائيلية    تْ إسرائيلأحضر .على أعداد كبيرة من السكان اإلسرائيليين
تتبـع  في هذا الطوق  المستوطنات الفرعية بالتالي فإنو ،في القدس فلسطين إلسكانهمالمستمرة إلى 
هـار شـموئيل   مسـتوطنات  فـي   :على سبيل المثال هذا ما نجده .المركزية الرئيسة للمستوطنات

فهـذه  لمسـتوطنة رامـوت المركزيـة     هذه المسـتوطنات  تتبع حيث ،وهار أدار ورامات شلومو
رامات أشكول محور لمستوطنات جفعات  تعتبر .راموت مستوطنة لألص ةداعمفروع  المستوطنات

 الذين يحيطـون  مكثفة بأعداد سكانها 15لت دوائر استيطانيةوشكّ ،همفتار وسنهدريا وجفعات شبيرا
باعتبـار  تطويقها للقـدس   من حيث منظَّبشكل م وترتبها هذه المستوطنات تبحث الدراسة .بالقدس

فـإن األطـواق االسـتيطانية     مع الزمان االستيطانية المراحل جتتدر ذاإف .المكان وليس الزمان
   .الحيزتوسيع و الجغرافيالتوزيع ب تميزتاخترقت المكان و

  
الذي ال يزال مسـتمراً بـين    الصراع هعن نتج .الفلسطينية حول القدساألحياء بهذا الطوق يحيط 

 األمر الذي يؤدي إلى تكـرار  ،ش اإلسرائيليالجي بمساندةالفلسطينيين في القدس وبين المستوطنين 
 10أكثـر مـن    إسـرائيل أقامت  .االعتداءات يومياً على سكان هذه األحياء بهدف السيطرة عليها

 وعطـاروت  ،هـار شـموئيل  راموت ألون و ،وهي على الترتيب هذا الطوق لتشكيل اتمستوطن
امـات  وطنات المحـور ر مستو ،وبسغات عومر والنبي يعقوب ،بسغات زئيفو ،ريختس شعفاطو
وجيلـو   )والجامعة العبريـة ، والتلة الفرنسيةوسنهدريا، ر، وجفعات همفتامعالوت دفنا، (و شكول،أ

تقع شمال غرب  التيالمركزية  الدائرة االستيطانيةمستوطنات تتميز  .وجفعات همتوس وهارحوماه
ومن حصانة، الائيل بإقامتها وقد شكّلت إسر ،تلتف حول القدسو بالتوسع، وتزدحم بالسكان،  القدس
 يم الجامعـة العبريـة،  المؤسسات، حيث ترتقي بمؤسسة تعلكالطرق و خدماتها متوافرةأن  ميزاتها

الذي  16)المترو(الخفيف  القطاركالمواصالت سهولة و ،لحياة، والبنية التحتية المتطورةومتطلبات ا

                                                
ى وتتميز بالكثافة السكانية تنتشر عل من المستوطنات اًكبير مستوطنات فرعية تحيط بمستوطنة مركزية لتصبح تكتّالً: الدائرة االستيطانية 15

  .، وتساعد في عملية الطوقمساحات واسعة من األراضي الفلسطينية
بدأ الرحلة األولى سنة   City Pass أنشأت المشروع شركة .مليون يورو 500بعطاء  2002طط لها سنة خُ: سكة القطار الخفيف 16

غات زئيف ونفي يعقوب والتلة مستوطنات بس :مثل الشرقية يهدف إلى وصل المستوطنات الغربية بالمستوطنات في القدس 2011
وبيكور حوليم وهداسا هار هتسوفيم  شعاري تسيدكهداسا عين كارم و :والمستشفيات اإلسرائيلية مثلوحي مصرارة وشارع يافا الفرنسية 

قة يتحرك القطار بالطا. وتحسين شبكة المواصالت العامة للمستوطنين اإلسرائيليين ،وغيرها من المستوطنات في محيط القدس
  .مسافراً 248ن من عربتين تتسع كل عربة لـ كوتكم في الساعة ي27كم في الساعة يقطع القطار 70سرعته . الكهربائية
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لقطار الخفيف الكهربائي ينقل ا 10.4ل شكيظهر بالطاقة الكهربائية،  يربط بين المستوطنات ويسير
 .مسافرين من بسجات زئيف إلى القدس من خالل مروره بمحطة شعفاط

  

  
  

  .القطار الخفيف :10.4شكل 
  ).2012الباحث، : (المصدر

  
 :ألون موتارمستوطنة . 1.4.4

  
ت رامومستوطنة  عليهاأنشأت و ،دونم من أراضي بيت اكسا وبيت حنينا 3000صادرت إسرائيل 

. )1978عبـد الهـادي،   (مستوطن  2400يقارب  1976كان عدد سكانها سنة  ،1973سنة ألون 
توسـيع  تقوم إسرائيل ب. الشرقيةنة بمستوطنات القدس رتأخذ الرتبة الثانية من حيث عدد السكان مقا

  على أراضي تابعة لقرىالفرع السادس دونم في  200على مساحة  المستوطنة في الوقت الحاضر
 6تصـل إلـى     وهي مستوطنة متفرعة  أ، و، ب، و ج  ،بيت حنينا والنبي صموئيلو، إكسا بيت
بموجب قانون الضرائب اإلسرائيلي كمناطق ف معظم المستوطنات في الضفة الغربية صنَّتُ  .فروع

المستوطنين  أي أن ،من هذا النوع من التقسيم حسب التقسيم الخاص بمصلحة الضرائب في إسرائيل
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ينتقلون للسكن والعمل والعيش في هذه المستوطنات المصنفة، فـإنهم يحظـون بتسـهيالت    الذين 
  .)2005منصور، ( ضريبية وخدمات مجانية

  
 هذه التسهيالت بواسطة قروض سـهلة  وزارة اإلسكان واإلعمار  :مثل الحكومية المؤسساتع توز

قوم دائرة األراضي في إسرائيل ، وتسنوات محددة بعد منحة يصبح قسماً منها ، حيث أناالسترداد
ووزارة التربية والتعليم بمنح المعلمين الراغبين والمستعدين للعمـل فـي المسـتوطنات حـوافز     

، كما يخفضون رسـوم تعلّـم   واختصاره التقاعد تحسينمضاعفة سنوات الخدمة و ،وتسهيالت منها
تمول الوكالـة  دي والمعنوي، والماتقديم الدعم ل مع بعضها البعض وتتضافر كل الوزارات ،األوالد

 والعيش في هـذه  لتشجيع الهجرة  ندها جمعيات في الواليات المتحدةاليهودية هذه الميزانيات وتسا
   .)2005 منصور،( المستوطنات

  
 قرية النبي صموئيل، من الجهة الشمالية، وتقع شمال غرب مدينـة   ألون موتار مستوطنة تجاور
. شعفاط، وبيت حنينا وبيت اكسا وبيت سوريك: قرى كثيرة منهاوتشرف من موقعها على  ،القدس

وحـدة   8000إلى أكثر مـن    1989وحدة عام  5491وقد ارتفع بناء الوحدات السكنية فيها من "
أو مـا يشـكّل    إسـرائيلي  مستوطن  40000كما بلغ أعداد المستوطنين فيها  1996سكنية عام 

 تتوسـع ، )149ص ،2005، أبو طويلة( "1996عام في القدس  اإلسرائيليينمن أعداد %  19,6
رام اهللا  وقاعدته عريضة تتعمـق نحـو    –على شكل مثلث يبدأ رأسه من الطريق الرئيس للقدس 

يظهـر   .بين القـدس ورام اهللا  التي تقع الشرقية الشرق، وتطل على مساحات واسعة من المناطق 
تعمل إسرائيل على  .ت إكسا الفلسطينيةموت ألون شرق قرية بيافرع من مستوطنة ر 11.4 شكل
إلى حدود المنطقة المجاورة للنبـي صـموئيل    تنمو اآلن  ووصلتراموت الذي  مستوطنة تطوير

من هناك حتى بيت حورون بالقرب من قرية الطيرة وبيـت عـور    وامتد وجفعون وجفعات زئيف
لقرية بيت سوريك وسيمتد حتى كما وسينتشر البناء بين راموت وجفعات هارأدار المالصقة  ،الفوقا

  ).1986عايد، (مداخل مستوطنة مفسيرت المجاورة لبيت إكسا 
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  .فرع من مستوطنة رموت ألون: 11.4 شكل
  .)2010، الباحث(: المصدر

  
  : هار شموئيلمستوطنة . 2.4.4

  
 دونم من أراضي الجيب وبير نباال وبيت حنينـا  3500عن مصادرة  1993سنة  إسرائيلأعلنت 

تكشـف عـن    إسـرائيل بدأت . المساحة المصادرة هي منطقة حرجية والنبي صموئيل بدعوى أن
من المنطقة الحرجية الواقعـة غـرب   واسعة بجرف مساحات قامت الجرافات اإلسرائيلية  .هانوايا

" هار شموئيل"لشروع في بناء المستوطنة الجديدة التي عرفت باسم ل قرية النبي صموئيل الفلسطينية
يسكن هذه المستوطنة . وصل بين كل من مستوطنتي جفعات زئيف وراموت ألون حلقة للتي تشكّوا

التي تمتد على أراضي قريـة النبـي   " هار شموئيل"مستوطنة  12.4 شكليظهر  .مستوطن 700
صموئيل من الجهة  تقع هذه المستوطنة على جبل قرية النبي .صموئيل مع جدار الفصل العنصري

. االحتالل على هذه القرية، وينتهك مسجدها ويمنع اآلذان فيه بمكبرات الصـوت  يسيطر. الغربية
يـأتي  . ويقيم المتدينون اليهود فيه الشعائر التوراتيـة  ،الطابق السفلي للجامع على إسرائيل استولت

تمنع بلدية االحتالل رخص البناء فـي  . العتبارات دينية وسياسيةالقرية   اإلسرائيليون لزيارة هذه
  .ذه القريةه
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  ".هار شموئيل"مستوطنة : 12.4شكل 
  ).2010الباحث، : (المصدر

يوجد فيها مدرسة قديمة تتسع ألربع صـفوف  . رية في أصعب الظروف االجتماعيةتعيش هذه الق 
ـ إلى امن الصف األول  الطالب يدرس فيها .غرفة قديمةفي   البلصف الرابع، وبعد ما ينهي الط

 واحتى يواصل إلى مدرسة بيت اكسا في القرية المجاورة لقرية النبي صموئيل ونالصف الرابع ينتقل
إهمال الخـدمات  وترحيل سكان هذه القرية تحت ضغوط يهدف االحتالل بهذا التعقيد إلى  .متعليمه

أصـبح  ويتناقص عددهم مع مرور الزمن ف ،وتعقيد إجراءات التنظيم والبناء بعدم إصدار الرخص
    .مسجد النبي صموئيل 13.4يظهر شكل  ،طينياًفلس 250عدد سكانها 

  
  

 .مسجد قرية النبي صموئيل: 13.4 شكل
  ).2010الباحث، : (المصدر
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 :عطاروتمستوطنة  .3.4.4
  

القدس على   -  بالقرب من مطار قلنديا 1970 سنةمنذ  الصناعية المستوطنة أقامت إسرائيل هذه
دونم، وتصل مساحة المنطقة  1200مساحة لى رام عاألراضي التابعة لبيت حنينا وقلنديا وال

 منطقة صناعية تشتمل علىوهي عبارة عن الكلية  من مساحتها% 96,5الصناعية إلى أكثر من 
 والنجارة واألخشاب واألثاث والبناء، ،والبيوت الجاهزة مصنعاً لصناعة أجهزة التدفئة، 61

في  المنطقة الصناعية 14.4 لشكيظهر  .)1978عبد الهادي، ( والطوب والمواد الغذائية
  .عطاروت

  
عزلت إسرائيل المنطقة عن قرية بير نباال بإقامة جدار الفصل العنصري، وأنشأت إسرائيل الجسور 

ان المستوطنات الغربية عبر الطريق الرئيس الذي التي تقطع هذه القرية لتسهل المواصالت لسكّ
 ).تل أبيب(يؤدي إلى 

  

  
  

  . ناعيةالمنطقة الص: 14.4شكل 
  ).2010الباحث، : (المصدر

  
 ،، وبدو، وبيت سوريكع القرى الغربية بير نباال الجيبرام عن تجمال هذه اإلجراءات قطعت

دقائق، وأصبحت  في زمن مقداره خمسكانت المركبات تقطع المسافة بين بير نباال، والرام  .قطنةو
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يركب   الذهاب إلى الرام ن يريدم كّلعلى سبيل المثال،  ،المواصالت اتجاه تخالف بعد العزل
ولّد المعاناة اليومية للسكان  عزلمن بير نباال إلى رام اهللا ومن رام اهللا إلى الرام، وهذا ال مواصالت

زاد المسافة وأسرف في فقد  .وعمال وموظفين، وتجار ،الفلسطينيين من أمهات وأطفال وشيوخ
الواقعة شرق قرية بير ) روت اعط(الصناعية  نطقةالم 15.4يظهر في شكل . الوقت والجهد والمال

   .نباال
  
  

  
  

   .)روت اعط(منطقة الصناعية ال: 15.4شكل 
  .)2010، الباحث: (المصدر

  
  :"رامات شلومو " س شعفاط تريخ مستوطنة. 4.4.4

  

بحجـة اسـتمالك األرض    وشعفاط  أراضي تابعة لقرى بيت حنينا 1970صادرت إسرائيل سنة 
 سـنة  إسرائيل أقامت. ة خضراءوأعلنتها منطق ،قامت بزراعتها أشجار حرجيةو مة،للمصلحة العا

، رامـات شـلومو   وتسمى بـ ،على أراضي قرية شعفاط الغربيةختس شعفاط ير مستوطنة 1994
عنـد  خرقت إسرائيل ، 1973بمخطط هيكلي رقم  دونماً 1355 مساحتها بلغت. وجفعات هشعفاط

  ).1994التفكجي، ( لو الذي يقضي بعدم بناء المستوطناتبناء هذه المستوطنة اتفاق أوس
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 أكثر من متدين إسرائيلي في 8000 اآلن أكثر من وحدة سكنية فيها، ويسكنها 2200خُطط لبناء  
وديمغرافيـاً لمسـتوطنة    امتداداً جغرافياً المستوطنة تعد). 2005أبو طويلة، (وحدة سكنية  2165

لمستوطنات النبـي   وهي مناظرة  ،الواقعة إلى الجنوب منها موت وهي تدعم مستوطنة سنهدرياار
منطقـة   إلى توسيع المستعمرة وربطها مـع  وتهدف إسرائيليعقوب، وبسغات زئيف، وعناتوت، 

تساعد في تطويق المناطق العربية في الجهة الشمالية الغربيـة  كي  روت الصناعية في الشمالاعط
  .لمدينة القدس

  

  :"تسفون يروشاليم"وب نفي يعقمستوطنة . 5.4.4
  

 ،دونمـاً  22سكراً للجيش األردني بمسـاحة  مع أصبحت 1948األراضي األردنية سنة  كانت من
عن مصـادرة   30/8/1970أعلنت إسرائيل في  ،1967سنة صارت معسكراً للجيش اإلسرائيلي 

تفـع  تر. بحجة االستمالك للمصـلحة العامـة   من أراضي قريتي حزما، وبيت حنينا اًدونم  470
التفكجـي،  (وحـدة   4200بلغ عدد الوحدات السكنية فيها . عن سطح البحر متر 700المستوطنة 

1994.( فـي  بلغت المساحة التي تقام عليها المستوطنة  .1983لت إلى مستوطنة سكنية عام تحو
دونماً على  4460إلى أكثر من مساحتها  سعت المخططات منو ،دونماً 1795حوالي  1996سنة 
لها أن تضم  خُططمن قرى عناتا وشعفاط، وبيت حنينا، و التي صادرتها إسرائيلاألراضي  حساب

مستوطن  15900فيها من  اإلسرائيليين وحدة سكنية، وقد ارتفع عدد المستوطنين 12000أكثر من 
 -1989سنة خالل الفترة من % 27بمعدل 1996 سنةمستوطن  20000إلى أكثر من  1989 سنة

وسع في مسـاحتها العمرانيـة نحـو    تت .)154ص ،2005 ،أبو طويلة( سنوياً 3,9معدل ب 1996
شـمال  جبـع   المقامة أيضا على أراضي  )جفعات بنيامين( آدم توطنةالشرق بهدف وصلها مع مس

ع لمدينة القدس الفلسطينية وقراها ألي توس مانعاً اًوعمراني اًجغرافي طوقاًفتشكل بذلك  ،شرق القدس
   .ع وحزماجب :مثل المجاورة

 

  :بسغات زئيفمستوطنة . 6.4.4
  

 1973كانت بدايات اإلنشاء سنة  ،شعفاطحزما وبيت حنينا و أراضي قرى علىت إسرائيل استول
منها  اًقسم ت إسرائيلأنجز ).1978عبد الهادي، (  وهي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس

مستوطنة نفي يعقوب الواقعة شمال بمتصلة لتكون بنيت . دونم 4600على مساحة  1985 سنة
جرى توسيع هذه  .التي يسكنها المتدينون اإلسرائيليون بسغات عومرالمستوطنة، تجاور مستوطنة 
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ل كبرى المستوطنات في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة لتشكّالبعض  المستوطنات ووصلها مع بعض
وقد ارتفعت  ).1994التفكجي، ( وعناتاحزما  قريتيطوقاً على سكان  طبِقاألمر الذي ي ،القدس

سنة بلغ عدد وحداتها السكنية  .1996سنة دونم  5518إلى  1985 سنةدونم  4600مساحتها من 
وحدة  6200بناء ل خُطط، ووحدة قيد البناء 11400وأكثر من  وحدة قائمة 2000والي ح 1991
 سنة مستوطن 6500إلى  1984سنة  اًمستوطن 260فيها من  المستوطنين وقد ارتفع عدد ،سكنية
من مستوطنة  اًجزء 16.4شكل  يظهر، 1996سنة  مستوطن 29000أكثر من وإلى  1989

 بنسبة فيهاأعداد المستوطنين  ارتفاع ذلك يؤكد. وبعض بنايات مستوطنة النبي يعقوب بسغات زئيف
وتُضاف  ،1996إلى  1984 سنةسنوياً خالل الفترة من % 1,8ة سنوياً والمساحة بنسب% 937

   .)2005، أبو طويلة( إليها الوحدات السكنية في الوقت الحاضر
  

  
  

   .)بسغات زئيف(جزء من مستوطنة : 16.4شكل 
  .)2010الباحث، ( :المصدر

  
 بسغات زئيف مع مستوطنةضمن خطة هيكلية لربط  وطنتينالمست يتم في هذه المرحلة تطوير

حو الشرق على أراضي قرية عناتا وباتجاه نعات إضافية يوتجري توس، ومرعبسغات مستوطنة 
 .للحدود الشرقية لمدينة القدس رسماً تشكل هذه التوسيعات. مخيم شعفاطالجنوب على أراضي 

مستوطنة بسغات عومر ومعبر حزما والجدار وبرج من أبراج المراقبة  17.4يظهر شكل 
  .العسكرية
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   .بسغات عومر مستوطنة :17.4 شكل

  .)2010، ثالباح( :المصدر
  

  :ورهااومح رامات أشكول مستوطنة .7.4.4
  

، وكانت ردة الفعل اإلسرائيلية علـى ذلـك إقامـة    1967قُسمت القدس بين إسرائيل واألردن سنة 
أرضاً مساحتها   1968صادرت إسرائيل في كانون األول سنة  1968مستوطنة رامات أشكول سنة 

 اإلسـرئيلي  ع من وزير الماليةوقّدس بموجب األمر المدونماً في الشمال الشرقي لمدينة الق  3345
مسـتوطنة  إقامـة  ومنها عدد من المستوطنات  قامةقررت إسرائيل إ. بنحاس سابير في تلك الفترة

ية لتكون ضـاحية اسـتيطانية   أرض السمار، وهي جزء من أراضي لفتا العربعلى  رامات أشكول
رامـات   تعد .متراً عن سطح البحر 780 المستوطنةاإلسرائيلية، وترتفع  حدود بلدية القدسداخل 
القدس من حيث زمن التأسيس وسميت بهذا االسـم   في من المستوطنات األولى والمركزيةأشكول 

 ميزتها الدراسـة وقد  1967 خالل حرب حزيران" ليفي أشكول" نسبة إلى رئيس وزراء إسرائيل 
  ).2005عناب، ( التي حولها توطناتلبنة األولى من حيث زمن اإلنشاء للمسلّألنّها ا
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وقد صدر العديد من  1969لسنة  1420مخطط الهيكلي رقم لل وفقاًهذه المستوطنة  إسرائيل أنشأت
إضافة أبنية جديدة ومنها الخطـة رقـم   لتعديل أو  ، وذلكفيما بعدالخطط الهيكلية لهذه المستوطنة 

ليهـا بتـاريخ   المصـادق ع  1442 والخطـة رقـم   3/9/1969المصادق عليها بتـاريخ   1438
 1464 والخطـة رقـم   16/1/1969يها بتـاريخ  المصادق عل 1452 والخطة رقم 3/7/1969

وقد  3/7/1969المصادق عليها بتاريخ  1456والخطة رقم   16/1/1969المصادق عليها بتاريخ 
دونماً  397مساحة هذه الخطة قدرت أ   /1442طة هيكلية جديدة رقمها هذه الخطط في خُ زتركِّ

 احتوت المستوطنة ).2005عناب، (ومؤسسات اجتماعية وبنية تحتية  ،من أجل بناء وحدات سكنية
وحدة سكنية، بلغ عـدد السـكان سـنة     2200خُطط لبناء . وحدة سكنية 1700 على 1978سنة 

  .)1978عبد الهادي، (مستوطن  7000حوالي  1976
  

إلقامة مركز جماهيري في هذه المستوطنة  1987أ  سنة  /1887صودق على الخطة الهيكلية رقم 
كما قررت الحكومة اإلسرائيلية ذلك بعد إنشاء حي جديد فـي المسـتوطنة   . دونماً 17على مساحة 

دونما إلقامة  156على مساحة  1442بموجب الخطة الهيكلية رقم " جفعات همفتار" أطلق عليه اسم
  ).2005، عناب( يس وناد ومناطق نقاهةمنطقة سكنية ومحالت تجارية، وروضة أطفال وكن

   
الجامعـة العبريـة     :وهـي  مستوطناتمجموعة من الحلقة وصل لمستوطنة رامات أشكول ل تشكّ

طوقاً حول  هذه المستوطنات تْطبقََأ وقد. سنهدرياوجفعات همفتار و والتلة الفرنسيةومعالوت دفنا 
 بط القدس الغربية بمنطقة الجامعة العبريـة، ر من تأسيسهاوكان الهدف , من الجهة الشمالية القدس

تعتبر هذه المسـتوطنة مـع    .بين األحياء في القدس الغربية والقدس الشرقية وصلحلقة كي تكون 
 لشارع العـام الواصـل بـين   ل كنقاط استطالع ُأنشئتجفعات همفتار من األحياء االستيطانية التي 

حوالي  2002بلغت مساحتها سنة  .وطنات القدسوأصبحت من أكبر المست القدس ورام اهللا مدينتي
، عناب( مستوطناً إسرائيلياً 5992وعدد سكانها  2200يباً وعدد وحداتها السكنية تقر دونماً 1039
  :ة، وجبل المشارف وهيبين القدس الغربي المستوطناتسلسلة من أقامت إسرائيل ). 2005

  
وطنة على جبل المشارف منذ إقامة الجامعـة قبـل   تم اختيار موضع المست: الجامعة العبرية: أوالً 

ظلّـت   .ولفتا وشعفاط والطور شمال شرق المدينة على أراضي العيسوية1924احتالل القدس سنة 
وصادر  1967الجامعة ضمن المنطقة الخاضعة إلشراف األمم المتحدة المنزوعة السالح حتى سنة 

لجامعـة ذات الموقـع االسـتراتيجي مـن     جرى توسيع ا. االحتالل أراضي لفتا وأراضي السمار
 الناحيتين األمنية والسياسية فهي تسيطر على القرى حولها، وتشرف على تضاريس األردن الغربية

  ).1994التفكجي، (
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على توسيع الجامعـة   ت إسرائيلوعمل، 1969جبل المشارف سنة  بدأ إنشاء الحرم الجامعي على
قام اإلسرائيليون بإقامة مجموعات ضخمة من المبـاني   ).1978عبد الهادي، ( القديمة والمستشفى

الية تنتهي بنوافذ صغيرة للمباني التـي تقـع   تحيط بها أسوار ع التي ذات الطابع الدفاعي والحماية
خلف األسوار لتشكّل فواصل للرصد على النمط الذي تتميز به الحصون الحربيـة فـي العصـور    

وحدة سكنية قيـد   6200 كانت مدن الحربية العسكرية،على نمط التشبه حصون القالع و ،القديمة
وحدة سكنية في المنطقـة   1000أكثر من  بإنشاءوكان مخطط لها  1990 سنةالبناء والتشييد منذ 

مستوطن بما في ذلك بعض طالب الجامعة،  23000حتى تستوعب  1993الشمالية في نهاية سنة 
ه المنطقة خاصة بعد إنشاء مستشفى الجامعـة  محاضريهم لتتحول إلى مدينة جامعية في هذبعض و

ـ  1989 سنةفيها  اإلسرائيليينوقد بلغ عدد  ،1996 سنةدونماً  1190 بلغت مساحتها .فيها والي ح
ي ومعـدل سـنو  % 37,8بمعدل أي  1996 سنةمستوطن   12400 ارتفع إلى مستوطن 9000
  ).  2005، ابو طويلة( 5,4%
  

أراضـي تتبـع    1968 سـنة  صادرت إسرائيل في كانون الثاني": انهالت دفن"معالوت دفنا : ثانياً
معـالوت   مستوطنة 1973عليها سنة  متأقا. دونماً 485تقدر بـ  لقريتي لفتا وحي الشيخ جراح

وترتفع  ،إلى الشمال من مدينة القدس المستوطنة تقع. كضاحية سكنية داخل حدود بلدية القدسدفنا 
 .دونماً 380وحدة ومساحتها  2400عدد الشقق السكنية الجاهزة  بلغ .عن سطح البحر متراً 750

ق الطوق االستيطاني الـذي ضـرب   طبِأقيمت لكي تُ 2002ة سنمستوطناً  3617بلغ عدد سكانها 
    )340ص ،2005عناب، ( حول مدينة القدس من الجهة الشمالية 

  
سميت بذلك نسـبة إلـى كـابتن    وتعرف بالتلة الفرنسية،  :)جفعات تسرفتيت(جفعات شبيرا : اًلثثا

عبـد الهـادي،   ( انجليزي اسمه فرنش تواجد في المنطقة في بداية االحتالل البريطاني لفلسـطين 
كضاحية سكنية داخل حدود بلدية القدس اإلسرائيلية من أراضي لفتـا   1969أقيمت سنة ). 1978

عن سـطح البحـر    رمت 800ترتفع  .وشعفاط والعيسوية على أراضي كرم اللويز، وأرض السمار
وحدة سكنية، وخُطط لها أن  5000أقامت إسرائيل فيها . تُعد من األحياء السكنية الكبيرة.  المتوسط
، 1541 ورقم المخطـط الهيكلـي   ،6500سكانها بلغ عدد . مستوطن إسرائيلي 20000تستوعب 

إقامتهـا   كـان الهـدف مـن   . دونماً 961عت مخططاتها لتصبح توس. دونماً 822بلغت مساحتها 
تشـترك مـع رامـات    . ومستوطنة رامات أشكول )سكوبس(االتصال المباشر بين جبل المشارف 

يفصل مـا بـين    صممت مبانيها بحيث تشكّل  طوقاً. ول في فرض الطوق حول مدينة القدسأشك
  ).1994التفكجي، ( مركز القدس وشمالها
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من القـدس   غربيإلى الشمال ال 1973 سنة إسرائيل هذه المستوطنةمت اأق :جفعات همفتار: رابعاً
رام اهللا، و على أراضي قرية لفتا وأرض تل الذخيرة في منطقة الشيخ جراح على طريـق القـدس  

عـدد   كان .من مساحة المستوطنات في القدس% 10,7دونم أي ما يوازي  3500وتبلغ مساحتها 
مسـتوطن   5100أكثر مـن  إلى وارتفع  1981 مستوطناً إسرائيلياً سنة 1671 المستوطنة  سكان

 وهي من المحاور المهمة التي ارتبطت مع محور مستوطنة رامات أشـكول  .1996سنة  إسرائيلي
  .)2005، ابو طويلة(
  

على أراضي قريتي شعفاط، ولفتا القدس وعلـى   1973 سنةأقيمت  :"مور حيفت"سنهدريا : خامساً
سنة  مساحتهاثم ارتفعت  1989 سنةاً دونم  269طريق القدس من الجهة الشمالية وبلغت مساحتها 

 1989سنة  مستوطن  4600 ارتفع عدد المستوطنين فيها من. اًدونم 1940من  إلى أكثر 1996
صل إلى يفيها اإلسرائيليين  مما جعل نسبة 1996 سنةمستوطن  29,1إلى أكثر من % 3,4ة بنسب
طنة مع تسارع في ازديـاد  حجم المستو مضاعفة دل علىوهذا ي ،من أعدادهم في القدس% 14,2

  .)2005، ابو طويلة( أعداد السكان، وهذه خطة استراتيجية في كل مناطق القدس
  

، كما تعمل على إزالـة  هاحول القدس، وقد أثّرتْ على معالم الطوق الثاني هذه المستوطنات شكّلت
 وطنات منطقـة مستبين  الوصل هذه المستوطناتإقامة من كان الهدف . أصالتها وواقعها التاريخي

هكذا تم إنجـاز  . مستوطنين فيهاال واستيعاب أكبر عدد من ،غرب القدس ومستوطنات شرق القدس
والسـيطرة علـى القطـاع     من ربط القدس الغربية بمنطقة الجامعة العبرية الهدف السياسي األول

 وخاصـة  ،، وتحكّمت هذه المستوطنات في الطرق الخارجيةالقدس بالمستوطناتالشمالي وتطويق 
رامات أشـكول وكتلـة   وتلتحم هذه المستوطنات  ،أسهمت في العزلو، اهللالشارع الممتد إلى رام 

أن  لُـوحظ  .القدس الكبـرى  لتكون جزءاً من والتلة الفرنسية، المشارفالجامعة العبرية على جبل 
ل بمقاطع تدل على جزء مـن التضـاريس كـالتالل والجبـا     تبدأ المستوطنات التي تطوق القدس

، تـل،  مثـل  لهذه المرتفعات في المصطلحات تفخيماًوالهضاب، والروابي، وتعطي أهمية سياسية، 
ورامات، وجفعات، ومعاليه، وهار، وهي تعكس معلماً جغرافياً،  رامات تعني تل، وجفعات تعنـي  
روابي، وهار تعني جبل، وترتكز هذه في محيط مدينة القدس وكلها تقع على جبال أو تالل، ومـن  

راموت ألون، وهار جفعات زئيف، : (األمثلة على المستوطنات في القدس التي تبدأ بالمقاطع األولى
   .)ومعاليه أدوميم،  وتلبيوت، وجفعات شبيرا، وجفعات همفتار، وهار حوماشموئيل، وهار أدار 
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 مدينـة حـيط ب ياستيطانياً طوقاً كتل تتجمع ك التي رتكازيةاالو خلفيةالالجنوبية  تشكّل المستوطنات
المستوطنات الشرقية والشـمالية   ائتالفمع ، وتقوم الجنوب إضافة إلى أنّها تعد حصانة من القدس

ستوطنات الوسط ومستوطنات المركز في الم شد عضدوظيفتها األساسية على الغربية لمدينة القدس ب
مسـاحة بلغـت   ضمن ثماني مستوطنات ب مستوطنة 25 منهذه المستوطنات  تتكونو مدينة القدس
 135ويقطنها أكثر من  .%60,6 مساحة المستوطنات دونماً أي ما يزيد عن ثالثة أخماس 19824
ويمكن تحديد داخل هذه % 65,8في القدس  اإلسرائيليين، أو أكثر من ثلثي مستوطن إسرائيليألف 
دس من الشمال حيط بالقتي تالعملية التطويق أكملت سلطات االحتالل  بهذا .األطواقنمطية الكتلة 

حيث يلتقي بالجزء الغربي من القدس، وأحكمت قبضته، وشرعت بتنفيـذ   ،الشرقي والشمال الغربي
   .الشمالية الغربية بالمستوطنات الجنوبية المستوطنات ربطيمتد لي الطوق الجنوبي الذي 

  
  :مستوطنة جيلو. 8.4.4

  
جاال وقرى بيت صفافا وشرفات  أراضي تتبع لمدينة بيت 1970/ 30/8بتاريخ  صادرت إسرائيل

بحجـة   اسـتولت عليهـا  . دونـم  2700رت هذه األراضي بـ دقُ .والمالحة جنوب غرب القدس
عن متراً  862 المستوطنة ترتفع. 1943العامة بموجب قانون األراضي لسنة االستمالك للمصلحة 

 إسـرائيل  صادرتجرى توسيع المستوطنة باتجاه الشمال على أراضي بيت صفافا و. سطح البحر
تعد مسـتوطنة  و األمر الذي قسم قرية بيت صفافا، ،أمالك الغائبين بحجة قانون إضافياًدونماً  40
 على األراضي العليـا  تُشرففي الجهة الجنوبية ألنها  الكبيرة واالستراتيجية من المستوطنات جيلو

   ).1994التفكجي، ( بيت جاال وبيت لحم وتسهم في عملية الطوق الجنوبيل
  

من المنفـذ الجنـوبي    معمارياًحيث تمتد في موقعها في الجنوب،  رابطاً أساسياً شكّلت المستوطنة
ارتفعت أعداد الوحدات  .قدس الغربية من جهتها الجنوبيةبيت لحم وتلتقي بال -للقدس طريق القدس

بلغـت  ، 1996 سنةوحدة سكنية  10000إلى أكثر من  1989 سنةوحدة  6688من فيها السكنية 
وشـكّلت المنطقـة   ، 1996 سنةدونم  4500تجاوزت  1989 سنةدونماً  2743مساحتها العامة 

 28000ارتفع عدد المسـتوطنين فيهـا مـن     .من المساحة العامة% 90,2العمرانية بها أكثر من 
، وهذا يؤكد ارتفاع عدد المستوطنين بنسـبة  1996سنة مستوطن  30000مستوطن إلى أكثر من 

 مستوطنة جيلو اتصال يشكّل .سنوياً 1,2وبمعدل  1996 سنةإلى  1989 من  لفترةخالل ا% 8,2
حاجز الديمغرافي الفاصل بين سـكان القـدس   تثبيتاً لل  بالطريق االلتفافي مع مستوطنة هار حوماه

  .حول القدس األطواق االستيطانية 18.4شكل  يظهر .)2005أبو صالح، ( الشرقية والضفة الغربية
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  . األطواق االستيطانية: 18.4شكل 
  .)2012جمعية الدراسات العربية، ( :المصدر

  

 :مستوطنة جفعات همتوس. 9.4.4
  

أقيمـت   .األرثوذكسدير الروم لتابعة  على أراضي 1991ها سنة تم تأسيس" التلة الطائرة " وتعني
تبلـغ   ).1994، التفكجي( تعود ملكيتها إلى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جاال األراضي التيعلى 

الجهـاز المركـزي لإلحصـاء    فلسطين، ( مستوطن إسرائيلي 1000يسكنها  اًدونم 256مساحتها 
وتتبع هذه األراضي لسكان قرية بيـت صـفافا    ،دونماً 970توسيعها إلى  تم .)2009، الفلسطيني
تعد مع  .يهودوحدة سكنية ويسكنها أثيوبيون وفيها شقق متنقلة الستيعاب المهاجرين ال 3600إلقامة 

حول القدس من أجل الحد مـن االمتـداد    يلتف الجنوبي الغربي الذي طوقمستوطنة جيلو بمثابة ال
العمراني العربي ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس وفصلها عـن مـدن   

ـ و شـقّ الطـرق االلتفافيـة   ل كان ).2010فلسطين، دائرة شؤون القدس، (  الضفة الغربية ع يتوس
مستوطنتي جفعات همتوس وجيلو في تلك المنطقة األثر األكبر في محاصرة بيت صفافا، وأجـرى  

حاصر الحاجز االستيطاني الذي ي أكملو  )نتوناتاالك(تقسيمات جغرافية أشبه بالمجمعات الصغيرة 
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خطـط  سينهي مرحلة أخرى مـن  المستوطنات  هذه أعمال البناء في إتمام إن. جنوب مدينة القدس
قع اإلسرائيلية التوسالفلسطينيين من مسـاحات  يحرم الجنوبية لمدينة القدس العربية والجهة  ،ويطو

  .عن القدس والخليل بيت لحم عزلاتهم وكذلك شاسعة من األراضي الالزمة لنمو مجتمع
   

  :"هار حوماه"مستوطنة جبل أبو غنيم . 10.4.4
  

االستمالك للمصلحة العامـة   بل أبو غنيم بذريعةمصادرة ج نع 12/6/1991تم اإلعالن بتاريخ 
  .دونماً 1845 قدر المساحةتُ. المصادرةقرار وقّع وزير الماليه اسحق مودعاي على  .1943لسنة 
هار  وطنةمستالبنية التحتية إلقامة المخطط وعدت إسرائيل َأ .ألهالي بيت ساحور وصورباهر تتبع
كـم جنـوب    4على بعد  الجزء الشمالي لمنطقة بيت لحم فييقع أبو غنيم  الذي على جبل  هحوما

التفكجـي،  (. جنوب مستوطنة تلبيوت الشـرقية " بيت ساحور"القدس في منطقة بين قرية أم طوبا 
1994.(   

  
تبلـغ  . واتفاق أوسل استمر العمل فيها في ظّل. المستوطنة بالعمل في هذه  اإلسرائيليةبدأت اآلالت 

والنصـف   اإلسـرائيلية  داخل حدود بلدية القدس 1850ونم منها د 3700ا المساحة المخصصة له
مستوطن إسـرائيلي   30000 أكثر من يقيم فيهاط أن طخُو ،الكبرى اإلسرائيلية اآلخر داخل القدس

كثفت المخططـات  . وحدة 4500 بلغ عدد الوحدات السكنية في المستوطنة 1991في سنة  .متدين
أدى إلى ازدياد عدد سـكان   األمر الذيات السكنية بشكل سريع، عدد الوحد من زيادة اإلسرائيلية 
سـتوطنات  م 4.4جدول  يظهر .)2005، أبو طويلة(واإلضافة  قيد التوسع اآلن ، وهيالمستوطنة

الجنـوبي   الطـوق مرحلـة أخـرى مـن     تمتأقد  إسرائيل بذلك تكون. الطوق الديمغرافي الثاني
م ألقرية  ر ديمغرافي وعمرانيتطو واضعة بذلك حداً أليالواقعة جنوب منطقة القدس  وطناتللمست
مستوطنة جيلو عبر الطـرق لتشـكل مـع     يتم وصلها مع .وبا ومدينتي بيت لحم وبيت ساحورط

  .طوقاً جنوبياً لمدينة القدس المتشابكةالمستوطنات 
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  .مستوطنات الطوق الديمغرافي: 4.4جدول 
  

التي  المنطقة العربية واألرض
 عليها المستوطنة أقيمت

عدد  سنة إقامتها الطوق
 سكانها

اسم المستوطنة 
 اإلسرائيلية

 الرقم

بيت حنينا وبيت اكسا والنبي 
 صموئيل و لفتا

 1 راموت ألون 39380 1973 الثاني

 2 هار شموئيل 500 1994 الثاني النبي صموئيل
منطقة  1970 الثاني بيت حنينا وقلنديا والرام وبير نباال

 صناعية
 3 عطاروت

 ريخس شعفاط 13390 1994 الثاني شعفاط
 )رامات شلومو(

4 

 5 نفي يعقوب 20306 1972 الثاني بيت حنينا وحزما وجبع
  1985 الثاني بيت حنينا وشعفاط وعناتا

1987 
   بسغات زئيف 39747

 بسغات عومرو
6 

  مجموع  1968 الثاني لفتا والشيخ جراح وتل الذخيرة
13250 

 7 رامات أشكول 
  8  معالوت دفنا  1968  الثاني  لفتا والشيخ جراح وتل الذخيرة
  9  جفعات همفتار و  1973  الثاني  لفتا والشيخ جراح وتل الذخيرة

 10 سنهدريا 4994 1973 الثاني لفتا وشعفاط
 11 جفعات شبيرا 20000 1968 الثاني لفتا والعيسوية وشعفاط

جبل المشارف لفتا والعيسوية 
 والطور وشعفاط

تأسيس   الثاني
 1925الجامعة 

 12 الجامعة العبرية 12400

 13 هار حوماه 20152 1995 الثاني )أبو غنيم(القدس وبيت لحم 
 14 جيلو 27425 1971 الثاني بيت جاال وبيت صفافا
 15 جفعات همتوس 1000 1992 الثاني بيت صفافا وبيت جاال

  
  .بتصرف الباحث ).2009، سطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلفلسطين، (: المصدر
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الطوق الثاني على األراضي الواقعة ضمن حدود بلدية القدس اإلسرائيلية، ويتألف من عدد من  ُأقيم
األحياء السكنية القالعية التي تتخذ شكل المنحنى، وقد أطبقت إسرائيل بهذا الطوق على هذه األحياء 

الطوق  والتفّ بشكل تدريجي ية، والشمالية والشرقية،التي تحيط بالقدس العربية من الجهات الجنوب
ليعزل  القدس عن التجمعـات  يومنا هذا واستمر إلى  1967من سنة االستيطاني للمدينة الذي بدأ 

ويمنع حدوث تواصل بينها، إضافة إلى تشديد  يفككهاالسكانية العربية إلى الشمال والجنوب منها، و
   .خالئها من سكانها العربالخناق عليها ومنعها من النمو إل

  
 70 عند ضملحدودها الجديدة  االحتالل في القدس بلدية نتيجة للشكل الذي اختارتههذا الطوق كان 
ت بلدية االحتالل مسـاحات  ضم وفي إطار الحدود ،1967من األراضي الفلسطينية بعد عام  2كم

بعد قامت إسرائيل  .خارج الحدودواسعة من أراضي محافظة القدس وقراها التي قامت باستبعادها 
إلنشاء مستوطنات الطوق  ).OCHA ،2009(من المساحة المضمومة% 35بمصادرة  عملية الضم

الثاني الديمغرافية التي تميزت بالطابع السكني واإلزدياد السريع للسكان بأعداد كبيرة للمسـتوطنين  
وعملت علـى ارتفـاع    ،أمنية للقدس ةحمايوشكّلت في األراضي العربية الفلسطينية،  اإلسرائيليين

في القدس مقارنة بالسكان الفلسطينيين العرب ممـا غيـرت فـي    المتواجدين  نسبة السكان اليهود
  .التوازن الديمغرافي

  
تميز االستيطان في القدس بالتخطيط  المسبق  وتقدم على كل عمليات االستيطان في الضفة، واتخذ  

مة المستوطنات، وأقيمت المستوطنات بإجماع األحـزاب السياسـية   جانب العلنية والوضوح في إقا
لتركيز على عنصر الديمغرافيا والكثافة السكانية والتكامل والترابط المباشر بين األحياء لاإلسرائيلية 
تجهيز المخططـات بإشـراف مهندسـين، ودوائـر     لتسعى بلدية االحتالل في القدس  .اإلسرائيلية
في مراحل متشابكة تؤازرها مؤسسات  اإلسرائيلية بعملية البناء التي تمر للشركات توعزو ،حكومية

كتـل   تثبيـت تعمل علـى   .الحكومة العسكرية والمدنية لتشكّل بذلك طوقاً محكماً على الفلسطينيين
هذا الطوق الخانق مثل كتلة جفعون  فرضسهم في ت التي حول القدسالداعمة للطوق  المستوطنات
  .القدس اإلسرائيلية الكبرى :الثالث طوقالفي  تبحثها الدراسةلة عتصيون التي كتووكتلة أدوميم 
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     الكبرى اإلسرائيلية القدس :الثالث طوقال 5.4
  

ألحقت إسرائيل ضمها للقدس بخطوات متتابعة في عملية االستيطان للمناطق المحيطة بمدينة القدس 
نة القدس وشـمالها وجنوبهـا   ممتدة غرب مديوسرعان ما قامت بالسيطرة على المناطق ال ،القريبة
لتقييد النشاطات المعمارية الفلسطينية من جهة، وفرض طوق علـى التجمعـات العربيـة     وشرقها

يدرس الطوق  .واقتصاديةعددة جغرافية وسياسية وعسكرية، بمستوطنات تكون قالعاً ألغراض مت
وعة مـن  موإجراءاته االستيطانية لمج سف التهويد التوسعي لمدينة القداهدأ من جهة أخرىالثالث 

  .تشكل بمجملها القدس اإلسرائيلية الكبرى التي المستوطنات
  

التي ستجعل من القدس مدينة " الكبرىاإلسرائيلية مشروع القدس "إقامة هذا الطوق إلى تنفيذ يطمح 
عض ونشرت ب ،م1968وضعت مخططاته لجنة هندسية إسرائيلية منذ عام  وقد ،حضرية وعاصمة

يهدف هذا المخطط  .م1975قر هذا المشروع في أيلول م، وقد ُأ1969تفاصيله ألول مرة في آذار 
كثافة  هذه المناطق يعيش في .مك 500 – 400إلى ضم مساحات جديدة من األرض تتراوح ما بين 

العيزريـة  ، وبير نباال والجيب وقلنديا، وأبو ديس وي رام اهللا والبيرةمدينتسكان سكانية عالية من 
  .)1981، جريس( ثّر عليها هذا الطوقأالتي  والسواحرة الشرقية، وبيت لحم

  
تشكّل طوقاً يطبِق على المدن والقرى وقرية عربية،   60أكثر من ب اإلسرائيليةالمستوطنات  حيطت

 رانـي العم ، ويمنع التواصللمدينة القدس والجنوبيةالفلسطينية في الجهة الشمالية الغربية والشرقية 
أصبح التواصل بين سكان  .ويعمل على فصلها وتقطيعها ،الفلسطينية واالتصال بين المدن والقرى

طولية  وطرق الفصل العنصري تحت رقابة اإلسرائيليين، راجدوفتحات من  معابرب المدن والقرى 
إلسـرائيلية  ، وذلك تمهيداً لفرض السيادة اتستغرق الوقت الطويل والتكاليف العالية معقّدة وعرضية

بيت : ومن هذه المستوطنات لمناطق المحتلة في مراحل قادمة،على هذه المساحة، ومصادرة بقية ا
، ومعاليه أدومـيم  حدشا ، جفعون، وميشور أدوميمهجفعات زئيف، وجفعات  ،أدار حورون، وهار

، عازر، أفـرات وروش تسـوريم  ، وأليوتكواع، وألموغ  ، وهار جيلو، وجفعات همتوسبفروعها
  .وكندا بارك ،معاليه أدوميموت وكفار عتصيون وألكانا، وفلون شأو
  
في  ستوطنات مركزيةم يوجد .الكبرى اإلسرائيلية لمشروع القدس اًتتويججاءت هذه المستوطنات  

حيط بها مستوطنات فرعية ومن مستوطنات المراكز جفعـات  تو ،الكبرى اإلسرائيلية طوق القدس
 .أدار وبيت حورونتحيط بها جفعون وحدشاه وهار حيث  ،دينة القدسزئيف في الشمال الغربي لم

تحيط  .وكدار متسبيه يريحومستوطنات معاليه مخماس و معاليه أدوميم من الشرقتحيط بمستوطنة 
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بشوارع  المستوطنات ترتبط .من الجنوب يالنروش تسوريم ونفي دافروع  بيتار عيليتبمستوطنة 
حول القدس في منطقـة الـزعيم    طولية تلتفشوارع صيون وروت بجيلو وعتاعرضية تربط عط

التواصل الجغرافي بين األحياء العربية داخل  هذه الطرق تمنع. والطور والعيسوية ومعاليه أدوميم
ترتبط هذه المستوطنات مع بعضها . من نموها العمراني تحدو ،وتطوقها وتعزلها القدس وخارجها

ألون السابق لتحـافظ   مخطط هي من ضمنالكبرى التي  رائيليةاإلس البعض بوشائج التكوين للقدس
ل العمود الفقري تجاه األغوار والحدود األردنية ليشكّ توسعهاو في القدسعلى استمرارية االستيطان 

  .لدولة إسرائيل وحمايتها من الخارج
  

القدس والتي  على نمط المخططات التوجيهية السابقة لمدينة 1993سنة سارت الحكومة اإلسرائيلية 
خطـة   اإلسـرائيلي السـابق   ر اإلسكانبنيامين بن اليعازر وزيق نس .أجزاء منها بالتدريج تفذـنُ

تعاون مع وزارة الداخلية وإدارة أراضي و ،تطويريةالساسية واألخطة ال التي تعتبر متربولين القدس
 من أهمو ،ا ورد في بنودهاوعملوا بروح الفريق الواحد على م ،إسرائيل وبلدية االحتالل في القدس

. العـرب السكان ليهود ومنع االحتكاك مع لخلق تواصل للسكان  :الكبرى اإلسرائيلية أهداف القدس
وربط المسـتوطنات   .مكانة القدس الخاصة كعاصمة إلسرائيل ومدينة عالمية والحفاظ على تعزيز

وإحـداث تغييـر    ،ديـة هوبية يخارج حدود البلدية مع داخلها بواسطة ممرات لتحقيق أغل التي تقع
التخلّص و ،الواقعة خارج حدود البلدية المستوطنات المركزيةوضم  .ديمغرافي لصالح اإلسرائيليين

واالستيالء على  ،في أقفاص بشرية كي تصبح البعض االتجمعات الفلسطينية وفصلها عن بعضهمن 
مستوطنة معاليه أدومـيم،  بمحاذاة  الممتدة من الجهة الشرقية أجزاء كبيرة من األراضي الفلسطينية

ومن الجهة الشمالية الغربية األراضي الممتدة لمستوطنة جفعات زئيـف ومـن الجهـة الجنوبيـة     
تعطيـل  لعيليت لتوسيع المستوطنات وبناء مسـتوطنات جديـدة   األراضي الممتدة لمستوطنة بيتار 

زيتاوي، ( وتطويقها اقتصادياً اضعافهالسيطرة الجغرافية والسياسية للسيادة الفلسطينية والعمل على إ
2010(.   

  
 :مستوطنة جفعات زئيف. 1.5.4

  
 راضي قريتي الجيب وبدو وبيتونيادونم من أ 1300 مساحة تقدر بـ 1977صادرت إسرائيل سنة 

 .تراًم 790ترتفع عن سطح البحر .1983تم إنشاء المستوطنة سنة . إلقامة مستوطنة جفعات زئيف
سنة  في أيلولارتفع مستوطن إسرائيلي،  1300ما يقارب  1990 في كانون األولبلغ عدد سكانها 

ويبلغ عدد سكانها حالياً حوالي . عائلة 6000وسيبلغ حسب ما خطط لها  ،عائلة 1900إلى  1992
أقيمت  .الذي يصل إلى منطقة دير اللطرون 45تقع على طريق رقم  .مستوطن علماني 8000



 

119 
 

تسعى   .)1994التفكجي، ( لمدينة القدس المطوقة يطانية الشمالية الغربيةلتكون من التجمعات االست
يق زيادة في شمال غرب القدس عن طر مستوطنةجفعات زئيف أكبر مستوطنة إسرائيل إلى جعل 

ع الخاصة على خطة التوس 28/1/1996في وافقت حكومة إسرائيل  .دونم 20000مساحتها إلى 
وحدة سكنية جديدة مما  2650 والقاضية ببناء 3/220مشروع  1/3/220، خطة رقم المستوطنةب

مستوطنة ب تلتحمكي  تقترب جفعات زئيف .مستوطن 20000إلى  المستوطنةسكّان يرفع عدد 
 دونماً 50غرب قرية الجيب على مساحة في و جنوب غرب رام اهللا 1977أقيمت سنة التي  جفعون

وأطلقوا عليها اسم جفعون  ،دونم 100مساحة  على 1980سنة أقاموا ضاحية إضافية للمستوطنة 
شمال غرب القدس على أراضٍ مصادرة من  جفعون حدشا تقع .216حدشاه تحمل مخطط رقم 
الجهاز المركزي فلسطين، (دونماً  830وتطورت حتى بلغت مساحتها  ،قرية الجيب وبيت إجزا

 بمحاذاةعات زئيف الممتدة من مستوطنة جف اًجزء 19.4شكل  يظهر ).2009، لإلحصاء الفلسطيني
  .جفعون

  
اإلسرائيلي الذي يصلها مع  عات المذكورة لمستوطنة جفعات زئيف هي استمرار للحاجزين التوسإ

خطة اإلسرائيلية القضت . روت ومستوطنة هار شموئيلا، ومستوطنة عطمستوطنة راموت ألون
ة للمستوطنات تحسباً للنتائج شاسعة من األراضي الفلسطينية الخالية والمجاور باقتطاع مساحات

تتسع لكي تندمج مع مستوطنة جفعون وجفعات . المترتبة من المفاوضات النهائية حول القدس
حدشاه باتجاه الجنوب وتحيط بالقدس مع هذا التكتل الذي يسمى جفعون لتكون جزءاً من القدس 

  ).2002، حسن( اإلسرائيلية الكبرى
  

فوق األراضي المصادرة للقرى الفلسطينية والذي تم اإلعالن عن  للمستوطنةالتوسع المذكور  سيتم
دونم مـن   200والقاضي بمصادرة  7/4/220رقم   تحت مشروع 13/3/1997بدايته في تاريخ 

عن خطة توسـع إضـافية    24/3/1997اإلعالن في  تم. لزراعية التابعة لقرية الجيباألراضي ا
من أجل ضي قرى الجيب وبيتونيا اعلى أر 14/220، 1/220، 9/220تحت مشاريع ذات األرقام 

 سـنة  تشـرين الثـاني    6في  مستوطنة هار أدارتم إنشاء  بمحاذاتها .وحدة سكنية 1550بناء 
من المخطـط الـذي    دونم 408على  ُأقيمت. مستوطن 1700أكثر من ويبلغ عدد سكانها  م1985
أعلنـت  . وبيـت سـوريك   وقطنة ،أراضي قرى بدومن  214 /1الذي يحمل رقم 1000مساحته 

وحدة  800بناء ب إسرائيل في الفترة األخيرة عن خطة تطوير توسعية لمستوطنة هار أدار تقضي 
تعـد مـن    .دونم من األراضي الزراعية الفلسطينية من قرى بدو وقطنـة  620سكنية جديدة على 
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طويق األحيـاء  تعلى بناؤها  عملهذه المنطقة من حدود إسرائيل و تعالمستوطنات الرابطة ووس
   ). 1994التفكجي، ( بدو وبيت سوريك :العربية مثل

  

 
  

   .جزء من مستوطنة جفعات زئيف: 19.4شكل 
   .)2010، الباحث(: المصدر

  
 1977أنشئت عام بيت حورون التي مستوطنة ومن المستوطنات الممتدة بالقرب من جفعات زئيف 

 المجاورة .دونم 1600 ة على مساحة نحووالطيرعلى أراضي بيتونيا وقريتي بيت عور الفوقا 
بلغ عدد  1992في سنة  عائلة، 350ومخطط لها أن تضم  ،مدرسة الطيرة المختلطة بشكل قريبل

عائلة ومعظم سكانها من األشكناز الغربيين، وبعضهم من الطوائف الشرقية ويمر منها 125سكانها 
 ).1994التفكجي، (حل الفلسطيني بالسا األخرى طريق مركزي سريع يصل القدس والمستوطنات

على أراضي مدينة البيرة من  1981أقيمت سنة  التي جوتبسمستوطنة  يوجد في هذا الطوق
أكثر من  1992بلغ عدد سكانها سنة  ،عن سطح البحر تراًم 850ترتفع  الشرق على جبل الطويل

  .عائلة 250عائلة ومخطط لها أن تستوعب  120
  
على أراضي  1984أقيمت سنة التي  "أبير يعقوب" كوخاف يعقوبطنة مستويوجد في هذا الطوق  

 ترم 700، ترتفع 2/242م دونم برق 1680ط ومساحة المخط 1980التي تم مصادرتها  كفر عقب
 4100 تسع لـأن ت لهاخطط عائلة م 85كثر من أ 1992سنة  منذ فيهاكان عن سطح البحر، 
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على أراضي جبع القريبة  1983أقيمت سنة التي  )آدم( جفعات بنيامينيوجد في هذا الطوق  .عائلة
مستوطنة ويوجد في هذا الطوق  240ورقم المخطط  ،دونم 4000مساحته من قلنديا على مخطط 

ترتفع  .ودير دبوان سمخمالقرية  التابعة ألراضيعلى  1981 أقيمت سنةالتي  مخماسمعاليه 
ومخطط لها أن عائلة  80أكثر من  1992سنة منذ بلغ عدد سكانها  .عن سطح البحر ترم 600
 225م تحمل مخطط رقو دونم 1500تبلغ مساحتها ). 1994التفكجي، ( عائلة 2250تضم 

  ).2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين، (
  

  :معاليه أدوميممستوطنة . 2.5.4
  

ريعة أنها أمالك من أراضي أبو ديس والعيزرية بذمساحات كبيرة  1970 صادرت إسرائيل سنة
سنة أقيمت مستوطنة معاليه أدوميم  .دونم 37000من أصل  دونم 7500بلغت مساحتها حكومية، 
مستوطنة في الضفة أكبر  تعد .عن سطح البحر تراًم 662ترتفع . الشرقية القدس فيم 1975
أبو  أراضيالتوسع على  420 رقم يحمل المخطط .بفعل المخططات التدريجية عتوستو الغربية

وهي أول مستوطنة أعلن  ،مستوطن 40000ما يقارب  المستوطنة يبلغ عدد سكان. ديس والعيزرية
 سريعةو ممتدة بطريقة المستوطنة ويسير تنفيذ البناء في ،عنها كمدينة من مستوطنات الضفة الغربية

انتهاء  عندو) ج(وأدوميم ) ب(وأدوميم ) أ ( وتتفرع المستوطنة إلى فروع منها أدوميم ، ومتطورة
  .حول القدس من الجهة الشرقية المتشابك للطوق االستيطاني استكماالًتكون العمل بها 

  
 إلحكام الطوق من ستيالء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس الشرقية، والابهدف نيت ب

 .رقي القدساإلسرائيلية في ش على زيادة الديموغرافيا وللعمل على ،الناحية الشرقية لمدينة القدس
 .)1994التفكجي، (إلى قسمين وقسمتها الضفة  تعد من أخطر المستوطنات ألنها عملت على عزل

مقطع من تجمع أدوميم شرق العيزرية، وأبو ديس تظهر خلف البيوت الفلسطينية  20.4 شكليظهر 
   .وتشكل المحور الشرقي لمستوطنات القدس الكبرى

  
قرر . دونم 14000ن مصادرة منطقة إضافية تبلغ مساحتها باإلعالن ع 2007قامت إسرائيل سنة 

إحياء مشروع استيطاني ضخم يستولي على كل هذه األراضي الفلسطينية ) آفي ايتام(وزير اإلسكان 
والواقعة شمال شرقي القدس، ويربط بين مستوطنة معاليه أدوميم بمركز المدينة  1967المحتلة سنة 

توطنتي بسغات زئيف بالقرب من قرية حزمـا الفلسـطينية والتلـة    المقدسة، ويصلها جغرافياً بمس
الفرنسية شمال مدينة القدس، وبالقرب من شعفاط وعناتا لتوسيع مستوطنة معاليـه أدومـيم فـوق    
األراضي التابعة لقرى أبو ديـس والعيزريـة والعيسـاوية وعناتـا والـزعيم المحيطـة بهـذه        
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وحـدة   3500والتي من المقرر أن تسـتوعب    E1سم وتم تعريف منطقة التوسع با المستوطنات،
  ).192، ص2002السياسة الدولية، (مستوطن إسرائيلي  50000سكنية و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مقطع لمستوطنة معاليه أدوميم: 20.4شكل 
  ).2010الباحث، : (المصدر

  
ـ مستوطنة معاليه أدومـيم وبسـغات    بينكرابط   E1تستخدم المنطقة الجديدة خطط أن   ف، زئي

طوقاً من المسـتوطنات الهادفـة إلـى     حتى تشكّل وبسغات عومر، والنبي يعقوب والتلة الفرنسية،
تصفية الوجود الفلسطيني في المنطقة وعزله، ولالستيالء على المخزون المتبقي من األراضي لبناء 

ناطق خريطة عزل القدس وتقطيع أحيائها إلى م 21.4شكل  يظهر .العاصمة الفلسطينية في القدس
 .مشرذمة

  
وحدات سكنية إضـافية فيهـا بـاآلالف فـي      تبني .تقوم إسرائيل حالياً بتوسيع مستوطنات القدس

وحدة  1500ويشمل المشروع االستيطاني بناء أكثر من ، الكبرى اإلسرائيلية لخلق القدس إجراءات
 ي يتضـمن ألف متر مربع يضاف إليها إقامة مركز سـياح  30استيطانية على مساحة ال تقل عن 

تتضمن . ية القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وفنادق ومنطقة تجارية يكون جميعها تابعاً لبلدمضافة
 ،المرحلة األولى من المشروع بناء الوحدات السكنية االستيطانية بين معاليه أدوميم والتلة الفرنسية

 فلسطيني 2500ا أكثر من فيه يعيش منطقة معزولةاألمر الذي سيحول بلدة الزعيم الفلسطينية إلى 
تعتبر إسرائيل إقامـة هـذا المشـروع    . غربي والشمالي والجنوبيالاالتجاه الشرقي ومن  يطوقون
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 ت إسرائيلمهد. )192ص، 2002، السياسة الدولية( االستيطاني جزءاً من توسيع مستوطنات قائمة
كات كهرباء وميـاه وطـرق   ببناء مركز شرطة وتأسيس بنية تحتية من شوارع وشب ذا المخططله

   .قيد اإلنشاء اآلن تصل إلى المرتفعات الشرقية لمدينة القدس، وهي

  
  

  .خريطة عزل القدس: 21.4شكل 
  .)2012جمعية الدراسات العربية، ( :المصدر

  
تقع  علمونومن مستوطنات القدس اإلسرائيلية الكبرى التي تطوق الوجود الفلسطيني مستوطنة 

دونم  لمخطط  300على مساحة قدرها  1982 سنةتم إنشاؤها . لفلسطينيةشرقي قرية عناتا ا
قامت إسرائيل في . إسرائيلياً علمانياً 530 ، ويقطنها حاليا2/226ًدونم يحمل رقم  1541مساحته 

دونماً من أرضي تابعة لقرية حزما الفلسطينية ضمن خطة لتوسيع  1530الفترة األخيرة بمصادرة 
عها من يعلى أية إمكانية لتوس ا والقضاءف إلى محاصرة وخنق قرية عناتالمستوطنة التي تهد

 1995التي أقيمت سنة  مستوطنة نفي برات وتوجد في هذه المنطقة ،الناحية العمرانية والسكانية
 متسبيه يريحومستوطنة تدخل ضمن هذا الطوق و دونماً 4170ي عناتا على مساحة على أراض
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دونم ويحمل المخطط  2318راضي منطقة النبي موسى ومساحتها على أ 1978التي أقيمت سنة 
لذي يصل يمر بمحاذاتها الطريق العام او ،عن سطح البحر المتوسط تراًم 185ترتفع  .228رقم 

 250عائلة ومخطط لها أن تضم  135أكثر من  1992سنة  سكانها بلغ عدد .بين القدس وأريحا
كمركز  1974 سنةالتي أقيمت  ميشور أدوميمق مستوطنة يقع ضمن الطو. متدينة إسرائيلية عائلة

كم من القدس، وتبلغ  11القدس على بعد  –صناعي في منطقة الخان األحمر على مفترق أريحا
حق تل ).2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين، (دونم  70000مساحتها حوالي 

ي المنطقة الممتدة بين أريحا والقدس والبحر ف 1977 سنةالتي أقيمت  ألموغمستوطنة  بهذا الطوق
التفكجي، ( عائلة 20أكثر من  1992سكانها سنة عدد  بلغ  دونم 500الميت وتبلغ مساحتها حوالي 

1994.(  
  
على أراضي عـرب   1984أقيمت سنة التي  "أدوميم نئوت"كدار حق بهذه المستوطنات مستوطنةتل

الجهـاز المركـزي   فلسطين، ( 421ورقمه ،دونما 491مساحة المخطط على وأبوديس  السواحرة 
عائلة ومخطط لها لتضم  43أكثر من  1992بلغ عدد سكانها سنة  ).2009لإلحصاء الفلسطيني، 

  ).1994التفكجي، ( عائلة 244
  

  :عتصيون غوش. 3.5.4
  
 هذهأقيمت  .وهذا يدل على أنها مستوطنة زراعية" تعني تجمع األشجار" سمى بـ كفار عتصيون،تُ

وهـي مـن    ،بيت لحـم  –على أراضي قرية الخضر على  طريق الخليل  1967 سنةالمستوطنة 
عن سطح البحر  متراً 950المستوطنة  ترتفع  .المستوطنات الجنوبية والمركزية التي تحيط بالقدس

 80كان يسـكنها   1992 سنة في. إسرائيلية عائلة 140ان كطط إلسخُ. دونم 4500على مساحة 
يضم هذا التجمع   .مشمال بيت لحفي   المستوطنات مع بعضها البعض في هذا التجمع تختلط. عائلة

ر التي أنشـئت سـنة   زاليعمستوطنة أ :منهامستوطن  12000نات متداخلة ويسكنها حوالي مستوط
بلغ  .دونم 1000 - 620على أراضي قرية الخضر جنوب بيت لحم وتبلغ مساحتها حوالي  1975

 ،وهي من المستوطنات الزراعية التعاونيـة  ،عائلة إسرائيلية 50 أكثر من 1992عدد سكانها سنة 
قامت بإنشائها  ،نحالينطقة في من 1971أنشئت سنة التي  وتفيلون شأ مستوطنةويضم هذا الطوق 

بلغ  .وتوسعت في هذه المنطقة دونماً 470على مساحة  بمعنى الحارس الصغير )هشومير هتسعير(
ومخطط لها أن يسكن فيها  فيها أكاديمية عليا للتلمود .ةائلع 310 أكثر من 1992عدد سكانها سنة 

لى أيدي الحركة ع 1969سنة  أقيمت التي روش تسوريم مستوطنةويشمل هذا الطوق  .عائلة 550
دونماً   350الموحدة فوق عين تسوريم على أراضي قريتي أرطاس ونحالين على مساحة  ةالكيبوتسي
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التفكجـي،  (عائلة إسرائيلية، وتقوم المستوطنة بتربيـة المواشـي   67 من أكثر 1992 سنةسكنها 
1994.(   

  
على أراضي قرى الخضر  1979سنة بدأ العمل بإنشائها . هذا الطوقفي  أفراتمستوطنة تشارك 

مسـتوطن   7000سـكنها   دونم 13000ودقماق ووادي النيص، وحوسان وتصل مساحتها حوالي 
جنوبي شرق بيت لحـم   1977مستوطنة تكواع التي أقيمت عام وق ويوجد في هذا الط ،إسرائيلي

عـن سـطح    متـراً  675، ترتفع على أراضي عرب التعامرة على السفوح الجنوبية لجبال القدس
سكانها مزيج بين المتدينيين و ،عائالت 110، يسكنها أكثر من دونماً 5150وتبلغ مساحتها  ،رالبح

مسـتوطنات  يوجد  .الشقق اإلسمنتية المؤقتةمن ناء الفيالت بدالً عيد تطويرها ببُأ .وغير المتدينيين
على تمتد ) نوف يائيل(وتعرف بـ  1972جفعات يائيل التي أقيمت سنة  :أخرى داعمة للطوق مثل

دونـم   1235في البداية صادرت إسرائيل تعمل إسرائيل على تطوير المستوطنة، و. أرض الولجة
وعندئـذ ستصـل   ) عيمك رفائيم(خطط إلقامة حدائق يهودية وت ،من أراضي الولجة لهذا الغرض

بشكل أولي وهـؤالء  طور هذا المشروع مستثمرون من القطاع الخاص . دونم 5600مساحتها إلى 
ستكون هذه المستوطنة أوسع المستوطنات في منطقـة   .مقربون للسياسة وعندهم أساسيات أيدلوجية

مت لوزارة الداخليـة للموافقـة عليهـا    دقُ .نمدو 2000بيت وعلى مساحة  13500ستشمل القدس 
أنشئت هذه المستوطنة لتكون حلقـة وصـل تـربط    . دونم وضعت كاحتياط 1000بالكامل وهناك 

  ).2010مارغليت، ( القدس بمستوطنة غوش عتصيون
  
واعتبروا ، 2009في تموز رفضت وزارة الداخلية التصديق على مخططات البناء لسكان الولجة  

صارت المستوطنة تتداخل مع أرض القرية للسيطرة الكاملـة علـى   وتداداً للمستوطنة، األرض ام
تسيطر جفعات يائيـل   .دونم 6000تمتد قرية الولجة على . ل اختراقها من وسطهاالقرية من خال
ر هذا االستيالء على مزارعـي القريـة   وأثّ ،دونم من أراضي القرية 3000 صادرتعلى نصفها 

هاجر كثير  .ياتهم ال تطاق لحرمانهم من أراضيهم والتوسع االستيطاني عليهاوسكانها فأصبحت ح
يتـردد   الذياالسرائيلي  الشعاروهذا يعكس ويدحض من أهالي الولجة للبناء على مناطق أخرى، 

 يعزز هـذ الطـوق   ).2010مارغليت، (نريد أن نعيش مع الفلسطينيين جنباً إلى جنب  دائماً نحن
وتبلـغ   ،في منطقة جبل الرأس التابعة لقرية بيـت جـاال   1976 سنةنشئت أ جيلو مستوطنة هار

عائلـة،   72أكثـر مـن    1992بلغ عدد سكانها سنة  .فيها مدرسة زراعية ،دونم 4600مساحتها 
من الجهة الشمالية ترتبط بالمستوطنات الشرقية لتشكّل  ل سداً استيطانياً لتطويق منطقة الخليلوتشكّ

العربية التي تقع شمالي مدينة الخليل، وعزلت منطقة الخليل عن بيت لحم وبيت طوقاً يحيط بالقرى 
  .)1994التفكجي، (جاال وبيت ساحور 
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 :بيتار عيليتمستوطنة . 4.5.4
  

أقيمت  دونماً 372قُدرت المساحة بـ التي  1980ودرت األرض سنة ص" هدار بيتار"تسمى 
وحدة سكنية بشكل فلل  8000ن من ح البحر ستتكوعن سطمتراً  725ترتفع . 1982سنة المستوطنة 

في الضفة الغربية  اإلسرائيلية المستوطنات رابعبترتيب  ت لحميجنوب غربي ب أكبر مدينة تقع لتصبح
أن يصل عدد سكانها  عيتوق. سرائيليمستوطن إ  30000 ربيقطنها اليوم ما يقا .من حيث المساحة

شهدت  ).1994التفكجي، ( عملية الطوق حول القدسمستوطن من المتدينيين لتسهم في  50000
لوحدات االستيطانية التي تم ل الكثير من عمليات البناء العمودي ل السنوات الماضيةخالالمستوطنة 

 نشرت صحيفة يوم جديد .سكانإلاووزارة البناء و اإلسرائيلية نطاق بلدية القدس عالن عنها خارجإلا
نقالً  2008ذار من العام آالعشرين من شهر ونية في الخامس وصفحتها االلكتر سرائيلية علىإلا

سرائيلية بتطوير البناء في مستوطنة اإلاليهودية دعمها لقرار الحكومة  عن منظمة يهودات هاتوراه
  . واقعة جنوب غرب مدينة بيت لحمبيتار عيليت ال

  
ها ؤيدة سوف يتم بناوحدة استيطانية جد 800إقامة في خبرها عن  "يوم جديد" الصحيفةأعلنت 
اليوم مساحة وتحتل  غرب مدينة بيت لحمع تطوير المستوطنة التي تقع جنوب طار مشروضمن إ
في  1985سنة فوكين  يوادو ،ونحالين صودرت من أراضي قرى حوسان دونماً 4685 تقدر بـ

المعروف داداً لضم تجمع المستوطنات هناك واالستيطان في المنطقة استع لى تكثيفخطوة تهدف إ
عاً شهدت المستوطنة توس. اإلسرائيلية باسم غوش عتصيون لتصبح ضمن حدود بلدية القدس

في زيادة أسهم  األمر الذي ،راضي القرى الفلسطينية المجاورةعلى حساب أ اًعمرانيو جغرافياً
 سنة المساحة الجغرافية للمستوطنة منذ تأسيسها فزادتسرائيلي إلمساحتها عبر سنوات االحتالل ا

 – 5.4جدول و ،أ – 5.4جدول يظهر  .)2008أريج، ( %3000بنسبة  2006سنة  لىإ 1985
  .مستوطنات الطوق الثالث القدس اإلسرائيلية الكبرى ،ب
  
اللطـرون   دير  على أراضي قرى 1976قيم عام ُأدونم  4500مساحته  كندا بارك متنزه  يوجدو

جنوب غرب رام  حيث تقع هذه القرى  القدس قديماً،التابعة لقرى  ويالو وعمواس الثالث بيت نوبا
سكانها إجباراً ، وهدموا المنازل، وعاثوا في ل يإسرائبالقرب من قرية بيت لقيا، حيث هجرت   اهللا

مـا تبقـى مـن    أقاموا على ديارها فساداً، وقد أسهم الصندوق القومي اليهودي في إقامة المتنزه، و
كـابوتس  أقيم  تربية األبقار في يالو، ومتنزه في عمواس، ولمرعى : األرض مشاريع زراعية مثل

تم  1974دونم وفي سنة  19300تبلغ مساحته  .على أرض بيت نوبا 1969سنة  " موفو حورون"
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عائلة إسرائيلية، خُطط له أن  60بلغ عدد سكانه  1992وفي  سنة   "موشاف شيتوفي"تحويله إلى 
   ).1994التفكجي، (عائالت  105يضم 

  
.القدس اإلسرائيلية الكبرى: أ -  5.4دول ج  
   

المنطقة العربية واألرض 
التي أقيمت عليها 

 المستوطنة

رقم 
 الطوق

سنة 
 إقامتها

اسم المستوطنة  عدد سكانها
 اإلسرائيلية

 الرقم

 1 هار أدار 1729 1985 ثالث بدو، وقطنة
 2 جفعون حدشاه 1000 1980 ثالث الجيب، بيت اجزا
 3 جفعات زئيف 10774 1977 ثالث الجيب وبيتونيا

 4 بيت حورون 800 1977 ثالث الطيرة وبيت عور الفوقا
 5 كوخاف يعقوب 832 1984 ثالث كفر عقب
أكثر من  1981 ثالث مخماس

 عائلة 80
 6 معاليه مخماس

 7 )جيبع بنيامين(آدم  312 1983 ثالث جبع
 8 علمون 700 1982 ثالث عناتا وحزما

 9 كفار أدوميم 1328 1979 ثالث عناتا
 10 نفي برات 50 1979 ثالث عناتا
 11 ألون شيفوت عائلة 310 1971 ثالث نحالين

أكثر من   1978  ثالث  النبي موسى
  عائلة 135

 12  متسبيه يريحو

 13 كاليا 271 1974 ثالث النبي موسى والتعامرة
  

  ).2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين، ( :المصدر
  .بتصرف الباحث)  2003االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس،: (المصدر
  .)1994التفكجي، : (المصدر
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.ىالقدس اإلسرائيلية الكبر: ب -  5.4جدول   
  

المنطقة العربية واألرض 
التي أقيمت عليها 

 المستوطنة

رقم 
 الطوق

اسم المستوطنة  عدد سكانها سنة إقامتها
 ليةاإلسرائي

 الرقم

منطقة  1974 ثالث أبو ديس
 صناعية

 14 ميشور أدوميم

مركز  قيد اإلنشاء ثالث الطور والعيزرية
 شرطة

E1 15 

 16 معاليه أدوميم 40000 1975 ثالث أبو ديس والعيزرية
عرب السواحرة وأبو 

 ديس
 17 كدار 253 1984 ثالث

 18 عتصيون غوش 525 1967 ثالث الخضر
 19 بيتار عليت 18158 1982 لثثا أرطاس والخضر

نوف " جفعات يائيل 350 1972 ثالث الولجة
 "يائيل

20 

الخضر ووادي النيص 
 ودقماق وحوسان

 21 عازرألي 500 1975 ثالث

 22 هار جيلو 500 1976 ثالث بيت جاال
وادي  حوسان، الخضر،

 النيص
 23 أفرات 7000 1975 ثالث

أكثر من   1969  ثالث  أرطاس ونحالين
  عائلة 67

 24  روش تسوريم

 110  1975    عرب التعامرة
  عائالت

 25  تكواع

 26 كندا بارك متنزه 1976 ثالث يالو وعمواس وبيت نوبا
  

  ).2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين، (: المصدر
  .بتصرف الباحث ) 2003االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس،: (المصدر
  .)1994التفكجي، : (المصدر
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ن القدس خطة مستوطنات الطوق الثالث وخاصة الشرقية في تطبيق توجهات جت تدرألون لكي تُكو
األغـوار ونهـر   ستيطاني المركزي للقدس ليتجه نحو اإلسرائيلية الكبرى والحفاظ على االمتداد اال

والعمل  ،ألراضي الفلسطينية الواسعةمن ا على أكبر كم تتميز هذه المستوطنات باالستيالء. ناألرد
خطة ألون وحماية إسرائيل مـن الجهـة الشـرقية     :على تنفيذ المخططات التوجيهية السابقة مثل

تميزت بمستوطنات كتل كمركز للمستوطنات الصـغيرة التـي   . والمحافظة على أمنها من الخارج
 ،لتكوين القدس اإلسرائيلية الكبرىهدفها السيطرة على األرض الفلسطينية ومصادرتها والتوسع فيها 

الكبـرى   اإلسرائيلية ضم قطاع القدس .والحد من التوسع الفلسطيني بفرعيه الجغرافي والديمغرافي
 .وتتوزع جغرافياً حسب المحافظات الفلسـطينية  ،2008مستوطنة حسب بيانات نهاية سنة    37

مستوطنة في القـدس   " " j1منطقة مستوطنة في  16مستوطنة في محافظة القدس منها  25يوجد 
مسـتوطنات فـي    8، ومستوطنة واحدة في أريحا واألغوار، و  ، وواحدة في رام اهللا والبيرة1رقم

  .في الخليل 2بيت لحم، و
  

  الخالصة 6.4
 

 على مبدأ تم تخطيطها تبدو سياسة االستيطان عشوائية متناثرة هنا وهناك، ولكنها في الحقيقة عملية
تسجن المناطق الفلسطينية في مخازن  اًفرض أطواقلت وسع والترابط بين بعضها البعضالتدريج والت

هـذه   قيمـت واجتماعية، وقـد أُ  في أصعب ظروف اقتصادية ونعيشي األمر الذي تجعلهم ،بشرية
الغرب األوروبي وفـي الواليـات   على غرار ضواحي مدن ستوطنات بتقنية عالية في الهندسة الم

مـن   وتميزت بانعزالها ،ةببوابات أمني  يغلب عليها طابع األحياء المسورةالتي  المتحدة األمريكية
طريـق معاليـه   بومن يمر  .مراقبة المتواصلة على بواباتهاالالنسيج العمراني المحيط بها وبأجهزة 

أدوميم لكي يدخل أبو ديس يشاهد تصميم المنازل االستيطانية على أنماط متشابهة الشـكل، فكـل   
ة من الوحدات السكنية لها نظام وشكل معين موزعة على التالل، وكل مسـتوطنة تـرتبط   مجموع

شـور أدومـيم   يمع فضاء واسع من األرض لالمتداد االستيطاني بين م من المستوطنات بمجاورها
، ومما يتبين أن إسـرائيل تضـع   الكبرى ذاإلسرائيلية لتكوين القدس وبين عناتوت ومعاليه أدوميم

ميشور أدوميم وهذا يكشف عن نية إسـرائيل لتحويـل   ية في القدس مثل عطاروت وطق صناعمنا
  .ةمركزي القدس منطقة حضرية

  
إن إقامة المستوطنات في القدس وحولها يعني تطبيق المخططات للتوسع كمخطط شارون وأساليب 

لدكتور عمر ا أوضحتشكيلها لواقع األرض الجغرافي والتوازن السكاني العرقي في مدينة القدس، 
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هناك عناصر متآزرة مثل التخطيط والجغرافيا والديمغرافيا وقد تستخدم لحل النزاع بين أن يوسف 
تستمر ). 2009يوسف، ( وتخدم مجموعة معينة في حاالت الصراعالمواطنين في حاالت السلم 

طة بمدينة السياسة اإلسرائيلية في االستيطان المدني للسيطرة على األراضي الفلسطينية المحي
األمر الذي يساعد على تطويقها وتقطيعها  ،يقوم االحتالل باالستيالء على األرض ويعزلها .القدس

إلى مناطق مشرذمة بشكل يضيق على الفلسطينيين المقدسيين لتهجيرهم قسراً، ويعمل على تقطيع 
دس، وتفصل أوصالها بشوارع طولية وعرضية تتماسك معها المستوطنات ويزداد سكانها في الق

القرى والمدن الفلسطينية عن القدس لتحد من أعدادهم، األمر الذي ينتج عنه المحافظة على أمن 
إسرائيل من الداخل والخارج، وهذا ينتج عنه األطواق ويحقق مطالب اإلسرائيليين في تكوين القدس 

لهف لتنفيذها بعد ويت ،الكبرى، ويوصد أبواب عملية السالم الذي يطمح فيها الطرف الفلسطيني
  . مرور سنين

  
 .بالرغم من تحريم القوانين الدولية لالعتداءات على اآلخرين فإن إسرائيل لم تلتزم بهذه النصوص

ات مستوطنة  في االتجاه 30أكثر من باتّضح أن إحاطة القدس بهذه األطواق المتعددة والمتنوعة و
إلى مصادرة معظم أراضي السكان واالستيالء على  ذلك والجنوبية أدى الغربية والشرقية والشمالية

حيـث   ،االجتماعية نواحي الحياة مختلف الحيزين المكاني والسكّاني، وخنق النشاطات الحيوية في
المدن، والقرى عن بعضها وشرذمتْ التجمعـات   عزلتقطعت العالقات بين األنساب واألصهار و

نسبة  وازدادت ،الفلسطيني أمراً واقعاًالتعليم  اناة فيأمست المعوتدهورت عملية التعليم، والسكانية، 
   .التسرب من المعاهد العلمية
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  الجدار يحكم الحصار: الطوق الرابع. 5
  

بعـد االنتشـار السـرطاني    ازداد التشابك والتقاطع الحضري بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين    
المحيطـة بهـا واألحيـاء الفلسـطينية      للمستوطنات اإلسرائيلية في داخل البلدة القديمة واألراضي

ويظهر ذلك من تقارب األحياء الفلسطينية والمستوطنات اإلسـرائيلية وتقـاطع طـرق     ،الحضرية
وتأجيـل   1993سنة بعد التوقيع على معاهدة أوسلو  .المواصالت وازدحام الحركة بين المجتمعين

ة من الحواجز ونقاط التفتـيش  موضوع القدس إلى المرحلة النهائية قامت إسرائيل بوضع مجموع
إبعاد  وتم ،وبهذا بدأت سياسة الفصل العنصري بشكل تدريجي ،ة عليهارحول القدس لتثبيت السيط
 دخول القدس ونيريد نالذي ونواشترطت في ذلك أن يكون الفلسطيني القدسالفلسطينيين عن دخول 

 لم تقدم العملية السـلمية . اإلسرائيليةن الدوائر األمنية ها مونعلى تصاريح إسرائيلية يستلمحاصلين 
حلوالً جديدة وأدى ركود العملية السلمية وجمودها إلى زيادة التوتر وانطـالق االنتفاضـة الثانيـة    

  .حيث كثرت الصدامات بين الفلسطينين واإلسرائيليين، 2000 انتفاضة األقصى سنة
  

استمرت .ن الفلسطينية واجتياحهاقصف للمدإلى استخدام ال أحداث االنتفاضة حتى وصلت ترتطو 
األمر الذي جعل إسرائيل تنتبه إلى المخططات السابقة إلقامـة   ،وعمليات التفجير العمليات المسلّحة

 متواصـلة ويجعلها مترابطة و ،الجدار وتطبيق فكرة جابوتنسكي لكي يضم المستوطنات اإلسرائيلية
عن  تتتفتّأصبحت  القرى  بهذا .في القدساألحياء الفلسطينية  عزلمع بعضها البعض على حساب 

األمـر   ،تقطّعت أوصالها .التواصل الحضري الفلسطيني علماً أنّها تعتمد على أسواق مدينة القدس
 إسـرائيل  وضـعت . أغلقت إسرائيل مداخلها ومخارجها .الذي أدى إلى عزلها وتسييجها وتطويقها

ى إلـى صـعوبة   حياء تابعة لمدينة القدس مما أدنموها كأ وحدد، المعابر بشكل شوه طبيعة المنطقة
  .استمرار الحياة اليومية في الشؤون االجتماعية واالقتصادية والتعليمية

  
   وأبعاده جدار الفصل العنصريفكرة  1.5
  

فكـرة   طرحـت  .في فلسطيناإلسرائيلي قبل الوجود  اقترحت قديمةبل  ،رة الجدار جديدةليست فك
، أسـماهما الجـدار   1923 سـنة إقامة جدار من خالل مقالين نشرهما ب األولى زئيف جابوتنسكي

ق طبّـرتْ لتُـوتدرجت فكرة بناء الجدار في العقلية الصهيونية حتى ُأقالحديدي وضرورة إقامته، 
رائيلية، إنها مستمدة مـن  عي القيادات اإلسفي عصرنا هذا، وليست فكرة الجدار وليدة اليوم كما تد
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أن يتم بنـاء  يقترح الذي كان ، 1923سنة المعروفة بالحائط الحديدي  17تنسكيئيف جابونظرية ز
توقّـع   .المشروع الصهيوني خلف حائط حديدي ال يستطيع السكان العـرب المحليـون تجـاوزه   

 الشعب الفلسـطيني  على أرضها لن يلزم احتالل فلسطين وتأسيس الدولة الصهيونية نأجابوتنسكي 
 نياإلسـرائيلي  ا بإقامة الجدار الحديدي الذي سيفصل بينإلرادة الصهيونية إلّلباإلذعان واالستسالم 

في إقامة ختالف اال كان. خضعهم لإلرادة اإلسرائيليةالجدار الحديدي هو الذي ي بمعنى أن .والعرب
لكن الفكر الصهيوني يسير ضمن خطوط عريضـة  ، اتفي المسميالجدار بين الماضي والحاضر 

  .)2008أرئيلي، (  يمكن استقراؤه للتنفيذ العملي مع تطور الصهيونية حركةوضعها مفكرو ال
  

ضعت علـى  ، وذلك من خالل الحواجز التي ومن أجل فصل مدينة القدس وعزلها بدأ العمل مبكراً
مـن العـاملين    لبـت إسـرائيل  ط 1988وفي أواسط عـام  اضي، ات القرن الممداخلها منذ سبعين

د بتصاريح من أجل العمل فـي  سكان الضفة الغربية وقطاع غزة التزومن والموظفين الفلسطينيين 
المؤسسات العربية في مدينة القدس، أو من أجل الدخول إليها وقضـاء االحتياجـات والخـدمات    

وظّل األمر يتطور تدريجياً حتّى يتأقلم الشعب على هذا الـنمط بـدون أن يشـعروا     المختلفة فيها،
أطلقت إسرائيل . ُأقر مخطط المرحلة األولى من بناء الجدار بشكل نهائي .بخطورة هذه اإلجراءات

على الجدار أسماء متعددة منها حاضن القدس، أو مطوق القدس أو الجدار الفاصل أو الجدار األمني 
 وجدار التوسـع والضـم،   ينية أسمته بجدار الفصل العنصري،أو العائق، ولكن المؤسسات الفلسط

فلسطيني من األحياء في القدس وعمل على الحد  100000عزل ألنه أخرج أكثر من  ويعتبر جدار
من عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، ولم يأت بناء جدار الفصل العنصري في القـدس  

بل جاء بنـاؤه مـن أجـل    " العمليات اإلرهابية والتخريبية"نتيجة إلعاقة ما أسمته إسرائيل بوقف 
األحياء الفلسطينية في القـدس عـن واقعهـا الجغرافـي      ألراضي وعزلفي مصادرة ااالستمرار 
 المجتمعات العربية واإلسالمية بشكل مطلق، وتطويقهـا بالمسـتوطنات اإلسـرائيلية   عن  وإبعادها

    ).2008أرئيلي، (
  

                                                
يعتبـر األب الروحـي لليمـين اليهـودي،      .وهو أوكراني المولد والنَّشـأة  أحد قيادات الحركة الصهيونية،: زئيف فالديمير جابوتنسكي 17

الِّليكود الذي أسسه مناحيم بيجين، وكان من األصوات التي أشارت مبكِّرا إلى أن تكون هجرة اليهود إلى فلسطين مـن   وخصوصا تيار
والفيلق اليهودي الذي شارك فـي الحـرب   " ومن أهم مؤسسي الصندوق القومي اليهودي. أجل تأسيس وطنٍ قومي  لليهود في فلسطين

م، 1909إلى جانب الجيش البريطاني، وحصل على تدريبٍ وخبرة عسكرية وأمنية واسعة، وخالل الفترة مـن العـام   العالمية األولى 
حيث كان مسؤوالً بشكٍل رسمي من قبـِل المنظَّمـة الصـهيونية     بول في دولة الخالفة العثمانية،إلى إسطن م انتقل1911وحتى العام 
 .لصحافة الصهيونيةن شبكة االعالمية ع
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رت لجنة وزراء شؤون األمن القوميقر قد في شهر أيلـول ترسـيم مخطـط    في اجتماعها الذي ع
الهدف المستقبلي يجب أن يكون بناء جـدار مـادي   ضح رئيس الوزراء في الجلسة إن لجدار، وأوا

الترسيم الذي أقرته الحكومـة   2003 سنةشامل وكامل في الضفة الغربية، وأقر في تشرين الثاني 
الكبرى حسب خطة ألون وخطة شارون وخارطـة   اإلسرائيلية ويالئم بصورة غريبة ترسيم القدس

، ونتيجة لذلك منحت القدس بموجب هذا المخطط، إضافة مستقبلية تصل 18لح الحيوية لنتنياهوالمصا
م 1967 سـنة صـادرتها إسـرائيل    2كم 70كم من أراضي الضفة الغربية إضافة إلى  164إلى 
  ).2008أرئيلي، (
  
  ر حولها افي قلبها إلى جدجدار  من 2.5 
  

مضت أربعون سنة منذ توحيد مدينة القدس،  :جدارعن الفي حديثه  الدكتور يسرائيل قمحي أوضح
 سقطُأ .جديد وشرقها بسرعة من أجل فرض واقع القدس بين غرب مدينة ار الذي فصلوُأزيل الجد

وخلّد المصورون تلك اللحظـة التاريخيـة    ،في وضح النهار في داخل مدينة القدس األسمنت جدار
الشوارع التي كانت مفصولة لمدة تسعة عشـر   تم وصل .اإلسرائيلي على خلفية تصفيق الجمهور

ـُورت البنية التحتية،  وأصبح توحيد المدينة واقعاً ملموساً، وحلّت البلدية التـي عينتهـا   عاماً، وط
. حكومة األردن،  وطبقتْ إسرائيل القوانين واإلدارة على المدينة كلّها، وضمن حدودها الموسـعة 

 ،وأسواق البلدة القديمة )المبكىحائط ( الذي تسميه إسرائيل ربيتوجه الجمهور تجاه حائط البراق الغ
 بعد عدة أيـام اتخذ المستوى السياسي األعلى  .وُأزيلتْ األلغام من مناطق التماس بين جزئي المدينة

سلسلة قرارات تهدف إلى تقوية الوجود اإلسرائيلي في المدينة، ومنذ ذلك الوقت وبعد  من توحيدها
ا في تلك األيـام،  لتنفيذ تلك القرارات التي اتخذته دهاجه قصارىل حكومة إسرائيل ذأربعين سنةً تب
وتم الوصـل بـين األحيـاء     ،)هار هاتسوفيم( المشارف والجامعة العبرية إلى جبل فعادت هداسا

 اإلسرائيليونوقد رمم ومحاورها،  ،رامات أشكول: اليهودية للمدينة بسلسلة أحياء يهودية جديدة مثل
رة جبل الزيتون، وعملوا على توسيعها، وأقاموا المربع اليهودي، وأقاموا ضواحي جديدة فـي  مقب

                                                
ئيلي، راقترح  نتنياهو على الحكومة خارطة يشهد العقيد احتياط، شاؤول أ. نظرية منظمة تقرن بين الحدود واألمن :لح الحيويةلمصاا 18

% 40ثر من في يد إسرائيل أكالذي كان آنذاك نائب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ووزير الدفاع أن حدود نتنياهو األمنية تبقي 
سيطرة " (ب"ن هذه الخارطة من تحويل المنطقة وبمفاهيم اتفاق أوسلو الثاني، الذي وقعه اسحق رابين، تمكّ. من أراضي الضفة

في المائة تقريبا من المنطقة  20ن يضم إليها أو) سيطرة فلسطينية كاملة" (أ"قة إلى المنط) عسكرية إسرائيلية وسيطرة مدنية للسلطة
عمل ت. وعن شمال البحر الميت تفصل فلسطين عن غور األردن .الحيوية ال تراعي المصالح الفلسطينية .)إسرائيلية كاملةسيطرة " (ج"

، حسب المثلث الذي رسمه يغال ألون ــ من مودعين العليا إلى "جدار القدس"ضمن ضم شرق القدس والقرى حولها،  على إسرائيل
بما في ذلك االحياء من المستوطنين  % 85نحو  يسكن هذه المناطق األمنية. ش عتصيونى غوإل ميشور أدوميم، ومن هناك رجوعاً

  .اليهودية في شرق القدس
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قمحـي،  ( الك كثيرة وأراض في شرقي المدينـة مت إلى القدس، واستولوا على أمالمناطق التي ض
2008.(  

  
ن لتقوية بالسيطرة على مناطق داخل المدينة القديمة وحولها من سلوااإلسرائيلية  جمعياتالاهتمت  
واتسعت مساحتها بسرعة، وأصبحت من  تطورت القدس ،"الحوض التاريخي"جود اليهودي في الو

، بفعـل تشـجيع الحكومـة    مت شـوارعها حوازدازداد عدد سكانها، . المدن الكبرى في إسرائيل
رافية اإلسرائيلية للنمو السكاني في المدينة بإغراءات مادية ومعنوية، وعند الموازنة من ناحية ديمغ

تزايد عدد السكان الفلسـطينيين    في المدينة يالحظ اإلسرائيليينبين السكان الفلسطينيين، والسكان 
دون مساعدات حكومية وبسرعة أكبر، فاتسعت ضواحي القدس ومحيطها وازداد عدد سكانها بشكل 

ن منذ أربعـين  الزيادة المستمرة عند الفلسطينييخلقت  .اإلسرائيليينأسرع من زيادة السكان  واضح
ـ  ي المدينـة الصـغيرة لسـنوات    عاماً في مدينة القدس مدينة جديدة مختلفة فليست القدس اليوم ه

قمحـي،  ( وحضرية بأبنيتها، ومنشـآتها ومؤسسـاتها  ت، بل أصبحت مدينة كبيرة متطورة الستينا
2008.(  

  
والجوانب االقتصادية  العمارةفي متعددة ال النواحيبتغيرات من  القدسمرت  سنةربعين في مدة األ

واالجتماعية، وتضاعف عدد سكانها بثالث مرات، وُأنشئت فيهـا المؤسسـات العامـة والمبـاني     
ومؤسسات التعليم العالي والمراكز الصحية، والمناطق الصناعية الجديدة وأقيمت الفنادق  ،الحكومية

الت وتـم توسـيعها   المتعددة، وأماكن سياحية وشبكة شوارع وتحسين المواصالت وشبكة اتصـا 
ازداد عدد الذين يتركون المدينة مـن   .وتطويرها بشكل كبير مقارنة مع المدن الكبرى في إسرائيل

وازدادت الفجـوة بـين   الشباب والعائالت اإلسرائيلية بالرغم من التطور الحضاري في القـدس،  
الجماعـات   والعـرب، وبـين   اإلسـرائيليين الطبقات السكانية، وحصل تطرف في العالقات بين 

وازدادت الفجوة بين شرق المدينة وغربها، وانخفض مسـتوى الحيـاة فـي     ،المختلفة اإلسرائيلية
، ويسأل كثير من السكان أنفسهم، هل لهذه القـدس كنّـا   اإلسرائيليةاألحياء العربية وبعض األحياء 

هـا فسيفسـاء   أم أنّ دة فعـالً ؟ ، وهل المدينة موح؟عندما فرحنا بتوحيدها قبل أربعين عاماً نصلّي
عن بعضها في المجاالت المختلفة الدينية، واالجتماعيـة واالقتصـادية،   جماعات عرقية منفصلة ل

  .)2008قمحي، ( والسياسية
  

تسيطر على يتعرض الفلسطينيون من حاملي الهوية المقدسية للتفتيش على المعابر اإلسرائيلية التي 
احداً يمر منه الفلسطينيون نحو أبو ديـس والخليـل الـذي    ، وجعلت طريقاً وكل المنافذ الفلسطينية

يسيطر علـى هـذه الطريـق حـواجز     . يحاذي مستوطنة معاليه أدوميم ويواصل عبر وادي النار
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يبدأ بحاجز جبع بالقرب من الرام وهناك حـاجز آخـر   . عسكرية ثابتة تعيق انتقال المسافرين منها
إن الهدف األسمى لأليدلوجيا اإلسرائيلية هو منـع أن  . رعلى طريق وادي النا" الكُنتينر"يسمى بـ 

تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المقترحة، وتعطيل كل اإلمكانيات المطروحة واالحتياجـات  
لتطبيق قول . اإلسرائيليةالفلسطينية لتحقيق الرؤية اإلسرائيلية، وهي أن تكون القدس عاصمة للدولة 

أقامـت   ."عنى إلسرائيل بدون القدس، وال معنى للقدس بـدون الهيكـل  ال م: "19ديفيد بن جوريون
إسرائيل الجدار ألهداف سياسية منها االستيالء على األراضي في القدس والتوسـع االسـتيطاني،   
والحد من الديمغرافيا الفلسطينية بعزلهم عن طريق بناء الجدار الفاصل، وجعل أغلبية يهودية وأقلية 

  ).2006 ونصر اهللا، ي،خمايس(فلسطينية 
  
أن الجدار له أصول قديمة ومخططات وتحضيرات مسبقة قبل وجـود   من هذا المحتوى ستخلصي

 1923 سـنة  من فكرة جابونتسكي استمدته إسرائيل. األراضي الفلسطينية في االحتالل اإلسرائيلي
 ى تخطيط جابوتنسكييخضعه لالستسالم علي الذي يشرذم الوجود الفلسطيني وإلقامة الجدار الحديد

في عقلية الصهاينة حتـى وجـدت التربـة    وتبلورت  وتناقلت ونوقشت، وقد تمحورت هذه الفكرة 
ارئيل في ظّل رئاسة  على مراحللجدار قامت إسرائيل ببناء ا. بالتدريج الخصبة لتنفيذ هذا المشروع

ـ وديمغرافية ية وجغراف ةسياسيف جدار الفصل العنصري اهدأ تُعد. موفازه شارون ومساعد  ةوأمني
، أراضـيها ومصـادرة   المجتمعات الفلسطينيةوتفكيك  المناطق عزل عمل الجدار على ،واقتصادية

" وقـد ُأزيـل  " نسور برلي"ج هذه الخطوة كما حدث في برلين سياسة دول في نه عت إسرائيلواتب
  .وليس ببعيد أن يزول جدار الفصل العنصري

  
  متهمبررات الجدار، وأهداف إقا 3.5
  

تبرر إسرائيل إقامتها للجدار حتى يحافظ على أمنها ومنع الفلسطينيين الدخول إلسرائيل خشية تنفيذ 
العنصـري   الفصل تهدف إسرائيل من بناء جدار. عمليات فدائية التي تنفذّها التنظيمات الفلسطينية

                                                
وبـدأ  . 1906فـي   فلسـطين ، هاجر إلـى  للصهيونيةالبولندية باسم دافيد غرين، ولتحمسة " بلونسك"ولد في مدينة  :يفيد بن جوريوند 19

لية الصهيونية في مرحلـة  غوريون من طالئع الحركة العماكان بن .عندما مارس حياته السياسية" بن غوريون"باستعمال االسم اليهودي 
 أول رئـيس  وكـان  1963وحتى  1948 نايري  25وخالل فترة رئاسته لمجلس الوزراء اإلسرائيلي الممتد من . تأسيس دولة إسرائيل

التـي يطلـق عليهـا      1948، فقد قاد بن غوريون إسرائيل فـي حـرب   1955حتى   1953الفترة باستثناء .إسرائيلوزراء لدولة 
رئاسة الوزراء اإلسرائيلية لمـدة  ويعد بن غوريون من المؤسسين لحزب العمل اإلسرائيلي والذي تبوأ . اإلسرائيليون، حرب االستقالل

عنـدما تعاونـت    فلسـطين في  يهوديةفقد شارك بن غوريون في العمل المسلّح من أجل تأسيس دولة  .عاماً منذ تأسيس إسرائيل 30
شخصية عالميـة شـكّلت    100باختياره كأحد أبرز  األمريكية "التايم"لّة وقامت مج .لمناحيم بيغنالهاجاناه مع منظمة اإلرجون التابعة 

 .شرينالقرن الع
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ة التفكيك والعزل حول القدس إلى االستيالء على أكبر جزء من األراضي، وتحويل القدس إلى أزم
رام  :الجغرافي بين مدينة القدس والمدن األخرى التي تحيط بها من اتجاهات مختلفة في الشمال مثل

بيت لحم، وتعزل السكان العرب وتضم السـكان اليهـود    :أريحا، والجنوب، مثل :اهللا والشرق مثل
ي نموها وتطورها بما يخـدم  ككتلة المستوطنات الغربية والجنوبية للسيطرة على المدينة والتحكم ف

إلـى أبعـاد جغرافيـة     جدار الفصـل العنصـري  يرمي . مستقبل المصالح اإلسرائيلية في المدينة
وديمغرافية تتآلف جميعها ليتمخض عنها السيطرة اإلسرائيلية على مدينة القدس وتهويدها، وعزلها 

  ).2009الزرو، ( تماماً عن محيطها العربي الفلسطيني من جميع االتجاهات
  

أخذ الجدار المنحى الديمغرافي كي يضم معظم المستوطنات التي تطوق القدس، وتتميـز بعضـها   
تخلّص الجدار من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، واتخذ المنحى الجغرافي بضـمه  . بأعداد كبيرة

نات مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية من أجل بناء مستوطنات جديدة، وتوسـيع المسـتوط  
القائمة لتكوين القدس اإلسرائيلية الكبرى وتغيير مصطلح القدس الموحـدة، عمـل الجـدار علـى     
 التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وسهل عملية المواصالت للسكّان اإلسـرائيليين فيهـا عبـر   

البعض  التحتية، وفي المقابل عمل على تفكيك األحياء الفلسطينية وعزلها عن بعضها يةالطرق والبن
ساعد الجدار في الحفاظ على النواحي األمنية اإلسرائيلية، وحرم كثيـر مـن   . وأحكم عملية الطوق

د العمـل فـي إسـرائيل أن    يالعمال الفلسطينيين الدخول للعمل في إسرائيل واشترط ألي عامل ير
مر الذي تصدر عن الجهات اإلدارية واألمنية اإلسرائيلية، األ"  ممغنطة"يحصل على بطاقة خاصة 

 ).2009خمايسي، (بين األوساط الفلسطينية  2003نشر البطالة منذ سنة 
  
سبب إقامة جدار الفصل الحزن واأللم والقطيعة الغتصابه األراضي : كتب الدكتور رامي نصر اهللا 

لصالح  دونم تقريباً 536,200إسرائيل صادرت . الفلسطينية وتأثيره بشكل مباشر على الفلسطينيين
دونم مـن   160,500تم مصادرة . تقع هذه األراضي غرب جدار الفصل العنصري. توطناتالمس

وضـعت  . أراضي قرى الضفة الغربية، ومدنها بشكل كامل وقد أحاطها جدار الفصل العنصـري 
هـذا علـى   يصعب . إسرائيل الحواجز اإلسرائيلية وأقامت المستوطنات التي بنيت كقالع للسيطرة

يين أصحاب األراضي التحرك في هذه المناطق بسهولة، بل حجبت األرض عـن  المالكين الفلسطين
ال يستطيعون استخدامها زراعياً أو االستفادة منها، مما سبب لهم المعانـاة االقتصـادية   . كثير منهم

إضـافة  من المنطقة الكلية في الضفة الغربيـة و  %12,4 والنفسية واالجتماعية، وتشكّل األراضي
رامـوت   :مثل تقع غرب الجدار التي لصالح المستوطنات الغربية دونماً 205,350ت صودرلذلك 

  ).2007وآخرون، نصر اهللا، (وهار شموئيل 
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  مواصفات الجدار وأشكاله 4.5
  

القـدس    2كم 72طوق . من الضفة الغربية% 4أي ما يساوي  2كم 235الجدار حول القدس  انتهك
تجمع عتصيون ب 2كم 71 أحاطو%  13جفعون  طناتمستوب 2كم 31أحاط   %31نسبة بالشرقية 

 يتراوح عـرض و.  2كم 181أما طوله ،  %26بنسبة  2كم 61تجمع أدوميم  أحاطو% 30نسبة ب
 8متراً في بعض المواقع والمقاطع التي سيمر فيها وبارتفاع يصـل إلـى    150 - 60من  الجدار
قاعدته، وخندق يصل عمقه إلـى أربعـة    وعند أسالك شائكة في أعاله ويضاف إليه او أكثر أمتار

أمتار وعرضه أربعة أمتار لمنع مرور المركبات والمشاة، وطريق للـدوريات، وطريـق ترابـي    
أمتار، وطريق  8مغطّى بالرمال لكشف األثر، وسياج كهربائي مع جدار إسمنتي يصل ارتفاعه إلى 

 ودة بتقنيات مراقبة وأجهزة استشعارمعبد مزدوج لدوريات االستطالع والمراقبة، وأبراج مراقبة مز
  ).2005 ،عياش( دقيقة
  

ـ  وتعلوه أسالك شائكة ويصعب تجاوزهـا  أما إقامة الجدار في القدس جاء محكماً ومرتفعاً ع ويقطّ
لم تكتف  .ها كما نشاهده في أبو ديس والرامعن أسوارها ومنشآت ويمر ،المناطق والبيوت وساحاتها

معبر قلنديا ومعبر الزعيم ودوريات الجـيش والشـرطة والطـائرات     :مثلالمعابر  بإقامة إسرائيل
عناصر المخـابرات   بثّتعمل على  ،البوليسية في بعض األحيان ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة

لكالب البوليسية المدربة التي تالحـق  ل تطلق العنان .والجواسيس لمتابعة من يحاول اجتياز الجدار
العـض والتجـريح    :المناطق وهناك كثير من اإلصابات مثـل كافة في  لشبابوا النساء والشيوخ

الهدف من ذلك منع الدخول إلى المدينة المقدسة للصالة أو العالج  .ألجسامهم ونقلوا إلى مستشفيات
  .أي غرض آخرالتعليم أو  أو
  

  الجدار حول مدينة القدس اتمسار 5.5
  

االتجاهات كما تلتف األفعى كافة ة الغربية بإتقان في أتمت إسرائيل إكمال مراحل الجدار في الضف
 على فريستها، وبعد ذلك بدأت العمل على إقامة جدار الفصل العنصري في جنوب مدينـة القـدس  

يغير  .كم 50 الجدارويبلغ طول هذا  القدس بشكل موازٍ مع المراحل السابقة، جدارعملت  .وشرقها
 50من في المناطق المفتوحة يتسع  ،ر األرض التي يمر فيهاالجدار في هذا الجزء شكله وفقاً لمسا

عناصر الجدار األمني الحدودي من جـدار وطـرق ترابيـة،     يشتمل على كلحيث متر،  100-
أبو ديس والعيزرية تم بنـاء  : وقنوات والكترونيات وأبراج، ودوريات أما في المناطق السكنية مثل
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 خترق المنازل السكنية، ويعزلها عن ساحاتها، ويقسم البناءأمتار ي 8 – 6جدار إسمنتي ارتفاعه من 
يحـيط بالبنـاء الحضـري    من الجدار  اًجزء ،1.5شكل  يظهر. في جدار القدس إلى ثالثة أجزاء

  .الفلسطيني في أبو ديس
  

  
  

   .مقطع من جدار الفصل العنصري: 1.5شكل 
  .)2010، الباحث(: المصدر

  
ذلـك   يتضح ،ممر الجدار في القدس وجانبها ضفة الغربية عنيختلف جدار الفصل العنصري في ال

 1967 سـنة يمر الجدار في القدس في معظم المناطق المضمومة إلسرائيل التي ضـمتها  . بالدليل
لم تلتزم إسرائيل بالخط األخضر الذي أقرته األمم المتحدة بينها وبين . عبر خطوات تنفيذية متالحقة

لى ذلك دخلت إسرائيل في عمق األراضي الفلسطينية المحتلـة وهـذا   وبناء ع، 1949ة سناألردن 
% 60 - 10على مساحة  نتشار المستوطنات وامتدادهااو ،وصل المستوطنات اإلسرائيليةأدى إلى 

، نصـراهللا ( من أراضي الضفة الغربية ضمها الجدار باالعتماد على مخططات حضـرية مسـبقة  
م الطوق حول مدينـة  حكيو بناء المستوطنات،بعد  توسعالضم والجدار  2.5كل ش يظهر ).2007
  .القدس
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  .يحكم الطوق جدارال: 2.5شكل 
  .)2012جمعية الدراسات العربية، : (المصدر

  
  :الجدار الشمالي. 1.5.5

  
 كم، األول يفصـل بـين رام اهللا    20بطول  على مقطعين. 2002تم بناء الجدار في شهر آب سنة 

تـم  ). 2008أرئيلي، (طنة جفعات زئيف والثاني يفصل بين بيت لحم والقدس، بين القدس ومستوو
روت وحتى الرام، ويبلغ ابدأ البناء من بيتونيا مروراً بعط. بناء مقاطع من الجدار في شمال القدس

دونم لبناء هذا  800متر، وصادرت إسرائيل  100 – 40كم وعرضه من  8طول الجدار الشمالي 
وفـي   .كمنطقة عازلـة  أخرى دونم 300  تستخدم، ودونم جنوب الجدار 500تعزل . المقطع منه

ي المنطقـة  قوات االحتالل بناء مقطعين من الجدار ف أكملت 9/2004/ 8 -2من الواقعة  الفترة 
آنٍ الرام شمال مدينة القدس الشرقية، وحاجز قلنديا جنوبي مدينة رام اهللا في  الواقعة بين مفرق بلدة

المقاطع المتبقية في المنطقـة   إتمامتجهيز البنية التحتية للجدار بهدف في  إسرائيل تّاستمر .واحد
الواقعة بين ضاحية البريد وقلنديا، كما واصلت قوات االحتالل وضع مقاطع إسمنتية فـي منطقـة   

اد بين ضاحيتي البريد واألقباط قرب مستوطنة النبي يعقـوب شـمال القـدس الشـرقي،     وادي عي
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القدس الرئيس شمال مدينة القدس الشرقية ليل  –ائيل بأعمال البناء في شارع رام اهللا واستمرت إسر
 أمتار بين حاجزي قلنـديا وضـاحية البريـد    5مقاطع اإلسمنتية بارتفاع أكثر من نهار وأقامت ال

  .) 2005، عياش(
  

  :الشرقيالجدار . 2.5.5
  

، ومن ثـم  من بيت ساحور كم 17 ولبطببناء مقطع  2003في مطلع تشرين األول بدأت إسرائيل 
اآلخر المصادق عليه بطـول   الجدار بدأ .الزعيممعبر يتجه شماالً نحو أبو ديس والعيزرية وحتى 

، ويواصل شماالً حتى حاجز قلنديا وقد جعلت قسماً من هـذا الجـدار   عناتا غرب قرية من كم 14
مسـتوطنة  مع  وصلهال" جيفع بنيامين"باألسالك طمعاً في مصادرة األراضي الواقعة بين مستوطنة 

، حيث اتصل هذا بالجدار الشمالي السابق، وشمل المقطع بلـدات الـرام، وعناتـا،    "بسغات زئيف"
المأهولـة   لفلسطينيةهذه المناطق امن الجدار  تخلّصو ،ومخيم شعفاط، وكفر عقب، وسميرا ميس

 2000 على الفصل العنصريدار لج عند بنائهاإسرائيل  استولت .اربالسكان فأصبحت خارج الجد
ظلت المنطقة الشرقية القريبة دونم من أراضي بلدة العيزرية وضمتها إلى مستوطنة معاليه أدوميم 

إتمام الجدار ستغلق المنطقة الشرقية ، وعند متر 500من مستوطنة معاليه أدوميم مفتوحة وتقدر بـ 
  .) 2005، عياش(
  

 ارلـى جـد  ع الطـالب و نمحاضرال يشرف .امعة القدسالتف الجدار حول أبو ديس في محيط ج
الفصل العنصري، وترتفع قاالستبداد ضـد  ولتدل على التمييز العنصري سمنتية على تالل ه اإلطع

اإلنسان الذي يحمل الطمأنينة والعلم بعكس ما تدعيه إسرائيل، وتبث اإلشاعات في وسائل اإلعـالم  
 شاخصـةً للعـالم   ساليب والوسائل اإلسرائيليةحت األأصب .يتصف باإلرهابني أن الشعب الفلسطي

  .عن أهدافها وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان تكشف
  

  :الجدار الجنوبي. 3.5.5
  

بدأت . من الجدار شمال مدينة بيت لحم بأعمال في مقطع جديد 1/3/2004إسرائيل بتاريخ شرعت 
هذا المسجد  إسرائيل اعتبرت. )يلقبر راح(أعمال البناء شمال مسجد بالل بن رباح وما تسميه بـ 

، ويعتبر هذا المقطع جزءاً من الجدار الذي يمتد من قريتي الخاص والنعمان شـرقي  تراثاً إسرائيلياً
بيت لحم مروراً بأراضي بيت ساحور، وبيت لحم، وبيت جاال وصوالً إلى طريق األنفاق غربـي  
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الشمالية لمدينة بيت لحم وبيـت جـاال    بلدة الخضر، وقد أتمت إسرائيل عملية الفصل في المنطقة
استمرت في هذه األعمال الباطلة بـالرغم مـن    .أمتار 10أجزاء من الجدار يصل ارتفاعها  بإقامة

في بداية شهر تموز بعدم قانونية هـذا   20)الهاي(قرار المحكمة الدولية في  إصدارو، اإلدانة الدولية
  .الجدار

  
متراً إلى  220فة العسكري مسا من أجل امتداد الحاجزت لحم معبراً جديداً شمال بيإسرائيل فتحت 

لتنفيذ المخطط التوسعي اإلسرائيلي بضم قبر راحيل، والمنطقة الشمالية لبيت لحـم   الجنوب تمهيداً
وإخضاعها إلى السيادة اإلسرائيلية، ويستمر الجدار إلى الغرب في منطقة الوطا بشكل يطوق مخيم 

الجدار مئات العائالت من أهالي بيـت لحـم مـن     إقامةحرم  .رنسيسكانعايدة، ودير راهبات الف
كما عمل الجـدار   ،دونم 8000بنحو   الوصول إلى أراضيهم التي عزلت شمالي الجدار والمقدرة

على فصل مدن بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور ومخيم عايدة والدهيشة عن القدس وشمال الضفة 
  ).2005 عياش،( الغربية

  
  :من خالل مجموعة من اإلجراءات منها  -حسب التصورات اإلسرائيلية-فيذ هذا المخطط  يتم تن

المسـتوطنات المقامـة    ووصل ون مسؤوالً عن إغالق مدينة القدس،توفير لواء عسكري خاص يك
، وربـط  اإلسـرائيلية  القـدس  بلديـة  خارج حدود بلدية القدس باألحياء االستيطانية داخل حـدود 

من خـالل   بإسرائيل القدس خارج حدود بلدية ة التي تقع في الضفة الغربيةرائيلياإلس المستوطنات
مجموعة من الطرق واألنفاق، وإقامة أحياء استيطانية صغيرة داخل األحياء الفلسطينية في مدينـة  

األحياء السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية عـن مركـز    عزل، وإلسرائيليينالقدس وإسكانها با
إغـالق  ، وعسكرية والجـدار والمسـتوطنات المحصـنة   الحواجز الوالبلدة القديمة بواسطة  المدينة

2009 الزرو،(  في القدس الشرقية  ة الفلسطينية الموجودةالمؤسسات الرسمي.(  
  
  

                                                
مقابل صوت  صوتاً 14وبواقع  9/7/2004قضت محكمة العدل الدولية في الهاي في قرارها الصادر بتاريخ  :قرار محكمة الهاي 20

 إسرائيَل المحكمة وطالبت, الفلسطينية مخالف للقانون الدولي الذي تقيمه إسرائيل فوق األراضي الفصل العنصريواحد، أن جدار 
وطالبت المحكمة كل  .القدس الشرقية وما حولها سكانما تم بناؤه، وبدفع تعويضات لكل المتضررين بما في ذلك بوقف البناء فيه وهدم 

 ةودعت األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، إلى النظر في أي ،القانوني الناجم عن بناء الجدار الدول أن ال تعترف بالوضع غير
طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة، من المحكمة رأياً استشارياً بخصوص جدار  .للجدارإجراءات أخرى إلنهاء الوضع غير القانوني 

بدعوى أن الجدار أقيم بدوافع أمنية  ،ئيل ومن يدعمها في األمم المتحدة إعاقة إصدار قرار إدانةبعد أن حاولت إسرا ،الفصل العنصري
ة العدل الدولية اليوم مجرد رأي استشاري، إال أن صدوره من أعلى هيئة كان ما اتخذته محكم وإن .ال تخالف قواعد القانون الدولي

  .قضائية في العالم، يعد نصراً معنوياً كبيراً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
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  األطواق وتتويج جدار الفصل العنصري أضرار 6.5
  

. ا في االحتياجات األساسيةعليهفي القدس حول قرى وأحياء فلسطينية تعتمد تحيط المستوطنات 
أقامت إسرائيل جدار الفصل  .تشكّل هذه األحياء جزءاً من تركيبة المدينة االجتماعية واالقتصادية

جوناً واسعة، ضمن أقفاص وأسالك شائكة تشبه س العنصري الذي عزز من عزل القدس وتفتيتها
الجدار في منطقة  يطوق .فلسطيني  190000سكان هذه الضواحي عدد  وغير مسقوفة ويقدر

. فلسطيني 60000 د اللتين يقطنهما أكثر منالرام وضاحية البري منطقةشمال القدس بشكل كامل 
يحمل  فلسطيني 9000أكثر من  نصفهم هويات مقدسية، وكذلك قرية حزما وقرية جبعيحمل 

فلسطيني  37،290 أكثر من ، وقرى عناتا وضاحية السالم، ومخيم شعفاطنصفهم هويات مقدسية
فلسطين، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، جدار الفصل العنصري ( في معزل آخر
  ).ت.حول القدس، د

  
ووضع السـكان داخـل    عزل التجمعات السكانية على طرفيه: األضرار مثلونتج عن بناء الجدار 

 ،جدار عن محـاور الضـفة  التجمعات السكانية الواقعة غرب الفتّت و ،معازل مغلقة أو شبه مغلقة
وإعاقـة   الحياة التجارية والمواصالت والتعليم مجاالتعلى  بشكل سلبي يرات الجدارثانعكست تأو

وصول العمال إلى أماكن عملهم، وإعاقة وصول الطالب إلى مدارسهم وتعطيل وظائف المعلمـين  
لطواقم الطبيـة إلـى   واألكاديميين للوصول إلى جامعاتهم داخل القدس، وإعاقة وصول المرضى وا

المراكز الصحية والمستشفيات إضافة إلى إعاقة وصول الطواقم الطبية إلـى المنـاطق المعزولـة    
أبرز أشـكاالً  . عمل على تعقيد كافة أشكال الحياة اليوميةو ،إلسعاف المرضى في الحاالت الطارئة

لسكان بسبب المضـايقات،  هدم المنازل التي كانت تعترض بناء الجدار، وهجرة ا :من المعاناة مثل
صادرت إسرائيل بإقامة الجدار األراضي الزراعية . يغيرون مكان إقامتهم السكّان جعلاألمر الذي 

إضافة إلـى بنـاء    ، وإغالق المنشآت االقتصادية،وقطعتها عن مالكيها وعمل على اقتالع األشجار
األمـر الـذي فصـل     ،لسطينيةالمستوطنات التي أحاطت بالقدس كأطواق والتي مزقّت األرض الف

وقطع صلة األرحام التواصل االجتماعي  كيكاُألسـر والعائالت عن بعضها البعض، وعمل على تف
  ).2010بحيص، (بين األقارب 

  
من  فلسطيني  36000يلتف الجدار حول أبو ديس والسواحرة والعيزرية وحي الشيخ سعد أكثر من 

إلى الشرق من القدس التي تقع  قرية الزعيم أصبحت ،الشرق ليعزلها بالكامل عن مدينة القدس
 ها البالغ عددهموصر سكانُوح ،معزولة عن مدينة القدس والمدن والقرى األخرى في الضفة الغربية

شمال الجدار الذي ُأقيم  عمل .في مخزن بشري مستقل يحيط به الجدار فلسطيني 2500 أكثر من
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 أعدادهم وبلغت .لجيب والجديرة وقلنديا وبيت حنينا البلدقرى بير نباال وا على تطويق غرب القدس
حجم الجدار قرى بيت سوريك وبدو وقطنة  .معازل ووضعهم في ،فلسطيني 15000 أكثر من

ووضعهم  ،فلسطيني 32000أكثر من  الذي يبلغ عددهم والقبيبة وبيت إجزا وبيت دقّو، وبيت عنان
ا والنبي صموئيل عن بقية قرى شمال غرب بيت اكس وعزل الجدار قريتي .ضمن معزل آخر

ومفسيرت، وهار  القدس الغربية،: والمستوطنات وهي حيث تم محاصرة البلدتين بطوق من ،القدس
يحملون هويات فلسطينياً  1750 أكثر من السكان في هاتين القريتينشموئيل، وراموت، يبلغ عدد 

بتّير ، والولجة ىوقرنوب القدس في جمنطقة غرب بيت لحم  الجدار طوق .الضفة الغربية
يعزلها عن بقية أصبح فلسطيني و 21000 بـوتقدر أعدادهم  ،ونحالين ووادي فوكين ،وحوسان

مقطع آخر من الجدار يعزل هذه القرى عن أراضيها على الجانب اآلخر من  يوجد .الضفة الغربية
يعزلها عن أراضيها وعن  هو اآلنوفلسطيني  1200الخط األخضر ويحيط الجدار بقرية الجبعة 

ضه الذي تفر الطوقبالرغم من ذه المناطق مرتبطة بمدينة القدس ه ظلّتبقية محافظة بيت لحم، و
فلسطين، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، جدار ( قوات االحتالل عليها منذ سنين
  ).ت.الفصل العنصري حول القدس، د

  
يجدوا مكاناً داخل المدينة وضمن حدود ألنهم لم  حياةً معقّدة لمناطقفي هذه ا ش آالف المقدسيينيعي 

والتي ، ضد الفلسطينيين ستخدمةالم العنصرية اإلسرائيلية السياسة بسببو، اإلسرائيلية القدسبلدية 
الصعوبات مواجهة الضرائب الباهظة والمضايقات المستمرة، وهدم المنازل، ودفع تتمثل في 

معظم الفلسطينيين الذين ل اُألم مركزال مدينة القدستعد  .على تراخيص بناءالشديدة في الحصول 
ونشاطات الحياة كالتعليم في الخدمات  توفيرفي  يهاعلألنهم يعتمدون يحملون هويات مقدسية 

الذين يحملون يعتمد الفلسطينيون  .المدارس، باإلضافة إلى التواصل مع أقاربهم وأمالكهم في القدس
وعناتا قلنديا وكفر عقب والرام  :حياء القريبة من مدينة القدس مثلاألفي فة الغربية هويات الض

على الخدمات المتوافرة في القدس، كما أنها كانت السوق األقرب إليها لتسويق  وبدو وبيت سوريك
ا أو كانومناطق هذه إن أغلبية حملة هوية الضفة الغربية الذين يسكنون في  .منتجاتها الزراعية

هذه المنافذ  إسرائيل أغلقت .لدخول مدينة القدس يبحثون عن منفذيأتون من القرى المحيطة بالقدس 
عبر إجراءات معقّدة وصعبة تتطلب الحصول على تصاريح بعض الفلسطينيين مر ي، وقد بالكامل
الذين ن المزارعي طعت أرزاق كثير منلدخول مدينة القدس، وقد قُ اإلدارة المدنية اإلسرائيليةمن 

 إسرائيلدخول المدينة، وقد اتخذت  ، ومنعتهم منأرصفة القدس علىيبيعون المنتجات الزراعية 
البلدية  همطاردتبيع في أسواق القدس القديمة، ومن الهم تومنع ،لطردهم منها المتالحقة اإلجراءات

ملة الشعبية فلسطين، الح(مود االسوق بالقرب من باب الع تعمل على إزالةمنتجاتهم، و وتتلف
  ).ت.د لمقاومة جدار الفصل العنصري، جدار الفصل العنصري حول القدس،



 

145 
 

منع قيام الدولة لرة بحق الشعب الفلسطيني، واألهداف السياسية الواضحة آثار سياسية مدم وهناك
الفلسطينية، وتوسيع االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتهويد القدس، فإن الجدار ترك 

قترف ات ومجتمعات، فهضم حقوقهم واالسكان الفلسطينيين كأفراد ومجموع لدىداعيات مباشرة ت
بحقهم جرائم أخرى ضد اإلنسانية، من خالل ممارسة سياسة الفصل العنصري الذي يقوم الجدار 

لحرمان من الحق في الحياة، والحرمان من الحرية الشخصية، وإذالل ا 21هذه الجرائم .على تنفيذها
حق الحياة وحق الجسد، وحق "لناس والتعدي على كرامتهم أي الحقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان ا

على حق الحياة من خالل منع الناس من الوصول  مة، فالجنود المشرفون على الجدار يعتدونالكرا
إلذالل إلى الخدمات الرئيسة كالعالج، والتعليم، واألسواق والشعائر الدينية وإخضاع الفلسطينيين ل

المحتلة ومستمر في كل المناطق على الحواجز، والمعابر واإلجبار والتفتيش المهين بشكل يومي. 
، وبين تدهور الوضع الفصل العنصري أن هناك عالقة بين بناء جدار ذلك يبرهن على كّل

   ).2008نصار، ( االقتصادي واالجتماعي والسياسي في القدس
  

  وجدار الفصل العنصري عن سياسة التطويقالناجمة  معالم التشرذم 7.5
  

نتيجة لفرض األطواق االستيطانية المتعددة والجدار وما يرافقه استطاعت إسرائيل أن تُحكم قبضتها 
عن هذه اإلجراءات العزل  ونتج. على مدينة القدس بأرضها وسكّانها ومرافقها وأسواقها ونشاطاتها

 :االجتماعية في االقتصاد والتعليم والصحة، على سبيل المثالللسكّان والتقطيع الجغرافي والتأثيرات 
تخـدم   التـي ت الطـرق  وشقّ كانت قرى بير نباال والجيب من القرى التي تعتمد على مدينة القدس

  ، خصصوا الطـرق للمسـتوطنين  ند بناء المستوطنات القريبة منهاوعفأصبحت أمنية  المستوطنين
التي تقطع قرية بير نباال من الجهة الشـمالية   الطريق :مثل اليةوالجسور الع الجدار وأقاموا عليها

تأثير في تدني أسعار الشقق واضطراب أهـالي  وال التشرذم  أدى إلى األمر الذيوالشرقية للقرية، 
 وقبل إقامـة ، وشعروا باإلحباط صعباً  أمراً من مكان إلى آخر القرية انتقال أهالي وأصبح ،القرية
يعتمـدون   أصبح أهالي القرى وبعد إقامته لقرية يذهبون للتسوق من الرام والقدسكان أهل االجدار 

وخلقـت   ،سياسي مـا  على مدينة رام اهللا، فبهذه العملية فصلت قرى القدس عن مركزيتها لوضع
 .سياسية التي أسهمت في تعقيد الحياة االجتماعيةالتأثيرات الجيو

  

                                                
لفصل أن جريمة ا على 1979لعام " األبارتهيد"بشأن  تنص : العنصري الفصل الفصل وعقاب جريمة" الدولية من االتفاقية 2المادة " 21

جدار في إقامة أفريقيا وهو ما ينطبق على إسرائيل  واتخاذ سياسات مماثلة لتلك التي تمارسها جنوب ،العنصري تتضمن القيام بإجراءات
  .الفصل العنصري
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ر بممارساتها عـن   شكالً اتهبمواصف أقامته إسرائيل الذي الجدار يعدمن أشكال الجرائم العالمية لتعب
 ،األرض الفلسطينية عامة طوقيكي لقوانين الدولية ا وتحدتْ إسرائيل بنته. سياسة التمييز العنصري

بارتفاعات مختلفـة حسـب   ُأقيم القدس خاصة  في الجغرافي والديمغرافي الحيزين السيطرة علىو
، وله أهداف متعددة منها مصادرة األراضي، 8-6فيها ويبلغ ارتفاعه من  طبيعة المنطقة التي يمر

واقتصادية، وتقسيم  ألهداف سياسية، وديمغرافية، التي تقع في المناطق الفلسطينية والثروات والمياه
وغير ذلك من األهداف التي تهـدف إلـى إضـعاف الشـعب      ،يتوهاتجاألرض الفلسطينية إلى 
األرض، وتمخضت عنه اآلثار التي أضرت بالشعب الفلسطيني في جميـع   الفلسطيني واجتثاثه من

 التـأثير البـالغ علـى   النشاطات، واالزدهار والنمو الفلسطيني، ونتج عنه  حددتمناحي الحياة، و
عمليات التعليم، واالقتصاد والتجارة، وسبب االضطرابات، والمعانـاة اليوميـة ألبنـاء الشـعب     

   ).2006خمايسي، ونصر اهللا، (نظم الفلسطيني بشكل منهجي وم
  

وقد أبرز الدكتور راسم خمايسي نتائج التقطيع الجيوسياسي واالجتماعي واالقتصادي للفلسـطينيين  
تكيـف مـع   الالنتائج من بنائها كدولـة مسـتقرة، و  هذه وتمنع  ،إعاقة إقامة دولة فلسطينية ،ومنها

 ولة الفلسطينية المقترحـة كمنـاطق معزولـة   تجزئة الدتعمل على متطلبات الحياة واستمرارها، و
 بينها فيما يصعب االحتكاك ، األمر الذي الرام وعناتا، وحزما وبير نباال وبيت اكسا :مثل ومفكّكة

القلب بالنسبة للمـدن  بمدينة القدس  هشبتُ ).2006خمايسي، ونصر اهللا، ( من حيث الحيز الجغرافي
والمـدن   مدينـة رام اهللا  عتبـر تو ،ها هي األوردة والشراييندية إليالطرق المؤتعتبر الفلسطينية و

حيث وضعت  ،لهذا القلب البطين األيمن بيت لحم والخليل عتبرتو لهذا القلب البطين األيسر الشمالية
ومنعت الفلسطينيين من سـكان المـدن والقـرى     1993إسرائيل الحواجز العسكرية والجدار عام 

الـذي   ،األمـر  وأغلقت الطرق أمام المركبات التي تنقل السـكان ، المجاورة لمدينة القدس بدخولها
فأصـبحت طريـق   عندما يعتريها خلل  هعضلتَ القلب ضعف أجزاءكما تُ ،أضعف نشاطات الحياة

وفـي   معاليه أدوميم بمثابة الشريان الرئوي وأصبحت طريق وادي النار بمثابة الشريان األورطي
   .حالة إغالقهما تنعدم الحياة

  
  الخالصة 8.5
  

 جدار الفصل العنصري بذريعةباإلعداد لبناء قامت إسرائيل كانت فكرة الجدار قديمة وتبلورت حتى 
حسب وجهة النظر و ،منع استمرار عمليات التفجير وإطالق النار داخل إسرائيل وخاصة في القدس

ني يبحثون عـن  منع دخول أشخاص بشكل غير قانوليهدف إلى المحافظة على القانون اإلسرائيلية 
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إن إقامة الجدار واألجهزة المرافقة لذلك هي عملية هندسـية مركّبـة ومعقّـدة    . العمل في إسرائيل
ه في القدس لـيس  اتمسار توخاصة في منطقة مبنية وحضرية ومكتظة بالسكان، فالجدار كما رسم

على اتفاقيات سالم  سياسي ذي أهمية للتأثيرجيووسيلة لمنع عمليات فلسطينية، ولكنه لتحديد وضع 
عملت المقاومة الشعبية الفلسطينية على مناهضة الجدار في كافة المدن والقرى الفلسطينية . مستقبلية

بعض الدول األوروبية في المظاهرات، دون أن يؤثّر ذلـك  عناصر  وأسهم ،الذي أقيم على أرضها
وانعكست تأثيراتـه  ة الجدار ت إسرائيل الحصار بإقامأحكم. على استمرار المخططات اإلسرائيلية

والسياسـية   ةيوالصـح  يـة التعليمو االجتماعيـة  السلبية على حياة الناس في كافة نواحي الحيـاة 
وخلق  واالقتصادية ولم يبقَ لديهم األمل بالطريقة الدبلوماسية في المفاوضات واإليمان بحل الدولتين

آذار، 2012، كالين( من اإلحباط اًجو(.  
 

إسرائيل في  نيةعن  ؤهيكشف بنا .عربيةالحياء األفصل العنصري بشكله الحالي بين جدار ال يعزل
حيث  اليه أدوميم،منطقة مع :مثل ومهمة االستيالء على كتل استيطانية في مناطق استراتيجية خاصة

ميشـور  مسـتوطنات  وقد ضمت مساحة واسعة حول  ،لربطها مع مدينة القدس  E1شملها مخطط 
وكدار ومستوطنات أخرى، ويشـير هـذا    ،معاليه أدوميموة الصناعية وكفار أدوميم أدوميم المنطق

 اسـتمرار تزايـد عـدد السـكان    وخـرى  األراضي األمصادرة لالضم إلى نوايا سياسية واضحة 
واضـح وفـرق بـين     عزل والتطويق بشكلالب الجدار في منطقة شرقي القدس، سب اإلسرائيليين

 :األحياء والمدن المحيطة بها مثلالقدس عن  عزل في أيامنا الجدارمل يستك .المجتمعات الفلسطينية
بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور في الجنوب والعيزرية وأبو ديس في الشرق ورام اهللا والبيرة في 

القدس، وترتبط معها بعالقات تجارية  من توابع الشمال، وكانت كّل هذه المدن في الماضي القريب
 ،التواصل بـين المسـتوطنات  الجدار على  عمل. وصحية، وثقافية اعية وتعليميةواقتصادية واجتم

 ر علـى المجتمعـات، وعـزل مجتمعـات    أثّ الجدار وبما أن وشرذمها قطع بين األحياء العربيةو
  .وطوقها يعتبر ذلك جريمة ضد اإلنسانية فلسطينية
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  النتائج والتوصيات: الفصل السادس .3

  
  الصفحة  الموضوع  الرقم
  149  .نتائج الدراسة  1.6
  154  .التوصيات  2.6
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  نتائج الدراسة 1.6
  

استعمرت . اهتمت الدول منذ القدم بالجانب المعماري لمدينة القدس واستمرت الدول على هذا النهج
لقدس سيطرت إسرائيل على ا. ووضعت خططها التطويرية لهذا الجانب 1917بريطانيا القدس سنة 

من األراضي الفلسطينية في القدس واستولت على المؤسسات   2كم 70وضمت  7/6/1967بتاريخ 
 27/6/1967، وتم إخضاع السكان بتاريخ 27/6/1967وخاصة بلدية القدس اإلسرائيلية بتاريخ 

ي القدس استمر التهويد لألراضي ف. لإلدارة والقوانين اإلسرائيلية، والقضاء في المحاكم اإلسرائيلية
والتضييق على السكان الفلسطينيين في المجالين الجغرافي والديمغرافي بفرض القوانين منها 

 إسرائيل وضعت). 2006حلبي، . (، وقانون مؤقت الجنسية1943االستمالك للمصلحة العامة لسنة 
- 10دخلت حارة المغاربة بتاريخ . وبدأت بإجراءات عملية وسريعةالمخططات المتطورة، 

وأنشأت المؤسسات التي تسهم في ) 1970الخطيب، ( وهدمت بيوتها وشردت سكانها 11/6/1967
  .المحافظة على األراضي واستغاللها لصالح إسرائيل بنسبة عالية في القدس

  
جهزت الخطط لهذا الغرض لتنفيذ المشاريع االستيطانية في قلب القدس وحولها وبعد فترة وجيزة 

ال يزال . مركزية تكون لبنة أساسية في تطور االستيطان في القدس سارعت بإنشاء مستوطنات
تهدف إلى ضم مساحات واسعة من األراضي شرقي   يغال ألونتأثيرها حتى اليوم كانت خطة 

من مساحة الضفة الغربية وعدم ضم المناطق % 30القدس والغور وأريحا إلى إسرائيل تقدر بـ 
إلمكان للحد من عددهم في هذا القطاع المضموم وعزل المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان قدر ا

العربية وتطويقها بالمستوطنات اإلسرائيلية المتواصلة على طول نهر األردن، األمر الذي يحول 
   ).2001غازيت، (نهر األردن إلى حدود سياسية وأمنية 

  
وضواحيها وقلق  عدد اليهود والعرب في القدس بين بسبب التساوي. طُرحت خطة دروبلس

إسرائيل من تزايد الديمغرافيا الفلسطينية وترجيح الميزان الديمغرافي لصالح الفلسطينيين، هدف 
دروبلس إلى وضع خطة لتكثيف عدد السكان اإلسرائيليين في منطقة القدس اإلسرائيلية الكبرى 

ستوطنة  لمضاعفة م 15سنةً، وقطع التواصل المعماري الفلسطيني في المناطق، وبناء  25خالل 
مستوطن إسرائيلي، وذلك عن  750000ألف مستوطن إسرائيلي إلى  330عدد اإلسرائيليين من 

طريق تطوير االستيطان في المنطقة الممتدة من مستوطنة بيت إيل شماالً إلى غوش عتصيون 
ضها جنوباً ومن مفسيرت تسيون غرباً إلى متسبيه يريحو شرقاً، وربط هذه المستوطنات مع بع

  ).1986عايد، (البعض حتى تؤمن لها كافة الخدمات 
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تهدف خطة شـارون  . تعد خطة شارون من الخطط المركزية التي فعلت لبناء معظم المستوطنات 
إقامة تشابك مباشر بين القدس الغربية وربطها بمستوطنات القدس الشرقية من خالل مسـتوطنات  

ا، وتركيز االستيطان اإلسـرائيلي فـي المرتفعـات    رامات أشكول وجفعات همفتار وجفعات شبير
الشمالية الغربية في القدس كما حدث في السيطرة على سلسلة جبال القدس الغربية الشمالية، وإقامة 
مستوطنة هار أدار وهار شموئيل عليها لتدعيم المنطقة اإلسرائيلية الساحلية والمكتظـة بالسـكان،   

عن بعضها البعض بقطاعات استيطانية إسرائيلية ينـتج عنهـا    األمر الذي يعزل التجمعات العربية
بيت اكسا والجيب وبير نباال، وتم فصلها عن  :شرذمة القرى عن المدن وعزلها في جيتوهات مثل

استخدمت إسرائيل المراحل الزمنيـة وسياسـة   ).1981أبو عرفة، (القدس وطوقتها بالمستوطنات 
  :المراحل اآلتية فيهذه المستوطنات التدريج في التطبيق العملي إلقامة 

  
، مـن  1967سنة  2كم 70ضمت إسرائيل مساحة : 1970 - 1967سنة  مرحلة االحتالل األولى

ُأصـدر   1970سنة ). 1999حلبي، . ( أراضي القدس، وبعد الضم أصبحت حدود البلدية موسعة
هد هذا اإلجراء الطريـقَ  م. دونماً مربع تحت بند استمالك للمصلحة العامة 12280أمر بمصادرة 

للمراحل األخرى وكان الفاصل في السيطرة على القدس، وهدمت إسرائيل بعض األحياء مثل، حي 
ُأقيمت في هذه المرحلة مجموعة مـن المسـتوطنات منهـا    . 11/6/1967 - 10المغاربة بتاريخ 

ظيم والبناء وضعت مخططات وترتيبات للتن). 2005عناب، ( 1968مستوطنة رامات أشكول سنة 
في القدس مهدت المرحلة األولى بإجراءاتها للمرحلة الثانية والسيطرة علـى األرض واالسـتيالء   
عليها وضمها لبلدية االحتالل اإلسرائيلي، وفرزها ضمن مخططات تقيد الوجود العربي وتحد مـن  

  .وجوده في المناطق المصادرة
  

علـى  المستوطنين ت اإلسرائيلية في هذه الفترة  عت الحكوماشج: 1976 - 1971المرحلة الثانية 
تـم توسـيع المسـتوطنات القائمـة، وأقامـت      ). 1979قضية القـدس،  (بناء مستوطنات جديدة 

اخترقـت األحيـاء العربيـة بـالبؤر     . المستوطنات، وأنشأت إسرائيل أحياء داخل القدس نفسـها 
على أراضي بيت جاال  1971لو سنة االستيطانية، على سبيل المثال، أقامت إسرائيل مستوطنة جي

وسعت المستوطنات القائمة لمضاعفة عدد اإلسرائيليين في . وبيت صفافا، وأقامت مستوطنات كبيرة
إسرائيلي ويستوعب عدد المهاجرين  900000إلى  1980مدينة القدس حتى يصل مع انتهاء سنة 

ن األحياء والمدن الفلسـطينية فـي   أقامت إسرائيل المستوطنات التي تعزل القدس ع. إلى إسرائيل
تم تكثيـف  ). 2005عناب، (الضفة الغربية، وتحولها إلى كانتونات الستكمال الطوق حول القدس 

تميزت هـذه المرحلـة   . االستيطان وتركيزه بالتوازي مع المرحلة األولى وامتد لخدمتها وإتمامها
  .أخذت تتوغل في األراضي العربية. بالتوسع
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واستمر في االستيالء  1977استلم الليكود الحكم اإلسرائيلي سنة  1990 - 1977 الثةالمرحلة الث
تم توسيع المستوطنات القائمة وشجعت إسرائيل . على األرض وبناء المستوطنات بمختلف الوسائل

دونم من أراضي قريتي بيت حنينا وحزما في شمال  4400صادرت . على بناء مستوطنات جديدة
شرعت في تنفيذ مخططات البنية  .ستوطنة بسغات زئيف ومستوطنة بسغات عومروأقامت م القدس

التحتية للقدس اإلسرائيلية الكبرى في األراضي الفلسطينية التابعة للضفة الغربيـة، وأقامـت فيهـا    
عززت ي وازدياد للسكان اإلسرائيليين، شهدت هذه الفترة أكبر نسبة مصادرة لألراض .المستوطنات
بشكل استثنائي قانون جديد ُأدرج في قائمة  30/7/1980بإقرار الكنيست اإلسرائيلي في اإلجراءات 

  ). 2002أبو جابر، . (القدس عاصمة إسرائيل على أن صالقوانين األساسية نَ
  

 – 1990 في سـنين دخل . شهدت هذه الفترة الهجرة اليهودية :2010-1990في المرحلة الرابعة 
أقامت إسرائيل فـي  . ستوطناً من جمهوريات االتحاد السوفيتي السابقم 37697إلى القدس  1993

 1991وصادق وزير المالية اسحق مودعاي سـنة   1991ة هذه الفترة مستوطنة جفعون حدشاه سن
دونم من أراضي مدينة بيت ساحور وقريـة أم طوبـا إلقامـة مسـتوطنة      1850على مصادرة 
توطنة هار حوما على جبل أبو غنيم، وبنت أكثر من مس 1995أقامت إسرائيل سنة . هارحوماه سنة

ال تزال إسرائيل جارية في االستيالء علـى األرض حتـى   ). 2005عناب، ( وحدة سكنية 6500
أقامت إسرائيل في هذه المرحلة البنية التحتية من طرق التفافية وشبكات الكهربـاء وأنابيـب   . اآلن

ية، وأضافت الوحدات السكنية إلى المستوطنات، وعملـت  المياه لبناء العديد من المشاريع االستيطان
عزلت إسرائيل األحياء العربيـة  . على توسيعها وأحكمت هذه العملية ببناء جدار الفصل العنصري

أبو ديس والعيزرية والرام عن حدود القدس، وعملت على تغيير التـوازن الـديمغرافي لصـالح    
استغلت إسرائيل . ، والحد من عدد السكان الفلسطينيينيينبزيادة عدد السكان اإلسرائيل اإلسرائيليين

مة بعـض المسـتوطنات وإضـافة آالف    اإقفي  لسلطة الفلسطينية وإسرائيلفترة المفاوضات بين ا
  .الوحدات السكنية لتوسيع المستوطنات

  
. لتهويـد القوانين واالستراتيجيات لعمليـة ا  التدريجية استخدمت إسرائيل بالموازاة مع هذه المراحل

استعانت بالقوانين الجغرافية للسيطرة على األراضي في القدس وبناء المستوطنات لتطويق الوجود 
العربي والقوانين الديمغرافية للحد من التوسع السكاني الفلسطيني وزيادة عدد السكان اإلسـرائيليين  

الذي من خالله )  1970 الخطيب،( 1950من هذه القوانين قانون أمالك الغائبين سنة . في المدينة
الذي أوجد أزمة البناء في  صودرت أمالك وعقارات الفلسطينيين في القدس وقانون التخطيط والبناء

 عليها مقام مناطق وهي – الفلسطيني للبناء الشرقية القدس مساحة من% 13تم تخصيص . القدس
 المسـتوطنات  سـتخدام ال وتخطيطهـا  مصادرتها تمتّ% 35نسبتها  بمساحة أصالً، مقارنة مبان
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 السلطات اإلسرائيلية هدمت 1967 سنة منذ. اء، لذلك تم البناء دون إصدار تراخيص بناإلسرائيلية
ألزمت إسرائيل السـكان الفلسـطينيين    .)OCHA ،2011( الشرقية القدس في تقريباً منزل 2000

ائق وغيرها، وتتخـذها  البناء على األراضي المصنفة للحد يسمح بقانون المناطق الخضراء حتى ال
لهـذا    2كـم  15.48األخرى تخصص  والبنية إنشاء الطرق :مثل إسرائيل ذريعة للمصلحة العامة

يعتبر هذا القانون من القـوانين  " مركز الحياة"وسنّتْ إسرائيل قانون  .)OCHA ،2009(الغرض 
شكل رسمي ممـن ال  الديمغرافية الذي بموجبه يتم سحب هوية أي مقدسي دون إعالمه أو إشعاره ب

من  أكثر إقامة 1967 سنة منذ إسرائيل سحبت .يتمكن من إثبات أن مركز حياته في القدس المحتلة
    .)OCHA ،2011( الشرقية القدس في فلسطيني 14,000 

  
لقانون من أجل الحـد  اوعزلت السكّان الفلسطينيين من خالل تطبيق قانون مؤقت الجنسية سن هذا 

مع الشمل بين األزواج الفلسطينيين المقدسيين وبين األزواج الفلسطينيين مـن سـكان   من إمكانية ج
عملت إسرائيل بجِد على الحـد  . الضفة الغربية وقطاع غزة، أدى ذلك إلى تفكك العائالت المختلطة

% 70لجعل األغلبية اليهودية بنسـبة  % 30من عدد السكان الفلسطينيين في القدس بنسبة أقل من 
  )2006ليت، مارغ(
   

في سنة . كثّفَ تطبيق اإلستراتيجيات اإلسرائيلية من زيادة عدد السكان اإلسرائيليين في مدينة القدس
من % 63مستوطناً يمثلون  316.644بلغ عدد المستوطنين في قطاع القدس الكبرى  2008
وطناً مست 261.596وبلغ عددهم في محافظة القدس  وع المستوطنين في الضفة الغربية،مجم

"  "j1مستوطناً في منطقة  198.458من مجموع سكان هذا القطاع، منهم % 82.6يشكّلون 
  ).2009فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( من سكان هذا القطاع % 62.7يشكّلون 

  
ل مهدت إسرائيل لألطواق بإقامة البنية التحتية فشقّت الطرق االلتفافية كي تكون وسيلة في تسهي

مصادرة األراضي وبناء المستوطنات واخترقت النواة الداخلية في البلدة القديمة ومحيطها وأقامت 
فيها البؤر االستيطانية، وحفرت األنفاق، وأنشأت الكنس حول المسجد األقصى، واعتدت على 

مقبرة  ،المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وأعاقت الوصول إليها واعتدت على المقابر التاريخية مثل
الشيخ جراح وسلوان مأمن اهللا وشكّلت الطوق األول بإقامة المستوطنات في الحوض التاريخي في 

، وأقامت مستوطنات الطوق الثاني الديمغرافي المركزي والطور والثوري وجبل المكبر وأبو ديس
سرائيل على إ وأطبقتْ ،وسهولة المواصالت منه وإليه ،اإلسرائيليين ويتميز بكثافة عدد السكان

كانت تسير إجراءاته بشكل تدريجي، وقد عزل التجمعات . القدس وأحيائها من خالله بفكي كماشة
سيطرت إسرائيل على . السكانية الفلسطينية ومنع التواصل بينها وحدد من نموها وتطورها
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نية كمخزون لبناء وفي حالة بقائها يمكن أن تستغل إلقامة الدولة الفلسطي  E1األراضي لم يتبقَ إال
  الدولة الفلسطينية المستقبلية

  
استمرت إسرائيل ببناء المستوطنات وامتدادها المعماري التي تطمح من ورائها تحقيـق مشـروع   

يعـيش  ) 1981جـريس،  (كـم   500 – 400القدس اإلسرائيلية الكبرى وضم مساحات واسـعة  
نباال والجيب وأبـو ديـس والعيزريـة،     الفلسطينيون في هذه المناطق بكثافة سكانية عالية في بير

تجمعاً فلسطينياً وتمنع التواصل العمراني بينها، ومن  60وتطبق إسرائيل بهذا الطوق على أكثر من 
  . نات جفعات زئيف ومعاليه أدوميمهذه المستوط

  
 كانت فكرته قديمة تـدرجت هيأت إسرائيل بإقامة هذه األطواق لبناء جدار الفصل العنصري التي 

وشكّل إقامة الجدار معضلة كبيرة على جغرافية وديمغرافية الحـّل  وتطورت حتى أصبحت واقعاً، 
السياسي وعاصمة الدولتين من خالل مصادرة األراضي وعزل السكان الفلسطينيين وتقطيع األحياء 

% 70أن وأدت هذه اإلجراءات إلى " إلى أجزاء متفرقة، األمر الذي نمى الفقر واليأس عند السكّان،
أدى ذلك إلى التأثير ) 2006، مارغيليت(رمن السكان الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت خط الفق
نتيجة لدراسة األطواق االستيطانية وجـدار  . على اآلمال والطموحات في حلول سلمية ودبلوماسية

ـ   د علـى  الفصل العنصري تبين أن عمليات االستيطان ليست عشوائية فهي عمليات منظمـة تعتم
عمليات التخطيط والتوجيه والتدريج المترابطة بشكل أساسي وتمنح اآلمال لالسـتمرار فـي هـذه    

  .العملية لسنين طويلة دون يأس
  

عمل الجدار على إحاطة السكان وإحكام التطويق عمل على تفكيك المجتمعات الفلسطينية وتشتيتها 
الجدار الفلسطينيين  في مدن الضفة الغربيـة   والتأثير عليها في جميع مجاالت الحياة اليومية، حرم

الحق في التعليم والحق في الحركة والتنقّل والحق في المعالجة  :من ممارسة حقوقهم الشرعية مثل
. في المستشفيات داخل القدس، األمر الذي يخالف بنود اتفاقات جنيف وجمعيات حقـوق اإلنسـان  

، يخـالف جـدار   9/7/2004الصادر بتـاريخ   قضت محكمة العدل الدولية في الهاي في قرارها
وطالبت المحكمـة  , الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل فوق األراضي الفلسطينية للقانون الدولي

الدول أن ال تعترف بالوضـع غيـر    وهدم ما تم بناؤه، وطالبت المحكمة كّل بنائهإسرائيَل بوقف 
 ولي، إلى النظـر فـي أي  س األمن الدحدة ومجلالقانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت األمم المت
  ).2002الين، ( إجراءات أخرى إلنهاء الوضع غير القانوني للجدار
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بالرغم من كل ذلك كرست إسرائيل االنتهاكات المتكررة في مدينة القدس دون القلـق باسـتنكار    
 اًواقع اًمجهزة  وأمرأصبحت المستوطنات اآلن . الجمعيات الدولية أو الهيئات أو صدور القرارات

حققت إسرائيل سيطرة كاملة، وفرضت واقعاً جديداً على القدس . على األرض الفلسطينية في القدس
المنطقـة   خاصة، واستخدمت في تطبيق أغراضها الوسائل من مصادرة األرض وفـرض قـانون  

ويـق والعـزل   إلضعاف المقاومة لدى الفلسطينيين من خالل سياسة التطالخضراء ومركز الحياة، 
النشاطات الفلسطينية، لخلق أجيـال   التضييق على كّلولتدمير المجاالت االقتصادية، واالجتماعية 

قانطة تستسلم إلى األمر المفروض وال تتصف بالصمود، وتفكّر بالهجرة،  والبحث عن المسـتقبل،  
  .وتترك مبدأ الثبات على األرض والسكن في القدس

  
أنجزت حقائق . اضي القدس، وترسيخ أطواق االستيطان حولها أهدافاًحققت إسرائيل بمصادرة أر 

وعزلت مساحات واسـعة   ،ديمغرافية، وتسعى لتكوين  القدس اإلسرائيلية الكبرى كعاصمة إسرائيل
من األراضي داخل الجدار، وحاصرت التجمعات السكانية الفلسطينية داخل سجون صغيرة وقطّعت 

، بل فصـلت قـرى إلـى    بين المدن والقرى والمخيمات ة التي تربطقات االجتماعيأوصالهم والعال
نصفين نصف داخل الجدار والنصف اآلخر خارجه، أصبحت المعاناة اليومية لكثير مـن النـاس   
يدخلون من المعابر لوظائفهم، أو لعالج أو لتعليم أو للعمل يسومهم االحـتالل الصـهيوني سـوء    

مشاريعها في إقامة مستوطنات لتحقيق هـدفها  وتستمر في  ،دلم تقف إسرائيل عند هذا الح .العذاب
  .األسمى في جعل القدس عاصمة إلسرائيل

  
  .التوصيات 2.6
  

إقامة المنشآت عليها والبناء وإصدار يجب التاريخية من أجل الثبات والصمود على أرض القدس 
إقامة المساكن إلخوتنا  الترخيص لتثبيت األبنية، والحث على إنشاء صندوق مالي خاص للتعاون في

وضرورة التكيف مع أحوال السكن في القدس الشرقية مع متطلبات الوضع  ،في القدس وأحيائها
، ويجب التعاون بين الطبقات االجتماعية في ترتيب محدودالالدخل  وتأمين السكن المناسب لذوي

نواجه احتالالً يريد أن وضع األحوال الشخصية الزواج والطالق وإلغاء النظرة الطبقية، ألننا 
يستأصل جذور المقدسيين، وأن يتوحدوا  لمقاومة سياسة التخطيط والتدريج والتطويق والتهويد 

  .اإلسرائيلية
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القدس، وإقامة المسـاكن   على ثرىبالصمود  المقدسيين انسكّلويمكن مواجهة هذا الترحيل السلس ل
وفتح المراكز التي تسهم في  ،لثبات وااللتزامعلى أرضها، والتصدي لعملية التهويد، ومعضالتها با

لتجاوز هذه المضايقات، والمحافظة على المقدسـات،   متعاون يعمل بروح الفريق الواحد خلق جيل
والمنازل في أحياء القدس التي تتمثل في سلوان والشيخ جراح، وبيت صـفافا والعيسـوية وجبـل    

  سرائيل ومقاطعة العالقات معها،المكبر وكثير من األحياء األخرى، والضغط على إ
  

الضغط على األمم المتحدة لتطبيق القوانين، وتنفيذ القرارات التي لم تلتزم بها إسرائيل ومن واجب 
العالم العربي نشر الوعي من خالل األهمية الدينية واألثرية في القدس وتشجيعهم لزيارتها، وتفعيل 

عات اإلسراء والمعراج، ووضع أحداث القدس فـي  المناسبات الخاصة بالقدس في المدارس والجام
المناهج المدرسية، والتركيز عليها في الجامعات، واالهتمـام بالقـدس فـي الصـحافة واإلعـالم      

  .والفضائيات والمحافل الدولية كافة
  

 لفترة طويلة مساعدة المواطنين على القيام بمتطلبات الترخيص والتخطيط بقروض دون فائدة
لما  واعياً حتّى يكون الشعب الفلسطيني .المتوافرة للسكن في المنطقة العربية انياتالستثمار اإلمك

إلفشال المخططات اإلسرائيلية وبث الوعي بإلقاء الواحد  العمل بروح الفريق يجببه  يحيط
 ،محاضرات من متخصصين في المؤتمرات وورشات العمل للمسؤولين ورؤساء المجالس القروية

مات الناجمة عن سياسة التطويق من الواجب االهتمام بدعم قضية القدس على وللتخلّص من األز
المستويين اإلقليمي، والعالمي مادياً ومعنوياً، حيث تعاني مدينة القدس من الفقر والبطالة بسبب 

  .السياسة اإلسرائيلية التي تهدف إلى تدمير االقتصاد والبنية التحتية في القدس
  
ثهم على التعليم عن القدس في المدارس والجامعـات وعـرض البـرامج    يجب تثقيف األجيال وح 

المكثفة والهادفة عن تاريخ القدس واإلجراءات واألحداث التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقـع  
  . للتنبيه والتأكيد على فرض سياسة التطويق والحصار لتهويد القدس. عبر الفضائيات واإلعالم

  
خاصـة  و. إلى اللغـات األخـرى   العربية التي تدور حول قضية القدسترجمة الكتب  العمل على

الع العالم على أحـداث  االنتهاكات لحقوق اإلنسان الفلسطيني التي تمارسها إسرائيل في المدينة الطّ
ترجمة الكتـب األجنبيـة إلـى    كذلك المدينة واستيالء اإلسرائيليين على األرض وتحريك الهمم، و

  .العربية
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تـاريخ  ربطها مـع  إدخال قضية القدس في المناهج الفلسطينية في الزمن الحاضر و التركيز على
وزيارة القدس وااللتفاف حول المقدسات واألهالي المنكوبين، للدفاع عن . المدينة الكنعاني األصيل

ألن االحتالل يريد أن يفرغ المدينة من السكان . األرض لكل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس
تكثيف المساقات التي تدرس قضية العمل على و ،سنّى له هدم األقصى وتحقيق أهدافه االستيطانيةليت

مثقفة  الفلسطينية القدس في التعليم العالي بمختلف التخصصات القانون واآلداب، كي تصبح األجيال
  .التصدي لمخططاتهم التهويدية بكل اإلمكانات واإلمكانياتو لمقاومة االحتالل

  
وتأسيس وحدة متابعة الع على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من صحف وفضائيات وغيرها طّيجب اال

للنشاطات االستيطانية وتوثيق مجرياتها باإلضافة إلى دعم المواطنين لالعتراض على مخططاتهـا  
  .من البداية لكسب الوقت وتعطيل سياسة االستيطان في القدس

  
التـي حورهـا االحـتالل    رسائل ماجستير حول دور القوانين في الدراسات العليا بكتابة  االهتمام

 تشجيع إمكانيـات و ،والمخططات القديمة وعالقتها بالمخططات العصرية لتطويق المدينة وتهويدها
التواجد في مدينة القدس لكل من يستطيع الدخول إليها والثبات على أرضها ومكافحـة إجـراءات   

  .إجراءات التهويد تنفيذ ويؤجلتالل في القدس إسرائيل ألن ذلك يعرقل مخططات االح
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  .الجدار يحكم الحصار: الطوق الرابع: الفصل الخامس

  

  

  132   .فكرة جدار الفصل العنصري وأبعاده  1.5
  134   .ر حولهامن جدار في قلبها إلى جدا  2.5
  136  .مبررات الجدار، وأهداف إقامته  3.5
  138  .مواصفات الجدار وأشكاله  4.5
  138  .مسار الجدار حول مدينة القدس  5.5

  140  .الجدار الشمالي  .1.5.5
  141  .الجدار الشرقي  .2.5.5
  141  .الجدار الجنوبي  .3.5.5
  143  .أضرار األطواق وتتويج جدار الفصل العنصري  6.5
معالم التشرذم الناجمة عن سياسة التطويق وجدار الفصل   7.5

  .العنصري
145  

  .الخالصة  8.5
  
  
  
  
  

146  
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6.  
  

  
  .النتائج والتوصيات: الفصل السادس

  

  

  149  .نتائج الدراسة  1.6
  154  .التوصيات  2.6
  157  .المصادر والمراجع  -
  164  .فهرس الجداول  -
  165  .فهرس األشكال  -
  167  .محتوياتفهرس ال  -
 
 
 
  
  
 
 


