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:  اإلىــــداء 
 

 

إلى زكجي العزيز الذم كاف دكما داعما كسندا لي  
إلى بنػػػاتي الغاليات سر إليامي  

إلى كالدم ككالدتي كأشقائي االعزاء   
 إلى اساتذتي في جامعة القدس  

إلى صديقتي الغالية اـ اسبلـ حمداف  
مدينة القدس العربية أكلى القبمتيف كثالث الحرميف ....  إلى مدينتي الحبيبة 

الشريفيف  
 

.  الييـ جميعا أيىدم ثمرة جيػػدم راجيةن اهلل اف ينفع بو االمة 
 
 
 

الباحػثة 
إيمػػػػػاف عاكؼ أحمد زيتاكم  
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:  إقــــــــــشاس

 

 

أيقر أنا مقدمة الرسالة انيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كانيا نتيجة ابحاثي 
الخاصة ، باستثناء ما تـ االشارة اليو حيثما كرد ، كاف ىذه الرسالة اك أم جزء منيا لـ 

.  يقدـ لنيؿ أية درجة عميػا ألم جامعة أك معيد 
 

 

 

 

 

 

:  التكقػػػيع 
إيمػػاف عاكؼ أحمد زيتاكم  :  اإلسػػـ 

 
:   /     /   التػػاريخ 
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:  شـــكر وعـــرفان 
 

بعد أف مف اهلل عميَّ باتماـ ىذه  الدراسػة ، اتقدـ بالشكر الجزيؿ كالتقدير الكفير لجامعة 
القدس ممثمة برئيس الجامعة الدكتكر سرم نسيبة كالشكر الجزيؿ لعميد كمية الدراسات 
العميا كمدير معيد الدراسات االقميمية بالجامعة تقديران لتعاكنيـ كدعميـ لمبحث العممي، 
كما كأشكر أساتذتي االفاضؿ في جامعة القدس لما أبدكه مف دعـ كتكجيو إلنجاز ىذا 

الجيد العممي، كأخص بالذكر الدكتػكر عبد المجيد  سكيمـ الذم أشرؼ عمى ىذه الرسالة 
كالدكتكر الفاضؿ عبد الرحمف الحاج ابػراىيـ، كالدكتكر معتصـ الناصر، كالدكتكر الفاضؿ 
لى كؿ  خميؿ تفكجي مدير مؤسسة االئتبلؼ في القدس لما أبداه مف تعاكف كمساعدة، كا 
مف مد يد العكف كالمساعدة كالمشكرة التي كاف ليا عظيـ األثر في إخراج ىذا البحث 

.   بالمستكل المنشكد
 
 
 

البػػاحثة     
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 : التعريفات والمفاىيم 

 
: اإلستيطان

اتخاذ بمدو ما كطنان يسعى إلى القضاء عمى كطف الغير كدخكؿ عنصر  بأنو اإلستيطافيعرؼ مفيـك 
كعميو، فإف . أجنبي جديد بيدؼ االستيبلء عمى جزء أك كؿ األرض كما ىك الحاؿ في فمسطيف

كف الفمسطينييأصحاب البمد االصمييف كىـ اإلستيطاف كالمستكطنات اإلسرائيمية يمثؿ كيجسد في نظر 
شران مستطيرا كأنكاعان عديدة مف التيديدات الخطيرة ليـ ، كتمثؿ لمييكد ىدفان لتحقيؽ السيطرة في 

قامة دكلة ييكدية بدؿ الكياف الفمسطيني . 1فمسطيف كا 
  
  :(البمدة القديمة أو المسورة  )القدُس القديمة -

 ىك اصطبلح يشير إلى الجزء الكاقع داخؿ السكر القديـ المعركؼ حاليان الذم أعاد بناءه السمطاف 
ـ كيصؿ محيطو إلى ميميف كنصؼ الميؿ كلو إحدل عشرة بكابة 1536العثماني سميماف القانكني عاـ 

 2086 قدمان كمف الغرب 3245 قدمان كمف الجنكب 2754 قدمان كمف الشرؽ 3930كطكلو مف الشماؿ 
 2(أم أقؿ مف كيمك متر مربع ) دكنمان 868قدمان فيما تبمغ المساحة اإلجمالية لمقدس القديمة حكالي 

 3كىي تضـ أىـ األماكف المقدسة كمف بينيا مسجدا االقصى كقبة الصخرة كحائط البراؽ ككنيسة القيامة
. 

 
 :القدُس الشرقية - 

ـ 1948 كىك اصطبلحه يشير إلى ذلؾ الشطر مف مدينة القدس الذم خضع لسيطرة األردف بعد عاـ 
 6،5ـ لتبمغ 1952 كيمكمتر مربع ثـ كسعت في نيساف عاـ 2،4ـ حكالي 1949ككانت مساحتيا عاـ 

كيمك متر مربع مف خبلؿ ضـ سمكاف ك رأس العامكد ك الصكانة كأرض السمار كالجزء الجنكبي مف 
 كيمك متر مربع لكف 75ـ بتكسيع حدكدىا لتصبح 1964ككانت ىناؾ تكصية عاـ . قرية شعفاط 

كيشار إلى أف معظـ الدكؿ العربية كالعديد مف الباحثيف يطمقكف  ، 4اإلحتبلؿ اإلسرائيمي  سبؽ تنفيذ ذلؾ
 عميو ألنو يعني أف ىناؾ ةتحفظ الباحث تعمى القدس الشرقية اصطبلح القدس العربية كىك اصطبلحه 

 .قدسان أخرل غير عربية
د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2008تشريف األكؿ  ، مؤسسة القدس الدكلية ،  كاألمني عمى مدينة القدس اإلستيطاف الييكدم كتأثيره السياسيالعيمة ، رياض  ك شاىيف ، أيمف عبد العزيز ،  1

 .306-303،ص1961،مكتبة االندلس،القدس،1،ط1عارؼ ، المفصؿ في تاريخ القدس،جالعارؼ ،   2

 .30-29ص ،1984 تكنس، ،40ع المعالـ التاريخية لمقدس ،مجمة شؤكف عربية، رائؼ، نجـ ،  3

 .136-133ص ،97ط٤ق ث٤شٝد، ،31 ع ، ٓغِخ دساعبد كِغط٤٘٤خ األٛذاف ٝاُ٘زبئظ،: اإلعز٤طبٕ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط خ٤َِ،، اُزلٌغ٢ 4



 

 :  القدُس الغربية -
كىك اصطبلحه يشير إلى ذلؾ الشطر مف مدينة القدس الذم كقع تحت اإلحتبلؿ اإلسرائيمي بعد عاـ 

 كيمك متر مربع لكنيا كسعت باتجاه الغرب ك الجنكب 16.2ـ ككانت مساحتيا تبمغ حكالي 1948
 كيمك متر مربع مف خبلؿ ضـ كريات يكفاؿ ككريات مناحـ كعيف غانيـ 38الغربي لتصبح مساحتيا 

 ثـ كسعت فيما بعد 1كقرل عيف كاـر كبيت صفافا كدير ياسيف كلفتا ك المالحة كمناطؽ اخرل غيرىا
 . كيمك مترا مربعان 51لتصبح مساحتيا 

 

 : القدُس الموحدة -
 كيمك مترا مربعان مف األراضي 64 كصادرت 1967 احتمت إسرائيؿ القدس الشرقية في حزيراف 

  .المجاكرة ليا  كضمتيا إلى القدس الغربية في ذات العاـ كأطمقت عمييا اصطبلح القدس المكحدة
 
 : القدُس الكبرى -

 اإلسرائيمي في ضـ أجزاءو كاسعةو مف   كىك اصطبلحه تيكيدم يعبر عف أىداؼ سمطات اإلحتبلؿ
أراضي الضفة الغربية إلى مدينة القدس كبالرغـ مف عدـ تعييف حدكدو رسميةو لما يسمى بالقدس الكبرل 

 )تشمؿ المنطقة الكاقعة بيف راـ اهلل شماالن كبيت لحـ جنكبان كمعاليو أدكميـ شرقان كميفاسيرت ىا سإال أف
كما تكضح بعض المخططات اإلسرائيمية أف مساحتيا يمكف أف تتراكح . 2غربان  (إحدل ضكاحي القدس 

. 3 كيمك متر مربع600- 400ما بيف 
 
 :حاضرة القدس " او " القدُس العظمى  " -

 ىك اصطبلحه تيكيدم يعبر عف أىداؼ سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي في ضـ مساحاتو شاسعةو مف 
أراضي الضفة الغربية إلى مدينة القدس لتمتد حدكدىا مف معاليو أدكميـ شرقان إلى غكش عتصيكف 

 كيمك متر مربع أم حكالي خمس 1300- 1000جنكبان إلى عطركت شماالن بمساحةو تتراكح ما بيف 
عممان أف بعض المخططات تكسع حدكدىا لتمتد مف الخاف األحمر شرقان إلى راـ اهلل . الضفة الغربية 

مف مجمؿ الضفة  % 30شماالن كمف أطراؼ الخميؿ جنكبان إلى المطركف غربان بمساحةو تصؿ إلى 
  .4الغربية

ىػ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 136ص ،97صيؼ ، بيركت ، 31 ع ، مجمة دراسات فمسطينية ، األىداؼ كالنتائج:  خميؿ ، اإلستيطاف في مدينة القدس، التفكجي  1

 .119-117ص ،1994صيؼ بيركت، ،19تبتمع مساحة الضفة الغربية ،مجمة دراسات فمسطينية،ع"القدس الكبرل"، جيفرم أكرنسكف،  2

 .3-2ص ،1998 تمكز 17-13حكؿ كضع القدس ،"عبد اهلل، القدس، بحث غير منشكر مقدـ إلى كرشة عمؿ بعنكاف ، كنعاف 3

 .107-106ص ،1993 بيركت، ،15ع مجمة الدراسات الفمسطينية ، القدس الكبرل في اطار االمر الكاقع الصطيكني، خالد،عايد،  4



 

 : (الحوض التاريخي)الحوض المقدس 
طرحت )يشار إليو في بعض األحياف بالحكض التاريخي ” الحكض المقدس“مصطمح كمفيـك 

، كاستمر التعامؿ (2000المصطمح إسرائيؿ ألكؿ مرة خبلؿ مفاكضات كامب ديفيد في شير تمكز 
كينطبؽ ىذا المفيـك . 2001خبلؿ محادثات طابا في بداية عاـ ” الدينية“بيذه التسمية اإلسرائيمية 

، (الطكر)جبؿ الزيتكف – عمى المنطقة التي تضـ البمدة القديمة مف القدس كاألحياء المبلصقة ليا 
كاد الجكز، كمنطقة قبر الصديؽ شمعكف في / مدينة داككد، كادم الحمكة / جبؿ صييكف، سمكاف 

لمييكد حسب زعميـ، كالمسمميف ” مقدسة“حيث يمكف لممرء أف يجد أماكف تعتبر – الشيخ جراح 
لممنطقة تككف ميمتيا الحفاظ عمى النظاـ  (دكلية)ككانت الفكرة تتعمؽ بإقامة إدارة خاصة . كالمسيحييف

كقد قأـك كرفض الفمسطينيكف ىذا المقترح حيث . كضماف حرية العبادة كالكصكؿ إلى المكاقع المقدسة
في منطقة عربية تعيش فييا أغمبية ” السيادة“اعتبركه محاكلة أخرل مف جانب إسرائيؿ الدعاء 

كقد طالب . تعتبر أراضي محتمة– كطبقا لمقانكف الدكلي كقرارات األمـ المتحدة – فمسطينية 
 الفمسطينيكف بحقكقيـ في السيادة عمى تمؾ المنطقة

 
 المستوطنات في القانون الدولي

تعتبر إقامة المستكطنات في القانكف الدكلي بفركعو باإلضافة إلى نقؿ سكاف الدكؿ المحتمة إلى اإلقميـ 
ميثاؽ جنيؼ الرابع حكؿ قكانيف الحرب في )المحتؿ مناقضة لكؿ المبادئ الدكلية كميثاؽ األمـ المتحدة 

كجكىر .  كيفصؿ الميثاؽ سمسمة طكيمة مف المحظكرات المفركضة عمى قكة االحتبلؿ،(1949عاـ 
، كىكما أعادت التأكيد "يحظر عمى المحتؿ تكطيف سكانو في األراضي المحتمة"الميثاؽ في ىذه الحالة 

عميو العديد مف قرارات الشرعية الدكلية سكاء في ذلؾ قرارات مجمس األمف الدكلي أكالجمعية العمكمية، 
 كقد صدرت مجمكعة مف القرارات الدكلية ،كبالتالي فإف خمؽ األمر الكاقع بالقكة ال يمكف أف يكسب حقا

نكار أم صفة قانكنية لئلسػػتيطاف كتط الب بإلغائو كتفكيؾ المستكطنات بما في ذلؾ ػبتأكيد ذلؾ كا 
 . اإلستيطاف بالقدس

 
تعريف التيويد 

ىك جممة  السياسات ، االجراءات التنفيذية ، القكانيف ، النظـ  ، التشريعات كاالساليب التي تتبعيا 
إسرائيؿ في مف أجؿ طمس طابع كىكية كثقافة القدس كالسيطرة عمييا بشكؿ كامؿ كمحاكالت إسرائيؿ 

تغيير المعالـ االساسية في القدس في مجاالت السكاف ك االرض ك كذلؾ المجاالت العمرانية ك 
. االقتصادية ك عمميات اإلستيطاف الييكدم

 
و 



 

 تعريف التيجير القسري

الصادرة عف ( المبادئ التكجييية بشأف التشريد الداخمي)ال يكجد تعريؼ حقكقي لمميجريف داخميان، سكل 
بأنيـ األشخاص   ، الحقان المبادئ التكجييية، كالتي تعرؼ الميجريف داخميان 1988األمـ المتحدة عاـ 

أك الذيف اضطركا إلى اليرب  أك الجماعات الذيف أجبركا قسران عمى مغادرة منازليـ أك مناطؽ سكناىـ،
عنو، أك مف انتشار أعماؿ عنؼ، أك  منيا، في سبيؿ النجاة مف نزاع مسمح، أك تجنب اآلثار الناجمة

ككارث تسبب بيا االنساف، كلـ يتجاكزا حدكد  مف انتياؾ حقكؽ االنساف، أك مف ككارث طبيعية، أك
 . 1الدكلة المعترؼ بيا دكليا

 
 ككاصمت ذلؾ بعد احتبلؿ عاـ 1948 منذ قياميا عاـ التيجير القسرم لمفمسطينييفكقد اقترفت اسرائيؿ 

 كاستيدفت بشكؿ أساسي القدس الشرقية كالمناطؽ المحيطة بيا، حيث أجبرت سكانيا ، 1967
 .الفمسطينييف عمى اليجرة القسرية، كعدـ السماح لمراغبيف منيـ بالقدـك كاالستقرار في القدس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   Walter Kalin, Guiding Principles on Internal Displacement, Annotations. ASIL Studies in Transnational Legal Policy, No: 32, 

Published be the American society of International Law and the Brookings Institution Project on International  Displacement, 2000, P. 1

  



 

الممخص 
    

 منذ  كعزليافي مدينة القدس كسياسات تيكيدىا اإلسرائيمية ىذه الدراسة النشاطات اإلستيطانيةتناكلت 
مف عاـ ) عمى كجو الخصكص عمى الفترة ت الدراسةاحتبلليا ، كتحميؿ مراحؿ تمؾ النشاطات ، كركز

اإلستيطاف في  كاآلثار الناجمة عف ىداؼ بالشرح كالتحميؿ إلى األتكتتطرؽ ،( 2009 إلى عاـ 2000
 .كمستقبؿ القدس التي ىي جكىر القضية الفمسطينية   عمى حاضر كالتيكيدالعازؿ الجدارالقدس ك

 
خبلؿ الجكىرية التي قامت بيا إسرائيؿ االحداث كالتغييرات كبرزت أىمية كمبررات ىذه الدراسة  نتيجة 

كمستقبؿ آثار مممكسة عمى كضع كفي مدينة القدس كالتي ليا أىداؼ خطيرة   (2009-2000)الفترة 
 كالتغييرات  االحداثت أىـ ىذه تمثؿكالقدس ، الفمسطينييف في كمعاناة  كالمنطقة القضية الفمسطينية

الفصؿ  خبلؿ بناء جدار عزؿ التاـ لممدينة، اؿتكسيع مستكطنات القدس، تكثيؼ النشاطات اإلستيطانيةب
في الخطاب ، كزيادة التعنت السياسي عمى السكاف اجراءات التيكيد كالتضييؽ، تسارع العنصرم
.  عمى كحدانية القدس كعاصمة ابدية إلسرائيؿ الذم يركز اإلسرائيمي

 
ىناؾ تركيز إسرائيمي عمى مستكطنات اف كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج  مف اىميا 

   ىنالؾ خطط إسرائيمية مبيتة كمسبقة لتكثيؼ اإلستيطاف في القدس دكف غيرىا، ككذلؾ القدس
سرائيؿ ماضية فييا بغض النظر عف مشاريع السبلـ، زيادة  في القدس ألىداؼ  كتيرة اإلستيطافكا 

، زيادة تسمؿ الجماعات االسرائيمية إلى داخؿ االحياء العربية، إيماف إسرائيؿ سياسية كديمكغرفية
مف خبلؿ تغيير الكاقع عمى أرض القدس، االستنتاج مكاسب سياسية كبيرة المطمؽ أنيا ستجني 

 مع الفمسطينييف كالعرب لتكثيؼ نشاطاتيا اإلستيطانية في تفاقات السبلـ المكقعةالإسرائيؿ باستغبلؿ 
القدس كتسميف مستكطناتيا، إستمرار إسرائيؿ في تيكيد القدس عمى كافة االصعدة ضاربة بعرض 

الحائط القرارات الدكلية، كاستمرارىا بفرض كاقع ييكدم كتغيير الطابع الديمكغرافي لممدينة مف خبلؿ 
تيجير السكاف كسحب ىكياتيـ كمنع البناء العربي في المدينة، كما تـ االستنتاج مف خبلؿ تحميؿ 

األحداث األخيرة ضعؼ المكقؼ الفمسطيني في القدس بشكؿ كبير، بالرغـ مف المحاكالت اإلعبلمية 
. المتكاضعة لمكاجية بعض النشاطات اإلستيطانية

 
 

 ح



 

العمؿ الفمسطيني كالعربي كبناء عمى نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجمكعة مف التكصيات كاف أىميا 
، انشاء ىيئة عربية إسبلمية محكمة الىام األيمـ المتحدة كالقكانيف الدكلية كقراراتالجاد لتفعيؿ تطبيؽ 

تككف مسؤكلة عف القدس تيجمع عمييا االمة، كعدـ ترؾ الفمسطينييف كحدىـ في المعترؾ لمحفاظ عمى 
القدس، دعـ صمكد السكاف الفمسطينييف المقدسييف في كافة مناحي الحياة، تكعية سكاف القدس 

ستغبلؿ معاىدة السبلـ األردنية باالجراءات اإلسرائيمية لبلستيبلء عمى االرض كفضح تمؾ السياسات، إ
اإلسرائيمية في البند الخاص باف األردف ىك المسؤكؿ عف األماكف المقدسة كاستغبلؿ اليكنسكك في 

 .  قؼ الحفريات اإلسرائيمية في الحـر الشريؼ لكالضغط عمى إسرائيؿ 
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Abstract 

 

Israeli settlements in Jerusalem during the period 

2000 - 2009 
 

This study addressed the Israeli settlement activities in Jerusalem and the 

Israeli policies of Judaization and isolation since its occupation, the study 

analyzed the stages of these activities, and focused particularly on the period 

(from 2000 to 2009), the study explained and analyzed the objectives and the 

effects of settlement in Jerusalem, the separation wall and Judaization on the 

present and the future of Jerusalem, which is the essence of the Palestinian 

issue.  

 

The importance and justification for this study came as a result of the events 

and the fundamental changes made by Israel during the period (2000-2009) in 

the city of Jerusalem, which has the dangerous goals and tangible impact on 

the future of the Palestinian issue, the region and the suffering of Palestinians 

in Jerusalem, the most important events and changes were intensification of 

settlement activities, expansion of Jerusalem settlements, complete isolation 

of the city by building the separation  wall, accelerating application of  

Judaization measures on the city, and increasing political intransigence in the 

Israeli position, which focuses on the unity of Jerusalem as the eternal capital 

of Israel.  

 

The study concluded a set of results, from the most important is that there is 

concentration of Israeli settlements in Jerusalem, and there are prior Israeli 

plans to intensify settlement in Jerusalem, Israel continues, regardless of the 

peace projects, increase the pace of settlement in Jerusalem for political and 

demographic purposes, there is an increase in the infiltration of Israeli groups 

into the Arab neighborhoods, there is a deep believe in Israel that it will reap 

critical political gains through changing the reality on the land of Jerusalem, 

the study also concluded that Israel has exploited peace agreements signed 

with the Palestinians and the Arabs to intensify settlement activities in 

Jerusalem and fattening the settlements, Israel's continuation of Judaizing 

Jerusalem at all levels, ignoring the international resolutions and its continued 

imposition of the reality of Jewish and change the demographic character of 

the city through the displacement of the population, the withdrawal of their 

identities and preventing Arab construction in the city, finally it was 

concluded through the analysis of recent events the weakness of  the 

Palestinian position in Jerusalem. 

 

 ي



 

Based on the results of the study, the researcher presented a series of 

recommendations, the most important was the importance of  Palestinian and 

Arab hard work to activate the application of international laws and 

resolutions of the United Nations and the Hague Tribunal, the creation of an 

Arab Islamic association to be responsible for Jerusalem, and not to leave the 

Palestinians alone in the battle to keep Jerusalem, support the steadfastness of 

the Palestinians citizens in Jerusalem in all aspects, increase the awareness of 

the Palestinian community in Jerusalem of the Israel's actions to seize their 

lands, the exploitation of the Jordanian-Israeli peace treaty in the item that 

Jordan is responsible for the holy places in Jerusalem, and the exploitation of 

UNESCO to put pressure on Israel in order to stop Israeli excavations in 

Jerusalem. 
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  المقدمـــــــــــة 1.1
 

  خمفية الدراسة  1.1.1
 

تتعرض مدينة القدس منذ إحتبلليا إلى ىجمة منظمة كمستمرة مف اإلستيطاف كالتيكيد، ضمف خطة 
بيت " شاممة أعدت ليا إسرائيؿ قبؿ إحتبلليا كبعده، كأصبحت في أيامنا ىذه تمؾ المدينة المقدسة 

رمز عالميا بامتياز لئلحتبلؿ كالصراع العنيؼ الدامي كالحرب، بعد أف كانت كلفترة طكيمة " المقدس 
، فمنذ قياـ الحركة الصييكنية كتكجييا إلى إقامة دكلة لمييكد "مدينة السبلـ "رمزا لمسبلـ كطالما سميت 

عبلف دكلة إسرائيؿ عاـ   عمى 1948عمى أراضي فمسطيف كتركيزىا االىتماـ عمى مدينة القدس كا 
أجزاء مف أرض فمسطيف كاستيبلءىا عمى الجانب الغربي مف المدينة المقدسة كطرد أىؿ الببلد 

حبلؿ الييكد المستقدميف مف أصقاع األرض بدال منيـ، ثـ إحتبلؿ  الفمسطينييف مف أراضييـ كمنازليـ كا 
، أصبحت القدس قضية تمثؿ الظمـ التاريخي كاإلنساني في 1967إسرائيؿ لمقدس الشرقية في حرب 

أجمى صكره، قضية شعب شرد مف دياره، كقضية مدينة يعيد اإلحتبلؿ صياغة معالميا كيعيد كتابة 
. تاريخيا بالصيغة التي تخدـ أغراضو الرامية إلى االستئثار بيا مدعيا أنيا العاصمة األبدية إلسرائيؿ

 
 قامت إسرائيؿ بضـ القدس الشرقية إلى الجزء 1967كفي أكؿ إجراء غير شرعي بعد احتبلؿ عاـ 

الغربي مف المدينة، تبله حؿ مجمس األمانة الفمسطيني كتكزيع اليكية اإلسرائيمية عمى السكاف كألغت 
القكانيف األردنية كأغمقت المحاكـ الشرعية كالبنكؾ العربية كفرضت مناىج التعميـ اإلسرائيمية إلقصاء 

خضاع القدس لكافة أشكاؿ السمطة اإلسرائيمية .  أم دكر لمسمطة العربية كا 
 

   كلـ تقؼ األمكر عند ىذا الحد بؿ شرعت إسرائيؿ ببناء حزاـ استيطاني يحيط بالقدس ليشكؿ درعا 
كاقيا ليا كخط دفاع أكؿ عف حدكدىا كتمثؿ ذلؾ في سياسة مصادرة آالؼ الدكنمات مف األراضي 
الفمسطينية تحت ذرائع كحجج مختمفة كبناء المستكطنات اإلسرائيمية عمييا، ثـ قامت إسرائيؿ ببناء 

 أراضي إضافية مف الضفة الغربية عالجدار الفاصؿ حكؿ القدس لعزليا كالسيطرة التامة عمييا كابتبل
كفصؿ أحياء مقدسية عربية لتصبح خارج حدكد القدس كبذلؾ تغيير التركيب السكاني ليذه المدينة 

.  المقدسة لتصبح ذات أغمبية ييكدية مطمقة
 
 حجر الزاكية في الفكر الصييكني، كاألساس الذم تعتمده إلضفاء صفة في القدسيشكؿ اإلستيطاف ك

 عف أشكاؿ اإلستيطاف  في القدسكيختمؼ اإلستيطاف االسرائيميالمدينة، األمر الكاقع السكاني عمى 
كيعتمد ، ألنو يستند في تبرير كجكده إلى فمسفة ذرائعية كادىعاء ديني االستعمارم التي عرفيا العالـ،
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ـ تكف بمدا خاليا مف السكاف فقد حيث أف القدس ؿك، سياسة األمر الكاقع التي تساندىا القكة العسكرية
أف تقكـ بطرد سكانيا العرب الذيف يشكؿ كجكدىـ عائقا أماـ حركة اإلستيطاف إسرائيؿ كاف عمى 
 العرب الكجو اآلخر ىاكمف ىذه الزاكية شكمت عمميات مصادرة األراضي كتيجير سكاف، االسرائيمية

 . لعممية اإلستيطاف
 

كترل الباحثة انو كفي الكقت الراىف فإف ىنالؾ ازديادا ممحكظا في كتيرة كحجـ النشاط اإلستيطاني 
جراءات مضطردة لتيكيدىا كعزليا مف جميع النكاحي تحت ذرائع كاىية أىميا  حكؿ المدينة المقدسة كا 

إسرائيؿ الستكماؿ مخططيا اإلستيطاني اليادؼ لمسيطرة الكاممة عمى مدينة أمف إسرائيؿ، حيث تسعى 
كضـ مستكطنات كبيرة في الضفة تعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تكسيع حدكد القدس ، كالقدس

الغربية إلييا تحقيقا لمشركع القدس الكبرل، لذا تتعرض ىذه الدراسة إلى النشاطات اإلستيطانية في 
مدينة القدس كسياسات تيكيدىا منذ إحتبلليا، كتحميؿ مراحؿ تمؾ النشاطات، كتركز عمى كجو 

.  2009 إلى عاـ 2000الخصكص عمى الفترة مف عاـ 
 

  مشكمة الدراسة 2.1.1
 

جراءات  تتمثؿ مشكمة الدراسة في تحميؿ كتكضيح مخاطر اإلستيطاف االسرائيمي في القدس كا 
، كدراسة تأثير ذلؾ عمى القضية (2009-2000) كعزليا كخصكصا في الفترة الراىنة اتيكيده

الفمسطينية، فمنذ قياميا، تبتكر إسرائيؿ كالحركة الصييكنية الكثير مف الكسائؿ لبلستيبلء عمى 
األراضي ليتسنى ليـ قمب المعادلة الديمكغرافية عمى أرض القدس العربية، كذلؾ عبر زرع الكثير 

مف المستكطنات في أنحاء شتى كخاصة في مدينة القدس، لتحقيؽ أكبر مكاسب ممكنة عمى 
األرض تساعدىـ في حسـ مكضكع القدس عندما يحيف الكقت لكضع حؿ دكلي لمدينة القدس، 

كالف ىذه المستكطنات تعتبر اكبر عائؽ في كجو عممية السبلـ التي تراكح مكانيا، كاف ال بد مف 
محاكلة معرفة أسس إقامة مثؿ تمؾ المستكطنات التي جاءت كفؽ أكثر مف ادعاء كمبررات، إال 

حكاـ السيطرة عمييا كتفريغيا مف  أنيا جميعا تصب في ىدؼ نيائي كاحد يتمثؿ في تيكيد القدس كا 
.  أىميا األصمييف كبالتالي فرض األمر الكاقع عمييا

 
 
 

 

 منيجية  الدراسة 3.1.1
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  : تـ استخداـ المنيجية التالية في ىذه الدراسة 

 :  المنيج الكصفي التحميمي •
منيج التحميمي كذلؾ بتقديـ كصفا عاما لمقدس كلمشكمة ؿتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي كا

طاف كالتيكيد كالعزؿ مف خبلؿ ارقاـ كاحصائيات صادرة عف مراكز كمؤسسات محمية ، ماالست
 . مؤسسات التابعة لبلمـ المتحدةاؿأك مصادر أجنبية ؾ، اردنية، مصادر اسرائيمية مصادر

  
  : المنيج التاريخي  •    

 كتـ التركيز عمى كالتكسع  تاريخيا في القدسالى االستيطاف الييكدماستعراض مقتضب حيث تـ 
 .  2009 الى عاـ 2000في مرحمة االستيطاف االخيرة خبلؿ الفترة  مف عاـ 

 
  مبررات الدراسة 4.1.1
 

التي  (2009-2000)تأتي ىذه الدراسة في كقت حرج نتيجة األحداث كالتغييرات خبلؿ الفترة الراىنة 
قامت بيا إسرائيؿ في مدينة القدس كالتي ليا أىداؼ خطيرة كآثار مممكسة عمى كضع القضية 

الفمسطينية كزيادة معاناة سكاف القدس، كتتمثؿ ىذه األحداث بتكثيؼ النشاطات اإلستيطانية كتكسيع 
المستكطنات في القدس بما سيقمب ديمكغرافية المدينة كيعزز سيطرة إسرائيؿ عمييا، العزؿ التاـ لممدينة 
المقدسة عف محيطيا الفمسطيني مف خبلؿ بناء جدار الفصؿ العنصرم كالذم منع التكاصؿ الجغرافي 

بيف الضفة الغربية كالقدس، إجراءات تيكيد القدس مف كافة النكاحي كالتضييؽ عمى سكانيا 
الفمسطينييف، كؿ ذلؾ يشير إلى خطكرة كحساسية المرحمة الحالية لمقضية الفمسطينية التي مركزىا 

قضية القدس في ظؿ حككمة إسرائيمية يمينية متطرفة كانقساـ كتشرذـ كضعؼ فمسطيني كعجز عربي 
 . لـ يسبؽ لو مثيؿ

   
 كجاءت ىذه الدراسة استكماال لمدراسات السابقة عف مكضكع تخطيط إقامة المستكطنات كتكسيعيا في 
العقكد السابقة، كقد الحظت الباحثة شح الدراسات التي تتحدث عف اإلستيطاف االسرائيمي في القدس 

.  2000في الكقت الراىف بعد عاـ 
  
 
 

  أىداف الدراسة 5.1.1
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تعتبر القدس مفتاح الحرب كالسمـ في المنطقة بؿ كفي العاـ ككؿ، كتراىف إسرائيؿ أف شكؿ كمعالـ 

الحؿ السممي في المنطقة سكؼ يتأثر إلى حد كبير بالكضع القائـ عمى األرض، كلما لذلؾ مف 
جراءات تيكيد  أىمية فتيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز احدث المخططات اإلستيطانية في القدس، كا 

، كبياف أىداؼ (2009 إلى 2000خبلؿ الفترة مف عاـ )كعزؿ لممدينة المقدسة في الزمف الراىف 
إسرائيؿ مف كراء ذلؾ، كتحميؿ تأثير ذلؾ عمى مستقبؿ كمصير المدينة، كتمخصت أىـ أىداؼ 

:  الدراسة فيما يمي 
 . التعرؼ عمى المبادئ كالدكافع الفكرية التي يرتكز عمييا اإلستيطاف االسرائيمي في القدس -

 التعرؼ عمى األىداؼ السياسية كاألمنية لبلستيطاف اإلسرائيمي في القدس  -

 .  في القدس، كتطكر مستكطناتيا2009 الى 2000تحميؿ خطط اإلستيطاف خبلؿ الفترة مف  -

 . التعرؼ عمى أسباب كدكاعي تركز اإلستيطاف في القدس خبلؿ الفترة المذككرة  -

 . التعرؼ عمى دكافع كأبعاد تسريع اإلستيطاف في القدس، كالتأثير السياسي كاالمني لذلؾ -

 . مناقشة أثر تكقيع المعاىدات السممية عمى اإلستيطاف في القدس -

 
  أسئمة الدراسة  6.1.1

 
جراءات تيكيدىا كعزليا، كفي سبيؿ ذلؾ تمحكرت   ناقشت الدراسة النشاطات اإلستيطانية في القدس كا 

:  المناقشات كالتحميبلت لئلجابة عمى أسئمة الدراسة التي كانت أىميا 
ما ىي مكانة القدس في المشركع االسرائيمي ؟ كما ىي الدكافع الفكرية التي تكجو النشاطات  -

 اإلستيطانية في القدس ؟ 

 ما ىي األىداؼ السياسية كاألمنية التي تجنييا إسرائيؿ مف كراء اإلستيطاف في القدس؟  -

-2000كلماذا تركز في القدس ؟ لماذا تـ تكثيؼ اإلستيطاف اإلسرائيمي فييا خبلؿ الفترة  -
  ؟2009

ما ىي آخر خطط كبرامج اإلستيطاف في القدس ؟ كما ىي المستجدات عمى مستكطنات  -
 القدس ؟ 

 إلى أم مدل يؤثر اإلستيطاف اإلسرائيمي عمى قضية القدس سياسيا كامنيا ؟  -

ما ىي األبعاد كالدكافع اإلسرائيمية مف كراء تسريع اإلستيطاف في القدس، كعزليا ؟   -
 ما مدل تأثير تكقيع معاىدة السبلـ اإلسرائيمية الفمسطينية عمى كتيرة اإلستيطاف بالقدس ؟  -

 

 فرضيات الدراسة 7.1.1
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: تمحكرت فرضيات ىذه الدراسة حكؿ ما يمي

جراءات تيكيدىا كعزليا ىنالؾ •  خطط إسرائيمية مبيتة كمسبقة لتكثيؼ اإلستيطاف في القدس كا 
 . لفرض أمر كاقع كحسـ قضيتيا لصالح إسرائيؿ في أم تسكية مستقبمية قد تحصؿ

 ضمف 1967تركيز إسرائيمي عمى مستكطنات القدس العربية منذ إحتبلؿ في عاـ ىناؾ • 
.  مشركع مدركس كمبرمج

.  ألىداؼ سياسية كديمكغرافية2000زادت كتيرة اإلستيطاف في القدس مؤخرا بعد عاـ • 
ىناؾ مكاسب سياسية كبيرة تستطيع إسرائيؿ أف تجنييا مف اإلستيطاف في القدس عند تقرير • 

.  مصير القدس مستقببل
سيككف إلجراءات التيكيد كالعزؿ المتمثمة بالجدار العنصرم تأثيرات سياسية كبيرة في الحؿ • 

.  السياسي إضافة إلى المكاسب األمنية كالديمكغرافية كاإلجتماعية لصالح إسرائيؿ
استطاعت إسرائيؿ استغبلؿ اتفاقات السبلـ المكقعة في التكسع اإلستيطاني في القدس • 

جراءات تيكيدىا كعزليا إلى درجة كبيرة ضمف غطاء كجكد عممية سياسية سممية .  كا 
. ال يكجد تأثير ذك معنى لممجتمع الدكلي عمى إسرائيؿ في مكضكع القدس كمستكطناتيا• 
 

 الدراسات السابقة  8.1.1
 

-2000أثرت ىذه الدراسة مكضكع اإلستيطاف في القدس في الكقت الراىف خبلؿ الفترة مف عاـ 
، كقد أكممت ىذه الدراسة ما قبميا مف الدراسات في (2010مع تضميف بعض احداث ) 2009

المكضكع كالتي غطت النشاطات اإلستيطانية بالقدس في العقكد السابقة، كقد أفاد ىذه لدراسة عدد 
: مف المؤلفات كالدراسات السابقة بمكضكع اإلستيطاف اإلسرائيمي بالقدس، تستعرض الباحثة أىميا 

استكماالت  
 “ 1993-1967 اإلستيطاف الصييكني في القدس "بعنكاف محمد رشيد عناب حسيف دراسة - 

 :2001ماجستير، جامعة النجاح الكطنية،  رسالة
 كحممت 1993 – 1967 النشاط اإلستيطاني في القدس خبلؿ الحقبة الزمنية   تناكلت ىذه الدراسة

النشاط الفمسطيني الذم جابو عمميات اإلستيطاف، كعرضت مكاقؼ الدكؿ العربية كاإلسبلمية 
، كدكر كتأثير اإلتحاد السكفيتي خبلؿ فترة الدراسة، كخمصت (أمريكا كأكركبا)كالدكؿ األجنبية 

الدراسة إلى أف المكاقؼ األمريكية كاألكركبية كانت تعمف رفضيا لبلستيطاف إال أنيا في حقيقة 
األمر استمرت بالدعـ المادم إلسرائيؿ مف خبلؿ المنح كالمساعدات التي صب معظميا لصالح 

 . اإلستيطاف
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، " 2000-1967السياسة اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس "بعنكاف " البدكر، بدر سمكر" دراسة -
  :2006 مؤتة جامعة رسالة ماجستير،

إلى السياسات اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس خبلؿ فترة الدراسة، كبدأت بمراجعة الدراسة تعرضت  
تاريخ كجغرافية كأىمية مدينة القدس ثـ تحميؿ محاكر اإلستراتيجية اإلسرائيمية لتيكيد القدس كشمؿ 
ذلؾ الخطط كالبرامج التي اتبعتيا إسرائيؿ، كخمصت الدراسة إلى انو ال يمكف تحقؽ السبلـ بدكف 

.  عكدة القدس كانو ال يكجد أم أساس قانكني لسيطرة إسرائيؿ عمييا
التخطيط اإلقميمي لبلستيطاف الصييكني في الضفة " بعنكاف أحمد المصرم  دراسة محمد -

 : 2000النجاح الكطنية رسالة ماجستير، جامعة "  ـ2000-1967الغربية 
 الخطط اإلسرائيمية لبلستيطاف في الضفة الغربية خبلؿ فترة الدراسة حيث  تناكلت ىذه الدراسة

كأىداؼ إسرائيؿ مف تمؾ الخطط، كعرضت مشاريع اإلستيطاف كمراحميا كالظركؼ التي أثرت 
فييا، كما كضحت دكر الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة في تعزيز اإلستيطاف، كخمصت الدراسة 
إلى أف دكر األحزاب في إسرائيؿ كاف مكمبل لدكر الحككمة في اإلستيطاف، كاف مف أىـ عكامؿ 

. تعزيز اإلستيطاف تبدؿ األحزاب المسيطرة مع كؿ عيد حككمي كخصكصا  الميككد كالعمؿ
قضية القدس في إطار التسكية السياسية " بعنكاف، محمد سامي عبد الكريـ الخصاكنة  دراسة -

.  1999 األردنيةرسالة ماجستير، الجامعة  "  ـ1998 -1948لمصراع العربي اإلسرائيمي 
 فضية القدس في إطار التسكية السياسية لمصراع العربي اإلسرائيمي، كحممت  الدراسة تناكلت ىذه

مضمكف التسكية السممية بالنسبة لمدينة القدس، كخمصت الدراسة إلى تمسؾ الطرفيف الشديد في 
.  القدس مما ينذر بانييار العممية السممية

 

 
 
 
 
 
 
 

  اإلطار التاريخي عن القدس 2.1
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 القدس مف أقدـ المدف في العالـ، كمف أكثرىا تناكبا بالشعكب كاألحداث، كىذا ما جعميا ة تعتبر مديف
نقطة مركر ىا الجغرافي عبر التاريخ باعتباره أىمية مكقعمحط اىتماـ العالـ كالشعكب، إضافة إلى 

 مركزان إشعاعيان ركحانيان باجتماع الديانات  المدينةتشكيؿىذا عدا عف  ،لكثير مف الطرؽ التجارية
. الثبلث

 
 كىك إيمياء بف ،تاريخي في بناء القدس يعكد إلى اسـ بانييا ف أقدـ جذركأشارت بعض المصادر إلى أ

أحد ممكؾ  (مميؾ صادؽ)، كقد ذكر أف (إيمياء)، حيث سميت القدس أيضا 1 أـر بف ساـ بف نكح
 ألفيف قبؿ  كذلؾ سنة،أكؿ مف اختط كبنى مدينة القدس كاف اليبكسييف كىـ أشير قبائؿ الكنعانييف

ممؾ )بالتقكل كحب السبلـ حتى أطمؽ عميو ( مميؾ صادؽ)، كقد عرؼ (يبكس )ثكالتي سميت الميبلد 
أك مدينة  (دع شالـ يؤسس):  بمعنى، أك أكر شالـ، كمف ىنا جاء اسـ مدينة سالـ، أك شالـ،(السبلـ
 كبالتالي فإف أكرشميـ كاف اسمان معركفان كمكجكدان قبؿ أف يدخؿ اإلسرائيميكف ىذه المدينة ،سالـ

.  أيدم أصحابيا اليبكسييفمفكيأخذكنيا 
 

أف الكنعانييف ىـ سكاف الببلد األصميكف، كما ذكر في التكراة أنو  التاريخ العبرم أيضا كرد فيكقد 
الشعب األمكرم كلعؿ الكنعانييف ىـ أنفسيـ العمكريكف أك ينحدركف منيـ، ككذلؾ الفينيقيكف، فقد كاف 
الكنعانيكف كالفينيقيكف في األساس شعبا كاحدا، تجمعيما ركابط الديف كالمغة كالحضارة كلكف لـ تكف 

 .2تجمعيما ركابط سياسية إال في حاالت الخطر الخارجي القادـ مف الشماؿ أك الجنكب
 

يكشع بف نكف نير األردف،  بنك اسرائيؿ بقيادة  عبر ، قبؿ الميبلد1189كيذكر التاريخ انو في عاـ 
ثـ أحرقكا المدينة بالنار بعد أف نيبكا الببلد ، أعممكا فييا السيؼ كارتكبكا أبشع المذابحك أريحا كاكاحتؿ

 3كبعدىا تمكنكا مف إحتبلؿ بعض المدف الكنعانية األخرل حيث لقيت ىذه المدف أيضا ما لقيتو سابقتيا
 .
 

القدس مدة طكيمة حتى جاء داككد عميو السبلـ كفتحيا عاـ ا تعذر عمى الييكد أف يدخمككيذكر انو قد 
 سنة مف إنشائيا، كبعد أف مر عمى كجكد العمكرييف 3000ـ فكاف الفتح الداككدم بعد .ؽ1000

 مممكة في بعض أجزاءو تأسيس، كآف بعدىا 4 كالكنعانييف في فمسطيف ما يزيد عمى أربعة آالؼ سنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11، ص 1991أ٣ٍِٞ - ، ػٔبٕ، رٔٞص85اُؼجبع٢٤، ٗظبّ، اُوذط ك٢ اُزبس٣خ، طبٓذ االهزظبد١، داس اٌُشَٓ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، اُغ٘خ اُضبُضخ ػششح، ػذد    1

 أُظذس اُغبثن  2

 http://www.alquds-online.org/index.php?s=32&ss=24:                    مؤسسة القدس الدكلية، تاريخ القدس، انظر 3

 

 12د، ص.د، ػٔبٕ، 1981-1967 اإلعشائ٢ِ٤ كزشح اإلؽزالٍ ٍ، خال اُشش٣قط، اُوذسائقٗغْ،  4
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أنو ال عبلقة لمييكد بمدينة القدس كىـ دخبلء عمييا كال شؾ في ذلؾ كأف ، مما يؤكد مف فمسطيف
ضـ مدينة القدس كالممؾ داككد دكلتو  ، كأسس كالييكد أنفسيـ يشعركف بيذه الغربة عف المدينة

بعد سميماف ، ك(سميمافمعبد )ـ الذم أقاـ .ؽ (923 – 963)كضكاحييا ثـ جاء بعد ذلؾ كلده سميماف
ـ كأسقطيا اآلشكريكف، بقيادة .ؽ(722 -923)المممكة اإلسرائيمية  1 مممكتيفإلىانقسمت مممكتو 
ـ كأسقطيا نبكخذ نصر الذم دخؿ القدس كنفى .ؽ (586 - 923) كالمممكة الييكدية  ،سرجكف الثاني

. 2 أىميا لمعراؽ كأحرؽ الييكؿ، كخرب المدينة فتبعت بعدىا فمسطيف لمكمدانييف
 
أعتمى اإلمبراطكر قسطنطيف حيف ( 313)عاـ في  3في القدس الديانة الرسمية النصرانيةأصبحت قد ك

، القيامة أقيمت كنيسة كنيسةمدينة، فكانت أكؿ اؿكبدأ ببناء الكنائس في  ،الركمانية اإلمبراطكريةعرش 
 مطرحان لقمامات البمد نكاية (أـ قسطنطيف) ىيبلنو أما المكاف الذم زعـ الييكد أف فيو الييكؿ فجعمتو

 ، كبقيت القدس تحت ـ636حتى فتحيا المسممكف  الركماني كاستمرت المدينة تحت الحكـ، 4 بالييكد
لسمطاف صبلح  ثـ استعادىا اسقطت في أيدم الصميبييف،ـ عندما  1099سنة الحكـ االسبلمي حتى 

ـ دخمت  القدس في العيد العثماني لمدة ما يقارب 1516ـ ، كفي عاـ 1187 في سنة الديف األيكبي
  كمنحت عصبة األمـ بريطانيا ،9/12/1917سقطت بيد الجيش البريطاني في  الى أف 5أربعة قركف 

 1920) كأصبحت القدس عاصمة فمسطيف تحت اإلنتداب البريطاني  ،6 حؽ اإلنتداب عمى فمسطيف
 كمنذ ذلؾ الحيف دخمت المدينة في عيد جديد كاف مف أبرز سماتو زيادة أعداد المياجريف ،(1948- 

  .1917الييكد إلييا خاصة بعد كعد بمفكر عاـ 
 
 

 أعمنت بريطانيا إنياء اإلنتداب في فمسطيف كسحب قكاتيا، فاستغمت العصابات 1948في عاـ 
 1948 كانكف األكؿ 3كفي . الصييكنية حالة الفراغ السياسي كالعسكرم كأعمنت قياـ الدكلة اإلسرائيمية

أعمف ديفيد بف غكريكف رئيس كزراء إسرائيؿ أف القدس الغربية عاصمة لمدكلة اإلسرائيمية الكليدة، 
كدخمت الجيكش العربية إلى فمسطيف لتحارب مع الفمسطينييف، كتـ إنقاذ جزء مف فمسطيف في حيف 

ـ كقعت السمطات 30/11/1948تاريخ احتمت إسرائيؿ ما يزيد عف ثمثي مساحة فمسطيف التاريخية، كب
 تـ تعييف خط تقسيـ القدس بيف القسميف أف النار بعد إطبلؽ عمى اتفاؽ كقؼ األردنية كاإلسرائيمية

 إلىـ كانت القدس قد تقسمت 1948ـ كىكذا فانو مع نياية عاـ 22/7/1948الشرقي كالغربي في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6، ص1981، ػٔبٕ ٝاإلعالّػجذ اُِط٤ق، اُوذط اُشش٣ق ك٢ ربس٣خ اُؼشة ، اُط٤جب١ٝ 1

 هج٤ِزْٜ ًِذٟ اُغب٤ٓخ أُئعظ ُِذُٝخ اٌُِذا٤ٗخ أٝ اُجبث٤ِخ اُؾذ٣ضخ ٣ؼزجش ٗجٞخز ٗظش ٖٓ أػظْ ِٓٞى اُؼشام ا٠ُْٛ ٖٓ اُوجبئَ اُز٢ ٗضُذ ع٘ٞة اُؼشام عٔٞا ثزُي ٗغجخ :اٌُِذا٤ٕٗٞ 2

 .اُوذ٣ْ اٛزْ ثجبثَ ٝاػزجشد ٖٓ ػغبئت اُذ٤ٗب اُغجغ

 .68، ص2، هغ9ْٓظطل٠، ثالدٗب كِغط٤ٖ، طاُذثبؽ،  3

 .38، ص1972اُؼبثذ١، ٓؾٔٞد، هذع٘ب، عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ، 4

 .49ٛ٘ش١ ًزٖ، أُشعغ اُغبثن، ص 5

 .25، ص1974األبحاث، بٌروت ز، مرك واإلنتداب البرٌطانًن فلسطً حلة كامل،،محمود 6
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 اإلسرائيمي كاألردنيكبعد اتفاؽ اليدنة بيف الطرفيف  قسميف كتكزعت حدكدىا نتيجة لخط كقؼ النار،
سي المعارض لتدكيؿ ا حقيقة اقتساـ القدس بينيما انسجاما مع مكقفيما السيتأكدتـ 4/3/1949في 

 التي أسفرت عف 1967في حيف خضعت القدس الشرقية لمسيادة األردنية حتى ىزيمة حزيراف ، المدينة
 كأصبحت منذ ذلؾ الحيف كامؿ المدينة تحت نير ضـ القدس بأكمميا لسمطة اإلحتبلؿ اإلسرائيمي

 بضـ ما تبقى مف القدس في حزيراف  إسرائيؿكتحت شعار التكحيد قامت ، 1اإلحتبلؿ اإلسرائيمي
خبلء 1967  كشرعت بجيد منظـ لتيكيد المدينة كسمب تراثيا الديني كالحضارم كطمس معالمو، كا 

سكانيا العرب كدفع مكجات جديدة مف اليجرة، في محاكلة لفرض الكاقع عمى العالـ كمو، كما فعمت 
. 1948عاـ 

 

  جذور اإلستيطان اإلسرائيمي في القدس  3.1
 

التسمؿ اإلستيطاني الصييكني إلى فمسطيف أكاخر القرف الثامف عشر، إذ اقتصرت عمميات بدأ 
 مستكطنة، كبعد 22عمى إنشاء  (ـ1898عاـ )اإلستيطاف الييكدية حتى القرف التاسع عشر كتحديدا 

، تكسعت عمميات اإلستيطاف 1897إنشاء المنظمة الصييكنية العالمية في مؤتمر باؿ بسكيسرا عاـ 
 مستكطنة 47ـ إلى 1914لتشمؿ مناطؽ جديدة مف فمسطيف، حتى كصؿ عدد المستكطنات في عاـ 

مف أراضي % 2.5ـ أصبحت مساحة األراضي التي كاف يممكيا الييكد حكالي 1918كفي عاـ 
، فقد تـ 181 رقـ 1947قرار الجمعية العمكمية الصادر عف األمـ المتحدة عاـ بمكجب ك ، فمسطيف

كضع القدس كنكاحييا إضافة إلى بيت لحـ تحت إدارة دكلية، إال أف العصابات الصييكنية لـ تعبأ 
عنؼ اؿ كمارست ،ـ1948بالقرار كقامت بطرد جميع السكاف العرب مف القدس الغربية أثناء حرب 

  2. 9/4/1948كاإلرىاب ضد الفمسطينييف كلعؿ أكثر ما دؿ عمى ذلؾ مجزرة دير ياسيف في 
 

كذلؾ إلثارة الرعب في نفكس الفمسطينييف كإلجبارىـ عمى ترؾ ديارىـ، بحيث امتدت سيطرة إسرائيؿ 
كرغـ ذلؾ ، جغرافيا إلى نطاؽ أبعد مما خصصتو ليا األمـ المتحدة حسب قرار التقسيـ اآلنؼ الذكر

فإف األمـ المتحدة صادقت عمى عضكية إسرائيؿ في المنظمة الدكلية دكف مطالبتيا بالعكدة إلى الحدكد 
ـ كما بعدىا 1948كمع إعبلف دكلة إسرائيؿ في ،  كخصكصا القدس التي احتمتيا،المخصصة لمدكلة

ضمت إسرائيؿ جميع الضكاحي في القدس الغربية كالتي كاف نصؼ سكانيا عرب كنصفيا ييكد قبؿ 
أراضييا كمبانييا، فاحتمت ثبلثة أرباع  مربع كيممككف 15 حيث كاف يسكف العرب في ،3 النكبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25، ص1974األثؾبس، ث٤شٝد ص، ٓشى ٝاإلٗزذاة اُجش٣طب٢ٕٗ كِغط٢ ؽِخ ًبَٓ،،ٓؾٔٞد 1

 ـ1990الطيبة - مركز إحياء التراث العربي  ،(مؤتمر)رياض عمي، المجتمع الفمسطيني، أربعكف عامان عمى النكبة ككاحد كعشركف عامان عمى إحتبلؿ الضفة كالقطاع . دالعيمة،  2

 

3   Cattan, Henry. Jerusalem: Israeli Concepts, Policies and Practices. In The League of Arab State, ed. Israeli Settlements in the 

Occupied Arab Territories: An International Symposium, Cairo: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1985 .P127. 
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 كعميو فإنو مف الخطأ االعتقاد أف الييكد ضمكا األجزاء الييكدية مف القدس ،إسرائيؿ ثبلثة عشر مربعا
  .1ـ1948كأف العرب ضمكا األجزاء العربية كنتيجة لحرب 

 
 القدس والتدويل  4.1

تعكد فكرة تدكيؿ بيت المقدس حينما تقدـ الفاتيكاف إلى بريطانيا بكضع األماكف المقدسة في فمسطيف 
، كيبدكأف بريطانيا 1919تحت إشراؼ إدارة دكلية إال أف األخيرة رفضت رغبة الفاتيكاف ككاف ذلؾ عاـ 

في آخر سنكات إنتدابيا عمى فمسطيف عادت كاقتنعت أف تدكيؿ مدينة القدس سيؤدم إلى حمايتيا 
كيحافظ عمى الحرية الدينية كأماكف العبادة فييا كيخفؼ مف األعماؿ العدائية ما بيف العرب كالصياينة، 

 .كال يؤدم إلى فرض سيادة أم كاف عمى المدينة المقدسة

 

 قد اقترحت حبلن شبييان كذلؾ حينما أكصت بتقسيـ فمسطيف إلى 1937المشّكمة سنة " بيؿ"ككانت لجنة 
ثبلثة أقساـ، كاف قسـ منيا يحتكم عمى األماكف المقدسة في فمسطيف بحيث يمتد مف شماؿ القدس 
حتى جنكب بيت لحـ، كيشمؿ كذلؾ الناصرة كشكاطئ بحيرة طبرية، كاقترحت كضع ىذا القسـ تحت 

 .سمطة اإلنتداب البريطاني كحده فبل تسرم عميو سيادة عربية فمسطينية كال ييكدية
 

 القاضي بتقسيـ فمسطيف 29/11/1947الصادر في  181أما قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
كتدكيؿ القدس فقد عيف حدكد منطقة القدس المدكلة بحيث تشمؿ حدكد بمدية القدس آنذاؾ سكاء أكانت 
تمؾ األحياء عربية أـ ييكدية، كما تشمؿ القرل كالمدف المحيطة بيا كالتي تشكؿ معيا منطقة كاحدة، 

أبكديس كالعيزرية كالطكر كالعيسكية كسمكاف كصكر باىر كأـ طكبا كلفتا : كىي عمى كجو التحديد قرل
راحيؿ كشعفاط، أما المدف فيي بيت  كدير ياسيف كعيف كاـر كالمالحة كشرفات كبيت صفافا كرمات

 .2لحـ كبيت ساحكر كبيت جاال

 

مف  عمى أية حاؿ فقد رفض ىذا المشركع سكاء بشكؿ صريح مف العرب الفمسطينييف أك بشكؿ ممتك
حتبلؿ الجيش الصييكني  الصياينة، كقد قضى عمى المشركع اغتياؿ الككنت برنادكت في القدس كا 

ألجزاء كبيرة مف القدس الغربية كمف ثـ أعمنت الحككمة اإلسرائيمية أف القدس جزء ال يتجزأ مف إسرائيؿ 
 . كقد صادؽ الكنيست اإلسرائيمي عمى ذلؾ26/12/1949كاتخذتيا عاصمة ليا، ككاف ذلؾ في 

كيمكف القكؿ أف سياسة األمر الكاقع اإلسرائيمية في صدد جعؿ بيت المقدس عاصمة إلسرائيؿ لـ تبلؽ 
رفض ىذه الخطكة اإلسرائيمية، عممان بأنو كاف مالنجاح الذم تكقعو ليا اإلسرائيميكف، فيا ىك الفاتيكاف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أُظذس اُغبثن 1

 . 2008تشريف األكؿ الشريؼ، مؤسسة القدس الدكلية، لتيكيد القدس  المحاكالت الصييكنية  بساـ عبد المنعـ محمد،الحاج،  2
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لحاح، كما أف الكنائس الغربية كالشرقية رفضت الكضع اإلسرائيمي لبيت المقدس،  يؤيد التدكيؿ بقكة كا 
لـ تعترؼ بقانكنيتو، كأبقت مكاتب سفاراتيا في كأضؼ إلى ذلؾ أف الدكؿ العظمى رفضت ىذا الكضع 

 رغـ أف إسرائيؿ نقمت كزارة خارجيتيا لمقدس، كليس ىناؾ مف دكؿ تقيـ سفارات ليا في ،تؿ أبيب
- جكاتيماال- الدكمينكاف)القدس سكل النزر اليسير كىي دكؿ غير ذات تأثير في المجتمع الدكلي 

 .1 (أكرجكام
 

  1967 نبذة عن اإلستيطان اإلسرائيمي لغاية عام 5.1
 

بدأت فكرة اإلستيطاف في فمسطيف، تمكح في األفؽ، بعد ظيكر حركة اإلصبلح الديني عمى يد مارتف 
لكثر في أكركبا، حيث بدأ أصحاب المذىب البركتستانتي الجديد تركيج فكرة تقضي بأف الييكد ليسكا 
نما ىـ شعب اهلل المختار، كطنيـ المقدس فمسطيف، يجب أف  جزءان مف النسيج الحضارم الغربي، كا 

 Oligerر الدنماركي أكليجربػكلي ػػ، ككانت أكلى الدعكات لتحقيؽ ىذه الفكرة ما قاـ بو التاجإليويعكدكا 

poulliالذم أعد خطة لتكطيف الييكد في فمسطيف، كقاـ بتسميميا إلى ممكؾ أكركبا في 16952 عاـ ،
 كاف اإلمبراطكر الفرنسي نابميكف بكنابرت أكؿ زعيـ دكلة يقترح إنشاء 1799 كفي عاـ  ،ذلؾ الكقت

  . دكلة ييكدية في فمسطيف أثناء حممتو الشييرة عمى مصر كسكريا
كبعد ظيكر الحركة الصييكنية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، سعت ىذه الحركة إلى 

كاف أكؿ تنفيذ عممي لفكرة اإلستيطاف الييكدم قد حدث في عاـ كالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية، 
الذم أنشأ أكؿ مستعمرة ييكدية في أرض " مكشي مكنتفيكرم" عمى يد الييكدم البريطاني الثرم 1837

ل ضمانات مف الدكلة العثمانية بالحماية كاالمتيازات، ككانت بعد أف استطاع الحصكؿ عؿفمسطيف، 
 أكؿ حي ييكدم خارج سكر 1859سنة أقيـ في متصرفية القدس، حيث ة الييكد آنذاؾ تتركز غالبي

  .3نسبة إلى مكنتفيكرم " يميف مكشي"القدس، كسمي آنذاؾ باسـ 
كلـ تظير المستكطنات بشكؿ ، ـ1854 عاـ  كانت فمسطيفإلى اليجرات الييكدية المنظمة كمف أكلى

، عندما تمكف مجمكعة مف ييكد القدس مف تأسيس 1878منتظـ خبلؿ القرف التاسع عشر إال في عاـ 
 ثـ إنشاء ثبلث مستكطنات، ىي مستكطنة ريشكف ليتسيكف 1882مستكطنة بتاح تكفا، كفي عاـ 

، كمستكطنة جديرا عاـ 1883كزخركف يعقكب كركش يبنا، ثـ مستكطنتي يسكد ىمعميو كعفركف عاـ 
 إلى األكلى ات رافؽ اليجر، كقد أقيمت مستكطنات رحكبكت كمشمار ىياركف1890 كفي عاـ  ،1884

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السابؽ 1

 1، ص2008، دساعخ ٝصبئو٤خ ؽٍٞ اُغالّ ٝاُذُٝخ ك٢ ٓٞاعٜخ اإلعز٤طبٕػجذٙ، ُئ١،  2

  1، ص2007، 48شكقي، احمد، اليجرة الييكدية إلى فمسطيف قبؿ عاـ  3
 



13 

 دكلة إقامة إلىالذم دعا فيو  ـ1904-1860 (ثيكدكر ىرتزؿ)فمسطيف بركز المفكر الصييكني 
 في  االكؿعالميالصييكني اؿمؤتمر اؿقد ، ككاف ىك الداعي لعييكدية كمف المفضؿ أف تككف فمسطيف 

، ؿزـ كخرج ىذا المؤتمر بقرارات ىامة عرفت ببرنامج با1897 آب فيؿ السكيسرية زمدينة با
 ، ثـ تكالت 1العمؿ عمى تطكير االستعمار اإلستيطاني في فمسطيف، كتنظيـ الييكدفي كتمخصت 

اليجرات الى فمسطيف كاقامة المستكطنات، كارتفعت كتيرتيا مع انكسار الدكلة العثمانية كاحتبلؿ 
 إلى 1917ف سنة  ، كفتحت حقبة االنتداب البريطاني خبلؿ الفترة ـ1917بريطانيا لفمسطيف عاـ 

 جديدةن أماـ حركة اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف، فقد أدمج كعد بمفكر بصؾ اإلنتداب ان فاؽ آ1948
البريطاني عمى فمسطيف، الذم نصت المادة السادسة منو عمى أف اإلدارة البريطانية سكؼ تمتـز 

بتسييؿ اليجرة الييكدية بشركط مناسبة، كسكؼ تشجع ػ بالتعاكف مع الككالة الييكدية ػ استيطاف الييكد 
كما ، في األراضي بما في ذلؾ األراضي الحككمية كاألراضي الخالية كغير البلزمة لبلستعماؿ العاـ

  2ةعمى ضركرة تسييؿ إعطاء المياجريف الييكد الجنسية الفمسطينيمف كعد بمفكر نصت المادة السابعة 
 ألؼ 650، أعمف قياـ دكلة إسرائيؿ، كلـ يكف عدد الييكد آنذاؾ يتعدل 1948 أيار 15، كمع حمكؿ 

. 3 نسمة في حيف كاف عدد السكاف العرب الفمسطينييف أكثر مف مميكف كثبلثمائة ألؼ نسمة
 

 عمى إثرىا .4 إسرائيؿ قانكف يعتبر القدس عاصمة لياسّنت كرغـ المعارضة الدكلية  1948في العاـ 
 ضد صفر كامتناع الكاليات المتحدة عف 14صكت لصالح القرار )أصدر مجمس األمف الدكلي قرارا 

  .اعتبر بمكجبو، القانكف اإلسرائيمي غير قانكني  (التصكيت
 
ع مكجات المياجريف المتدفقة، ركزت الحككمة اإلسرائيمية جيكد مؤسسات اليجرة كاستيعاب كـ

 ،المياجريف عمى تشجيع استقرار ىؤالء المياجريف في المدينة المقدسة كتكثيؼ عمميات اإلسكاف فييا
 كقامت السمطات اإلسرائيمية بحصر السكاف ، ألؼ 86 كػكلذلؾ ارتفع عدد السكاف الييكد مف نح

  ىـ في أحياء خاصة بيـ كمنعتيـ مف التكسع خارجيا أك حتى ترميـ منازؿ بالقدسالعرب
 

 :  5 كالتالي1967-1948كتتمخص المبلمح كالسمات البارزة لبلستيطاف اإلسرائيمي خبلؿ الفترة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1    Halperin Samuel: The political world of American Zionism petroit wayne state university press 1961 p6 

2 Ben Gurion looks back in talks with Moshe Pearlman, New York 1965 p53. 

  5، ص2007، 48شٞه٢، اؽٔذ، اُٜغشح ا٤ُٜٞد٣خ ا٠ُ كِغط٤ٖ هجَ ػبّ  3

4 Cattan, Henry. Jerusalem: Israeli Concepts, Policies and Practices. In The League of Arab State, ed. Israeli Settlements in the Occupied 

Arab Territories: An International Symposium, Cairo: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1985, P128 

 29، ص1984 س، آرا48اُغؼلش١، ٤ُٝذ، اإلعز٤طبٕ اُظ٢ٗٞ٤ٜ ك٢ كِغط٤ٖ ك٢ أُبض٢ ٝاُؾبضش، طبٓذ االهزظبد١، اُؼذد 5
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 لسد الثغرات األمنية كتحصيف النقاط 1إقامة المزيد مف المستكطنات االسرائيمية، كمعظميا كيبكتسات
الضعيفة كخصكصا الحدكدية منيا، تدعيـ المستكطنات القائمة، تكطيف المناطؽ الخالية، إعادة بناء 
المستكطنات التي دمرتيا الحرب، تكطيف الييكد في جميع مناطؽ فمسطيف، مع التركيز عمى المدف 

-يافا، المد، الرممة، بيساف، عكا، المجدؿ كبئر السبع كسكاىا، : العربية التي أفرغت مف سكانيا مثؿ 
، انتقاؿ الدكر األمني "اإلستيطاف اإلقميمي" إقامة قطاعات استيطانية كبيرة في إطار ما يسمى 

لممستكطنات مف األمف الداخمي إلى األمف الخارجي، أم أف ميمة المستكطنات األمنية أصبحت 
مكجية إلى مناطؽ الحدكد كما بعدىا انطبلقا مف مفيـك األمف لدل إسرائيؿ كمفاده أف أمف إسرائيؿ 

يقع خارج حدكدىا، نشر شبكة مف مشركعات المياه لتزكيد المستكطنات السابقة كالجديدة، كتكفير المياه 
كقناة المياه القطرية، التمركز في ممر القدس،  (اليرككف)لممناطؽ الخالية لتكطينيا، مثؿ مشركع العكجا 

دمج التأىيؿ الزراعي االجتماعي بالتأىيؿ العسكرم داخؿ المستكطنات، إقامة المشاريع داخؿ المناطؽ 
الستيعاب أكبر  (التطكير)الجديدة لبناء بنية تحتية اقتصادية مثؿ مشركع البكتاس ، بناء مدف اإلعمار 

عدد ممكف مف المستكطنيف الجدد، بناء ميناءيف جديديف أشدكد كايبلت، إقامة شبكة طرؽ متشعبة 
كطرؽ حدكدية مف اجؿ ما سمي باألمف الجارم أم حماية المناطؽ الحدكدية، مساىمة اإلستيطاف في 
النشاطات االقتصادية المتنكعة كفي تطكير الصناعة كالزراعة كالسياحة،قياـ المستكطنات الحدكدية في 
سناد دكر  المناطؽ المنزكعة السبلح بدكر عسكرم، حيث شكمت بدال عسكريا لصد اليجمات الطارئة كا 

الدفاع اإلقميمي لممستكطنات، التكجو نحك التكاجد العربي في الجميؿ كالبدء بتيكيد المنطقة بإقامة 
.  الناصرة العميا في مكاجية مدينة الناصرة العربية ككضع مخططات لتيكيد الجميؿ كالنقب

 
 
 
 

 :  2000-1967  نبذة عن االستيطان االسرائيمي في القدس خالل الفترة 6.1
 

شيدت القضية الفمسطينية تطكرا أساسيان فيما يتعمؽ باستكماؿ ، 1967بعد ىزيمة العرب في عاـ 
، حيث أتمت إسرائيؿ إحتبلؿ باقي األراضي الفمسطينية كبعض األراضي العربية، االسرائيميالمشركع 

 بعمميات المصػػادرة كاليدـ كالتيجير، تمييدان لعزؿ ،فمنذ المحظة األكلى باشرت السمطات اإلسرائيمية
مدينة القدس كمف حكليا عف المناطؽ العربية المجاكرة بحيث شكؿ إحتبلؿ الجزء الشرقي منيا منعطفان 

بارزان لجية تغيير معالـ القدس كتركز اإلستيطاف اإلسرائيمي بشكؿ كثيؼ في مدينة القدس محاكلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكٌبوتس هو كلمة باللغة العبرٌة أطلقت على التجمعات السكانٌة التً أسسها الٌهود والتً تقوم على مبدأ العٌش المشترك بٌن السكان  1
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لفرض كاقع ييكدم يطمس المعالـ العربية في المدينة كيصعب االنفكاؾ عنو في حاؿ تمت مفاكضات 
راضي حكؿ مدينة القدس ككضعت خطة األ ىكتاران مف 838مستقبمية، أدت إلى االستيبلء عمى 
 مف خبلؿ أنشاء بؤر استيطانية لعزؿ القدس الشرقية عف المدف ،1 لتكطيف عدد كبير مف الييكد فييا

الفمسطينية األخرل في الضفة الفمسطينية، فتـ إنشاء عدد كبير مف األحياء كالمستكطنات عمى رؤكس 
التبلؿ كاألكدية التي يسيؿ الدفاع عنيا، كعمى أنقاض ما ىدـ مف أحياء كقرل عربية، كعمى ما صكدر 

 حيث بمغت نسبة األراضي التي سيطرت عمييا سمطات اإلحتبلؿ ،مف أراض عربية في القدس
مف مجمكع األراضي، كباتت مناطؽ عدة ميددة بالضـ  % 50اإلسرائيمي في الضفة الغربية أكثر مف 

. مف قبؿ الحككمات اإلسرائيمية المتتالية بيدؼ تكثيؼ المستكطنات في القدس  ، 2 التدريجي
 
لمستكطنات يبلحظ بأف ىنالؾ تركيزا كاضحا ليذه المستكطنات في بالنظر المتفحص إلى تكزيع اك

مف المستكطنيف يسكنكف حكؿ مدينة القدس كفي منطقة غرب راـ اهلل % 85مناطؽ محددة، حيث إف 
كجنكب غرب نابمس، كذلؾ ألف معظـ المستكطنيف مرتبطكف رغما عنيـ بمراكز العمؿ كالخدمات 

مف مجمكع % 46مف المستكطنيف يعممكف داخؿ الخط األخضر، ك% 70أف حيث داخؿ إسرائيؿ، 
 مف% 34العامميف في المستكطنات يعممكف داخميا بالخدمات العامة، كما يعمؿ حكالي 

 . 3 صناعةاؿزراعة ككاؿىؤالء العامميف في أفرع إنتاجية 
 

:  تمحورت حول ما يمي 1967 في القدس بعد عام أىداف اإلستيطان الصييونيويمكن القول أن 
 
 كجعمو أمران كاقعان القدس عاصمة إلسرائيؿ تثبيت - 
  غرافي في القدسككسر التكازف الديـ-
  تغيير المعالـ األثرية كالتاريخية-
  اإلفساد األخبلقي كاالجتماعي-
 الييمنة عمى مقكمات االقتصاد- 
 
 

  القدس   قرار ضم 1.6.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108، ص1985ّٗذٝح، رٞٗظ، ، أُغزٞط٘بد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ األساض٢ اُلِغط٤٘٤خ أُؾزِخ عبٓؼخ اُذٍٝ اُؼشث٤خ، 1

 .45، ص1986ّ, ٤ٗوٞع٤ب, ، ٓئعغخ اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ1984-1977االعزؼٔبس اإلعز٤طب٢ٗ ُِٔ٘بطن اُؼشث٤خ أُؾزِخ خالٍ ػٜذ ا٤ٌُِٞد ػب٣ذ، خبُذ،  2

3 Jan Metzer ,Martein or the and Christain Sterzing,  This land is our land :The west bank under Israeli occupation translated by Dan Bryan (etal) London: 

zed preaa,1983 pp 31-41 and donalds, will, zoinist set of Palestine ,I deology and its Ramification for the Palestinian people, journal of Palestine, Vol II ,no 

3 (spring 1982 ) pp39-42. 
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اتخذت الحككمة اإلسرائيمية قراران بسرياف القانكف اإلسرائيمي  25/6/1967، كبتاريخ 1967أثر حرب 

كقامت الحككمة ، 1اسرائيؿقامت بإجراءات فكرية لضـ مدينة القدس إلى ، كعمى القدس العربية المحتمة
، بإصدار نظاـ تنفيذم لقانكف السمطة كالقضاء المشار إليو آنفان كحمؿ 28/6/1967اإلسرائيمية بتاريخ 

، كتقرر بمكجبو أف المنطقة المبنية في الذيؿ المرفؽ بالنظاـ ىي منطقة يسرم 1967لسنة " 1"الرقـ 
عمييا القضاء كاإلدارة اإلسرائيمييف، كىذه المنطقة ىي أساسان ما كاف يدخؿ في إدارة بمدية القدس 

. 1967لسنة " 6"العربية، كرافؽ ىذا التعديؿ تعديؿ قانكف البمديات كحمؿ الرقـ 
 

 يمجأ كزير الداخمية اإلسرائيمي إلى نظاـ تنفيذم مف أجؿ تطبيؽ قانكف البمديات اإلسرائيمي أخرل كمرة 
كزارة أقدمت ذا ؿتنفيذ سياسة الضـ بالسمطة اإلسرائيمية ، كقد قامت عمى سكاف كمناطؽ القدس العربية

الداخمية بتكزيع اليكية اإلسرائيمية عمى سكاف القدس العربية، كألغت القكانيف األردنية، كتـ إلغاء 
المحاكـ األردنية كحكلت بناية المحاكـ إلى دار لممحاكـ اإلسرائيمية، كما ألغيت المحاكـ الشرعية كألغي 

اختصاصيا بشأف مسممي القدس، كألغت البنكؾ العربية، كفرضت مناىج التعميـ اإلسرائيمية، كحؿ 
 . 2المجمس البمدم العربي ككضع مخطط ىيكمي لشقي المدينة الشرقي كالغربي

، ألف الضـ نشأ بالقكة خارقا ائو أية مشركعيةطإعكرفض لضـ  قرار االمجتمع الدكليكقد رفض 
ختمت محكمة بشكؿ بيف كقاطع حينما أعمنت عدـ جكاز ضـ األراضي القانكف الدكلي، حيث قررت 

. 3المحتمة
ككثيرة ىي القرارات الصادرة عف األجيزة الدكلية كالتي ال تعترؼ بالضـ اإلسرائيمي لمدينة القدس 

العربية كتعتبره باطبلن كالغيان كال قيمة قانكنية لو، ككانت بداية قرارات الجمعية العامة ىك القرار رقـ 
، 271لس األمف فكاف قراره األكؿ ىك الذم حمؿ الرقـ ػا مجػ، أـ1967 تمكز 4، الصادر في 2253

كذلؾ كانت ىناؾ تقارير لجنة التحقيؽ الخاصة بالممارسات اإلسرائيمية كالتي تؤثر عمى حقكؽ الشعب 
 في األراضي المحتمة كتقارير لجنة حقكؽ اإلنساف

 
(  م2000- 1967 ) خالل الفترة تطور المستوطنات في القدس  مراحل و2.6.1

 
( : 1970-1967)األولى المرحمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 -7، ص1990اٜٗب اُؼشة، اُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ اُذ٤ُٝخ، اُوذط، أ٣ٍِٞ اُوذط،  ؽِج٢، أعبٓخ، اُوذط، آصبس ضْ اُوذط ا٠ُ اعشائ٤َ ػ٠ِ ؽوٞم 1

 . 9-8 ؽِج٢، أعبٓخ، أُشعغ اُغبثن، ص 2

  .166- 163، ص1973عالم الكتب القاهرة، -  محًٌ الدٌن،حقوق المدنٌٌن تحت اإلحتالل الحربً،عشماوي 3
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 أصدرت الحككمة اإلسرائيمية مرسكمان 28/6/1967  يكـ القدس كفييكما مف إحتبلؿ ثمانية عشر بعد 
دارتياقانكف الدكلة كقضاؤىا "  كيسرم بمكجبو 1948 قانكف أنظمة السمطة كالقضاء لسنة إلىيستند   كا 

ثـ  المناطؽ المحيطة بيا، إلى ألؼ دكنـ تضـ البمدة القديمة باإلضافة 170 مساحة تبمغ لعؿ" 
ـ عف 1968 عاـ إعبلنيا في تنفيذ مخططاتيا اإلستيطانية في المدينة مف خبلؿ  اسرائيؿانطمقت
 دكنما مف أراضي شعفاط كالعيسكية 3345مف أراضي القدس الشرقية كمنيا   دكنما3830مصادرة 

كباشرت بإنشاء أكلى  (خمة نكح) دكنما مف أراضي البمدة القديمة 485كجبؿ المشارؼ كلفتا ك
 (التمة الفرنسية) أشككؿ، كمستكطنة جفعات شابيرا مات عمييا كىي مستكطنة راإلسرائيميةالمستكطنات 

ـ قامت 1968كفي نيساف سنة ، 1كلتكسيع الجامعة العبرية كمستشفى ىداسا، كمستكطنة معمكت دفنا
 دكنما مف أراضي قريتي حزما 765 دكنما آخر مف أراضي القدس العربية 881 بمصادرة إسرائيؿ

كفي البمدة القديمة مف القدس ،  دكنما116كبيت حنينا العربيتيف كأقامت عمييا مستكطنة نفي يعقكب 
. 2 إلقامة الييكد فييا

 
 اإلستيطانية الكصؿ بيف القدس الغربية كبيف الحي اإلستيطاني عمى األحياءككاف اليدؼ مف إنشاء  

جبؿ المشارؼ كالمككف مف مستشفى ىداسا كالجامعة العبرية ىذا مف جية كمف جية أخرل ىدفت ىذه 
 إيجاد طكؽ مف المستكطنات تفصؿ بيف القدس العربية جغرافيا كبشريا عف إلى اإلستيطانية األحياء
، 3ـ، كمف الناحية الشمالية السيطرة عمى طريؽ راـ اهلل القدس1967 العربية المحتمة عاـ األراضيبقية 
 عمى شكؿ قبلع بحيث تتحمؿ جدرانيا طمقات المدافع كذات نكافذ صغيرة كعمى األبنية أنشئتكقد 

 كيكمف اليدؼ مف إقامة ىذه المستكطنات في 4ت عسكرية مف االسمنت المسمحاسطكحيا استحكاـ
حككمة ، كقد أقامت ككنيا جدارا أك طكقا عسكريا لحماية مدينة القدس في حاؿ نشكب أم حرب قادمة

مستكطنات في غكش  كبعدىا غكلدا مائير تسعفي تمؾ الفترة حزب العمؿ برئاسة ليفي أشككؿ 
يالك، بيت نكبا، )كمستكطنة كاحدة عمى أراضي القرل العربية المدمرة  عتصيكف كغكر األردف،

 .(المطركف
 

( : 1977-1970)المرحمة الثانية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 146 ص  ،2006 مؤتة جامعة رسالة ماجستير، ، 2000-1967السياسة اإلسرائيمية تجاه مدينة القدس البدكر، بدر سمكر،  1

 .28، ص1991، عماف 1 جغرافيا كسياسيا ترجمة دار الجميؿ، طاإلسرائيمي ايفرؽ، اإلستيطاف ،اليشع 2

 .99 ص ،1992، الممتقى الفكرم العربي 1الكاقع السكاني في مدينة القدس، طأبكعرفة، عبد الرحمف،  3

 .23هبع٤ٔخ، خ٤ش٣خ، هض٤خ اُوذط، ٓشعغ عبثن، ص  4
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مف أراضي مدينة القدس بأمر مكقع  1 دكنما12280ـ بمصادرة 1970 عاـ اإلسرائيميةقامت السمطات  
 تحت بند استمبلؾ لممصمحة العامة بمكجب المادتيف 2 "بنحاس سمبير " اإلسرائيميمف كزير المالية 

 دكنما عمى مجمكعة مف 12280كتـ تكزيع ، ـ1943 لعاـ األراضيالخامسة كالسابعة مف قانكف 
مف % 30 قد نزعت ممكية حكالي اإلسرائيمية كبيذه المصادرات تككف السمطات األخرلالمستكطنات 

 لمستقبؿ اإلسرائيميةـ تطبيقا لمخطة التي كضعتيا السمطات 1970مساحة القدس الشرقية حتى نياية 
 إلىـ 1980القدس التي أعمف بمكجبيا أنو سيتـ مضاعفة عدد الييكد في القدس حتى يصؿ عاـ 

 بإقامة المستكطنات الجديدة حكؿ القدس اإلسرائيميةبعد ذلؾ بدأت السمطات  ييكدمألؼ  900حكالي 
 كمف الجية الجنكبية عمى كجو الخصكص التي استيدفت استكماؿ الطكؽ ،مف الجية الشمالية

كلـ يتـ التركيز ، بحيث يتـ عزؿ المدينة عف بقية أنحاء الضفة الغربية دينة القدسػػكؿ ـػػاإلستيطاني ح
 ) كلـ تنشأ إال مستكطنة ىي األردفكثيران في ىذه المرحمة عمى الجية الشرقية ألنيا مشرفة عمى غكر 

 ـ أصدرت حككمة العمؿ 1977كفي عاـ  ، 3األردف تأمؿ في تسكية مع إسرائيؿألف  (معاليو أدكميـ
اإلستيطاف في مدينة تركز في ىذه الفترة  ، ك4 دكنما مف أراضي قرية أبكديس700أمرا بمصادرة 

 .القدس بإقامة مستكطنات نفي يعقكب، تؿ بيكت الشرقية، جيمك، كرامكت
 

(: 1990-1977 ):المرحمة الثالثة
جاء إلى الحكـ أكثر الحككمات اإلسرائيمية بتغيير ىاـ لمحكـ في إسرائيؿ، حيث ىذه الفترة استيمت 

 ففي ىذه الفترة ،تطرفان بقيادة مناحيـ بيغف، فبدأ برسـ سياسة جديدة خاصة بعد اتفاؽ السبلـ مع مصر
 مستكطنا، كبمغت نسبة الزيادة 13234 مستكطنة، كازداد عدد المستكطنيف إلى 35تمت إقامة 

، كما شيدت القدس في ىذه الفترة أكبر حركة مصادرات لؤلراضي الفمسطينية في المنطقة 241%
 .5الشمالية الشرقية، في حيف استمرت عمميات البناء كزيادة عدد المستكطنيف

 اإلسرائيميـ إثر انتخابات الكنيست 1977 ىذه المرحمة بعد تكلي حككمة الميككد لمسمطة عاـ كقد بدأت
ـ كلـ تتغير السياسة اإلستيطانية في منطقة القدس بتكلي الميككد لمسمطة بؿ قامت 1977أيار 

 . بمختمؼ الكسائؿاألرضباستكماؿ ما بدأتو حككمات العمؿ في مجاؿ اإلستيطاف كاالستيبلء عمى 
 

ـ عندما قامت القكات 1978 أكلى خطكات المصادرة في منطقة القدس مف قبؿ حككمة الميككد ككانت
 الزراعية لقرية عناتا في الشماؿ األراضي دكنما مف 4500 بكضع سياج حكؿ ما مساحتو اإلسرائيمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2808، ص 30/8/1970، 1656اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ سهْ  1

روِذ ٓ٘ظت  (أُذ٣ش اُؼبّ ُِذُٝخ)ّ،  أطِن ػ٤ِٚ ُوت ٣1974ُؼذ ٖٓ أًضش اُضػٔبء اإلعشائ٤٤ِ٤ٖ اُؼب٤ُٖٔ ثبُؾ٤بح اُغ٤بع٤خ ٝاُؾضث٤خ ٝأؽذ أُخزظ٤ٖ ك٢ أُغبٍ االهزظبد١ ٓ٘ز ػبّ  2

 ٝص٣ش اُظ٘بػخ ٝاُزغبسح صْ ٝص٣ش أُب٤ُخ 

 .44، ص1981 د، ٓئعغخ اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ، ث٤ش1ٝ، ط1980-1967اُغؼلش١، ٤ُٝذ، أُغزؼٔشاد اإلعز٤طب٤ٗخ اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ األساض٢ أُؾزِخ  3

4 U.N Generel Assembly, op.cit,A/32/284/27 Oct 1977, p17.  

 .20، ص1986، ٓئعغخ اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ، ٤ٗوٞع٤ب، هجشص 1، ط1984-1977ػب٣ذ، خبُذ، االعزؼٔبس اإلعز٤طب٢ٗ ُِٔ٘بطن اُؼشث٤خ أُؾزِخ خالٍ ػٜذ ا٤ٌُِٞد  5
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 جزءا مف مستكطنة معاليو األراضيالشرقي لمدينة القدس التي أرادت سمطات اإلحتبلؿ جعؿ ىذه 
.  1أدكميـ

 
 بإقامة البنية التحتية ليذه المستكطنة عمى أرض اإلسرائيميةـ شرعت الحككمة 1979كفي سنة  

 األراضي إسرائيؿ دكنـ مف أراضي زراعية كرعكية قرب أبكديس كغالبا ما تصادر  ألؼ15مساحتيا 
.  مستكطنات مدنيةإلى عسكرية ثـ تقـك فيما بعد بتحكيميا ألغراضبدعكل حاجتيا 

 
 دكنـ مف 4400ـ بمصادرة 1980كبمغ أكج المصادرة لحككمة الميككد عندما قامت في آذار سنة  

بسغات "  إلقامة مستكطنة جديدة عمييا تدعى 2أراضي قريتي بيت حنينا كحزما في شماؿ القدس
 دكنما مف أراضي قمنديا كذلؾ لتكسيع 173ـ أصدر كزير المالية بمصادرة 1982، كفي عاـ "زئيؼ

قاده عتاة ، 1986-1981في الفترة شيدت ىذه الفترة تحركان يمينيان  ثـ الصناعية،" عطركت"مستكطنة 
 ،مف مجمكع المستكطنات اليكـ% 31 مستكطنة شكمت 43الميككد ممثميف ببيغف كشامير، فأقيمت 

%. 115 مستكطف بزيادة بمغت 28400كارتفع عدد المستكطنيف إلى 
 

 ائتبلفية مف الحزبيف ات حككـ (1990- 1986) البلحقة مف ىذه المرحمة تشكمت في الفترةكقد 
، %16 مستكطف بزيادة 81200 مستكطنة، كارتفع عدد المستكطنيف إلى 32الكبيريف، كأقيمت 

كبدءان مف عاـ ، ات زئيؼ الشمالية كالجنكبيةجمنطقة القدس إقامة مستكطنات جديدة أىميا بسكشيدت 
كزير البناء كاإلسكاف في حككمة االئتبلؼ، بإحتبللو " ارييؿ شاركف"، بدأت حممة جديدة بقيادة 1987

مبنى عربيان في أحد األحياء اإلسبلمية بالقدس، كتبعتيا خطكات أخرل في القرل كالمدف المحيطة 
 .بالقدس مف جانب المنظمات الييكدية المتطرفة

 

(: 2000-1990 ):المرحمة الرابعة
بدأت ىذه المرحمة مف أكائؿ عقد التسعينات مف القرف العشريف بمكجة ىجرة ييكدية إلى فمسطيف مف  

-1990 م فمسطيف ما بيف عاـإلى حيث بمغ المستكطنكف المياجركف السكفيتيجميكرية اإلتحاد 
 .3مستكطنا 37697  القدس حكاليإلى مستكطنا تكجو منيـ 510635 ـ حكالي 1993

 
 مف 2 دكنما1850 أمرا بمصادرة 1 مكداعيإسحاؽ اإلسرائيميـ أصدر كزير المالية 1991كفي عاـ  

كما  (ىار حكماة)أراضي بيت ساحكر كقرية أـ حمكبا كذلؾ إلقامة مستكطنة جديدة أطمؽ عمييا اسـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 U.N Generel Assembly, op.cit,A/34/631/13 Nov 1979, p23. 

2 U.N Generel Assembly, op.cit,A/35/425/6 Oct 1980, 22 

3  Report on Israeli settlement- vol 4, no.6.  



20 

 دكنما مف أراضي قرية 2024ـ بمصادرة 1992 بالمصادقة رسميا سنة اإلسرائيميةقامت الحككمة 
 المصادرة األراضيشكمت ىذه ، ."ريخس شعفاط"شعفاط كذلؾ إلقامة مستكطنة جديدة أطمؽ عمييا 

 دكنما أم 25402 الرسمية ما مجمكع مساحتو اإلسرائيميةمف القدس الشرقية كحسب اعتراؼ السمطات 
. مف مساحة القدس الكمية% 23.4مف مساحة القدس الشرقية كما نسبتو % 36.1ما يعادؿ ما نسبتو 

  

-1990 )رأس الحككمة اإلسرائيمية الميككدم إسحاؽ شاميرتاشتدت الحركة اإلستيطانية بعد أف 
 الذم كاف يجسد الفكر الصييكني اإلستيطاني، فقد أقيمت سبع مستكطنات، كارتفع عدد (1992

 كحدة سكنية في 9070، تـ بناء 1993-1990كفي الفترة ،  آالؼ مستكطف107المستكطنيف إلى 
مف مجمؿ عدد الكحدات السكنية، % 5.1 كحدة سكنية لمعرب بمبادرة خاصة، تشكؿ 463القدس منيا 
 كحدات سكنية لمعرب، تشكؿ 103 كحدة سكنية، منيا 2720، تـ االنتياء مف بناء 1993كفي سنة 

 .مف مجمكع عدد الكحدات السكنية التي بنيت في تمؾ السنة% 3.8

 
 دخمت حككمتا العمؿ كالميككد في سباؽ محمـك مع الزمف، 1993كبعد التكقيع عمى اتفاؽ أكسمك عاـ 

مف أجؿ استكماؿ الطكؽ اإلستيطاني حكؿ المدينة في إطار ما يسمى مشركع القدس الكبرل، الذم 
بعد اتفاؽ أكسمك مصادرة كاسعة ألراضي داخؿ القدس كحكليا، منيا ، حيث جرت %70نفذ بنسبة 

عشرة آالؼ دكنـ لصالح اإلستيطاف، كنحكثبلثيف ألؼ دكنـ ألغراض عسكرية، كمحميات طبيعية، 
 .تشكؿ احتياطا لبلستيطاف

 
 بالرغـ مف اإلسرائيميةكمف المبلحظ أنو لـ تتغير السياسة الفكرية اإلستيطانية الصييكنية لمحككمة 

استمرت الحككمات اإلسرائيمية العمالية كالميككدية في سياسة ، حيث ـ1993أكسمك عاـ "تكقيع اتفاقية 
صدار األكامر العسكرية القاضية بكضع اليد عمى األراضي  تكسيع اإلستيطاف كفتح الشكارع االلتفافية كا 

 كاستمر التكسع اإلستيطاني في مناطؽ محددة أكثر مف مناطؽ أخرل كذلؾ بغية تنفيذ ،الفمسطينية
 كاستنادا إلى تقارير حركة السبلـ اآلف، فقد ،الرؤية اإلسرائيمية لممرحمة النيائية لمحدكد كالمستكطنات

 ألؼ مستكطف في نياية 145 آالؼ مستكطف إلى 107 مف 1992تزايد عدد المستكطنيف منذ عاـ 
حككمة العمؿ برئاسة بيريز، كما تـ بناء أك استكماؿ بناء عشرة آالؼ كحدة سكنية، كأقيمت ضمف 

 .مفيـك القدس الكبرل أربعة آالؼ كحدة سكنية جديدة
 

                                                                                                                                                    

، ػ٤ٖ ٝص٣شا ُِطبهخ 1983 ػبّ األؽشاسٗذٕ ٣ؾَٔ شٜبدح ٛ٘ذعخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ر٠ُٞ صػبٓخ ؽضة ٍّ ك٢ رَ أث٤ت دسط اُؾوٞم ٝاالهزظبد ك٢ عبٓؼز٢ اُوذط 1926ُٝٝذ ػبّ  1

 .134، ٓشعغ عبثن، صاعشائ٤َ اُغ٤بع٤خ ك٢ األؽضاةٛب٢ٗ ػجذ هللا، : ّ، ٝػ٤ٖ ٝص٣ش دُٝخ ك٢ اُؾٌٞٓخ اُؼبششح، اٗظش 1977ٝاُزخط٤ظ 

 .2479، ص21/4/1991، 3877الجرٌدة الرسمٌة رقم  2
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مف مجمؿ المنطقة، % 8.5، شكمت المنطقة التي بنيت فييا كحدات سكنية لمعرب 1991كفي سنة  
 صادرت 1991في عاـ ك، %9.3 بمغت 1993التي بنيت ضمف حدكد بمدية القدس، كفي عاـ 

 األراضي أصحاب كاعترض حينيا ،غنيـ بحجة المصمحة العامةأبك دكنما في جبؿ 1850 إسرائيؿ
 8000 الخبر عف كجكد مخطط لبناء أما ،الفمسطينيكف، كلكف محكمة العدؿ العميا رفضت التماساتيـ

 في 1994 مرة عاـ ألكؿغنيـ، فقد انفجر بشكؿ عمني أبك مستكطف في جبؿ ألربعيف ألؼكحدة سكنية 
 ككانت ، إباف حككمة رابيف1995مداكالت لجنة المالية في الكنيست، كبدأ التخطيط لممستكطنة عاـ 

أكسمك   مستكطنة كبيرة يتـ تخطيطيا في القدس بعد التكقيع عمى اتفاؽ أكؿ (ىارحكما)جبؿ أبك غنيـ 
 .مع الفمسطينييف

 
كىك يشمؿ " بكابات شاركف"أعمف عف المشركع اإلستيطاني الجديد الذم يحمؿ اسـ  1992 عاـكفي 
 كحدة ما 900 كحدة استيطانية أسفؿ بيت العفيفي، حتى مدرسة المأمكنية الجديدة، كبناء 500بناء 

 كحدة في كقؼ السعديات باتجاه 400بيف شارع كادم الجكز كالمنطقة الصناعية كالشيخ جراح، كبناء 
 جبؿ بدأ بناء مستكطنة، كمحطة الديسي، كبناء مستكطنة عند تقاطع رامات أشككؿ، ككادم الجكز

 حكـ بنياميف نتانياىك كرئيس لمحككمة، كتـ حينيا إباف، 1997 فعميا في شباط (ىار حكما)أبكغنيـ 
كاستمر التكسع اإلستيطاني في القدس باإلضافة إلى سياسات التضييؽ عمى  ، كحدة6500بناء 

، ككاف مجمؿ النشاط "  العمكد راس" ك" جبؿ أبكغنيـ " إقرار بناء مستعمرتي السكاف العرب، حيث تـ 
 165اإلستيطاني في القدس مؤداه رفع عدد السكاف الييكد في الجزء الشرقي مف المدينة إلى أكثر مف 

أحزمة عدة ، مقابؿ العدد نفسو مف الفمسطينييف، ككقعت القدس داخؿ 1995ألؼ مستكطف حتى عاـ 
 ما 1995بمغ عدد سكاف القدس المكحدة نياية  ("إسرائيؿ"معيد القدس ألبحاث )في تقرير ، كاستيطانية
 ألؼ عربي، كبمغت نسبة الييكد 171 ألؼ ييكدم، مقابؿ 431.7 ألؼ نسمة، بينيـ 583.6 مجمكعو

 ، كما استطاعت اسرائيؿ كضع لمعرب% 51.1مقابؿ % 48.9في القدس الشرقية، في الفترة عينيا، 
فقط، مع حذؼ % 14مف مساحة القدس الشرقية، كبقي بيد الفمسطينييف % 74عمى أكثر مف يدىا 

المساحات المرصكدة لمطرؽ االلتفافية، كتمؾ التي تيصنؼ عمى أنيا مساحات خضراء ييحظَّر البناء 
. فكقيا

 
 1 2000 -1967 اإلستيطان في القدس  خصائص 3.6.1

 
كانت قرارات اإلستيطاف كالقكانيف البلزمة  بأنو عمني كرسمي، حيث اإلستيطاف في القدسيكصؼ - 

لذلؾ تصدر بصكرة مسبقة كعمنية كذلؾ عمى خبلؼ الكضع المكجكد في الضفة الغربية، حيث يبلحظ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2006 ٓئرخ عبٓؼخ سعبُخ ٓبعغز٤ش، ، 2000-1967اُغ٤بعخ اإلعشائ٤ِ٤خ رغبٙ ٓذ٣٘خ اُوذط اُجذٝس، ثذس عٔٞس،  1
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 اإلعبلف دكف األرض الكاقع كانت تجرم عمى األمر العممية التي تسعى لفرض اإلجراءاتبأف معظـ 
 .عف اتخاذ قرارات مسبقة بشأنيا

 الدينية، األحزاب إلىالميككد إلى العمؿ مف حزب  اإلستيطاف في القدس عمى األحزابكافة  إجماع- 
 .األخرل بخصكص اإلستيطاف في المناطؽ األطراؼبينما كاف ىناؾ تبايف في مكاقؼ 

كقد بدأ ىذا اإلستيطاف األخرل، عمميات اإلستيطاف في المناطؽ كافة اإلستيطاف في القدس سبؽ - 
  .ـ مباشرة كما زاؿ مستمرا حتى اآلف1967عقب حرب 

الدعاكم االيدكلكجية كالتاريخية بأف الييكد يممككف حقكقان  بالقدس بكضكح جمي باإلستيطافارتكز - 
 كالدفاعية األمنيةتاريخية كدينية في القدس تبرر شرعية اإلستيطاف أكثر مف االعتماد عمى المبررات 

. التي ارتبط بيا بقية اإلستيطاف في مناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة
 كاف عمى شكؿ أحياء  بالكثافة البشرية الكاضحة كالطابع المدني، حيثاإلستيطاف في القدساتصؼ - 

إذ أف مجمكع المستكطنيف في القدس،  الييكدية في باألحياءاتصاؿ مباشر تتمتع ب متكاممة ةسكني
 . في كؿ الضفة الغربيةاألخرلالقدس كحدىا يفكؽ سكاف المستكطنات 

 
 1 في القدس   المستوطنات اإلسرائيمية7.1

 :مستوطنات داخل القدس

.  داخؿ اسكاء البمدة القديمة عمى انقاض حارة الشرؼ ملييكدألحّي ا-  
. بؤر استطيانية  في احياء مختمفة في مدينة القدس - 

:  مستوطنات شمال القدس
 شماؿ القدس  :يعقكب نيفي-  

  شماؿ القدس :دفنا معمكت- 
شماؿ القدس   : (شمكمك رامات )شعفاط ريخس- 

شماؿ القدس   : )ىمفتار جبعات(ك اشككؿ رامات-  
 شماؿ القدس   :)صناعية منطقة( عطركت- 
   شماؿ غرب القدس :رامكت- 
شماؿ غرب القدس   : (متسبية جبعكف)جبعكف حداشاه -
شماؿ غرب القدس   : (جبعكف)جبعات زئيؼ -
 شماؿ غرب القدس  : جبعات ىارادر- 
 شماؿ شرؽ القدس  :العبرية الجامعة منطقة- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2009اُلِغط٤٤٘٤ٖ، اُوذط  ؽوٞم ػٖ ُِذكبع األ٢ِٛ االئزالف 1
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شماؿ شرؽ القدس   : عكمر زئيؼ، بسجات بسجات مستعمرتا- 
 شماؿ شرؽ القدس   :(جفعات شابيرا)الفرنسية  التمة- 
 شرؽ القدسشماؿ  : مستكطنة آدـ- 
 

 مستوطنات جنوب القدس

   القدس غرب جنكب :جيمك- 
 جنكب شرؽ القدس  :الشرقية تمبيكت- 
   القدس غرب جنكب: ىماتكس  جبعات- 

   القدس جنكب : )غنيـأبك جبؿ( مستعمرة- 

 
 مستوطنات شرق القدس

 شرؽ القدس  : (عممكف)عنتكت -  
 شرؽ القدس : (نيئكت أدكميـ)كيدار - 

 شرؽ القدس : ميشكر أدكميـ-  
 شرؽ القدس :معاليو أدكميـ- 
 
 
 
 

  اإلستيطانية لمدينة القدس األحزمة8.1

 
 ضخمة مف بأحزمة المدينة المقدسة إحاطة إلحتبلؿ القدس عمى األكؿ منذ اليـك إسرائيؿحرصت 

المستكطنات كذلؾ مف أجؿ حصارىا كعزليا عف امتدادىا الفمسطيني، في محاكلة لتفتيت الكجكد 
 .1ىا مف السكاف العرب كخػمؽ أغمبيػة ييكدية بداخميائالعربي في المدينة المقدسة كالتخطيط إلخبل

 
 :  ويضماألولالطوق 

 
 البمدة القديمة أسكارالحي الييكدم داخؿ - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في فمسطيف، جكزيؼ الفير، المستكطنات كالحدكد، جفرم ارنسكف، مستقبؿ المستعمراتاإلسرائيمي نظاـ، اإلستيطاف ت،بركا 1
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 :رامات أشككؿ، جفعات ىمفتار، التمة الفرنسية، الجامعة العبرية- 
 بإقامة ىذه األحياء عمى عجؿ مما إسرائيؿ حكؿ القدس، قامت األطكاؽ تعتبر ىذه المستعمرات أكؿ 

.  العالية تغمؽ األفؽ الشمالي لممدينةاألبنيةشكه منظر المدينة، حيث بدأت 
 

  :الطوق الثاني ويضم
 

 1بسجات زئيؼ، بسجات عكمر، النفي يعقكب - 
 شعفاط :الثالثرامك- 
تمبيكت الشرقية، جيمك  -
 

 : الطوق الثالث

 
كىك خارج حدكد البمدية كلكنو ضمف مجاؿ القدس الكبرل، ىدؼ ىذه المخططات بناء السكر الثالث 

حكؿ المدينة كيرتبط مع المنطقة الجنكبية في منطقة غكش عتصيكف، كتشمؿ مستعمرات كفار 
. عتصيكف، ركش تسكريـ، الكف شيفكت، نفي دانياؿ، اليعازر، بيت عيف، افرات، بيتار

 

 

 

 

 
 1967عام بعد  اإلسرائيمي– لصراع العربي التسوية   قرارات األمم المتحدة 9.1

 
 لباقي فمسطيف كالجزء الشرقي مف مدينة القدس، أصدرت 1967 إحتبلليا عاـ إسرائيؿ أكممت أفبعد 

 مف القرارات كالتكصيات التي تتضمف في طياتيا مشاريع التسكية ليذه القضية، العديداألمـ المتحدة 
 إال أف ،كقد بذلت ىذه المنظمة الدكلية الكثير مف الجيكد مف خبلؿ كساطات دكلية بيف أطراؼ النزاع

ىذه الجيكد لـ تحقؽ ما كانت تتكخاه ىذه القرارات مف تسكيات، كلـ تحقؽ االستقرار في المنطقة التي 
 إلى، ذلؾ يرجع بأكممو بؤرة مف التكتر، كالعنؼ تيدد السبلـ العالمي اآلفحتى كما زالت  أصبحت

أبرز القرارات الدكلية التي تضمف  ، كمف 2 الشرعييفاألرض كتجاىمو ألصحاب اإلسرائيمي عنتالت
 :مشاريع التسكية لقضية القدس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 103ص.، قضية القدس كمستقبميا في القرف الحادم كالعشركفأبكجابر، إبراىيـ كآخركف 1

 95القدس بيف مشاريع الحمكؿ السياسية كالقانكف الدكلي، ص ، جاسر عمي، العناني 2
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تقدمت بريطانيا عف طريؽ ، 1967في أعقاب حرب حزيراف   : ( 242) رقم األمنقرار مجمس 

، 1(انظر المبلحؽ ) األمفعرؼ بقرار مجمس  (242) المتحدة بمشركع قراراألمـمندكبيا الدائـ في 
 كمف إسرائيؿكثير مف الغمكض، كعدـ الكضكح، مما جعؿ انو يكتنفو اؿالمبلحظ في ىذا القرار 

 (القدس)يساندىا في متابعة سياستيا باف يككف ىنالؾ تفسيرات شتى كخاصة فيما يتعمؽ بأمر المدينة 
 : كيمكف تمخيص ىذه الممحكظات عمى ىذا القرار

 

 القرار يشمؿ االنسحاب مف الشطر الشرقي مف أف كمصر األردف عربية مثؿ أطراؼلقد رأت - 1
 الغير بالقكة أراضيكاز االستيبلء عمى ج القرار ينص في ديباجتو عمى عدـ أف كال سيما 2مدينة القدس
 اإلجراءات القرار ال يضع مسألة القدس بيف االعتبار كال يذكرىا كال يبطؿ أف أخرل أطراؼفيما ذكرت 
 في الشطر الشرقي مف المدينة إجراءاتيا ىذا الغمكض لتبرير إسرائيؿاستغمت  كقد  بضميا،اإلسرائيمية

 . 3 المحافؿ الدكليةأماـ
 قسميف في القرار حسب المفيـك العربي إلىلقد أحيا القرار مف ناحية عممية فكرة تقسيـ المدينة - 2

 باالنسحاب مف الشطر الشرقي مف المدينة كينسى الشطر الغربي مف المدينة الذم احتمتو إسرائيؿيمـز 
 .1948 عاـ إسرائيؿ

غفاؿ دعكة القرار لبلنسحاب مف الشطر الشرقي القدس إف- 3  الشطر الغربي يكرس فكرة تقسيـ كا 
  :فيةا أم حجو تاريخيو كال ديمكغرإلى الكاقع العسكرم القائـ الذم ال يستند أساسعمى 

 يعطي إلسرائيؿ حؽ شرعي كسيادة عمى الشطر الغربي نتيجة االجتياح العسكرم اإلغفاؿأف ىذا   
 المكاطنيف ثمثي أف في الشطر الغربي مف القدس حيث الثابتة كبيران بالحقكؽ العربية إجحافاكىذا يخمؽ 
 حيان فييا، 15 القدس كانكا يعيشكف في الشطر الغربي مف المدينة مكزعيف عمى أىاليالعرب مف 
 إلى ، 4 المتحدة مبعكثان خاصان األمـمف مساحة الجانب الغربي في القدس كقد عينت % 83كيممككف 
سرائيؿليقـك بجكالت كساطة بيف العرب األكسط الشرؽ   النزاع أطراؼ تسكية سممية بيف إلى لمتكصؿ كا 
 متشددان حياؿ ىذه المدينة كرفضت اإلسرائيميككاف المكقؼ  ،(242)األمف  قرار مجمس أساسعمى 

 جكالت 8 المبعكث الذم لـ تسفر كؿ جكالتو كالتي تقارب ت جكالأثناء مجرد كركد اسـ المدينة إسرائيؿ
 الخطكط الرابع مف إلى لف تنسحب المسمحة قكاتيـ أف في ردىـ اإلسرائيميكفعف أم نتائج تذكر، كأكد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197ص ، 1993، بيركت، 1974 – 1947 األكؿ 3مجمد جاإلسرائيمي،  المتحدة بشأف فمسطيف كالعراؾ العربي قرارات األمـمؤسسة الدراسات الفمسطينية  1

  .11القدس عمى الساحتيف العربية كالدكلية، مجمة شؤكف عربية، ص ، محمدالفرا،  2

 .82ص . سابؽاؿمرجع اؿ 3

ُزوش٣ت ٝعٜبد اُ٘ظش، اٗظش ا٠ُ األٝعظ  عٞالد ك٢ ٓ٘طوخ اُششم 8، هبّ ٓب ٣وبسة اُغٞك٤ز٢ًٝبٕ عل٤ش ُِغ٣ٞذ ك٢ اإلرؾبد  (عٞٗبس ٣بس٣٘ظ/ ؿٞٗبس ٣بس٣٘ؾ )أُجؼٞس اُذ٢ُٝ  4

 .٤ِ٣ٝ66بّ ًٞاٗذ، ٓشعغ عبثن، ص 
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المجمس تبنى قرار  ، عمما بأف 1حزيراف كاف الحؿ يكمف في المفاكضات المباشرة دكف شركط مسبقة
 األصكات  بإجماع 1382 في جمستو رقـ 242

 

 ليبيف بعض الغمكض الذم أحاط 1968 أيار 21  فيصدر ىذا القرار : 252 األمنقرار مجمس 
 حياؿ قضية مدينة القدس، كاصمت إسرائيؿ أعماؿ التيكيد كطمس اليكية في مدينة القدس 242بالقرار 

 كقد كاففقررت الحككمة األردنية أماـ ىذا الكضع إثارة ىذه القضية أماـ مجمس األمف الدكلي، 
 242 في القدس يعطي لمقرار اإلسرائيمية مناقشات المجمس لمممارسات أثناء اإلسرائيميالمندكب 

 ، قرار المجمس ال يشمؿ القدسأفيذكر ما يفيـ منو أك تفسيرات مختمفة كيستغؿ الغمكض في القرار 
 حيث قرر المجمس ىذا القرار 1968 أيار 21 في األمف مجمس عمى األردنيتـ عرض المشركع 

انظر )  الكاليات المتحدة ككندا عف التصكيت كلـ يصكت احد ضد القرارتكامتنع 2 صكتان 13بأغمبية 
. (المبلحؽ

  
 اتخذتيا المتعمؽ بالتدابير التي 1969 تمكز 3قرار بتاريخ صدر ىذا  :267قرار مجمس األمن رقم 

لقد صكت المجمس عمى ىذا  ،1485، كذلؾ في جمسة المجمس رقـ  3إسرائيؿ لتغيير كضع القدس
  .(انظر المبلحؽ)  القرار باإلجماع بما في ذلؾ الكاليات المتحدة األمريكية

 
 أيمكؿ 15مجمس األمف الدكلي بتاريخ صدر ىذا القرار مف  :(271)قرار مجمس األمن الدولي رقم 

ادعت إسرائيؿ أف ىذا الشاب ، إال أف إسرائيؿ األقصى ككضع القدسسجد تعمؽ بالحريؽ بالـكم 1969
دنيس  ) كيدعى ىذا الشخص 4اإلسرائيمي الذم نفذ الحريؽ ىك إنساف معتكه كقامت بإطبلؽ سراحو

كقد أيد القرار المكقؼ العربي الداعي إلى انسحاب القكات اإلسرائيمية مف مدينة القدس ،  (مايكؿ
.  كما دعا إسرائيؿ إلى كقؼ إجراءاتيا لتغيير كضع القدس242باعتبارىا أراضي محتمة يشمميا قرار 

عاد مجمس األمف كأكد مرة أخرل عمى قراراتو السابقة مستنكران  :(289)قرار مجمس األمن الدولي رقم 
 صكتان كامتناع 14 كالذم أصدره بأغمبية 289إصرار إسرائيؿ عمى استمرار ارتجاليا كذلؾ في القرار 

.  5 1971 أيمكؿ 25 عقدىا في الجمسة التيصكت كاحد كىك سكريا كعدـ معارضة احد في 
 

  1 قبل أوسموالقدس في مشروعات التسوية اإلسرائيمية 10.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99عبعش ػ٢ِ، اُوذط ث٤ٖ ٓشبس٣غ اُؾٍِٞ ٝاُغ٤بعخ، ٝاُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ، ص اُؼ٘ب٢ٗ،  1

 اإلعشائ٢ِ٤، ٓظذس عبثن أُزؾذح ثشؤٕ كِغط٤ٖ ٝاُؼشاى اُؼشث٢ هشاساد األْٓٓئعغخ اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ  2

 أُظذس اُغبثن  3

  182محمد، قضية القدس، مرجع سابؽ، ص الفرا،  4

 205مرجع سابؽ ص فمسطيف، قرارات األمـ المتحدة بشأف  5
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اإلسرائيمييف، كافة مشركعات التسكية التي طرحت مف جانب في بكضكح  مركزية القدسلقد بدت 

 :كحسب الممخص التالي
 
ككاف أكؿ مشركع يطرح أفكارا حكؿ منح الكياف الفمسطيني في  : (1967)مشروع بن جوريون 

األراضي العربية المحتمة حكما ذاتيا، يديركف حياتيـ في إطاره، إذ انو كاف قد طرح بعد أف كضعت 
كقد أخرج بف جكريكف القدس مف المشركع مقترحا ضميا إلى ..  أك زارىا بأسبكعيف فقط1967حرب 
 .(دكلة إسرائيمية)حدكد

 

بعد شير كاحد  (اإلسرائيمية كزير الخارجية) كىك المشركع الذم طرحو آلكف : (1967)مشروع آلون
 كقد استند فيو إلى أفكار بف جكريكف، غير أف ، ككاف يتعمؽ بسيناء كالجكالف1967مف حرب يكنيك، 

 المشركع بشيرة كاسعة رغـ انو لـ يناقش حظي كقد ،مشركع آلكف كاف أكثر تفصيبل كتحديدا ككضكحا
العمؿ عمى إقامة )  كفيما يتعمؽ بالقدس، فقد تضمف المشركع بندان مؤداه، حككمي أك حزبيإطارفي 

سكاف سريعيف لمحي ىكد في شرقي القدس ضكاح بمدية مأىكلة بالسكاف الي عبلكة عمى إعادة تعمير كا 
عمميا، خبلؿ السنكات التالية،  إسرائيؿ  كىك األمر الذم ترجمتو،(الييكدم بالبمدة القديمة مف القدس

 .إلى الدرجة التي أصبحت فييا المدينة محاطة بالمستكطنات الييكدية
كىك المشركع الذم طرحو أيباف أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،  : (1968)مشروع أبا أيبان

تحقيؽ سبلـ في الشرؽ ): مف أجؿ1968كيتألؼ مف تسع نقاط، كقد طرح في التاسع مف أكتكبر
 مف خبلؿ مؤتمر لدكؿ الشرؽ األك سط، خبلؿ خمس سنكات ،األكسط عمى أساس إنشاء حدكد آمنة

إف ): أما البند الخاص بالقدس، فقد تناكلو المشركع عمى الشكؿ التالي،(كاالعتراؼ بسيادة دكؿ المنطقة
 .(إسرائيؿ مستعدة لمناقشة التكصؿ إلى اتفاقيات  مع ىؤالء الذيف يعنييـ أمر القدس

 
كىك مشركع طرح في األصؿ ردان عمى مقترحات الرئيس المصرم  : (1971)مشروع جولدا مائير

 رفضت فيو 1971 مارس 12المندنية في  (التايمز) السابؽ، أنكر السادات، عبر مقابمة نشرتيا صحيفة
مف أجؿ تسكية الصراع كتناكلت القدس في  (إسرائيؿ)مائير مقترحات الرئيس السادات، كحددت مطالب

 .(تبقى القدس مكحدة، كجزءا ال يتجزأ مف إسرائيؿ):بند خاص، جاء فيو

                                                                                                                                                    

:  ، انظرفي مشركعات التسكية اإلسرائيمية... القدس: لمشركعات اإلسرائيمية القدس أك ف اليف، ا 1

http://www.al-qudsonline.com/show_article.asp?topic_id=1079&mcat=21&scat=0&sscat=0&lang=0 
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كنشرت جريدة عاؿ  (مباـ)كىك المشركع الذم طرحو حزب : (1972)مشروع مبام لمسالم
 الفقرات األساسية مف 1972 أغسطس 17 ك10في عددييا الصادريف في  (اإلسرائيمية)ىمشمار

 ديسمبر 27السادس الذم انعقد الحقا، في  (الحزب)المشركع، الذم أقرتو المجنة التحضيرية لمؤتمر
 )إف القدس المكحدة ىي عاصمة دكلة إسرائيؿ): كقد تضمف المشركع بندا عف القدس، جاء فيو1972

 
إف ىناؾ (1972 سبتمبر 8في )كقد ذكر مف خبللو بف جكريكف : (1972)مشروع بن جوريون

 كقد اقترح ،كالبمداف العربية، في غضكف خمس سنكات (إسرائيؿ)احتماال نظريا لتكقيع معاىدة سبلـ بيف
إسرائيؿ جميع األراضي ما عدا القدس كالجكالف  (لمعرب)مف الصكاب أف تعيد ليـ):بف جكريكف انو

 .كالمناطؽ التي أنشئت فييا مستكطنات، بما في ذلؾ المستكطنات في الضفة الغربية
 

 (الفيجارك)  كقد طرح مف خبلؿ مقابمة صحفية أجرتيا مع داياف صحيفة :(1972)مشروع دايان
في اإلمكاف الكصكؿ إلى تسكية حكؿ القدس تمنح معو ) :كقد تضمف طرح داياف إف (الفرنسية)

 .(األماكف المقدسة كضعا خاصا، كلكف المدينة يجب أف تظؿ مكحدة، مف الناحيتيف السياسية كالقانكنية
 

كىي الكثيقة التي شكمت أساس برنامج حزب العمؿ في انتخابات الكنيست  : (1973)وثيقة جاليمي
استمرار اإلسكاف : القدس كضكاحييا):كجاء فييا، فيما يتعمؽ بالقدس. 1973التي جرت في ديسمبر 

كيبذؿ جيد في سبيؿ . كالتنمية الصناعية في العاصمة كضكاحييا، لتثبيت األقداـ فيما كراء مجاليا
تحقيؽ ىذا اليدؼ لشراء أراض كتستغؿ أراضي الدكلة في نطاؽ المنطقة الكاقعة شرؽ القدس 

 .(كجنكبيا
 

 كتضمف خطكطا ،1976 يكنيو 12كىك المشركع الذم أقره الحزب في  : (1976)مشروع حزب مبام
إف القدس ):كجاء في تمؾ القرارات عف القدس ما يمي. أساسية لمتسكية السممية مع الدكؿ العربية

 كستضمف اتفاقيات السبلـ الحقكؽ الخاصة لؤلماكف المقدسة ،"إسرائيؿ"المكحدة ىي عاصمة لدكلة 
 .(لئلسبلـ كالمسيحية

 
كىك المشركع الذم طرحو فراف، أحد الزعماء البارزيف في حزب مباـ  : (1976)مشروع يعقوب فران

كيتـ سّف قانكف القدس، ".. إسرائيؿ"تعتبر القدس المكحدة عاصمة ):كيتعمؽ أساسا بالقدس، كجاء فيو
  (حيث تحدد فيو المكانة الخاصة لمقدس" إسرائيؿ"كجزء مف القكانيف األساسية لدكلة 

 



29 

كىك المشركع المطركح مف جانب رئيس قسـ اإلستيطاف في الككالة  : (1976)مشروع رعنان فايتس
تتككف ): كجاء فيو1976في السابع مف أكتكبر،  (عاؿ ىمشمار) كنشرتو صحيفة،1963الييكدية منذ 

 كمقرا لمحككمة ،الدكلة مف ثمانية ألكية، كستككف عاصمتيا القدس، التي سكؼ تشكؿ لكاء قائما بذاتو
 .المركزية

 
كطرحو مناحيـ بيجيف مف خبلؿ خطاب ألقاه في الكنيست يـك  : (1977)(الحكم الذاتي)مشروع بيجين

 كتضمف مشركعا عبارة عف مجمكعة مف األسس لتحقيؽ تسكية سممية مع العرب، 1977 ديسمبر 28
فيما يتعمؽ بإدارة األماكف المقدسة لمديانات الثبلث في القدس، يصدر ):كتناكؿ المشركع القدس كما يمي

. كيقدـ اقتراح خاص يضمف حرية كصكؿ أبناء جميع الديانات إلى األماكف المقدسة الخاصة بيـ
 

كأحد زعماء حزب العمؿ،  (اإلسرائيمي)كقاـ بطرحو كزير المكاصبلت : (1988)مشروع يعقوبي
 كقد تناكؿ يعقكبي القدس ببند 1988الداعيف إلى تسكية القضية الفمسطينية في منتصؼ ديسمبر 

لف تككف القدس مكضكعا لمحكار مع الفمسطينييف، كسيتـ بحث أية ترتيبات ممكنة، ):خاص، جاء فيو
 (تستيدؼ مراعاة الحساسيات الدينية لمعرب في القدس، كلكف في كقت متأخر

 
مؤتمر )كىك المشركع الذم طرحو بيريز في خطابو الذم ألقاه أماـ : (1989)مشروع شيمون بيريز

البنكد الجكىرية ( ىآرتس)كنشرت صحيفة(1989 مارس 22)"إسرائيؿ"شامير لمتضامف الييكدم مع 
أم إقامة ثبلثة كيانات مرتبطة بإتحاد أك  (الحؿ عمى نمط بنيمككس)لممشركع، كالتي تتمحكر حكؿ

كاألردف كالفمسطينييف، كحكؿ مكضكع القدس، أكد بيريز  (إسرائيؿ)حمؼ فيدرالي إلى أك ككنفيدرالي بيف
( القدس ستبقى مكحدة كعاصمة إلسرائيؿ):في مشركعو عمى إف

 
األسبؽ يـك  (اإلسرائيمي)كىك المشركع المقدـ رسميا مف شاركف كزير الدفاع(: 1989)شارونمشروع 

يجب أف نكضح إف القدس  : كجاء فيو حكؿ القدس، بيدؼ كقؼ كتصفية االنتفاضة1989مارس،  29
ستبقى مكحدة، دكف أم مكاف لآلخريف فييا، كفي أم تسكية يتـ التكصؿ إلييا، فإف األمف سيبقى 

. كالعمؿ كالجيش كالشيف بيت سيككف ليما مطمؽ الحرية في الحركة ،بأيدم إسرائيؿ
 

إسحاؽ ائيمية برئاسة اإلسر كىي المبادرة التي أقرتيا الحككمة :(1989) اإلسرائيمية السالم مبادرة
 بخصكص إنياء حالة الحرب مع الدكؿ العربية كالحؿ لعرب الضفة الغربية 1989 مايك14شامير في 

 كيكفي أف نقتطع مف خطاب ،كقطاع غزة كالسبلـ مع األردف، كلكنيا لـ تتطرؽ إلى القدس نيائيا
طرح بعض ) :شامير أماـ المجنة المركزية لميككد، في جمسة خصصت لمناقشة المبادرة الفقرة التالية
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 إف القدس ليست ، فقط طرحكا، مثبل، مكضكع القدس،األعضاء نقاطا مختمفة، تتعمؽ بمبادرة السبلـ
 .(جزءا مف المبادرة، القدس عاصمة شعبنا األبدية كعاصمة دكلتنا األبدية
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  تيويد القـدس 1. 2
 

لقد كانت عمميات التيكيد مستمرة بالرغـ مف تناكب الحككمات اإلسرائيمية كتغيرىا، كقد سارت كفؽ 
إستراتيجية شاممة محددة األىداؼ كالكسائؿ، كتقكـ عممية التيكيد عمى أسس عنصرية تعمؿ لصالح 

الييكد عمى حساب سكاف القدس العرب مف خبلؿ إدخاؿ تغييرات جكىرية عمى التركيب الثقافي 
كالحضارم في القدس، كيبلحظ بأف مخططات التيكيد كانت في كثير مف الحاالت تسبؽ اإلجراءات 

.  الكاقعية كفي بعض األحياف الحقة ليا في انسجاـ كاضح دكف تضارب
 

كتمتد عممية التيكيد لتشمؿ مدينة القدس بكامميا شرقا كغربا كضكاحييا كقراىا سكاء ما احتؿ سنة 
التاريخية الحديثة كالراىنة، فإف  األحداث فيك كالتي تمثؿ منطقة القدس بكامميا، 1967 أك 1948

ىي الدكلة الكحيدة في العالـ التي قامت بالقكة كباستيراد البشر مف كؿ مكاف كاستيطانيـ بعد إسرائيؿ 
  استبلب األرض مف أصحابيا الشرعييف
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 الذم خصص لمدكلة 1947 لعاـ 181رغـ أف األمـ المتحدة قد أقرت تقسيـ فمسطيف كفؽ القرار ك
مف مساحة أرض فمسطيف التاريخية مرتبطان  % 56,47 ميبلن مربعان بنسبة 5893العبرية مساحة بحدكد 

ببقاء كؿ الفمسطينييف حيث ىـ عمى أرض كطنيـ، فضبلن عف إقامة الدكلة العربية الفمسطينية عمى 
مف فمسطيف التاريخية، مع جيب دكلي  % 42,88 ميبلن مربعان بنسبة 4476األجزاء الباقية بكاقع 

مف أرض فمسطيف، إال أف الدكلة العبرية  % 0,65 ميبلن مربعان بنسبة 68صغير في القدس مساحتو 
تجاكزت القرار الدكلي بالرغـ مف اإلجحاؼ الكبير الذم ألحقو بالفمسطينييف كتمددت عمى أجزاء 

  1967.1إضافية مف أرض فمسطيف كصكالن إلى إحتبلليا الكامؿ عاـ 
 

 تيويد القدس الصييونية لالمبررات االدعاءات و1.1.2
  

ستخدمت الحركة  فقد ا2 فمسطيفإلىعكاطؼ الييكد كخاصة المتدينيف منيـ لميجرة ىمـ كحذ  أجؿ شمف
قناعي لدعـ المشركع الصييكني في  الصييكنية منذ البداية مكانة القدس الدينية كأساس ايدكلكجي كا 

 جزءا مف القياـ بالكاجب الديني، فالييكدم كما يقكؿ بف  اإلستيطاف في فمسطيففمسطيف، كاعتبرت
كقد استندت ىذه المزاعـ عمى مبررات "  أرض الميعاد إلى باليجرة إالال تكتمؿ ييكديتو " غكريكف 

 شعب اهلل ألنيـ عميو السبلـ كخمفائو إلبراىيـدينية تقكؿ بأف اهلل سبحانو كتعالى أعطى أرض كنعاف 
ثاال ألمر اليي، كلذلؾ ت أرض الميعاد اـإلىالمختار، كانطبلقا مف ذلؾ آمف الييكد بحقيـ بالعكدة 

 .إسرائيؿكتعني الصعكد لمسماء مف خبلؿ العكدة ألرض  3(عالياه)يطمؽ الييكد عمى اليجرة 
ككذلؾ لبلعتماد عمى مبررات تاريخية تدعي بأحقية الييكد في استعادة القدس عاصمة ليـ باعتبار  

أنيا كانت العاصمة القديمة لمممكة داككد كسميماف، كأنيا تضـ المعبد الييكدم المقدس، لذلؾ برركا 
  4 باعتبارىـ غرباءاألصمييفألنفسيـ طرد سكاف الببلد 

 
 عمى حساب القدس كالمناطؽ اإلسرائيمي لتبرير التكسع ةالديمكغرافيكما تستخدـ المبررات االقتصادية ك

المجاكرة ليا الستغبلؿ مكارد المياه كالتكسع اإلستيطاني لحؿ مشاكؿ التركيز الييكدم في الجزء الغربي 
 .مف القدس

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2010، ًبٕٗٞ صب٢ٗ اُغ٤ذ ٓظطل٢ أؽٔذ أثٞاُخ٤ش.د، "ط ٝاألْٓ أُزؾذح سإ٣خ هب٤ٗٞٗخ.2010أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُِزٞص٤ن ٝأُؼِٞٓبد 1

 .78، ص1968، بٌروت األبحاثٌومٌات هرتزل، مركز  2

 

3 David Ben Gurion Kebirth and Desting of Israel, Philosphical Library, New york, 1954, p42. 

 .67، ص1997، داس اُـذ، اُوبٛشح اإلعشائ٤ِ٤خ أُئعغخ ُِغ٤بعخ األعبط٤شسٝع٤ٚ، عبسٝد١،  4
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 كالرغبة تحصيف القدس مف أية ىجمات عربية محتممة مف خبلؿ عمؿ األمنيكأخيرا استخداـ العامؿ  
 كعزؿ القدس عف بقية مناطؽ اإلستراتيجيةأسكار مع المستكطنات المحصنة حكليا في المناطؽ 

مكانية اإلسرائيميةالضفة الغربية التي يمكف أف تككف مجاال لممفاكضات العربية   أنكاع مف قياـ كا 
 .1السيادة الفمسطينية في ىذه المناطؽ

 
 تتركز حكؿ مطالب الجانب الييكدم، كتيمؿ القرارات الشرعية األخرل كىنا يبلحظ بأف االسانيد 

 .2 العربي في أرضو كالعكدة إلييا كحقو في تقرير مصيرهاإلنسافالدكلية التي تقر بحؽ 
 

 القدس   اإلجراءات اإلسرائيمية لتيويدمجمل  2.1.2
 

سرائيؿ تتخذ الكثير مف اإلجراءات كالبرامج القدس الشرقيةمنذ االستيبلء عمى   ،عمى جميع األصعدة كا 
 عف تكسيع حدكد بمدية القدس أعمف أف فمنذ ، لبمكغ ىذا اليدؼاتكالتكتيؾات االستراتيجيكتضع 

 كطبقان لمسياسة اإلسرائيمية اليادفة لمسيطرة عمى اكبر مساحة ممكنة 1967 حزيراف 28كتكحيدىا في 
 جراءاتإسرائيؿ كتقكـ بالكثير مف اإل فقد قامت ،مف األرض مع أقؿ ما يمكف مف السكاف العرب

 : أىمياتمخص الباحثة
عبلف تكحيدىا كجعميا عاصمة لدكلتيـ تحديان اإلرادةضـ القدس إداريان كسياسيان ضد -   الدكلية كا 

 .التفاقية جنيؼ كحقكؽ اإلنساف كالقرارات الدكلية
نشا كمصادرة  المكثؼ اإلستيطاف-  المستكطنات كاألحياء الجديدة عمى األراضي ءاألراضي، كا 

 .المصادرة
  ككسيمة لطرد المزيد مف السكاف العرباإلرىاباستعماؿ - 
لغاء إقامتيـ في المدينة تيجير الفمسطينييف كسحب اليكيات منو-  .، كا 
 ( كما تـ تكضيحو سابقاقانكف التنظيـ كالتخطيطمثؿ ) كاألكامر كالتعميمات إصدار القكانيف- 
 .ىدـ العقارات ككسيمة لطرد المزيد مف العرب مف أىؿ المدينة بحجة عدـ الترخيص- 
المنتخب كمصادرة سجبلتيـ كأمبلكيـ المنقكلة  (المجمس البمدم العربي)حؿ مجمس األمانة لمقدس - 

 .كغير المنقكلة كدمجو مع بمدية القدس المحتمة
غبلؽ المحاكـ النظامية األردنية-   .إلغاء القكانيف األردنية كاستبداليا بالتشريعات كالقكانيف اإلسرائيمية كا 
 .يةكـ اإلسرائيؿامحاؿتجميد تنفيذ أحكاـ المحاكـ في القدس الشرقية كالضغط عمى السكاف لمراجعة - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1995، سث٤غ23، ٓغِذ 1، ػذداألعبع٤خ، ٓغِخ اُؼِّٞ اإلعشائ٢ِ٤، اإلعز٤طبٕ ٝاُظشاع اُؼشث٢ ثشًبد، ٗظبّ 1

 .1982 المتحدة، األمم المتعلقة بقضٌة فلسطٌن، منشورات ةالرئٌس المتحدة األمم توماس مالٌسون، تحلٌل قرارات 1995 المتحدة، عمان األممالقدس فً قرارات ، منشورات اللجنة الملكٌة لشؤون القدس 2
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 دكنـ مما تبؽ مف األراضي العربية في القدس كما حكليا في ألؼ 142مصادرة كنزع ممكية حكالي - 
 .القرل المجاكرة

غبلؽ 595مصادرة عقارات أربعة أحياء عربية داخؿ السكر كتضـ -   مخزنان تجاريان 437 شقة كا 
 األمبلؾ العربية المصادرة في أعقاب حرب إلى طالبة باإلضافة 300كمدرسة بنات كانت تضـ 

 .مف أمبلؾ العرب آنذاؾ% 80 كالتي تشكؿ 1948
جبلء حكالي 720ىدـ -   آالؼ 6 عقاران عربيان داخؿ أسكار المدينة كحكليا بما فييا مدرسة كجامعيف كا 

 .مف السكاف العرب
حراؽ المسجد األقصى كعمى العديد مف الكنائس كاألديرة كضغكط -  االعتداء عمى المقدسات كا 

 .متكاصمة عمى رجاؿ الديف المسيحييف لمتنازؿ عف أمبلؾ الكنائس
. أمبلكيـ حؽ العكدة كمصادرة 1967 حرب أثناءمنع جميع العرب الغائبيف - 
زالةطمس المعالـ العربية -  .  العربية القائمةاألحياء كبيرة مف أجزاء كا 
 .إغبلؽ مراكز الخدمات الطبية الحككمية- 
خضاع الجمعيات العربية القائمة منيا مع -  إغبلؽ مكتب خدمات الشؤكف اإلجتماعية بالقدس كا 

 .معاىدىا التعميمية كمستشفياتيا كعياداتيا إلشراؼ مكتب الخدمات اإلسرائيمية
إقرار مشركع تنظيـ لممدينة كضكاحييا يستيدؼ إزالة أجزاء كبيرة مف األحياء العربية القائمة تدريجيان - 

خبلء المزيد مف أىميا  .كا 
داريان فقط بؿ أفتيكيد االقتصاد العربي في القدس حيث -   سمطات اإلحتبلؿ لـ تعزؿ القدس سياسيان كا 

ذابتو تدريجيان في إلىقامت أيضان بسمسمة مف إجراءات أخرل تيدؼ   تصفية االقتصاد العربي كا 
 إغبلقيا البنكؾ كمصادرة أمكاليا كقامت بمنع إدخاؿ أم إنتاج إلىاالقتصاد اإلسرائيمي باإلضافة 

 أسكاؽ القدس في إلىزراعي أك صناعي أك أم سمعة مف القرل كالمدف العربية مف الضفة الغربية 
الكقت نفسو تسمح بدخكؿ جميع البضائع كالمنتجات اإلسرائيمية بسيكلة كفتح أبكاب التعامؿ التجارم 

 .اإلجبارم بيف التجار العرب كاإلسرائيمييف كحرماف المنتج العربي مف األسكاؽ المجاكرة
 .( الحقا أكثرسنتعرض ليذا المكضكع بتفصيؿ)في القدس تيكيد التعميـ العربي - 
تيكيد اإلنساف العربي فقد أصدرت سمطات اإلحتبلؿ قانكف جديد طبؽ عمى فمسطينيي القدس أسمتو - 
 تيكيد السكاف العرب مف إلىيسعى ىذا القانكف  (1968قانكف التنظيمات القانكنية كاإلدارية لسنة )

  كيضـ ىذا القانكف مكاد بشأف األمبلؾ ، النشاط في المدينةأك جو حرؼ في مختمؼ كأصحابمينييف 
كرثتيـ مف الييكد كالذيف أكؿالييكدية القائمة في القسـ الشرقي مف المدينة تسمح بعكدتيا ألصحابيا 

كانكا يقيمكف في القسـ الشرقي بينما ال يسمح ىذا القانكف لمعرب المقيميف في القسـ العربي مف 
  .1948استعادة أمبلكيـ مف القسـ الذم احتؿ عاـ 
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ير أسماء الشكارع كالطرؽ كالساحات العامة باستبداليا بأخرل ييكدية كجزء مف خطة تيكيد متغ-  
زالة المعالـ كالحضارة العربية  . منياالمدينة كا 

 بمدية اإلحتبلؿ  إلى القدس فييا أمانة أسيـضغكط متتالية عمى شركة الكيرباء كنقؿ ممكية - 
 كميندسيف كمعمميف كأطباء المكاطنيف كخاصة البارزيف منيـ مف رجاؿ الديف كرؤساء بمدية إبعاد -

 .إناثاكمزارعيف ذككرا ك
 .إسرائيمية شبكة إلىكنقميا   القدس العربية،ألمانة التي كانت تابعة قفؾ مكلدات كمفخمات الميا -
 .إلييا كمنع عكدة العرب قفتح باب اليجرة الييكدية لمقدس عمى مصراعي -
 .%84 كالعقارات كالتي شكمت لؤلراضي اإلسرائيميارتفاع نسبة التممؾ  -
 . لمقدس الشرقيةاإلسرائيميةنقؿ بعض الكزارات - 
 كالمقيميف خارج حدكد بمدية القدس اإلسرائيميةاعتبار السكاف العرب في القدس الحامميف لميكية  -

 .مف السكاف العرب في القدس% 20ة كبذلؾ يمكف التخمص مف حكالي ففاقديف لحؽ المكاط
 إلىمف العكدة  – أك األجنبيةكالذيف يعممكف في الببلد العربية – منع العرب الحامميف ليكية القدس  -

 . مكاطنتيـاآلالؼالقدس كبذلؾ سيفقد 
في عدد المكاطنيف العرب إسرائيؿ  العربية مف حدكد بمدية القدس كبذلؾ تتحكـ األحياء بعض إخراج -

في القدس فيما لكحدث استفتاء دكلي عمى مصير المدينة مستقببل ركعي في رسـ الحدكد السيطرة عمى 
.  عمى اكبر مساحة ممكنة كاقؿ عدد مف السكافءكاالستيبلالمداخؿ الرئيسية 

 كثير مف البيكت العربية في القدس مما اسقط إلى اإلحصاء السكاف لـ تصؿ لجاف إحصاءعند - 
 .تسجيميـ في عداد سكاف القدس

 إخبلء في حارة المغاربة كاالستيبلء عمى المحكمة الشرعية ككذلؾ اإلسبلمية اآلثارىدـ عمارات -
 .كثير مف المساكف الكائنة بجكار السكار بحجـ خطكرة حالتيا كبسبب عمميات الحفر

 . ميرجاناتيـ كصمكاتيـفيو حائط البراؽ الشريؼ حيث تقاـ أماـ اإلسرائيمية الساحة إقامة- 
م في السابؽ أيضا ؼسمطات اإلحتبلؿ جيدان  تأؿي  حيث لـ 10/8/2001في بيت الشرؽ اغبلؽ -  

 بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف يشترط 1993 اتفاقية أكسمك عاـ أف بالرغـ مف ق إغبلؽتمحاكال
 .المحافظة عمى كضع المؤسسات الفمسطينية في شرؽ القدس

.  مما ييدد اإلمكاف العربية األثرية كالمقدساتالحفريات األثرية في القدس العربيةتنفيذ  -
منع تطكير كصيانة الحـر القدسي الشريؼ كمنع دخكؿ المكاد البلزمة لذلؾ  - 
قامة األطكاؽ كاألحزمة -  إقامة الجدار العنصرم العازؿ لفصؿ القدس عف محيطيا الفمسطيني، كا 

. (سيتـ التعرض ليذا المكضكع الحقا)اإلستيطانية 
 مزيد مف األراضي  يستيدؼ ضـ حسب الرؤية اإلسرائيمية كالذمكبرلاؿقدس اؿ مشركع إعبلف- 

. العربية كاستكماؿ حصار كتيكيد القدس
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خالء السكان العرب  مصادرة األراضي 3.1.2  وا 

 
مباشرة بعد اإلحتبلؿ بعمميات تيجير لممكاطنيف العرب مف خبلؿ تدمير كمسح بعض إسرائيؿ قامت 

 إعمار الحي الييكدم، كقد حيث تـ تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ شركةاألحياء كحي المغاربة كحي الشرفة، 
 أساليب الترغيب كالترىيب، التي بإتباعأخذت ىذه الشركة عمى عاتقيا عممية تيجير السكاف العرب 

كصمت إلى حد ضرب أساسات المباني كتصديع جدرانيا، كبالتنسيؽ مع بمدية القدس الييكدية، كقامت 
، كبالرغـ مف "السبلمة العامة"البمدية بتكجيو إنذارات رسمية إلى السكاف العرب بإخبلء مساكنيـ بحجة 

الكثير عمى إخبلء ىذه المساكف، – كبالقكة – رفض السكاف العرب إخبلء مساكنيـ فقد أجبرت البمدية 
التي أعيد تصميحيا فيما بعد، كسكنت مف قبؿ سكاف ييكد، كلـ يسمح لممكاطنيف العرب بالرجكع إلى 

بمصادرة ” اإلسرائيمية“مف جية أخرل قامت السمطات ،  المساكف التي ترككىا أك حتى شراءىا ثانية
أراضي المكاطنيف العرب في مناطؽ كاد الجكز كالعيزرية، إلقامة مساكف بحجة تطكير المناطؽ 

 .  1السكنية العربية
 

ْف كانت قد تجّنبت في البداية كقد  تنكعت األساليب التي اتّبعتيا إسرائيؿ في مصادرتيا لؤلراضي كا 
: العالمية، كمف ىذه االساليبالمساس بأمبلؾ المؤسسات الدينية لمتخفيؼ مف كطأة ردكد الفعؿ 

الخرائط ، اعداد  األراضي ألغراض عسكرية كأمنية، مصادرةأراضي الغائبيفاالكامر العسكرية الدارة 
بأساليب ، كعمميات شراء االراضي لؤلحياء الييكدية كتتيح التكسع البناء العربي التي تخنؽ الييكمية

المتْيف تحّرماف عمى دكلة  (جنيؼ)ك (الىام)مناىضة لركح اتفاقيتْي  التي تعتبر الغش كالتزييؼ
. اإلحتبلؿ السيطرة كحيازة ممكية األراضي إال في حدكد ضّيقة ال تشمؿ ىذه الحالة

 
المنازل والمباني سياسة ىدم  4.1.2 
 
 عربية داخؿ السكر ألمبلؾ بسمسة مف أعماؿ اليدـ كالنسؼ إسرائيؿلتسييؿ عممية التيكيد قامت  

 فقط مف اإلحتبلؿ فقد أزيؿ مف الكجكد العربي في أياـ أم بعد أربعة 11/6/1967كخارجو بدأت في 
 شخصا، كمسجداف، كمصنعا لمببلستيؾ قرب حي 650 منزال في حي الغاربة يسكنيا 135المدينة 
أثارت عمميات اليدـ المستمّرة التي تنّفذىا ، كقد 2منزال 200 في داخؿ السكر، كىدـ ما يقارب األرمف

سمطات اإلحتبلؿ العديد مف المشكبلت اإلجتماعية حيث ارتفعت الكثافة في الكحدات السكنية نتيجة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1993، 3، عماف، طاألك سط مركز دراسات الشرؽ 1996-1987 اإلسبلمية، دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاكمة (محرراف)  ك البرغكثي، إيادجكادالحمد،  1

 .10، ص1970 ر، آذا1القدس، ط د، تيكم الخطيب، ركحي2
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فرضت بمدية القدس الييكدية إجراءات معقدة لمنح رخص ، كإلقامة أكثر مف عائمة في منزؿو كاحد
البناء لممكاطنيف العرب، ككذلؾ رفض الترخيص في أغمب األحكاؿ، كفرض رسـك باىظة عمى رخص 

 منازؿ لمقدسييف فمسطينييف، 700، 2008 ك2000الفترة  خبلؿ 2حككمة اإلحتبلؿ كقد ىدمت .1البناء
 ككضعت بمدية القدس  ،  منزالن باليدـ908 منزالن كأنذرت 88 فقط 2009في حيف ىدمت في العاـ 

  .مف أراضي القدس كمناطؽ خضراء يحظر البناء لمفمسطيني% 40
 

عمى األغمبية الييكدية  إف سياسة إسرائيؿ في القدس الشرقية مكجية سياسيا، كىي تيدؼ إلى الحفاظ
كطبقا ألرقاـ صادرة . الحصكؿ عمى تصاريح بناء في المدينةة كبالتالي يصعب عمى الفمسطينييف كثيران 

 مبنى في 20000 - 15000عدده ا ػػيد ـػػشفقد دس الغربية، ػػكبمدية الؽ عف كزارة الداخمية اإلسرائيمية
كيقدر أنو . لمبنايات  بالمائة مف المجمكع الكمي40الشرقية بدكف تراخيص، أم حكالي ما نسبتو  القدس

 .3دكف تراخيص تصريح، يبنى عشرة مفبمقابؿ كؿ مبنى يتـ إنشاؤه 
مناطؽ شاسعة مف  كتتمثؿ إحدل العقبات األساسية في الحصكؿ عمى تراخيص بناء في اإلعبلف عف

، حيث يحظر البناء ”مساحة مفتكحة“أك ” خضراء“أك ” غير مبلئمة لمبناء“القدس الشرقية عمى أنيا 
مف القدس الشرقية، كالتي تـ تطكيرىا أصبل  % 12 عف كتعني ىذه السياسة أف نسبة ال تزيد. فييا

 مخصصة لخطط البناء كما أف مناطؽ. الفمسطينية ما تبقى ألغراض اإلسكاف عمى نحكمكثؼ، ىي
ىي أيضا غير  أك مناطؽ تفتقد لمبنى التحتية/أجؿ البناء الحككمي ك اإلسرائيمية المستقبمية مف

إثبات  الحاالت يككف مف الصعب إلى ذلؾ، كفي العديد مف باإلضافة. لمبناء الفمسطيني مسمكحة
في فترة الحكـ العثماني، اإلنتداب  )أكراؽ الطابك– ككاشينيـ ( ممكية األرض، إذ لـ يكثؽ الفمسطينيكف

األرض  معقد كيتمثؿ في حقيقة أف كىنالؾ عامؿ. اإلسرائيمي األردني أك اإلحتبلؿ البريطاني كالعيد
. عمى المصادقة المطمكبة تعكد غالبا إلى عدة كرثة كبعضيـ مف الصعب تحديد عناكينيـ لمحصكؿ

بكاسطة غرامة مالية كالتي تضيؼ مبمغا : بطريقتيف ”غير القانكني“سمسمة مف البناء ” معاقبة“كتجرم 
بىت البمدية ما معدلو ، 2006 - 2001مف الفترة الممتدة  ففيالبمدية، ىاما لمميزانية    مميكف5.25جى

.  4شيكؿ إسرائيمي سنكيا
 
 قصارل جيدىا لتيكيد مقبرة مأمف اهلل اإلسبلمية  تبذؿ2010 ك 2009إسرائيؿ خبلؿ عاـ ما تزاؿ ك

 اإلعبلف ككاف آخرىا ،بغض النظر عف أىمية ىذا المكاف بالنسبة لمسكاف العرب كالمسمميف 5التاريخية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .226 أبكعرفة، عبد الرحمف، مصدر سابؽ، ص 1

 2010، ركز القدس لمحقكؽ اإلجتماعية تقرير ـ 2

 .2007اُششه٤خ، اُِغ٘خ اإلعشائ٤ِ٤خ ُٔ٘بٛضخ ٛذّ أُ٘بصٍ،  ٛذّ أُ٘بصٍ ك٢ اُوذط، ٓئ٤ش، ال ٌٓبٕ ٣ضب٢ٛ أُ٘ضٍٓشؿ٤ِذ،  3

 .2009 اُزوش٣ش اُخبص ٌُٔزت األْٓ أُزؾذح ُز٘غ٤ن اُشئٕٝ اإلٗغب٤ٗخ ُشٜش أ٣ٍِٞ، أصٓخ اُزخط٤ظ ك٢ اُوذط اُششه٤خ، 4

  2010 شجبط 12عش٣ذح اُوذط أُوذع٤خ، روبس٣ش ٝدساعبد،  5
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متحؼ " تحكيؿ المقبرة إلى متحؼ ييكدم تحت مسمى إسرائيمية- عف سعي مؤسسة أميركية 
. ، ما أثار ردكد فعؿ غاضبة فمسطينيا كدكليا"التسامح

 
انتياؾ لحرمة مئات األضرحة في المقبرة التي ال يعرؼ عددىا  (متحؼ التسامح)مشركع بناء  كيعتبر 

ككاف ، "فكقيا" التسامح"ك" اإلنسافكرامة "كال مكانيا بالتحديد، كالميددة بفعؿ بناء صرح تحت مسمى 
 سكؼ المشركعكأف " الخبلب"كصؼ مكقع المقبرة بػ " سيمكف كيزنساؿ"رابي مارفف ىير مؤسس مركز 

 ." ذات داللة مميزة في المستقبؿكاإلسرائيمييفيككف بالنسبة لمقدس 
 
 
 

أشكال تيويد القدس  5.1.2
 

: تنكعت االشكاؿ التي طبقت فييا اسرائيؿ تيكيد القدس، كنذكر فييا الصدد أىـ تمؾ األشكاؿ
 
ىدفت إسرائيؿ إلى تيكيد السكاف مف خبلؿ تغيير المعادلة السكانية  : (السكاني)التيويد الديموغرافي  

: الخيار األكؿ : في المدينة كبيذا الخصكص كاف عمى السمطات اإلسرائيمية انتياج أحد خياريف
ـ بالجزء 1948التصفية الكمية لمكجكد العربي بالقسـ الشرقي مف المدينة عمى النحك الذم اتبع عاـ 

كىك الذم انتيجتو إسرائيؿ كيقـك عمى السيطرة التدريجية عمى : الغربي مف القدس، كالخيار الثاني
المدينة كىي عممية بطيئة تستكجب عزؿ السكاف ضمف نطاؽ محصكر كاالكتفاء بالسيطرة اإلستراتيجية 

إلغاء إقامة ، كفي سبيؿ 1مف خارج مركز المدينة ثـ التضييؽ عمى السكاف العرب بمختمؼ الكسائؿ
عمى سحب بطاقات اليكية لعدد كبير مف المكاطنيف إسرائيؿ أقدمت ( 1)2الفمسطينييف في القدس

 الفمسطينييف المقدسييف مما يعني حرمانيـ مف دخكؿ مدينتيـ كفقداف حقيـ الشرعي باإلقامة في القدس 
 

ف بطاقات مف المقدسيمالمكاطفتـ منح  1952 بمكجب تأشيرة لمعاـ إسرائيؿ إلىقانكف الدخكؿ فبمكجب 
 األحكاؿ أفضؿ في أنيـ في المدينة بؿ أصمييفال يعترؼ بالفمسطينييف كمكاطنيف ، حيث 3ىكية

 الدائمة لئلقامة تأشيرة اإلسرائيمية منحتو الداخمية أجنبيكأم شخص - مقيـ دائـ - يمنحكف كضعية 
تنظر إسرائيؿ إلى المكاطنيف الفمسطينييف في ،   متى شاءت ككفقان لمظركؼإلغائيافييا كليا الحؽ في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1980، ؽبضشٛب، ٓغزوجِٜب، داس اُغ٤َِ، ػٔبٕ ٓبض٤ٜب: ، اُوذطكب٣ض ٜٓ٘ذعبثش،  1

  2008أ٣ٞة، ٗضاس، اُؾن ك٢ اإلهبٓخ، االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، آراس  2

 ، القدس2008 ، االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، 1967حمبي، اسامة، المكانة القانكنية لسكاف القدس منذ عاـ  3
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 كىذا الكضع القانكني جعؿ كؿ مكاطف ،القدس عمى أنيـ مكاطنيف أردنييف يعيشكف في دكلة إسرائيؿ
في الضفة الغربية كقطاع غزة لمدة طكيمة نسبيان يفقد  أك مقدسي يقيـ في مكاف آخر سكاء خارج الببلد

 يخكؿ 1974خاصة كاف قانكف الدخكؿ إلى إسرائيؿ لسنة . حقو المتمثؿ باإلقامة الدائمة في المدينة
مف أحكاـ  (أ)إضافة لذلؾ تنص المادة . كزير الداخمية إلغاء اإلقامة سكاء كانت مؤقتة أك دائمة

الدخكؿ إلسرائيؿ عمى مبدأ فقداف األشخاص لئلقامة الدائمة في حالة اإلقامة في دكلة أجنبية لمدة سبع 
 بما فييـ الفمسطينيكف الذيف يسكنكف خارج حدكد القدس التي رسمتيا السمطات اإلسرائيمية بعد .سنكات

ذه األنظمة السمطات المعنية بإلغاء اإلقامة الدائمة لكّؿ مكاطف ثبتت إقامتو خارج ، كتخكؿ قاإلحتبلؿ
 :إذا تكافرت الشركط التالية" إسرائيؿ"
 

 .مدة سبع سنكات عمى األقؿ" إسرائيؿ"البقاء خارج - 
 .الحصكؿ عمى إذف إقامة دائمة في دكلة أخرل- 
 .الحصكؿ عمى جنسية دكلة أخرل - 
 
المقيميف غير   بشأف معالجة قضايا1813 الحككمة اإلسرائيمية القرار رقـ اتخذت 2002في أيارك

فمسطيني، أك مف الضفة  ، كسياسة جمع الشمؿ لعائبلت أحد أفرادىا مف أصؿ1القانكنييف في إسرائيؿ
المكاطنة أك اإلقامة الدائمة لشركاء حياة    القرار نص عمى عدـ سرياف إجراءات منح،الغربية كالقطاع

عمى ذكم األصكؿ الفمسطينية، كعمى سكاف األرض  الذيف بحكزتيـ مكاطنة إسرائيمية أك إقامة دائمة
 كمف جممة ما كرد في القرار، أنو لف يسمح بتقديـ أية طمبات لمنح مكانة قانكنية، المحتمة الفمسطينييف

عمى أية طمبات عالقة  أصؿ فمسطيني، كلف يصادؽ لفمسطينييف، مف سكاف السمطة الفمسطينية أك مف
في إسرائيؿ، مف سكاف  زكجات عرب أك في كزارة الداخمية بخصكص منح مكانة قانكنية ألزكاج

فييا أحد األزكاج تصريحا يمنحو مكانة ما،  السمطة أك مف أصؿ فمسطيني، حتى في الحاالت التي ناؿ
 مكانة متقدمة أكثر أم أف يتـ تجميد المكانة التي ناليا الزكج مثؿ  إلىفإنو لف يتـ تعديؿ ىذه المكانة

( . مقيـ ثابت) أك (مؤقت مقيـ)
 

قامتيـ، سكاء في القدس كسائر  لمقانكف أثاره المأسأكية عمى الفمسطينييف بمعزؿ عف مكاف تكاجدىـ كا 
 األرض الفمسطينية المحتمة، أك داخؿ إسرائيؿ، كخارج الببلد، فيك يستيدؼ الفمسطينييف، كذكم أنحاء

يجمد البت بطمبات جمع شمؿ العائبلت  فالقانكف. األصكؿ الفمسطينية، بصفتيـ تمؾ، كدكف غيرىـ
القدس المحتمة، كيفرض قيكدان صارمة عمى ذلؾ، كجمع  ، كفياألخضر عبر شطرم الخط الفمسطينية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23 - 22، ص 2007اُزٜغ٤ش اُظبٓذ، اُـبء اإلهبٓخ اُلِغط٤٘٤خ ك٢ اُوذط، روش٣ش ر٤ٜٔذ١، أُِزو٠ اُلٌش١ اُؼشث٢، أ٣بس اُضؿ٤ش، ٛ٘بد١،  1
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شمؿ شركاء الحياة شبو مستحيؿ، ككذلؾ تسجيؿ األطفاؿ، كيشتت األسر الفمسطينية، كيحرميا مف 
. المشترؾ في بيئة أسرية آمنة كسميمة حقيا في العيش

 
 انتياج  نتيجةعمى كجو الخصكص، لسكاف القدس السياسات اإلسرائيمية إلى التيجير القسرمكلقد أدت 

لمعيش كاإلقامة فييا،  إسرائيؿ لسياسة عزؿ القدس كمنع الفمسطينييف مف القدـك إلييا، بما في ذلؾ
كانتياج سياسة تعسفية تجاه جمع شمؿ العائبلت كصكالن لتجميدىا، كىدـ المنازؿ كتدمير الممتمكات 

 التي تعكد لمفمسطينييف، بشكؿ متعمد، مما أدل إلى ىجرة داخمية قسرية
 
 مف كتيرة عممّيات التيجير كاسعة النطاؽة ككاف إسرائيؿ تزاد 2009ة كخبلؿ عاـ في اآلكنة األخيرك

 في ضاحية سمكاف 1 عقاران في حّيي البستاف كالعباسيّية120 مقدسّيان يسكنكف 1900أبرزىا تسميـ حكالي 
جنكب المسجد األقصى أكامر إلخبلء منازليـ، كىي عممّية التيجير األكبر التي ينكم المحتّؿ تنفيذىا 

 كاليدؼ مف ىذه العممّية ليس فقط تيجير السّكاف ،1967في القدس منذ ىدـ حّي المغاربة عاـ 
ّنما استكماؿ تيكيد قمب المدينة دينّيان كثقافّيان، مف خبلؿ بناء جزءو ىاٍـّ مف  المقدسّييف مف مدينتيـ، كا 

  . ، كمف خبلؿ تفريغو مف السّكاف الفمسطينّييف"حدائؽ الممؾ داككد"المدينة الييكدّية التاريخّية كىك 
  

 عممّيات ت إسرائيؿإضافةن لعممّيات التيجير الكاسعة النطاؽ ىذه، فقد نّفذ أيضان، ك2009كخبلؿ عاـ 
 عقاراتو في منطقة 4، كعممّية تيجير سّكاف 2تيجير أصغر حجمان في مختمؼ مناطؽ كأحياء القدس
 7 منزالن في حّي الطكر، كتيجير سّكاف 19رأس خميس شماؿ غرب مخّيـ شعفاط، كتيجيرو سّكاف 

منازؿ في الحّي اإلسبلمّي في البمدة القديمة قرب منطقة برج المقمؽ الميبلصقة لسكر البمدة القديمة مف 
 دكنمان إلقامة 16 كذلؾ بيدؼ السيطرة عمى أراضي المنطقة التي تصؿ مساحتيا لػ،جية باب الساىرة

.  بؤرةو استيطانّية فكقيا
 

التي تخص إدارة مدينة  األكامركمجمكعة مف القرارات  اإلسرائيميةنفذت السمطات : اإلداري التيويد 
 كدكائرىا كمحاكميا كأثاثيا كسجبلتيا، األردنية فاستكلت عمى جميع ممتمكات الحككمة القدس الشرقية، 

 إلحتبلؿ لييفاخبلؿ اليكميف الت ، فمثبلن  3 عمى جميع ممتمكات أمانة القدس العربية كأجيزتياتكاستكؿ
ببرلمانيا كحككمتيا أربعة قرارات استيدفت بالتتابع تيكيد إسرائيؿ مف خبلؿ أصدرت ، 67القدس عاـ 

 قرارا عمى اإلسرائيميـ أصدر البرلماف 27/6/1967 كفي ،  ( العربيةاألمانة ) كالبمدية كاإلدارةالسيادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009 أ٣بس 14، 2009روش٣ش ؽبٍ اُوذط خالٍ اُلزشح ٖٓ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ٝؽز٠ آراس ٓئعغخ اُوذط اُذ٤ُٝخ،  1

 أُظذس اُغبثن 2

 1971 مطبعة التكفيؽ ، عماف،  تيكيد القدس،، ركحي،  الخطيب3
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 تطبيؽ ذلؾ القانكف إسرائيؿـ تخكؿ حككمة 1948  كالنظاـ لسنةاإلدارة قانكف إلىشكؿ إضافة فقرة 
ـ أصدر سكرتير 28/6/1967، كبتاريخ إلييا ضميا إسرائيؿ ترل حككمة األرضعمى أية مساحة مف 

أعمف فيو أف مساحة " ـ 1967أمر القانكف كالنظاـ رقـ كاحد سنة "  أمرا أطمؽ عميو إسرائيؿحككمة 
داراتيا، كأيضا بتاريخ اإلسرائيمية المشمكلة ىي خاضعة لقانكف قضاء الدكلة إسرائيؿأرض   كا 

 أمرا أعمف فيو ضـ تمؾ المناطؽ اإلسرائيميـ أصدر كزير داخمية سمطات اإلحتبلؿ 28/6/1967
ـ صدر أمر يقضي بحؿ مجمس أمانة القدس العربي 29/6/1967المحددة لبمدية القدس، كبتاريخ 

لحاؽ مكظؼ نياء خدمة أميف القدس مف عممو كا   أمانة القدس كعماليا مالمنتخب مف سكاف القدس كا 
 .1ببمدية القدس

 
 :حيث أغمقت جميع المحاكـ النظامية في المدينة كاتخذت اإلجراءات التالية : تيويد القضاء

. نقؿ مقر محكمة االستئناؼ العميا مف القدس إلى راـ اهلل- 
 .المدينةالماثمة كالقائمة في الطرؼ الغربي مف ” اإلسرائيمية“أدمجت محاكـ الصمح كالبداية بالمحاكـ - 
 ."اإلسرائيمية“طمب مف القضاة كالمكظفيف تقديـ طمبات لبللتحاؽ بكزارة العدؿ  -
لحاؽ مكاطني القدس بالمحكمة  - فؾ ارتباط القضاء النظامي في مدينة القدس عف الضفة الغربية، كا 

 .يافاالشرعية في مدينة 
خضاعيـ لمقضاء ” اإلسرائيمية“ القكانيف تطبيؽ-  الجزائية كالضريبية عمى مكاطني القدس العربية كا 

 .اإلسرائيمي
 

لمدينة كالديني بيدؼ تدمير كتشكيو الطابع الحضارم :  واالعتداء عمى المقدسات التيويد الديني
بعدد مف اإلجراءات البلأخبلقية ضد األماكف المقدسة اإلسبلمية كالمسيحية  فقد قامت إسرائيؿ القدس،

بيدؼ إزالة األماكف المقدسة كالقضاء عمى ما تمثمو ىذه األماكف مف ارتباطات إسبلمية كمسيحية 
  : بالمدينة المقدسة، كمف األمثمة التي يمكف إيرادىا في ىذا المجاؿ

إسرائيؿ  (تّدعي)إقامة الحفريات حكؿ المسجد األقصى كتحتو، بحجة البحث عف الييكؿ الذم - 
 . كجكده في منطقة المسجد األقصى

 كتدبير محاكالت نسفو 21/8/1969إحراؽ المسجد األقصى المدبر مف قبؿ سمطات اإلحتبلؿ في - 
طبلؽ النار عمى المصميف عدة مرات1980كما حدث في مطمع عاـ  ،  عمى يد الحاخاـ مئير كاىانا كا 

 2000كما كقامت إسرائيؿ بالكثير مف االعتداءات عمى الحـر القدسي الشريؼ خبلؿ الفترة مف عاـ 
 المختمفة اعتداءات عمى المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية، ككذلؾ حدثت (أينظر المبلحؽ) 2009الى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .448، ص1992 أُغ٤ؾ٢، اُشثبط اإلعال٢ٓ اُؾٞاس اطبس ثؾٞس اُ٘ذٝح اُؼب٤ُٔخ ؽٍٞ اُوذط ٝرشاصٜب اُضوبك٢ ك٢ 1
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 كمحاكلة إقامة الصمكات في ساحة المسجد األقصى كاالعتداء عمى المقابر اإلسبلمية في المدينة 
. 1ال يؿكتحطيميا كما حدث في مقبرة ماـ

 
كذلؾ بإلغاء اإلدارات العربية كنقؿ قسـ منيا إلى خارج مدينة القدس  : تيويد المرافق والخدمات العامة

لحاؽ الدكائر العربية بالدكائر 1948عاـ المحتمة كربط شبكتي المياه كالياتؼ بالقدس الغربية  ـ، كا 
مثؿ، عماؿ كمكظفي بمدية القدس العربية، كسف تشريع يفرض عمى أصحاب الميف ” اإلسرائيمية“

كصاحب ىذا اإلجراء كضع اليد ، ليسمح ليـ بمزأكلة عمميـ” اإلسرائيمية“العرب االلتحاؽ بالمؤسسات 
عمى مستشفى الحككمة الجديدة لتخصيصو كمكاتب لمشرطة، كتخصيص القصر العدلي ليككف مقران 

  .2لدائرة المخابرات
 

ـ تحت اسـ 1972ضع خطة متكاممة عاـ  قامت إسرائيؿ بك: معالم وىوامش مدينة القدستيويد 
غرافية المعمارية ك كالديـالطبكغرافية، إلعادة تخطيطيا بيدؼ تغيير العكامؿ (خطة التنمية الخاصة)

 2000كالتاريخية كاالقتصادية كالجغرافية، كجعميا مكضع إسقاطات تخطيطية مستقبمية حتى سنة 
لتغيير معالـ مدينة القدس كىكامشيا تمامان، كتخطيط أماكف الحفريات األثرية الراىنة كالمستقبمية بدعكة 

بنصب العديد مف  قامت إسرائيؿ 12/2009، كفي ىذا السياؽ كخبلؿ شير التاريخ المزيؼ لمييكد
 عتبراكمحيط الحـر القدسي، كىك ما  القديمة لمدينة القدسالبمدة األعبلـ اإلسرائيمية عمى أسكار 

.  محاكلة إسرائيمية لتثبت تيكيد المدينة
 

 التيكيدية عمى صعيد التعميـ في القدس كانت مف أبرز كأسرع تمؾ اإلجراءاتلعؿ  : تيويد التعميم
 كمخططات إجراءات لمقدس شممت اإلسرائيمي لئلحتبلؿ األكلى األياـ التيكيدية، فمف اإلجراءات

التيكيد لممؤسسات التعميمية العربية كمناىجيا إذ كفي ىذا النطاؽ مارست إرىاب رجاؿ التعميـ ككضع 
 .3القيكد المشددة عمى المؤسسات كاستيعابيا

 
كضعت سمطات اإلحتبلؿ بعد إعبلف ضـ القدس يدىا عمى جميع المدارس الحككمية، كألغت كقد 

برامج التعميـ األردنية، كجميع الكتب المدرسية، كاستبدلتيا ببرامج التعميـ المطبقة عمى المدارس العربية 
ـ، كما ألغت مكتب التفتيش العربي، كطمبت مف جميع أفراد الجياز 1948في المناطؽ المحتمة سنة 

التعميمي االلتحاؽ بأجيزة التعميـ اإلسرائيمية الخاضعة لكزارة التربية كالتعميـ، كلبمدية القدس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1972 ، جامعة الدكؿ العربية،قدسنا ، محمكد، العابدم 1

 .254عب٢ٓ، اُوذط، ٌٓزجخ األٗغِٞأُظش٣خ، ص اُؾ٤ٌْ،  2

 .70، صاإلسالمًنجم، رائف، القدس الشرٌف، منشورات المركز الثقافً  3
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سجف مدير التربية كالتعميـ كمساعده لعدـ تعاكنيـ معيا كقامت بإبعاد الكثير مف ، كقامت باإلسرائيميتيف
 فالمعممك القضائية بفتح المدارس بالقكة بعد أف رفض األكامرأصدرت تمؾ السمطات ، كما كعمميفـاؿ

العرب التعاكف معيا كأجبرت عددا منيـ عمى االلتحاؽ بيا كنتيجة لتصدم الفمسطينييف كعدـ التعاكف 
ـ حيث نص 1969 عمى المدارس لسنة اإلشراؼمع تمؾ السمطات أصدرت قانكنا جديدا أسمتو قانكف 

 كالطائفية كاألىمية التعميمية الحككمية تالمؤسسا الكامؿ عمى جميع اإلسرائيمي اإلشراؼالقانكف عمى 
 نفسو اإلطار كالطائفية كفي األىمية المدارس إلىكخاصة بعد أف تحكلت أعداد كبيرة مف الطبلب 

 القضاء عمى إلى برامجيا التعميمية عمى المدارس العربية كالتي تيدؼ اإلسرائيميةفرضت السمطات 
 التعميـ لتيكيد اإلسرائيميةالركح الكطنية كالقيـ الركحية كالحضارية العربية، كبيذا عمدت السمطات 

 .1 عمى سكاف القدساإلسرائيميةكالثقافة العربية كفرض اليكية 
 

 كالساحات العامةعمدت إسرائيؿ إلى تغيير أسماء الكثير مف الشكارع كالطرقات : تيويد األسماء 
باستبداليا بأخرل كالمعالـ في المدينة المقدسة، لفرض أسماء عبرية عمييا كطمس ىكيتيا، فقد قامت 

زالة المعالـ كالحضارة العربية منيا .  (أينظر المبلحؽ) ييكدية كجزء مف خطة تيكيد المدينة كا 
 

 ل طاحنة حيث تعدأزمة في  1967 عاـ الضـقرار  أعقاب كقع اقتصاد المدينة : تيويد االقتصاد
 جميع فنادؽ المدينة التي تعد احد مصادر الدخؿ كأغمقتعدد العاطميف عف العمؿ ثمث القكة العاممة 

 : كما يمي1967 تيكيد اقتصاد القدس الشرقية بعد عاـ إجراءات إجماؿيمكف  ، ك2الرئيسية
 .3أمكاليا البنكؾ العربية القائمة كمصادرة إغبلؽ- 
 .  بالعممة الييكديةاألردنيةاستبدلت العممة - 
بينما . المدف العربية بالقدسأك  سمطة مف القرل أك أيةصناعي أك  زراعي إنتاج أم إدخاؿمنعت - 

 . البضائع الييكديةأنكاع جميع إدخاؿ في الكقت نفسو أباحت
جبارىـ عمى ترؾ منازليـ إرغاميـفرض ضرائب باىظة عمى السكاف العرب كذلؾ بيدؼ -   عمى كا 

، ضريبة التمفزيكف، ضريبة الدفاع، ضريبة المطار، ضريبة (األرنكنا)مثؿ ضريبة االمبلؾ  )الرحيؿ
 . (ألخ..القيمة المضافة 

 لسكاف الضفة الغربية كاقتضى ذلؾ الحصكؿ عمى تصريح أجنبية القدس منطقة إسرائيؿاعتبرت - 
 .4لمداخؿ كالخارج
:  اإلسرائيميةالنتائج االقتصادية المترتبة عمى الممارسات ككاف مف أىـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1980 أثبد ٝاعال٤ٓب، اعالّ، اُوذط ػشث٤ب اإلعال٤ٓخ أُؾزِخ ُٔئرٔش ٝصساء خبسع٤خ اُذٍٝ األساض٢ ٝأٌُزت اُز٘ل٤ز١ ُشئٕٝ األسد٤ٗخ ٝص٤وخ ٓوذٓخ ٖٓ ٝصاسح اُخبسع٤خ 1

 .30-23ص

 .90، ص 2001، ػٔبٕ، 1 اُطجؼخشزا عٔبٍ، اُوذط اُؼشث٤خ، صالصٕٞ ػبٓب ٖٓ اُزٜذ٣ذ ٝاُزؾذ١، خط٤ت،  2

 .4، ص1980، ث٤شٝد، ٓئعغخ اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ، 1 االهزظبد٣خ، طاعشائ٤َع٤ٔش، ٓخططبد عجٞس،  3

  .46 ٝاُوذط، ص األهظ٠، (كزؼ) ؽشًخ اُزؾش٣ش ُِٞطٖ اُلِغط٢٘٤، 4
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نو قمص االقتصاد التقميدم أذ إتعطيؿ التطكر االقتصادم في المناطؽ المحتمة بما فييا القدس،  - 
 .1كذلؾ دكف كجكد عكض عف ذلؾ

 ألغراض  أراضييـحرصت السمطات المحتمة السكاف المستفيديف مف ثركاتيـ الزراعية بمصادرة -
 أىدافيا مف أساسي كيدؼ األرض فقد جاء اإلحتبلؿ الصييكني ليؤكد عمى استعمار ،اإلستيطاف

 .القدسالسياسية في فمسطيف بما فييا 
انخفاض عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية بما فييا القدس كىذا يعني تكقؼ العديد منيا  -

 .العالية بالضرائب أجيدعف العمؿ، كالمتبقي 
 المقدسة كالكثير مف كاألماكف، األثريةتغير حركة المركر، كعمؿ الحذر عمى دخكؿ المناطؽ -

 الذم خفض دخؿ األمر تقميؿ نسبة السياح إلى أدل لمعرب في القدس، اإلسرائيميةاالستفزازات 
 . 2العامميف في ىذا القطاع

 
حول القدس     جدار الفصل2.2

 
  خمفية عن الجدار  1.2.2

 
حكاـ السيطرة عمييا كتيكيدىا، قامت إسرائيؿ ببناء جدار حكؿ  بيدؼ عزؿ القدس عف الضفة الغربية كا 

كـ كيككف ارتفاعو تسعة أمتار أك أكثر، كىك جزءه 84الذم سيصؿ طكلو عند إكمالو إلى مدينة القدس ك
بينيا كبيف الضفة الغربية كيقطع أكصاؿ القرل كالبمدات الفمسطينية " إسرائيؿ"مف الجدار الذم تقيمو 

اليدؼ الرئيس مف جدار القدس ىك إخراج أكبر عددو ممكف مف يتمثؿ ك، كيشتت سكانيا عند إتمامو
دخاؿ مستكطنات  بعضيا ذات كثافة سكانية عالية مثؿ معاليو " إسرائيمية"الفمسطينييف مف حدكدىا كا 

 كقمنديا كمخيـ شعفاط كغيرىا خارج حدكد القدس بكفر عؽأدكميـ، كعند إتمامو ستككف مناطؽ مثؿ 
 المصادر ؤّكدتكتقكؿ إسرائيؿ إّف عدد نفكس ىذه المناطؽ بمغ خمسة كخمسيف ألفان، بينما . الشرقية

 .3أف العدد سيككف أكثر مف ضعؼ ذلؾالفمسطينية 
 

. بعيف االعتبار لحدكد بمدية القدس المستقبميةأيخذت إف االعتبارات الديمكغرافية ىي التي كمف الكاضح 
:  يقـك عمى عنصريف رئيسييف  لمستقبؿ القدسان  كاضحان تصكرحيث اف لدل إسرائيؿ 

 .إخراج التجمعات الفمسطينية خارج حدكد البمدية- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100، ص 1985ؿشاك٤ب، ٝعـشاك٤ب، ػٔبٕ، ٝؽغٖ ػجذ اُوبدس، عٌبٕ كِغط٤ٖ، ٝد٣ْطبُؼ،  1

 .18، ص 1983ٕ، . اهزظبد٣خ ٝصوِزٜب ػ٠ِ اُٞطٖ أُؾزَ، ػٔبٕ، د دساعخ،آخشٕٝثغبّ ٝاُغبًذ،  2

 2005ٓئرٔش اُوذط اُغبثغ، اإلعز٤طبٕ اإلعشائ٢ِ٤ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، عبٓؼخ اُ٘غبػ، ٗبثِظ،  3
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كالحفاظ عمى البمدة القديمة كما حكليا بسكاف .ضـ الكتؿ اإلستيطانية التي تقع خارج حدكد البمدية- 
  .مف المجمكع العاـ لمسكاف% 12فمسطينييف ال يزيدكف عف 

 
تحديد مسار جدار الفصؿ كيتضح مف ىذا االعتبار  بأف المسألة األمنية ليست كحدىا التي تدخؿ في 

 بالنسبة لممكاطنيف فيك كسكيف يقطع شراييف الحياة في ذلؾ اعتبارات سياسية كديمغرافية ، تدخؿبؿ 
 ألؼ عربي يحممكف بطاقات زرقاء مقدسية، 250يخنؽ المدينة التي يقدر انو يعيش فييا كطكؽ العرب 

 ألؼ سيعيشكف في مناطؽ القدس التي أخرجت إلى خارج 55،  1 ألؼ سيعيشكف داخؿ الجدار130
.  خارج المدينةالغربية  إلؼ سيعيشكف في الضفة 70 ، كالجدار

 
 العديد مف خطط الفصؿ اإلسرائيمية بداية خطة رابيف، التي كانت مقترحة في  سابقاكاف ىنالؾىذا كقد 

 دكف االنسحاب مف القدس 1967، حيث كانت تقضي بالعكدة لمحدكد عاـ 1995أكاخر شير يناير 
 . 2أك غكر األردف

تمؾ الخطة لـ يتـ تنفيذىا كاقتصرت عمى ما قامت بو حككمة رابيف مف فرض األطكاؽ األمنية المتكررة 
كالمشددة في كثير مف األحياف عمى المناطؽ الفمسطينية كاستمر الحاؿ حتى يـك الثامف كالعشريف مف 

 فقد خطط الفصؿ في عيد شاركف ، أما  3 عندما اندلعت انتفاضة األقصى2000عاـ أيمكؿ شير 
مف األراضي الفمسطينية في الضفة % 42أعمف مراران عف استعداده لمسماح بإقامة دكلة فمسطينية عمى 

قد ظيرت الكثير مف االقتراحات مف جيات أمنية إسرائيمية عديدة ككاف مف ك ،الغربية كقطاع غزة
أىميا إقامة منطقة عازلة تمتد عمى طكؿ الخط األخضر مع الضفة الغربية تعتبر منطقة عسكرية 

مغمقة كيمنع فييا تحرؾ المكاطنيف الفمسطينييف ليبلن مع ضركرة حصكليـ عمى تصاريح خاصة لمتحرؾ 
 كأكعز لممجمس األمني المصغر إلقرار خطة خاصة بعزؿ القدس سميت في ،نياران مف مدينة ألخرل

 .4حينيا خطة غبلؼ القدس
 

تيجير سكاف مدينة القدس القدس، حيث سيعمؿ الجدار عمى زيادة كلمجدار آثار خطيرة جدان عمى 
اآلثار السمبية األخرل مثؿ سحب اليكية ، باالضافة الى كبالتالي تخفيض نسبة المقيميف في القدس 

 ،المقدسية مف المئات المقدسييف الذيف سيصبحكف خارج حدكد بمدية القدس، حسب القانكف اإلسرائيمي
كأما المكاطنيف الذيف سيصبحكف داخؿ الجدار كيحممكف ىكية الضفة الغربية ستبقى بحكزتيـ ىكيتيـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2007، ٓظذس عبثن اُذ٣ٔٞؿشاك٤ب ٝعذاس اُلظَ ك٢ ر٣ٜٞذ اُوذطاُزلٌغ٢، خ٤َِ،  1

 أُظذس اُغبثن 2

 . 2005ٓذ٣٘زْٜ، أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُإلػالّ، عذاس اُوذط ٣ؼضٍ آالف اُلِغط٤٤٘٤ٖ ػٖ ، عؼلش ٛبد١ؽغٖ،  3

 2007، ٓظذس عبثن اُذ٣ٔٞؿشاك٤ب ٝعذاس اُلظَ ك٢ ر٣ٜٞذ اُوذطاُزلٌغ٢، خ٤َِ،  4
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السابقة كلكف سيككنكف ممزميف عمى دفع ضرائب األرنكنا كباقي الضرائب حسب القانكف اإلسرائيمي 
  1.دكف أف يستحقكا أم حقكؽ مثؿ اإلقامة أكالمكاطنة أكاليكية المقدسية

 
جدار الفاصؿ العنصرم حدكد المدينة في إطار ما يسمى حدكد القدس الكبرل، كتشمؿ أراضي كيرسـ 

مف مساحة الضفة الغربية، كىدفيا النيائي فصؿ شماؿ % 15 أكما يعادؿ 2 كـ840تبمغ مساحتيا 
الضفة الغربية عف جنكبيا كقطع تكاصميا مع القدس، مقابؿ تثبيت التكاصؿ اإلقميمي كالجغرافي بيف 
المستكطنات الكاقعة في الضفة الغربية كخارج الحدكد اإلدارية لبمدية القدس باإلضافة إلى إقامة شبكة 

 .2مف الطرؽ تصؿ بيف ىذه المستكطنات بحيث ال يضطر المستكطنكف دخكؿ أحياء فمسطينية
  

 أىداف الجدار حول القدس 2.2.2
 

  كالسياسيةاألمنيةلقدس تمزج بيف الرؤية احدكد ا جديدا ؿرسـكيعتبر الجدار الذم تـ بناءه حكؿ القدس 
: 3 التاليةىداؼاأللتحقيؽ 

 
كضعيا داخؿ قطاع جغرافي عف طريؽ ،  في القدسالتخمص مف القنبمة الديمكغرافية الفمسطينية- 

 ضمف معابر محكمة اإلغبلؽ، كمحكمة الرقابة األمنية حيث تبقى يتـ التحكـ بحؤكتو ،محدكد المساحة
 .حرية المراقبة كالتدخؿ" إسرائيؿ"لػ 
التخمص إخراج التجمعات الفمسطينية خارج حدكد القدس كبالتالي سحب ىكياتيـ المقدسية، كبالتالي - 

.  في القدس مف الكثافة السكانية العربية
 ضـ الكتؿ اإلستيطانية التي تقع خارج حدكد القدس الحالية إلى المدينة كتكسيع حدكد المدينة - 

 محكـضمف مخطط القدس كمحيطيا، لشركع بتكسيع اإلستيطاف في إتاحة حرية كاسعة إلسرائيؿ ؿ -
.  ييدؼ إلى تيكيدىا

 
 . تحسيف الدفاع عف القدس- 
 كتطبيقان لممفيكـ اإلسرائيمي بإقامة القدس الكبرل كىذا ، إقامة القدس الكبرل دكف اإلعبلف عنيا-

المفيـك يندرج ضمف إطار اكبر مساحة مف األرض كالمستكطنات المحيطة بالقدس مف اقؿ عدد 
 .4ممكف مف السكاف العرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2008، دساعخ خبطخ ؽٍٞ عذاس اُلظَ اُؼ٘ظش١ف، .د.دائشح شئٕٝ أُـزشث٤ٖ، ّ 1

 2007، ٓظذس عبثن اُذ٣ٔٞؿشاك٤ب ٝعذاس اُلظَ ك٢ ر٣ٜٞذ اُوذطاُزلٌغ٢، خ٤َِ،  2

 . 2008 اُوذط اُذ٤ُٝخ، رشش٣ٖ األٍٝ حٝرٜغ٤ش، ٓئعظػضٍ ٝؽظبس  عذاس اُلظَ اُؼ٘ظش١ ٝاُوذط، ٣ٞعق ًبَٓاثشا٤ْٛ،  3

  2007، رشش٣ٖ األٍٝ ٓؾبٝالد ر٣ٜٞذ أُذ٣٘خ أُوذعخػشاس، ٤ُش،  4
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باعتبارىا مناطؽ بؤر  (ديس، العيزريةأبك)األحياء الفمسطينية اممحاذية لمجدار مثؿ خنؽ تطكر - 
محاصرة المدف الفمسطينية الرئيسية مف الناحية الشمالية بكاسطة سياج أمني مع جدار ، كفمسطينية

. أسمنتي، كبالتالي غمؽ المنطقة كعدـ إيجاد كتكاصؿ جغرافي مع القدس 
 

 .االستيبلء عمى مساحات مف األراضي الفمسطينية كضميا إلى إسرائيؿ دكف اإلعبلف عف ذلؾ- 
 خارج حدكدأكبر عدد مف ممكف مف العناصر غير الييكدية كعزؿ  القدس تجسيد فكرة ييكدية- 

.  القدس
ضكاحييا كقراىا مع كعف  المدف كالقرل الفمسطينية في الضفة الغربية  القدس عزال تامان عف عزؿ- 

 . ال تيْحصى بيف المقدسييف كاقتصادية خمؽ مشاكؿ إجتماعيةكبالتالي 
 

  1 آخر تطورات بناء الجدار حول القدس3.2.2
 

 مف مصادرة أكثر مف ت إسرائيؿ تمّكففقد ،2009 الجدار خبلؿ عاـ مف% 90مع اكتماؿ بناء حكالي 
 مف األراضي الفمسطينّية كضّميا إلى حدكد القدس البمدّية، عممان أف مساحة الحدكد البمدّية 2 كـ163

لتتحّكؿ مدينة القدس بحسب .  بشقييا الشرقي كالغربي2 كـ123لـ تكف تتجأكز قبؿ بناء الجدار 
الحدكد البمدّية الجديدة التي فرضيا المحتّؿ إلى مدينة أخطبكطّية تمتّد مف جنكب بيت لحـ كحتى 

شير شباط كخبلؿ ، جنكب راـ اهلل شماالن، كتمتّد إلى الشرؽ حتى تتصؿ بالمستكطنات في غكر األردف
أغمؽ اإلحتبلؿ بكابة ضاحية البريد التي كانت تربط بمدة الراـ بالقدس عازالن بذلؾ حكالي  2009

، األمر الذم سيؤدم إلى حدكث حركة نزكحو كاسعة مف  2 مقدسّي بشكؿو تاٍـّ عف المدينة60,000
البمدة باتجاه مدينة القدس، كبالتالي حدكث أزمةو في السكف كالعمؿ ليؤالء، تزيد مف صعكبة أزمة 

 .السكف التي تيعاني منيا القدس حالّيان 
  

بإنشاء بكابة في جدار العزؿ كالتكسع اإلسرائيمي عمى الطريؽ المؤدم مف  2009كقامت إسرائيؿ خبلؿ 
القديـ  بيت اكسا شماؿ غرب القدس إلى بمدة بدككبيت سكريؾ عمى بعد كيمككنصؼ مف مدخؿ بدك

كـ مف القدس كيحكليا إلى 6، األمر الذم يطبؽ العزؿ عمى قرية بيت اكسا 3غرب النبي صمكئيؿ
سجف بالكامؿ كيحرميا مف أرضيا التي عزليا جدار العزؿ كالتكسع خمفو، كيرفض المكاطنكف في 
القرية كمجمسيا أم تكجو أكسياسة تحـر القرية مف تكاصميا مع محيطيا أكتصادر منيا أرضيا 

 .كشجرىا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009" مستقبل القدس فً ظّل إجراءات التهوٌد: (16)رقم ٌر االستراتٌجً دلتقا"مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات،  1

 2009 ك٢ اُوذط، شجبط اُزوش٣ش اُشٜش١ ؽٍٞ االٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ،  االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط2

 2009، أ٣ٍِٞ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ، روش٣ش  ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذطاأل٢ِٛ االئزالف 3
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 عف نية بمدية اإلحتبلؿ في القدس 1كشفت صحيفة ىآرتس العبرية  2010كفي شير كانكف ثاني 

،  مقدسي فمسطيني مف سكاف القدس كيحممكف البطاقات الشخصية اإلسرائيميةألؼ 50التخمص مف 
إف :  قكلو(ياكير سيغيؼ) إسرائيؿلقدس المحتمة في بمدية اعف المسؤكؿ عف الصحيفة كنقمت 

، الفمسطينييف الساكنيف في محيط القدس خارج جدار الفصؿ تكقفكا عف ككنيـ جزءا مف سكانيا
كأكضحت الصحيفة أف ىؤالء المقدسييف ىـ خارج نطاؽ اىتماـ بمدية القدس، يعيشكف في ظركؼ 

حيث بمدية اإلحتبلؿ كمؤسساتيا الخدماتية المختمفة، تكقفت بصكرة شبو نيائية عف ، صعبة جدا
 ىذه المناطؽ كتقديـ الخدمات البلزمة ليـ، بينما يحظر عمى السمطة الكطنية دخكؿ محيط إلىالدخكؿ 

 أصبح كضعا األرضككفقا ليذه التصريحات فإف الكضع القائـ عمى ، القدس لتقديـ أم خدمات ليـ
 جدار الفصل العنصري، اتخذ بناء عمى دوافع بإقامةوىذا يثبت أن القرار نيائيا غير قابؿ لمتغيير، 

 ديموغرافية وليس فقط أمنية-سياسية
 

الكصكؿ إلى  (غبلؼ القدس)جعؿ بناء الجدار في القدس الشرقية المحتمة كحكليا كباإلجماؿ فقد 
أيضا ىذا ىك الحاؿ ك. المرافؽ الصحية مشكمة بالنسبة لمسكاف الفمسطينييف المقيميف خارج الجدار

 تسبب الجدار في الحد مف الكصكؿ إلى مستشفيات القدس الشرقية إذا بأسرىابالنسبة لمضفة الغربية 
يعمؿ ، كما ك مكاف آخر في الضفة الغربيأمالتي تقدـ الخدمات الطبية المتخصصة غير المتكفرة في 
 قرية، يحكليا الجدار إلى 25 بما يقارب الجدار عمى تقطيع أكصاؿ التجمعات العربية حكؿ القدس

يعزؿ الجدار حكالي ، كما كخمسة جيكب محاطة بالجدراف كالطرؽ اإلستيطانية كالمستكطنات
 ألؼ مقدسي عف 250حكالي يعزؿ القدس كتيـ  نسمة مف حاممي اليكية المقدسية عف مديف120,000

كيتعرج داخؿ التجمعات العربية بحيث يفتتيا كيجزأىا مف خبلؿ سمسمة مف الجداراف ، الضفة الغربية
 .كيعزليا بالكامؿ عف باقي الضفة الغربية

 
  الحفريات اإلسرائيمية في القدس 3.2

 

في القدس خبلؿ سنكات اإلحتبلؿ الطكيمة عممت تمؾ السمطات عمى حفر شبكة مف األنفاؽ 
سقكط ، ككدليؿ عمى ذلؾ تحت المسجد األقصى المبارؾ بصكرة أصبحت تيدد أساساتوكخصكصا 

 خبلؿ شير في منطقة باب المغاربة" األكنركا"أرضيو مدرسة القدس األساسية التابعة لككالة الغكث 
سمطة اآلثار  قياـ 2009قد كشؼ النقاب خبلؿ عاـ ك ، 2بالقرب مف المسجد األقصى 2009شباط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2010 كانكف ثاني 8، صحيفة ىآرتس العبرية 1

 

 .2010 ًبٕٗٞ صب٢ٗ 20عش٣ذح اُوذط أُوذع٤خ،   2
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 جديد يقع يسار مسجد عيف سمكاف في حي سمكاف  نفؽاإلستيطانية، بحفر" إلعاد"اإلسرائيمية كجمعية 
بالقدس المحتمة إلى الجنكب مف المسجد األقصى المبارؾ بيدؼ ربطو بشبكة األنفاؽ الضخمة التي 

. تحفز أسفؿ المسجد المبارؾ
 

 إقرار اآلف دكف تكقؼ رغـ إلى كىي مستمرة 1967 عاـ أكاخرذه الحفريات في كقد بارت إسرائيؿ بو
  1  بكقفيا مف ىذه الحفرياتإسرائيؿالتي طالبت  مجمس األمف كىيئة األمـ المتحدة كاليكنسكك

 
:   أىم الحفــريات1.3.2

 
بكشرت ىذه الحفريات في أكاخر :  جنكب المسجد األقصى:لمسجد األقصى المباركقرب احفريات - 

 عمى امتداد سبعيف متران أسفؿ الحائط الجنكبي لمحـر القدسي أم خمؼ 1968 كتمت سنة 1967سنة 
ـ كىي 14كقد كصؿ عمؽ الحفريات .  كالمئذنة الفخريةاإلسبلمياألقصى كمسجد البشارة كالمتحؼ 

 أما .لوتشكؿ عمى مركر الزمف خطران ييدد بتصدع الجدار الجنكبي كمبنى المسجد األقصى المبلصؽ 
 . كركمانية كأخرل بيزنطيةأمكيةما اكتشؼ في ىذه الحفريات آثار 

 
ـ مبتدئان مف 80 كعمى امتداد 1969تـ ىذا الجزء مف الحفريات سنة : جنكب غرب األقصى المبارؾ -

حيث انتيى الجزء األكؿ كيتجو شماالن حتى كصؿ باب المغاربة ماران تحت مجمكعة مف األبنية 
 بالجرافات اإلسرائيمية السمطات إزالتيا التابعة لمزأكية الفخرية كقد صدعتيا الحفريات كمف ثـ اإلسبلمية
 .أمكية ثبلث قصكر أساساتكقد تـ اكتشاؼ .  كأجمي سكانيا1969حزيراف14بتاريخ 

 كامتدت عمى 1974 كاستمرت حتى سنة 1973بكشرت ىذه الحفريات سنة : 2جنكب شرؽ األقصى- 
ـ لمشرؽ كاخترقت الحائط الجنكبي لمحـر القدسي كدخمت األركقة السفمية لممسجد األقصى 80مسافة 

 : مكاقع ىيأربعةفي 
 . جامع عمرأسفؿ-   أ

 . الداخؿإلىـ 20 محراب المسجد األقصى كبطكؿ أسفؿ-   ب
 . األركقة الجنكبية الشرقية لممسجد األقصىأسفؿ-   جػ
 . المسجد األقصىأسفؿ األبكاب الثبلثة لؤلركقة الكاقعة أسفؿ-   د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1، أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُإلػالّ، ص1997ٗغْ، سائق ٣ٞعق، اُؾلش٣بد األصش٣خ ك٢ اُوذط، ٗذٝح، رٔٞص  1

 

 أُظذس اُغبثن 2
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 إلى تعرض جزءا مف جدار األقصى الجنكبي كأصبحتـ 13 مف أكثر الحفريات أعماؽ  كقد كصمت 
خطر التصدع بسبب قدـ البناء كتفريغ التراب المبلصؽ لمجدار مف الخارج بعمؽ كبير كضجيج 

 اإلسبلميةالطائرات الحربية يكميان فكؽ المنطقة كاختراقيا لحاجز الصكت كىذا يؤثر عمى جميع المعالـ 
 كأثار (ـ750-660)أمكية إسبلمية أثار ما تـ اكتشافو في ىذه الحفريات كاف أما. كالدينية كالتاريخية

 . بيزنطيةكأخرلركمانية 
 

 ثـ استؤنؼ ثانية سنة 1974 كتكقؼ سنة 1970 بكشر بيذه الحفريات سنة :1حفريات النفق الغربي- 
 األبنية التاريخية أقدـ المحكمة الشرعية كىي أسفؿكامتد النفؽ مف  . 1988 كاستمرت حتى عاـ 1975

 الحـر الشريؼ ىي باب السمسمة كباب المطيرة كباب أبكاب مف أبكاب خمسة كأسفؿفي القدس 
ـ 14-11 عمؽ يترأكح ما بيف إلى كقد كصمت حفريات النفؽ ،القطانيف كباب الحديد كباب المجمس

.  ـ2.5ـ كارتفاعو 450كطكلو 
 

كنتج عف ىذه الحفريات تصدع عدد مف األبنية منيا الجامع العثماني كرباط كرد كالمدرسة المنجيكية 
 بحفريات جديدة عند ممتقى طريؽ باب ت إسرائيؿ قاـ1988كفي عاـ ، كالزأكية الكفائية كبيت الشيابي

باب ثاف لمنفؽ مف جية تـ فتح  نتنياىك اإلسرائيمي  الكزراء كفي عيد رئيس،الغكانمة مع طريؽ اآلالـ
انتفاضة ، كعمى إثر فتح باب النفؽ تفجرت 1996 أيمكؿ 24مدرسة الركضة عمى طريؽ اآلالـ بتاريخ 

 . 1996النفؽ 
 

 اآلثارطكاقـ مف سمطة حاليا تكاصؿ  : 2010 حفريات جديدة قرب باب العامود في القدس- 
، 2 منطقة باب العامكدأسفؿ ،2010خبلؿ العاـ الحالي  الحفر الكاسعة التي تنفذىا أعماؿ، اإلسرائيمية
، حيث يعتقد بأف نفقان يتـ حفره في ذلؾ المكاف يتجو صكب أمتارمميات الحفر بعمؽ عدة كتجرم ع
 كيتفرع باتجاىات عدة داخؿ منازؿ البمدة القديمة مف القدس، كفؽ ما يتناقمو مكاطنكف األقصىالمسجد 

 .كتجار مقدسيكف
 

طكاقـ مف بمدية القدس تجار البمدة أبمغت  : 2010مخططة في سوق البمدة القديمة حفريات - 
، باعتزاـ البمدية تنفيذ 3القديمة عمى امتداد الطريؽ المكصؿ ما بيف باب العامكد كنياية شارع الكاد

،  مف عاميفأكثرمشركع لتطكير البنية التحتية عمى امتداد ىذا الشارع، بحيث سيستغرؽ العمؿ فيو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2010 شجبط 6، أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُإلػالّ، 145، اُؾِوخ 1996ؽغ٘خ، ظبثٞ، ٗبكز، اٗزلبضخ اُ٘لن  1

 .2009 رشش٣ٖ األٍٝ 23، ٓوبُخ، "ٝؽضبسح ٓذ٣٘ــخ اُوــذط ربس٣خ "ٓئعغخ اُوذط اُذ٤ُٝخ،  2

 2009 االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، شجبط  3
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شكؿ تجار البمدة القديمة بالقدس لجنة لتدارس تأثيرات المشركع الجديد عمى الحركة التجارية، كقد 
 .كالتسبب ليـ بأضرار كبيرة  محبلتيـإغبلؽ تنفيذ ىذا المشركع سيرغـ التجار عمى أفخاصة 

 
 كقد ، 1لحفريات اإلسرائيمية في بمدة سمكاف اتتكاصؿ: سالمية  اإلقبور جديدة في سموان للحفريات- 

إلى الكشؼ عف عشرات الجثث في مقبرة إسبلمية، كتتكلى عممية الحفر في  2009أدت مؤخرا خبلؿ 
ككانت صحيفة  ، اإلسرائيمية كىي جمعية يمينية تعمؿ عمى تيكيد شرقي القدس" العاد"المكقع جمعية 

 بنبأ الكشؼ عف عشرات اليياكؿ مف العيد اإلسبلمي القديـ، مؤكدة أنيا 2ىآرتس اإلسرائيمية قد أفادت
، كقد تأكدت أخميت مف المنطقة دكف تبميغ كزارة األدياف اإلسرائيمية بذلؾ، خبلفا إلجراءات سمطة اآلثار

انييار في الشارع الرئيسي لبمدة سمكاف  نتيجة حدكث 2010ىذه الحفريات مؤخرا خبلؿ العاـ الحالي 
 .المسجد األقصى بفعؿ األنفاؽ كالحفريات اإلسرائيمية المتشعبة بالمدينة مقربة مف عمى

 
 في  2009 خبلؿ شرعت سمطة اآلثار اإلسرائيمية :  حفريات في منطقة القصور األموية بالقدس- 

ىذه الحفريات في تجرم ، ك3إجراء حفريات كاسعة في منطقة القصكر األمكية جنكب المسجد األقصى
. المنطقة مف الجية القريبة مف حي كادم حمكة في بمدة سمكاف

 
  

 4شققات خطيرة في الجدار الشمالي لممسجد األقصى  ت2.3.2
 
في تقرير صحفي مكثؽ بالصكر الفكتكغرافية عف حدكث  2010النقاب مؤخرا خبلؿ عاـ كشؼ لقد  

تشققات كاسعة كخطيرة في الجدار الشمالي لممسجد األقصى بسبب تصعيد الحفريات اإلسرائيمية في 
المنطقة المجاكرة لمنطقة باب حطة كىي حفريات متكاصمة في عدد مف النقاط أسفؿ كمحيط المسجد 

لتشققات تقع بالجدار الشمالي كبالتحديد في ا ىذه أفاد أف 5 األقصىلمؤسسة كفي تقرير، األقصى
حيث يمتد التشقؽ عمى – أحد أبكاب المسجد األقصى– منطقة المتكضآت الكاقعة جكار باب حطة 

 . كىي تشققات خطيرة جدا. أف التشقؽ يزداد مساحتو يكما بعد يكـ كتبيف ".مساحة طكؿ سبعة أمتار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  ، اٗظش2008ؽض٣شإ  3، "ثبُوذط ؽلش٣بد اإلؽزالٍ ر٘جش ٓغذدا هجٞسا اعال٤ٓخ "اُغض٣شح،  1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/534D04C1-3854-4CCD-90F4-6EAE824406D2.htm  

 . 2008 ؽض٣شإ 1طؾ٤لخ ٛآسرظ اُؼجش٣خ، األؽذ،  2

 2010 ًبٕٗٞ صب٢ٗ 8، "ثبُوذطاعشائ٤َ رغش١ ؽلش٣بد ك٢ ٓ٘طوخ اُوظٞس األ٣ٞٓخ "طؾ٤لخ اُشؼت ا٤ٓٞ٤ُخ،  3

:  ، نظر2010 شباط 14، الكشؼ عف تشققات خطيرة في الميصمى المركاني بالمسجد األقصىلؤلنباء، ككالة قدس نت  4

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=138045 

 . 2010، أّ اُلؾْ، ٓئعغخ األهظ٠ ُِٞهق ٝاُزشاس 5
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 ال آثار ييودية في مدينة القدس 3.3.2
 
، مف خبلؿ  1أكد عمماء آثار إسرائيمييف أنيـ لـ يعثركا عمى أم آثار ييكدية في مدينة القدس المحتمة 

عمميات الحفر المنتشرة في جنبات المدينة إلثبات ييكديتيا، برغـ السنكات التي قضتيا السمطات 
كنقمت مجمة  اإلسرائيمية في الحفر، بحثنا عف أم دليؿ ييشير إلى أم شيء ييكدم في المدينة المسممة

مف المفترض .. عممينا: "قكلو" تؿ أبيب"عف رافاييؿ جرينبرج، كىك محاضر في جامعة  2األمريكية" تايـ"
حي سمكاف )أنؾ كاجد شيئنا إذا ما استمررت في الحفر لمدة ستة أسابيع، إال أنيـ في مدينة داكد 

 ".يقكمكف بالحفر بدكف تكقؼ لمدة عاميف، دكف أف يحصمكا عمى نتائج مرضية (بالقدس
سيطرت عمى حركة ( 2009-2005)أنو في غضكف السنكات األربع الماضية جدير بالذكر ك

ا في "لعادج"الحفريات في المدينة منظمات ييكدية يمينية متطرفة، مف بينيا جمعية  ، التي تعمؿ أيضن
، كتركز ىذه المؤسسات أنشطتيا في حي سمكاف العربي، "عير ديفيد"مجاؿ اإلستيطاف، كمؤسسة 

. كمحيط البمدة القديمة التاريخية، "مدينة داكد"كالمدرج في الكتيبات السياحية اإلسرائيمية باسـ 
 

 مدينة داودمشروع  4.3.2
 سرنا كبقكة في تكسيع كتدعيـ سيطرة المستكطنيف 2008الحككمة اإلسرائيمية منذ منتصؼ العاـ بدأت 

 حفر أنفاؽ متعددة الجكانب في قرية سمكاف جنكب المسجد األقصى أقدمت عمى، ك3عمى سمكاف
كييدؼ المشركع الستكماؿ المشركع التيكيدم المشيكر باسـ  ، كتحديدا في منطقة مجمع عيف سمكاف

كجزء مف تحقيؽ األسطكرة التممكدية كبناء الييكؿ الثالث المزعـك بكؿ مستمزماتو كمرافقو " مدينة داككد"
 .4عمى حساب المسجد األقصى كالمحيط القريب المبلصؽ لممسجد كالبمدة القديمة في القدس

لى جانب  الطابع العربي لمدينة القدس ،ىذه المحاكالت اإلسرائيمية ال تخفي مدل خطكرتيا عمىاف   كا 
 أنيا غير قانكنية فإف ىذه المخططات تسعى إلى محاكلة إيجاد تاريخ ييكدم في المنطقة بشكؿ أك

بآخر خاصة كأف ىذه الحفريات لـ تخرج بشيء سكل التكينات كىي بالتالي محاكلة إيجاد تاريخ غير 
 .مكجكد أصبل

 
مخططـــات القدس الكـــبرى : الفصــــل الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  ،انظر2010 شباط 2، عمماء آثار إسرائيميكف يؤكدكف عدـ كجكد أم آثار ييكدية في مدينة القدس المحتمةلؤلنباء، ككالة قدس نت (  1

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=136705 
  .2010 شجبط 1، األٓش٤ٌ٣خ" رب٣ْ" ٓغِخ 2

:  ،انظر2010 شباط 2، عمماء آثار إسرائيميكف يؤكدكف عدـ كجكد أم آثار ييكدية في مدينة القدس المحتمةلؤلنباء، ككالة قدس نت  3

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=136705 

 .2008 ًبٕٗٞ صب٢ٗ اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، اُزوش٣ش اُشٜش١ ؽٍٞ االٗزٜبًبداإلٗغبٕ، ٓشًض اُوذط ُِذ٣ٔوشاط٤خ ٝؽوٞم  ٝٓـشًـض أثؾــبس األساضـــــ٢ 4
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 1993العاـ  ففي( 1)1شكمت الزيادة السكانية العربية، مفصبلن أساسينا في رسـ خطكط القدس الكبرل
كزير اإلسكاف آنذاؾ،  ”بنياميف بف اليعازر“كالتي كاف يحمؿ لكاءىا ” لمقدس الكبرل“بدأ التخطيط 

مف أىـ أىدافو خمؽ تكاصؿ  مدعكمان بتعميمات مباشرة مف اسحؽ رابيف، لتنفيذ المخطط الذم كاف
كاضح لمسكاف الييكد كتقميص التقارب كاالحتكاؾ مع العرب، كالحفاظ عمى تعزيز مكانة القدس 

إلى ربط المستعمرات خارج حدكد البمدية مع  الخاصة كعاصمة إلسرائيؿ ككمدينة عالمية، باإلضافة
كىذه الخطة تيدؼ .  مف الييكد88%مف العرب ك %12 ممرات لتحقيؽ أغمبية ييكدية داخميا بكاسطة

 .، تنفيذان لرؤية اييكد أكلمرت رئيس بمدية القدس آنذاؾ اإلسرائيمي تغيير ديمكغرافي لمصالحإحداث إلى
خراجاإلستيطانية الكاقعة خارج حدكد البمدية،   ضـ الكتؿإلىاليادفة  كفصؿ . التجمعات العربيةكا 
حكاـ كانتكنات، إلىالفمسطينية بعضيا عف بعض كتقسيـ الضفة  المناطؽ  كبيرة  أجزاء السيطرة عمىكا 

عمييا، أكاالنتقاؿ لممارسة   كحدة الكالية الجغرافيةإليجاد جيد فمسطيني أممف الضفة الغربية كمنع 
مستقؿ خاصة بالضفة الغربية كمنع قياـ  ، كتدمير أم نمط اقتصادماألرضالسيادة الفمسطينية عمى 
. (انظر المبلحؽ ) عاصمة فمسطينية بالقد

 
كيقـك مشركع القدس الكبرل أساسا عمى تنظيـ المستعمرات الييكدية في كتؿ ضخمة يجعؿ نظاـ أمنيا 

كبناىا التحتية أكثر كفاءة كيسمح بكجكد مساحات مفتكحة بينيا ليعمف أنيا خارج القرل الفمسطينية 
كالتكجو لمصادرتيا الحقان، كعميو فإف التجمعات اإلستيطانية حكؿ القدس تربؾ تماسؾ الكحدات 

غرافيان كاقتصاديان كتحـر المكاطنيف مف أراضييـ الزراعية كتحد مف نمكىـ كتمددىـ كالفمسطينية ديـ
 .السكاني

 
كال تقؼ إسرائيؿ في أىدافيا الكامنة كراء تنفيذ المشركع عند حدكد السيطرة عمى األرض العربية  

فحسب بؿ يتعدل ذلؾ إلى تكريس رؤيتيا لمحدكد الدائمة لممدينة كتطبيقيا عمميا كىي الحدكد السياسية 
 .كالحدكد الطبيعية كالحدكد األمنية

  
 مساحات شاسعة مف األراضي (متركبكليتاف القدس) بالقدس الكبرل كتحتكم المخططات الخاصة

الفراغية المحيطة بالمدينة مف جياتيا األربع كالتي تتيح المجاؿ لتكسيع المستعمرات كربطيا مع 
 .أكبالطرؽ االلتفافية (التسميف)بعضيا البعض بالتمدد العمراني 

 
أىداف خطة القدس الكبرى   1.1.3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الرسمية  الكثيقة1994بمدية القدس / كزارة الداخمية كزارة اإلسكاف إدارة أراضي إسرائيؿ / خطة أساس كخطة تطكير ، متركبكليف القدس  1
 



55 

 
االشتراؾ  1993 جرل إعدادىا في شباط 2010-القدس( القدس الكبرل )الخطة الرئيسة لممتركبكليتاف

حيث كاف مف أىـ . بيف كزارة الداخمية ككزارة البناء كاإلسكاف كبمدية القدس كدائرة أراضي إسرائيؿ
 :1أىدافيا

 .ػ الحفاظ عمى طريؽ حره لمسكاف كالمستخدميف كالتجارة كالسكاف1
سناد مكانة القدس الخاصة كعاصمة إسرائيؿ ككمدينة عالمية 2 مدينة ذات أىمية كبيرة )ػ تعزيز كا 

(. ألسباب دينية كقكمية كثقافية كغيرىا
ػ خمؽ تكاصؿ كاضح لمسكاف مف الييكد كمنع تككف جيكب سكانية متداخمة بقدر اإلمكاف كتقميص 3

 .التقارب كاالحتكاؾ مع العرب
ػ كصؿ معاليو أدكميـ، جبعات زئيؼ، غكش عتصيكف كبيتار بالقدس مف خبلؿ إيجاد تكاصؿ مع 4

 .السكاف الييكد في لكاء القدس
مف المجمكع العاـ % 35أف الفمسطينييف أخذكا بالتزايد كأف نسبتيـ بمغت فبعد أف تبيف إلسرائيؿ 
 كعمى الرغـ مف جميع الجيكد اإلسرائيمية لطرد 1967مف السكاف عاـ % 25لمسكاف كبعد أف كانكا 

السكاف خارج حدكد البمدية إال أف نسبتيـ زادت في السنكات األخيرة نتيجة لمسياسة اإلسرائيمية بسحب 
ىكيات المقدسييف، كذلؾ كاف ليجرة الييكد العممانييف إلى الساحؿ سببان آخر في الزيادة السكانية 

كألكؿ مرة يعترؼ . العربية مما دفع رئيس الكزراء اإلسرائيمي لئلعبلف عف مشركع القدس الكبرل
 .(إثنكجيكغرافي)اإلسرائيميكف بأف تكسيع حدكد البمدية ناتج عف سبب عنصرم 

 
ما يسمى حدكد كخمؽ رسـ الحدكد،  المدينة مف خبلؿ إعادة تيكيدكتيدؼ خطة القدس الكبرل إلى 

 أكما يعادؿ 2كـ 640أم جعؿ القدس تشمؿ أراضي تبمغ مساحتيا  (المتركبكليتاف)القدس الكبرل 
معالية مستكطنة مف مساحة الضفة الغربية، تمتد مف راـ اهلل شماالن حتى بيت لحـ جنكبان ك% 10

 .أدكميـ شرقا
أف تنيي قضية القدس عبر مشركع القدس الكبرل، ىذا المشركع غّير امتداد القدس بذلؾ إسرائيؿ كتريد 

مف شرؽ غرب إلى شماؿ جنكب أم مف مستكطنة كفار عصيكف القريبة مف مدينة الخميؿ حتى 
كـ ىك ائي، عبر ىذا المشركع تككف إسرائيؿ قد استكممت السيطرة  (40)مستكطنة شيمكشماالن بمعدؿ 

عمى المكاقع األثرية كالحضارية العربية المحيطة بالقدس كالخميؿ كبيت لحـ، بكاقع أف التبلؿ األثرية 
تؿ الفكؿ )التي تقع شماؿ القدس باتجاه راـ اهلل أصبحت ذم مكركث ثقافي ييكدم، كىذا برز في كؿ 

كتؿ النصبة، كالنبي صمكئيؿ، كخرب كثيرة تقع في أراضي قرية عناتا كحزمان كقرل العيزرية كأبكديس  (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر السابؽ  1
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كالذم  (دير المرصرص)كالزعيـ باإلضافة إلى مكقع مستكطنة معاليو أدكميـ التي باألصؿ تعرؼ باسـ 
 .كاف ديرا قائما في تمؾ المنطقة، في العصر البيزنطي

 
 ربط شرؽ القدس بجنكبيا كمف ثـ ربط إلىنفذت إسرائيؿ مشركع الحزاـ الشرقي الذم كاف ييدؼ  

شكارع المدينة في منطقة الحزاـ، كاليدؼ مف ىذا المشركع تفريغ المناطؽ العربية التي تقع عمى ىذه 
الشكارع، كمف ثـ جعميا نقاطا ميمشة أما الميمة الثانية ليذا الحزاـ فيك يكفر مصادرة مساحات مف 
األراضي التي يمر بيا، حيث يجعؿ إقامة أم مشركع عمى أراضي تمؾ المناطؽ محذكران مف كاقع أف 

كنتيجة لتمؾ األعماؿ التي تقـك بيا إسرائيؿ في منطقة ، ىذه المناطؽ تعتبر منطقو حرما ليذا الحزاـ
مف أراضي القدس الشرقية كما حكليا بأمر مف الحككمة % 35القدس الشرقية فقد تـ مصادرة حكالي 

اإلسرائيمية كتـ تخصيص نسبة مف األراضي كضميا لممخطط الييكمي لممدينة عبر أرض تـ إعدادىا 
إلقامة مشاريع سكانية كمناطؽ إلقامة مباني عامة مثؿ مدارس كمراكز ثقافية كمباني خاصة نسبة تمؾ 

استيعاب في كقد نجحت إسرائيؿ % 23أما األراضي التي لـ يتـ ضميا فنسبتيا % 25األراضي بمغت 
 ىي مساحة 7.3مف األراضي التي تـ تخطيطيا بنجاح كبقي مف ىذه األراضي ما نسبتو % 17

 .1الشكارع كحدكد البمدية المقترحة 
 

كنجد أف تأجيؿ قضية القدس مع أربع قضايا أخرل لمرحمة الحؿ النيائي أدل إلى عزؿ مناطؽ القرل 
العربية عف بعضيا مف كاقع الجغرافيا كمف كاقع تاريخي، حيث ستبقى ىذه القرل كالتي ىي قرية 
أبكديس كالعيزرية كرأس العامكد كأراضي سمكاف كمنطقة التعامره كمنطقة كادم حمكه كمنطقة حي 

الثكرم كالشياح كالعيسأكية كمنطقة جبؿ الطكر، مناطؽ معزكلة عف بعضيا بعضا، مف كاقع آخر 
تبقى مصادر األرض الطبيعية مجمدة كمحافظا عمييا بأيدم أصحاب الحزاـ، كيككف مف حقيـ زيادة 
قامة  نسبة تطكر تمؾ المستكطنات عمى تمؾ األراضي التي ستصبح مناطؽ غير مأىكلة لمزراعة أكا 

 .مشاريع صناعية أكأم مرافؽ اقتصادية
 
ىا خاصة بعد ت طكرت نمكذج القدس الكبرل عبر تمؾ المشاريع اإلستيطانية التي أقاـ قدإسرائيؿإف  

السيطرة –تكقيع اتفاؽ أكسمك، حيث أف ىذا االتفاؽ أطمؽ يد إسرائيؿ بالعمؿ عمى منيجيف، األكؿ 
نسبة أعمى ك ذتكافتي  اؿة العربية السكانيةالتعامؿ مع الديمكغرافي– الديمكغرافية عمى األرض كالثاني

 .شرقي القدستسميو إسرائيؿ مف اإلستيطاف الييكدم بما 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  2008مؤسسة القدس الدكلية ، في تنفيذ مشركع القدس الكبرل كبناء جدار الفصؿ العنصرم كاإلستيطاف في القدس كضكاحييا" إسرائيؿ"الكقائع التي اعتمدتيا الفني، إبراىيـ،   1
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 بإقامة مستكطنة معاليو أدكميـ كاليدؼ كاف مف أجؿ إقامة 1976أماـ ىذا التطكر قامت إسرائيؿ عاـ 
 تجمع استيطاني كبير يجمع تمؾ المستكطنات الصغيرة التي أقيمت ما بيف منطقة البحر الميت 

 
كشماؿ أريحا كتصبح معاليو أدكميـ مدينة كبيرة ليا صفة مدينة إقميمية ترتبط بمشركع القدس الكبرل 

كميمتيا السيطرة عمى المنطقة الشرقية مف القدس أم مف رأس العامكد حتى البحر الميت كمستكطنات 
 .أريحا

 
أما التطكر اآلخر فتمثؿ بإغبلؽ الجية الغربية لمشركع القدس الكبرل حيث كاف يجرم صراع عمى  

تكسيع ىذا الضمع مف كاقع أف المستكطنات التي أقيمت عمى قرل ككلكنيا كالقسطؿ كما بيف باب الكاد 
 قامت إسرائيؿ اكدير ياسيف كالمالحة كلفتا جعمت مف امتداد المشركع لمجية الغربية محصكران، كلذ

التي ستككف  (جفعات زئيؼ)بإقامة تجمع سكاني كبير يكازم مستكطنة معاليو أدكميـ كىي مستكطنة 
المدينة اإلقميمية التي سيضـ إلييا المستكطنات التي أقيمت في الجية الغربية، كمف جية أخرل فاف 

 جفعات زئيؼ ستككف جزءان مف مشركع القدس الكبرل كىي مف أضبلع ىذا المخطط الرباعي، "مدينة"
التي أقيمت عمى قرل عربية تـ تدميرىا كىي قرل  (مكدعيف)كحتى يتجنب المخطط تجاىؿ مستكطنة 

منطقة المطركف كقد اعتبرت تمؾ المستكطنة ىامة ألنيا غيرت نمط الخط األخضر الذم كاف يفصؿ 
ـ كأصبحت مكدعيف منطقة استيطانية 1948بيف الضفة الغربية كالمنطقة التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 

 .امتدادىا باتجاه معابر نير األردف
 
كبذلؾ تككف إسرائيؿ قد حسمت حدكد القدس الكبرل عبر اتجاىيف ىما االمتداد الشرقي كالغربي  

كاعتبرتيما مناطؽ مغمقة، ىذا التطكر أدل إلى نقؿ مركزية القدس النمطي كالديمكغرافي كالطبكغرافي 
الغربية، كليذا قامت إسرائيؿ بتغير ىذه النمطية كنقمت –عبر مركزييا التي عرفت بيا كىي الشرقية 

مركزية القدس عبر االتجاه الشمالي كالجنكبي كبالسرعة الممكنة، سعت كقامت بتنفيذ مشاريع كبيرة 
كصغيرة عمى امتداد جباؿ الخميؿ جنكبا كجباؿ راـ اهلل كنابمس شماالن، كرسمت الخرائط التي كفرت 

شماال  امتداد ىذا الضمع عبر مركزية جنكبية تمثمت بمستكطنة كفار عصيكف كشماال بمستكطنة شيمك
كىذا التطكر تـ  (مكدعيف)كالتي تربط غربا بامتدادىا مف مكقع مستعمرة  (عيكف الحرامية)أم مكقع 

قامة بنية تحتية تجمع بيف قرل شماؿ راـ اهلل  كي يغمؽ حمـ الفمسطينييف مف إقامة مشاريع عمرانية أكا 
كمدينة نابمس، كمف قراءة ليذا المخطط نجد أف التطكر في الخرائط يدلنا عمى أف المخطط ترؾ امتداد 
مشركع القدس مفتكحان شماالن كجنكبان دكف أف يحدد ىذا االمتداد مما يدؿ عمى أف تطكر ىذا المشركع 

 .يتـ تكسيعو حسب الحاجة كحسب التطكرات السياسية في المنطقة
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 الضمع الشمالي لمشروع القدس الكبرى  تطوير 2.1.3
 

إسرائيؿ كانت في عجمة مف أمرىا حيث كانت تعرؼ أف الصراع حكؿ القدس يعني أف القدس مفتاح 
مف مساحة الضفة الغربية كاليدؼ مف % 33فمسطيف، ليذا حددت مساحة مشركع القدس بما نسبتو 

ذلؾ عزؿ القرل العربية التي كانت الشرياف السكاني الذم أقيـ حكؿ القدس مثؿ قرية شعفاط كقرية 
بيت حنينا كمنطقة الراـ ككفر عيف، ليذا سعت إلى إقامة مباني في منطقة الشيخ جراح حتى أصبحت 

 مباني في التمة الفرنسية، ثـ أقامت مستكطنو كبيرة إقامة إلىىذه المنطقة غير عربية ككذلؾ سعت 
ىذه المدينة تكسعت كي تفصؿ  (عريف الذئب)أم  (بزجات زئيؼ)شرؽ القرل العربية المذككرة سمتيا 

التي أقيمت كي تحد مف  (نفي يعقكب)بيف مخيـ شعفاط كقرية شعفاط، كذلؾ التفت مع مستكطنة 
كذلؾ عممت ، (1 )1التكسع السكاني الفمسطيني في كؿ مف ضاحية البريد كقرية الراـ كقرية كفر عقب

 إقامة حزاـ ربط مطار قمنديا بمطار المد إلىإسرائيؿ عبر المقص الطبكغرافي في الجية الشمالية سعت 
حيث سعت إلى إقامة مناطؽ صناعية عبر ىذه  ( 45)غربا، كشقت شارع التفافي سمتو شارع 

المنطقة تربط بيف منطقة قمنديا حتى مكقع مستكطنة أبكغنيـ جنكبا كتجنب مخطط المشركع مف 
الدخكؿ إلى مدينة القدس ليذا أقيـ مشركع طريؽ كسط بيف جفعات زئيؼ كشارع النفؽ الذم يكصؿ 

. إلى منطقة أبكغنيـ حتى كفار عتصيكف
 

ىذه الكقائع جعمتنا نتعرؼ عمى خطة إسرائيؿ لفرض السيادة عمى القدس ليذا نجد أف المعركة ضارية 
كشرسة جدا في مدينة القدس حيث أف الحككمة اإلسرائيمية كدكلة إسرائيؿ بكؿ إمكانياتيا كصبلحياتيا 

، المتناىية اتخذت القرارات ككضعت الكسائؿ كاألدكات البلزمة مف أجؿ تنفيذ أطماعيا في القدسؿا
ككي نتعرؼ عمى الكاقع الحالي في القدس نجد أف إسرائيؿ قامت بإنشاء مشاريع عمبلقة في القدس، 
بداية في الجية الجنكبية مف منطقة المسجد األقصى حيث ىي تنفذ مشركع إقامة الييكؿ الثالث، كقد 
غيرت الكقائع العممية لمبقايا األثرية التي تـ الكشؼ عنيا في الجية الجنكبية كالتي تحتكم عمى أنماط 

إسبلمية أمكية كعباسية كفاطمية، ثـ أصبحت بقدرة قادر أنماط ييكدية تعكد لنمط الييكؿ األكؿ كالثاني 
 . يفرض المعادلةأفأم أف إقامة الييكؿ الثالث أصبح نمطا سياسيا مف كاقع أف القكم يستطيع 

 
المدينة الكنعانية القديمة كالتي  (أكفؿ )كىذا تمثؿ بمحاكلة طرح القدس بأنيا مدينة داكد كليذا فاف تمة 

تعكد لفترة العصر البركنزم المتقدـ كالمتكسط أصبحت مدينة داكد ليذا تقـك إسرائيؿ بإعداد ىذه التمة 
كي تككف الحمقة التي تربط بيف الييكؿ الذم ستقيمو عمى مساحة المسجد األقصى المنطقة التي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مصدر سابؽالفني، إبراىيـ،  1
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تفصؿ بيف مدينة أكفؿ كالجية الجنكبية مف منطقة المسجد األقصى، حيث أبمغت سمطة بمدية القدس 
الحالية أىالي حي البساتيف كالبرؾ المائية في منطقة كادم حمكة مف إخبلء منازليـ التي يسكنكىا قبؿ 

 ىذا المشركع أفإحتبلؿ إسرائيؿ القدس ألنيا تريد أف تقيـ حديقة كبيرة كأطمقكا عمييا حديقة الييكؿ أم 
العمبلؽ سيربط بيف مدينة ما سمي بمدينة داكد األثرية كمنطقة الييكؿ المراد إقامتو في منطقة المسجد 

 .األقصى
 
في مستكطنة رأس العامكد كمنطقة كادم الكدركف كالذم حاليا أما المشركع الضخـ الذم تنفذه إسرائيؿ  

فندؽ كبير عمى ضفاؼ كادم  (25 إلى 22)كالذم تمثؿ بإقامة  (خاتـ سميماف)أطمقت عميو مشركع 
الكدركف يبدأ مف كنيسة الجسمانية حتى مكقع باب داكد غربان، كتشرؼ عمى ىذا المشركع شركة تطكير 

كمف قراءة في االستدالؿ عمى المناطؽ التي كفرتيا إسرائيؿ كي تكجد مجتمع متزايد ، القدس الشرقية
 (انظر المبلحؽ ) عبر المستكطنات كالتي تسعى إسرائيؿ بأف تككف كائف مكجكد كدائـ في القدس

  
 1 القدس الكبرىلمشروع لمرتكزات والمفاىيم األساسية    ا3.1.3

 

 :الطرق الطويمة: أوالً   1.3.1.3

. أدكميـ كتغطي الحزاـ الشرقي الذم يمتؼ حكؿ القدس عبر منطقة الزعيـ الطكر، العيسكية، معاليو 
، شكيتقاطع في جيتيا الجنكبية الشرقية مع مشركع مستعمرة أبكغنيـ ثـ جيمك، كافرات حتى بيت شيـ

كىنا يربط الشرؽ بالجنكب مجمكعة مف الشكارع الطكيمة تمتقي في عدة مداخؿ خارج التجمعات السكنية 
 .العربية فتمتؼ حكليا كتعزليا كتحكؿ دكف تمكىا العمراني

  

كما ربطت ىذه الطرؽ المستعمرات مع بعضيا البعض كمع مركز المدينة حيث أصبح ىذا المركز 
 .نقطة التقاء شماؿ المدينة بجنكبيا إضافة إلى ككنو نقطة التقاء غربيا بشرقيا

  

 :تحقيق السيطرة االقتصادية عمى القدس: ثانياً   2.3.1.3

 :كيتـ ذلؾ بأساليب عدة

تفريغ البمدة القديمة مف سكانيا بأسمكب تدريجي كالقضاء عمى بنيتيا التحتية مما يدفع المكاطف . 1
 .المقدسي إلى مغادرتيا شماالن 

تفريغ قمب المدينة مف حركة المركر كنقؿ ىذه الحركة إلى الشكارع الطكلية التي تشكؿ الحزاـ . 2
قامة المنشآت كالمناطؽ الصناعية عمى طكؿ ىذا الخط (45 كشارع رقـ 60شارع رقـ )الشرقي  . كا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  2008مصدر سابؽ، الفني، إبراىيـ،   1
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كتكفر ىذه الشكارع إلسرائيؿ فرصة السيطرة عمى المصادر الطبيعية كاألمف في المدينة كما تعزؿ 
 .األرض العربية حكليا كتمنعيا مف االستفادة مف المقكمات التي تكفرىا مثؿ ىذه الطرؽ

 

 :الطريق العرضي: ثالثاً   3.3.1.3

يربط المنطقة الصناعية القائمة بالقرب مف مطار المد مع المنطقة الصناعية القائمة قرب مطار قمنديا 
، كليذا الطريؽ امتداد مف الشماؿ لمجنكب حتى منطقة كفر عصيكف عبر نفؽ جيمك، (عطركت)

كتشير الخرائط الخاصة بمتركبكليتاف القدس إلى أف أربعة مناطؽ صناعية ستقاـ عمى ىذا الخط منيا 
 .كاحدة ستقاـ بالقرب مف جبؿ أبكغنيـ

 كيربط ىذا الشارع المستعمرات الغربية بالشمالية كيكمؿ امتداده نحكالمستعمرات الشرقية عمى 
 :النحكالتالي

فيرد يريحككىك ما يطمؽ – ميشكر ادكميـ – كادم القمط – عيكف الحرامية – مكديعيف  – شبيت شيـ
 .عميو اسـ الحزاـ الخارجي كمركزه مستعمرة معالية ادكميـ

  

أما الحزاـ الداخمي الذم يسمى بالمركز فيك مف أخطر المخططات التي يجرم تطبيقيا في مدينة 
القدس حاليان، حيث تبدأ مف الكتؼ الشرقي لكادم الكدركف كتتجو شرقان كجنكبان كيتخمميا عدة أنفاؽ 

 .تصؿ الجامعة العبرية بجبؿ سككبس كالعيسكية بشماؿ العيزرية حتى معالية أدكميـ
 

كمركزه مكقع الييكؿ المزعـك مكاف الحـر  (خاتـ سميماف) كيطمؽ عمى ىذا المخطط اسـ الخاتـ 
الشريؼ كمف أخطاره تحكيؿ المنطقة كاممة إلى مشركع سياحي ضخـ عمى حساب األحياء السكنية 
العربية بما فييا سمكاف كرأس العمكد ناىيؾ عف أنو يطرح الييكؿ المقترح كشعار سياحي يحتؿ مكقع 

 .المسجد األقصى

  
 :  1اآلثار ليذه الخطة أيضامف أىـ كاف 

 
 عمما .فقداف أجزاء كاسعة مف األراضي الفمسطينية عبر المصادرة كاإلغبلؽ ككضع اليد كتقييد البناء- 
ال تزيد  القدس التي ضمتيا إسرائيؿ لبمدية اإلحتبلؿ األراضي المتاح البناء عمييا في منطقة  نسبةبأف
 ىا مف أراضي% 8عف 
الحد مف التكاصؿ العمراني الجنكبي لمحافظة راـ اهلل كالبيرة، كالتكاصؿ العمراني الشمالي لمحافظة - 

.  العمرانيكمنع تطكرىا  بيت لحـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34، ص2008 لممستعمرات لعاـ التقرير اإلحصائي السنكم، الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني 1
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 . القدسمنع التكاصؿ الجغرافي بيف األحياء العربية داخؿ منطقة -
فصؿ مراكز المدف الفمسطينية الكاقعة شماؿ المدينة عف تمؾ الكاقعة جنكبيا، كفصؿ تمؾ المراكز - 

 نفسيا عف المدينة
 

 المفيوم اإلداري لمقدس الكبرى 4.1.3
 

يختمؼ نظاـ القدس الكبرل حسبما ىك مخطط لو عف غيره مف أنظمة المدف الكبرل، كيأتي اإلحتبلؿ 
 .مف كاقع السيطرة عمى مناطؽ مترامية غير مترابطة مع بعضيا البعض في إطار بمدية

مف مخططات ىذا المشركع إال انو قاـ عمى أساس التعامؿ مع بؤر % 70 كرغـ تطبيؽ ما نسبتو 
أشباه )مباشرة، كبؤر استيطانية صغيرة ترتبط بالبؤر الكبيرة  (المدينة)استيطانية كبيرة مرتبطة بالمركز 

 .(المركز

  

كقد كفر ىذا النظاـ المجاؿ أماـ الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى أف تعمؿ بيدكء تاـ لمسيطرة 
التدريجية عمى األرض كعناصر الطبيعة دكف أف تمزميا القكانيف بمنح المكاطنيف العرب في محيط 

دارية  .المستعمرات كحكؿ الطرؽ االلتفافية أم حقكؽ بمدية أكا 

  

سيجعؿ مف المستحيؿ " القدس الكبرل"كمف الناحية اإلدارية فإف إيجاد مركز حضرم مترابط كمتكامؿ 
مف الناحيتيف السياسية كاالقتصادية عكدة السيطرة الفمسطينية عمى أم جزء مف ىذا المركز خاصة كاف 

تقديـ بيانات - عندما يحيف الكقت– ثمثي سكانو ىـ مف المستكطنيف، كاألمر الذم يسيؿ عمى إسرائيؿ 
لدعـ مكقفيا في اإلبقاء عمى القدس العاصمة األبدية المكحدة لدكلة إسرائيؿ، كتضع المدينة عمميا 

 .خارج أيو مفاكضات في المستقبؿ

  

 :المراكز اإلستيطانية الكبيرة  1.4.1.3

كتتبع لممدينة المركز مباشرة في حيف تتبعيا المستعمرات القريبة : غربا/يؼئمستعمرة جفعات ز- 
 .المتصمة معيا كالممتدة مع الشارع الطكلي الذم تحدثنا عنو سابقان 

كتتبع المدينة المركز مباشرة في حيف تتبعيا المستعمرات الشمالية : شماالن /يؼئمستعمرة بسجات ز- 
 .كىي مرتبطة مع الشارع العرضي" ؿإمبيت "بما فييا 

مستعمرة كبيرة ترتبط مركزيا مع القدس، كتضـ كؿ المستعمرات المجاكرة : مستعمرة معالية ادكميـ- 
 .ليا في نظاـ إدارم تابع ليا
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كتعتبر مستعمرة معالية أدكميـ الجناح الذم يمتقي فيو الشارعيف الطكلي كالعرضي مما يجعميا نقطة 
كتتمتع ىذه المستعمرة بحكافز مالية ، جذب سياحية ىامة لكقكعيا عمى طريؽ البحر الميت كأريحا

مشجعة مف الحككمة كالجمعيات اإلستيطانية كالقطاع الخاص، فاإلعفاءات السخية مف الضرائب 
كالمساكف المدعكمة ماليان كاليياكؿ اإلجتماعية كاالقتصادية المتماسكة كاألنشطة الثقافية كالمرافؽ 

 .المتطكرة أتاحت ليا المجاؿ لبلزدىار كتقكية بنيتيا التحتية رغـ حداثتيا
 

 :امتداد مخطط القدس الكبرى  5.1.3

 :بعد االنتياء مف تنفيذ مشركع القدس الكبرل يصبح امتداد المدينة كالتالي

 .2 كـ37مف المركز حتى مستعمرة فيرد يريحك: شرقان 

 .2 كـ27 شمف المركز حتى مستعمرة بيت شيـ: غربان 

 .2 كـ41مف المركز حتى كفر عصيكف : جنكبان 

 .2 كـ45مف المركز حتى منطقة عيكف الحرامية : شماالن 
 

كلكقسمنا المسافة الزمنية التي يحتاجيا المستكطف لمكصكؿ مف تمؾ المستعمرات إلى المركز لكجدنا 
نما عبر  أنيا ال تتعدل في أقصاىا نصؼ ساعة دكف المركر في القرل كالتجمعات السكنية العربية كا 

 .األنفاؽ السريعة كالطرؽ االلتفافية

 

  )البوابات )مشروع شارون 1.5.1.3
 

سياسة  1987ضمف سياسة التيكيد المبرمج، كبعد أف تـ تطكيؽ المدينة بالمستعمرات بدأت في عاـ 
اإلسرائيمية بإقامة  ، حيث شرعت السمطات1جديدة كىي إقامة بؤر استيطانية داخؿ األحياء العربية

البؤر اإلستيطانية داخؿ البمدة القديمة، كخاصة داخؿ الحي اإلسبلمي، باستخداـ القكانيف كاألساليب 
الجمعيات اإلستيطانية ذات األسماء  الكثيرة مف اجؿ االستيبلء عمييا، كما أقيمت كبشكؿ متكازم

مباشر كغير مباشر بالسيطرة عمى البيكت العربية،  المتعددة التي تدعميا الحككمة اإلسرائيمية بشكؿ
 :مف اجؿ تحقيؽ عدة أىداؼ منيا

 
 .طريؽ مسيطر عميو كآمف بيف باب العامكد كحائط البراؽ- 
 .صعكبة تقسيـ البمدة القديمة في حالة الكصكؿ لحؿ سممي- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41، ص2009 في القدس، االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييفتفكجي، خميؿ، اإلستيطاف كمصادرة األراضي،   1



63 

العرب أقمية  طرد السكاف العرب مف الحي اإلسبلمي كالمسيحي بغية السيطرة السكانية عميو كجعؿ- 
 .2020يسيؿ مراقبتيـ، كىذا ما جاء بالمخطط اإلسرائيمي لممدينة لعاـ 

 
بؤرة استيطانية ) 26)كبعدىا انتقمت ىذه السياسة خارج األسكار، عندما طرح شاركف مشركع إقامة 

الزيتكف، كالشيخ جراح، جبؿ  فبدأ في رأس العمكد، كجبؿ.خارج البمدة القديمة كداخؿ األحياء العربية
احتكاؾ بيف السكاف العرب كالييكد،  المكبر، ثـ انتقؿ إلى منطقة كادم الجكز، فكانت ىذه البؤر نقاط

العربية إلى أحياء محاطة بالبؤر اإلستيطانية  كأخذت ىذه البؤر بالتكسع مف اجؿ تحكيؿ المناطؽ
كىكذا تتحكؿ األحياء العربية إلى فسيفساء .بأغمبية ييكدية كتحكيؿ السكاف العرب إلى أقمية محاطة

 .ضمف البؤر الييكدية
 

مفسيرت ادوميم  - E1 المشروع اإلستيطاني 2.5.1.3
 

 دكنمان مف أراضي قرل الطكر، 12443 عمى مساحة تبمغ 1994تـ اإلعبلف عف ىذا المشركع عاـ 
  مف قبؿ كزير الدفاع1997كييدؼ المخطط الذم صكدؽ عميو عاـ ، ديسأبكعناتا، العيزرية، 

 5إقامة ، كنيةػ كحده س4000إقامة  إقامة منطقة صناعية عمى، :إلىاإلسرائيمي آنذاؾ اسحؽ مردخام 
 .1فنادؽ

 
داخؿ الممر األرضي الضيؽ كالبدائي الذم يسير  ببناء حي إسرائيمي كبير جديد ىذه الخطة تتعمؽك

 ىي  التي ستقاـ عمييااألراضي كىك جزء مف الضفة الغربية، كجزء كبير مف إلى الشرؽ مف القدس
في ” أراضي دكلة“معظـ المنطقة عمى أنيا  كقد أعمنت إسرائيؿ عف. ممؾ خاص لمفمسطينييف

، قاـ اسحؽ رابيف 1994كفي العاـ  .(يممكيا أم فرد كىي ممؾ لمدكلة أم األرض التي ال) الثمانينيات 
، لكف امتنع عف تنفيذ أم بناء طبقا لمتفاىـ E-1أجؿ ضـ منطقة  مف( معاليو أدكميـ )بتكسيع حدكد

 . 2األمريكية عمى أف يتـ تحديد مصير ىذه المنطقة في إطار عممية السبلـ مع اإلدارة
 

. لكف لـ تقر بشكؿ رسمي E-1 أف تسرع في تنفيذ خطة (1999 – 1996)حاكلت حككمة نتنياىك 
الذم دعـ الخطة كضع الخطة الحقا عمى طاكلة ( أييكد باراؾ)ىذا كقد امتنع رئيس الكزراء 

كفي العاـ ، ، عف إعطاء الضكء األخضر لبدء تنفيذ البناء2001مطمع عاـ  المفاكضات في طابا في
، ”قانكف“، كتحكلت إلى E-1لمنطقة  الخطة الرئيسية( بنياميف بف اليعيزر )، كقع كزير الدفاع2002

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تفكجي، خميؿ، اإلستيطاف كمصادرة األراضي، مصدر سابؽ  1

 .2009، حزيراف "اإلسرائيميةالنشاط االستعمارم كالسياسات كالممارسات "الدكلية، نشرة  الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف 2
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تحديدا، لـ يحصؿ أم تقدـ في المكضكع لغاية منتصؼ عاـ  كلكف كبسبب االعتراضات األمريكية
زالة  أعماؿ ) بأعماؿ البنية التحتية(شاركف)بدأت الحككمة اإلسرائيمية برئاسة   عندما2004 التجريؼ كا 
كجكد خطة رئيسية، كبذلؾ لـ يتـ إصدار أية  كاعتبرت ىذه األعماؿ غير قانكنية بسبب عدـ، (الركاـ

 كحدة (3500 ) أعمنت السمطات اإلسرائيمية عف الخطة التي تتضمف2005  كفي نيساف،تصاريح
كأفادت ، كمنطقة صناعية كمباف تجارية كترفييية  مستكطف كفندؽ(20000 )سكنية الستيعاب لغاية

 مميكف شيكؿ 200الماضييف ما يقرب مف  أف إسرائيؿ استثمرت خبلؿ العاميف 1” ىآرتس“صحيفة 
حركة السبلـ “، كشفت 2009آذار  كفي شير. E-1لمبناء في منطقة  إسرائيمي جديد في البنية التحتية

  أفادت إذاعة،2009 آذار 25، كبتاريخ (معاليو أدكميـ )لمضاعفة حجـ عف خطط حككمية” اآلف
 رئيس حزب يسرائيؿ بيتنا  عقد صفقة سرية مع(نتنياىك  )الجيش اإلسرائيمي أف رئيس الكزراء المكمؼ

 .E1  في منطقةسكنية جديدةدة ػكح( 3000)اء ػ لبف(أفيغدكر ليبرماف)
  

 :كيعتبر المخطط مف أخطر المخططات اإلسرائيمية في حاؿ تنفيذه لؤلسباب التالية
 
كليس ، إغبلؽ المنطقة الشرقية مف منطقة القدس بشكؿ كامؿ كتطكيؽ المناطؽ عناتا، الطكر، حزما -

 .ىنالؾ أم إمكانية لمتكسع المستقبمي باتجاه الشرؽ
مكانية تطكرىا باتجاه الشرؽ(كعاصمة لفمسطيف )منع إقامة القدس، الشرقية -  . كا 
المستعمرات داخؿ  ربط جميع المستعمرات الكاقعة في المنطقة الشرقية كخارج حدكد بمدية القدس مع- 

 .بالمستعمرات  معازؿ محاصرةإلىحدكد بمدية القدس كبالتالي تحكيؿ القرل العربية 
 . مربع كـ600إقامة القدس الكبرل بالمفيـك اإلسرائيمي كالتي تبمغ مساحتيا  -
داخؿ حدكد البمدية  إقامة أحزمة مف الشكارع السريعة كاألنفاؽ لربط ىذه المستعمرات مع المستعمرات -

الذم تـ افتتاحو عند  )( 16 )شارع األنفاؽ ،70كالقرل العربية مثؿ شارع الطكؽ المقترح كشارع رقـ 
 .)جبؿ المشارؼ سككبس

السكانية  لتغمب عمى الزيادةاالزيادة السكانية الييكدية الكبيرة في حدكد بمدية القدس مف  تمكيف- 
 مف المجمكع العاـ لمسكاف في حدكد بمدية القدس، كالمرغكب فيو أف يككنكا 35% العربية كالتي بمغت 

، ثـ اتخذت قراران أخيرا باف 1973  حسب قرار المجنة الكزارية لشؤكف القدس اإلسرائيمية عاـ%22 
 .الكاقعيف داخؿ حدكد بمدية القدس  مف مجمكع سكاف12% النسبة يجب أف ال تتجأكز 

 .ربط ىذا المخطط مع المشركع قيد التخطيط كالمسمى البكابة الشرقية -
 .عدـ إقامة دكلة فمسطينية ذات كالية جغرافية -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2009  شباط1، ”عمى أراض متنازع عمييا إسرائيؿ تخطط لبناء ممر الضفة الغربية“ىآرتس،  صحيفة  1
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 1البوابة الشرقية 3.5.1.3
 

مساحة .تقع شماؿ شرؽ القدس، كتمتد فكؽ المدخؿ الشرقي الرئيسي لممدينة مف اتجاه غكر األردف
  ألؼ15ما بيف  كييدؼ المشركع إلى إقامة مراكز تجارية بمساحة تقدر.  دكنـ2700المنطقة حكالي 

 ،باصات كمحطة قطارات  مؤسسات بمدية، كمكاقؼ(ام تؾق)، إقامة مشاريع إنتاجية 2 ألؼ ـ20– 
لتخطيط البكابة كبتاريخ  مميكف شيكؿ( 2/1 ) قررت البمدية تخصيص مبمغ1996كفي عاـ 

ككاف كزير اإلسكاف مائير بكرش   كحدة سكنية2200 أعدت بمدية القدس خطة لبناء 20/11/96
 أعاد رئيس 2008االنتخابات التي أجريت عاـ  آنذاؾ قد أعمف عف مكافقتو المبدئية عمى المشركع كفي

 .ضمف حممتو االنتخابية إحياء ىذا المشركع( بركات نير )البمدية المنتخب
 

خطة تواصل بناء نيفي يعقوب ومستوطنة آدم  4.5.1.3
كحدة  1.600 في إطار المخطط الييكمي المتبمكر في كزارة البناء كاإلسكاف يتـ التخطيط لبناء حكالي

كالبناء سيككف خارج حدكد نفكذ المدينة، كسيخمؽ تكاصبلن بيف نيفي . المدينةسكنية في شماؿ شرؽ 
إلى قطع التكاصؿ الجغرافي بيف  كالمخطط المقترح ييدؼ. (آدـ )يعقكب كمستكطنة جبعات بنياميف

ككذلؾ ربط المستعمرات الكاقعة خارج حدكد . ليـ قرل حزما، جبع، كالراـ كضع حدان لمتكسع المستقبمي
كجاء جدار الفصؿ الذم تـ اإلنتياء منو في المنطقة . حدكد المدينة البمدية بالمستعمرات الكاقعة داخؿ

كضعت ىذه األراضي خارج الحدكد مف اجؿ استغبلليا مستقببلن لصالح  لتعزيز ىذا المشركع، حيث
  .2 البناء المقترح

 
 شل مركز المدينة العربية  5.5.1.3

 
قامة  السكنية   الكحداتآالؼبعد أف تـ محاصرة القدس العربية مف جميع الجيات بالمستعمرات، كا 

سكاف اآلالؼ مف المستكطنيف بدأت34% الييكدية كمصادرة  مرحمة أخرل مف   مف مساحة القدس، كا 
عف مخطط جديد لمركز  عممية التيكيد، كضرب العصب االقتصادم الفمسطيني كذلؾ باإلعبلف

إف النشاط التجارم امتد . المدينة العربية المدينة لتقييد النشاط التجارم بطمس التجارة كالصناعة في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2007 أيمكؿ 30، القدس، غرافي كأخطاره في قضية القدسكاإلستيطاف الجغرافي كالديـتفكجي، خميؿ،   1
 

 المصدر السابق   2
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 في 1967كالمكاتب التي كانت مكجكدة قبؿ عاـ  بشكؿ ضئيؿ جدا كراء صفيف مف المحبلت التجارية
 .  1رئيسية شارع صبلح الديف الذم اعتبر منطقة تجارية

 
قمنديا، باعتبارىا   إلقامة منطقة صناعية في منطقة1966كقد خططت الحككمة األردنية في عاـ 

التكسعات البلزمة عميو مف زيادة  منطقة قريبة مف المطار الذم خطط لو بأف يصبح دكليان بعد إجراء
قامة منطقة خدمات، كرسمت ليذه المنطقة المخططات اليندسة الخاصة،  أطكاؿ مدرج الطائرات كا 

 إلقامة منطقة 1970لتأتي مرحمة المصادرة في عاـ   عطمت ىذه المشاريع1967كلكف حرب عاـ 
كبدأت ظاىرة نقؿ المؤسسات التجارية كاالقتصادية مف قمب المركز تأخذ ، صناعية خاصة لئلسرائيمييف

 .2سياسيان كاقتصاديان، كبرزت ظاىرة مدف األشباح بعد الساعة الخامسة بعدا
 

 
 2020  القدسمخطط 2.3

 
 خمفية عن المخطط 1.2.3

 
  مف المجمكع العاـ لمسكاف عمى35%  بعد أف كصؿ عدد السكاف العرب إلى 2020جاء المخطط 

 كما أف الدراسات الصادرة عف مراكز األبحاث  االستيطاف اممكثؼ في القدس،الرغـ مف سياسة
 مف المجمكع العاـ لمسكاف، أضاءت 40% سيصبحكف 2020كالتي تنبأت بأف العرب عاـ  اإلسرائيمية

 40مف  األحمر أماـ المخططيف اإلسرائيمييف فشكمت الحككمة اإلسرائيمية طاقمان تكجيييان مككنان  الضكء
البمدية لكضع خارطة   ممثبلن عف بمدية القدس برئاسة رئيس31مخططان في مجاالت متعددة كضمت 

عاصمة الدكلة العبرية كمركزان  ىيكمية لمدينة القدس بيدؼ تطكير المدينة كتقكية مركزىا باعتبارىا
كالعناية بالمباني العامة كمباني المؤسسات  كتقكية مركزىا االقتصادم كاالجتماعي، لمشعب الييكدم

بعد أف ظيرت في السنكات السابقة كمدينة طرد  القكمية الدكلية كتعزيز كزيادة قكة جذب المدينة
لمبناء السكني كالذم يعني أف محاكلة إسرائيؿ السيطرة عمى   كخمؽ احتياطي مف األراضي،سكاني

 ألؼ كحده 15 كجكد  الىتشير الخطة  حيث،جديد كىك الصراع الديمكغرافي المدينة قد اتخذت منحى
 ألؼ كحده سكنية لمييكد 20كبناء   كما أف إخفاؽ مشركع التكسع باتجاه الغرب،سكنية غير قانكنية

. كمة مف األحياء الييكديةا مؽلالؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق  1

المصدر السابق   2
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ىدفان كاحدان كىك تقميص الكجكد   بكؿ أبعاده السياسية كالتخطيطية يطرح2020 كىكذا فإف المخطط 

حيث يخصص ، التي تمر بيا قضية القدس1الفمسطيني بالمدينة خاصة في ىذه المرحمة المصيرية
 أما ،لمجانب الييكدم بيدؼ جذب سكاف جدد كمنع اليجرة فائض الكحدات السكنية كمساحات التطكير

بالنسبة إلى الفمسطينييف، فإنيا جاءت فقط الستيعاب الزيادة السكانية عف طريؽ منح حقكؽ بناء 
عمى المباني القائمة، دكف األخذ بعيف االعتبار البنية التحتية الستيعاب السكاف الجدد،  طكابؽ جديدة

حيف  انو يأخذ بعيف االعتبار بعض المناطؽ ذات الطابع القركم التي ال يسمح بالبناء فييا كفي كما
ألسباب   ألؼ كحدة سكنية لمعرب ال يمكف تطبيقو عمى األرض26 دكنـ لبناء 2500إف تخصيص 

عدـ تكفر  عديدة أىميا ممكية األرض كقضية المشاع كعدـ كجكد بنية تحتية، باإلضافة إلى
 دكنـ 9500عممان بأف  اإلمكانيات المادية ليذا البناء إذا افترضنا حؿ جميع المشاكؿ السابقة الذكر،

أف الحككمة اإلسرائيمية كشركات   كحدة سكنية ستقاـ خاصة47000كىي المساحة المخصصة إلقامة 
يعني بأف القدرة االستيعابية المراد تحقيقيا  البناء لدييا نظاميا الخاص في البناء كبيع الشقؽ الذم

لمجانب الييكدم بيذا المخطط سيتـ تنفيذه، كفقان لمخطة المدرجة فيما يبقى البناء العربي المخطط في 
، لتنفيذه 2أكثر مف خمسة عشر مميار دكالر أمريكي ، كقد رصدت إسرائيؿ ليذا المخطط ميب الريح

المحيطة بالقدس إلى المدينة، إضافةن إلى مصادرة العديد " اإلستيطانية"لمخطط إلى ضِـّ الكتؿ كسعى ا
حيث تمَّت مصادرة أكثر مف  ( 2010خبلؿ عاـ ) مف األراضي كما حصؿ مؤخرنا في بمدة العيسكية

.  دكنمنا مف أراضي البمدة660
 
مف منطقة الساحؿ إلى القدسة لتصبح مستكطف  ألؼ 40إلى نقؿ أكثر مف أيضا المخطط كييدؼ  

إلى خفض الكجكد الفمسطيني في المدينةة بحيث يصبح كىذا سيؤدم  أغمبيةن صييكنيةن،  ذاتالمدينة
ُـّ تفريغيا %88، كنسبة الييكد أكثر مف %12ـ أقؿ مف 2020بحمكؿ عاـ  ة ما يعني أف القدس سيت

 .بالكامؿ مف سكانيا العرب األصمييف
 

 األىداف الرئيسية لممخطط 2.2.3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2007 أ٣ٍِٞ 30، ٓظذس عبثن، ؿشاك٢ ٝأخطبسٙ ك٢ هض٤خ اُوذطٝاإلعز٤طبٕ اُغـشاك٢ ٝاُذ٣ْ رلٌغ٢، خ٤َِ،   1

  2010، شباط  مميار دكالر لتنفيذ مخطط تيكيد القدس لمسنكات العشر المقبمة15دائرة شؤكف البلجئيف، األخبار السياسية،   2
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 بالتعاكف المركز اليندسي لمدراسات كالتخطيط، حيفاأما االىداؼ الرئيسية لممخطط كفقان لدراسة أعدىا 
 1 2009 آبفي شير  االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، القدس مع

: فيكضحيا الشكؿ التالي

 
 

 

  السياسة العامة للمخطظ  3.2.3

 

.  دكنما كحدة تنظيمية ككظيفية كاحدة9000البمدة القديمة كمحيطيا بمساحة ما يقارب - 
الحد . تحديد تعميمات بناء مشددة في ىذه المناطؽ كاعتبار معظـ األحياء فييا لمحفاظ المعمارم- 

.  طبقات4األعمى الرتفاع المباني فييا 
مسارات سياحية، مراصد سياحية :  تطكير سياحي مكثؼ في مناطؽ البمدة القديمة كمحيطيا يشمؿ - 

. تطؿ مف كالى البمدة القديمة، كمناطؽ خضراء كحدائؽ عامة
. تخصيص العديد مف المكاقع كمكاقع أثرية كمباف أثرية في محيط البمدة القديمة- 
 كـ تمر عبر 70ربط المكاقع الدينية، كالمحميات الطبيعية كالتاريخية بمسارات سياحية بطكؿ - 

. األحياء الفمسطينية
 

 حقائق عن المخطط 4.2.3
 

 : 2كلفيـ اسس كمغزل المخطط نكرد الحقاؽ التالية التي صدرت عف الدراسة آنفة الذكر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009، آب 2000المركز اليندسي لمدراسات كالتخطيط، حيفا، االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، القدس ، تقرير المخطط  المعدؿ القدس  1
 

 2009، آب 2000المركز اليندسي لمدراسات كالتخطيط، حيفا، االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، القدس ، تقرير المخطط  المعدؿ القدس  2

 األهذاف

 الشئيسية

 للمخطظ

 إعطاء ششعية 

 ووضع قاوىوي 

 للمىاطق الخضشاء

تحذيذ المىاطق رات الصلة 

- تالشعة اليهىدي  

"المذيىة القذيمة "  

 تقىية مذيىة القذس

  معاصمة لذولة 

ومذيىة سياحية-اسشائيل  
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مخطط  تشكؿ اؿالقدس الشرقية، التي يشمميا  - 1967إف نسبة األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ - 
بمعظميا ىي قدس شرقية كليست " القدس المكحدة"مف مساحة المخطط ، ما معناه أف مدينة % 55

  .غربية، كىي أراض محتمة كفقا لممكاثيؽ الدكلية
مف السكاف الذيف يسكنكف في مناطؽ % 40إف نسبة السكاف الييكد في القدس الشرقية يساكم - 

 .مف السكاف الييكد في شطرم المدينة% 35القدس الشرقية كيشكمكف 
، "القدس المكحدة"يستند المخطط إلى قرارات حككمية سابقة بشأف ضماف أغمبية ييكدية في مدينة - 

 كتبّيف، مف مجمؿ السكاف العاـ في المدينة% 30عمى أف ال تتجاكز نسبة السكاف الفمسطينييف 
التكقعات السكانية المستقبمية لممدينة التي كضعيا متخصصكف عممكا ضمف فريؽ التخطيط، أف عدد 

نسمة ، يشكمكف  ألؼ  380 إلى 2020السكاف الفمسطينييف في القدس الشرقية سكؼ يصؿ في العاـ 
   . مف مجمؿ عدد السكاف في المدينة%40
كفقا لمعطيات كزارة الداخمية اإلسرائيمية فاف عدد السكاف الفمسطينييف المسجمة إقامتيـ في مدينة - 

مف مجمكع % 36 ألؼ نسمة، يشكمكف 300 إلى ما يقارب 2008القدس الشرقية، كصؿ في العاـ 
  .سكاف مدينة القدس الشرقية كالغربية معا

 فتشير إلى أف عدد السكاف (مركز عربي في حيفا) أما تقديرات المركز اليندسي لمدراسات كالتخطيط- 
 ، إذا ما استمرت 2037الفمسطينييف في مدينة القدس سكؼ يتساكل بالسكاف الييكد في العاـ 

.  مف سكاف مدينة القدس لمكحدة% 50اتجاىات التطكر الحالية، بحيث تصؿ نسبتيـ إلى 
كالذم - إف ىذه التكقعات معركفة لدل الحككمة اإلسرائيمية كيتكقع مركز القدس لدراسة إسرائيؿ- 

يشكؿ المرجع األساسي لبمدية القدس أف عدد السكاف الفمسطينييف سكؼ يتساكل بعدد السكاف الييكد 
  . عاما مف اليـك تقريبا20 ، أم بعد 2030سنة 
لمحككمة اإلسرائيمية كلتحثيا عمى اتخاذ اإلجراءات " ناقكس الخطر"إف ىذه التكقعات جاءت  لتدؽ - 

البلزمة  مف اجؿ سد الطريؽ أماـ ىذا التطكر السكاني المتكقع ، كليس مف اجؿ التعامؿ مع 
. احتياجات السكاف في القدس الشرقية مف سكف كخدمات عامة

أك - فقط مف أراضي القدس الشرقية لمسكاف الفمسطينييف%  30مخطط  يخصص ما نسبتو اؿإف - 
 . لكجو الدقة لممناطؽ السكنية، كالتي تشكؿ المتغير الكحيد تقريبا بالنسبة لمسكاف الفمسطينييف

في حيف ال تتجاكز األراضي التي خصصت لمسكف في األحياء الفمسطينية كفؽ المخطط  مساحة - 
أف احتياجات السكف كحدىا في األحياء الفمسطينية لمفترة ذاتيا ، الى تقديرات اؿ ألؼ دكنما، تشير 22

 .  ألؼ دكنما50-40تتراكح ما  بيف 
 شقة في 58.000بػ العدد الفعمي لمشقؽ القائمة كالتي يسكنيا الفمسطينيكف في القدس الشرقية يقدر - 

 شقة ضركرية مف اجؿ 42.000صؿ إلى ك 2008حتى العاـ في الشقؽ الحد األدنى ، كاف  النقص 
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سد االحتياجات السكنية كتحسيف مستكل السكف المتدني في األحياء الفمسطينية، ّاخذيف باالعتبار أف 
تقديرات حكؿ اؿكتشير ، كثافة السكف في ىذه األحياء تصؿ ضعفي كثافة السكف في القدس الغربية

 كال يغطي  شقة سكنية،200,000 ستنشأ الحاجة إلى 2030االحتياجات المستقبمية ،إلى أنو حتى عاـ 
  .في أفضؿ الحاالت% 50المخطط المقترح 

لقد تـ التركيز عمى منطقة حكض البمدة القديمة كمنطقة سياحية تربط بيف المكاقع التي تعتبرىا - 
الييكدية مكاقع ليا صمة بتاريخ الشعب الييكدم ، كتـ اقتراح  فتح مسارات طبيعية  كطرؽ سياحية 

كـ، إضافة إلى العديد مف المراصد السياحية المزركعة بيف األحياء الفمسطينية كالتي تطؿ 70بطكؿ 
 . المدينة إلييا

إف المخطط يقيد إصدار رخص البناء في منطقة حكض البمدة القديمة كخصكصا إذا تعارضت مع - 
بحيث يضع الحاجة لتطكير السياحة كيدؼ أساسي أكؿ -  إمكانية تنفيذ المخطط السياحي المزعكـ

 . الفمسطينييفيفكؽ ىدؼ تكفير السكف لمسكاف 
لقد جاء المخطط ليعطي شرعية لمخططات الككالة الييكدية التي طرحتيا لبلستيبلء عمى أراضي - 

القدس الشرقية منذ عشرات السنيف، كالذم تحدث عف العديد مف المناطؽ التي يجب االستيبلء عمييا 
  كما جاء المخطط ليكفر غطاء   ،كبناء مستكطنات ييكدية فييا كمنطقة جبؿ أبك غنيـ، كغيرىا

كذراع تنفيذم لسياسة - لممنظمات كالشركات االستيطانية العديدة التي تعمؿ في مدينة القدس" شرعيا"
البمدية كالحككمة، لتمرير مخططاتيا التيكيدية، بذريعة الحفاظ عمى الطبيعة كمف خبلؿ التعاكف في 

 .ىذا المجاؿ مع سمطة حماية الطبيعة
مف المناطؽ في % 40إف احد أىـ أىداؼ المخطط ىك إعطاء شرعية قانكنية لتحكيؿ ما يقارب اؿ- 

القدس الشرقية إلى مناطؽ خضراء تشكؿ مكاقع سياحية كمسارات سياحية تحاصر األحياء الفمسطينية 
 .كتخنؽ تطكرىا

إف المخطط  يضع شركطا كأنظمة معقدة جدا إلصدار رخص البناء في  معظـ مناطؽ حكض - 
البمدة القديمة، كعمى طالب الرخصة أف  يقدـ التقارير البيئية إلثبات عدـ كجكد حيكانات أك طيكر 

كما أف . معينة مثبل، كعميو أف يقدـ التقارير لسمطة اآلثار لعدـ كجكد أثار أك مكاقع لمحفاظ المعمارم
إصدار  إم رخصة ، كما يتطمب إستصدار أم رخصة مرىكف بإعداد مخطط تفصيمي عيني أك شامؿ

ف إعداد مخطط شامؿ لمحي ىذه المخططات التفصيمية كالمخططات الشاممة يستغرؽ إستصدارىا ، كا 
  . سنكات مما يزيد مف أزمة السكف الخانقة10-3مدة تتراكح بيف 

السياسة التي جرل إتباعيا في تخطيط شبكة الطرؽ التي تربط بيف مدينة القدس الغربية إف - 
كاألحياء االستيطانية في القدس الشرقية تؤدم بشكؿ منيجي إلى عزؿ المناطؽ الفمسطينية عف مدينة 

 .القدس الشرقية
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  حقائق الواقع السكاني في القدس 5.2.3
  
  كصؿ في حسابات الحد األدنى كفؽ معطيات مركز 2008عدد سكاف القدس الفمسطينييف لسنة -

أما معطيات كزارة الداخمية اإلسرائيمية فتشير ،  مكاطف فمسطيني268.400القدس لدراسة إسرائيؿ  إلى 
كفؽ )   2008إلى أف عدد السكاف الفمسطينييف المسجميف كمقيميف في مدينة القدس كصؿ في العاـ  

مف مجمؿ السكاف الييكد % 36 يشكمكف ، مكاطف فمسطيني295.848إلى   (حسابات الحد األعمى
تقديرات فاف عدد السكاف الفمسطينييف المقدر اؿكبحسب ،  كالعرب في المدينة بشقييا الغربي كالشرقي

 ألؼ نسمة، يشكمكف 437 إلى 2020سنكيا،  سيصؿ في العاـ % 3.3عمى أساس نسبة التزايد  
 كفؽ نسبة 2030 كيقدر أف يصؿ عددىـ في العاـ ،مف مجمؿ السكاف العاـ في شقي المدينة% 42

   . مف مجمؿ سكاف المدينة% 47 ألؼ نسمة يشكمكف نسبة  700التزايد المذككرة  قرابة 
 
كفقا لمعطيات كزارة الداخمية اإلسرائيمية فاف عدد السكاف الييكد الذيف تـ تسجيؿ إقامتيـ في مدينة  -

  كصمت 2005-1997كنسبة التزايد بيف سنكات  ،  نسمة525.023 كصؿ إلى 2008القدس لسنة 
كفي   ، ألؼ نسمة612 في حده األعمى إلى 2020كيصؿ عدد السكاف المقدر لمعاـ  ،%1.3إلى 

 . ألؼ نسمة696 إلى  2030العاـ  
 

  ضعفا مف  نسبة تزايد 2.5تصؿ نسبة التزايد في عدد السكاف الفمسطينييف في مدينة القدس  - 
ففي حيف تصؿ نسبة التزايد لدل الفمسطينييف ، السكاف الييكد في القدس بشطرييا الشرقية كالغربية

 .  فقط1.3%  فإف ىذه النسبة تصؿ بيف سكاف المدينة الييكد إلى %3.3
 

نسبة السكاف الييكد في   الشرقية كمف مجمكع السكاف في القدس% 60لسكاف الفمسطينيكف يشكمكف ا- 
. .%40القدس الشرقية 

 
:   وتزلل يمنه تلخيص التقذيشات السناوية مالتالي- 

ثآالف -٣ٜــــــــــــــــــٞد  ثـــــــآالف–ػــــشة  اُغ٘خ

2008 296 36% 526 64% 

2020 437 42% 612 58% 

2030 605 47% 696 52% 

2037 760 50% 760 50% 

 2009حيفا - المركز اليندسي لمدراسات كالتخطيط: المصدر
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قطاع القدس ، فاف 2008 فانو كفي نياية عاـ 1ككفقا لبيانات الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني 

 :  مكزعة عمى النحكاآلتيكطنة، مست37 يضـ الكبرل
(  2008نياية )عدد مستكطنات قطاع القدس الكبرل 

عدد المستوطنات المنــــطقة 

 25( 2 )2القدس الشرقية
 1راـ اهلل كالبيرة 

 8بيت لحـ 
 1أريحا كاألغكار 

 2الخميؿ 
 37مجموع متوطنات القدس الكبرى 

  
 مستكطف، 316,644ما مجمكعو  (2008لنياية عاـ )كطنيف في قطاع القدس الكبرل  عدد المستكيبمغ

 بمغ عددىـ الشرقية كفي القدس. مف مجمكع المستعمريف في الضفة الغربية % 63.3يمثمكف 
 . مف سكاف ىذا القطاع82.6% مستكطف يمثمكف 198,458

 
 
 
 

(   2009 - 2000)تطورات اإلستيطان في القدس خالل الفترة : الفصــــل الرابع 
 
 

 تمييد 1.4
 (2009لغاية عام )في القدس   الراىنة المواجيةطبيعة  2.4

خمؽ مدينة ييكدّية مقّدسة  1.2.4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34، ص2008 لممستعمرات لعاـ التقرير اإلحصائي السنكم، الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني  1

ٓذ٣٘خ اُوذط، ث٤ٖ : ٣ٝزضٖٔ  67 ثؼذ ؽشة اعشائ٤َ ٝاُز٢ رٔضَ رُي اُغضء ٖٓ اُوذط اُز١ ضٔزٚ J1ٓ٘طوخ - 1: رظ٘ق اُوذط اُششه٤خ ٝكن اُزظ٤٘ق االؽظبئ٢ اُلِغط٢٘٤ ا٠ُ  2

ؽ٤٘٘ب، شؼلبط، اُؼ٤غ٣ٞخ، اُش٤خ عشاػ، ٝاد١ اُغٞص، ثبة اُغبٛشح، اُظٞاٗخ، اُطٞس، اُش٤بػ، ساط اُؼٔٞد، عِٞإ، اُضٞس١، عجَ أٌُجش، اُغٞاؽشح اُـشث٤خ، ث٤ذ طلبف، 

ساكبد، ٓخٔبط، هِ٘ذ٣ب، عجغ، ث٤ذ دهٞ، اُغذ٣شح، اُشاّ، ضبؽ٤خ اُجش٣ذ، ث٤ذ  )١ ٓؾبكظخ اُوذط ٝاُز٢ رزضٖٔ م كزشَٔ ثبJ2ٓ٘طوخ - 2،  (ةًلش ػن طٞثب، أّششكبد، طٞس ثبٛش، 

، ّ، اُضػ٢األؽٔش اُِؾْ، ثذٝ، اُ٘ج٢ طٔٞئ٤َ، ؽضٓب، ث٤ذ ؽ٤٘٘ب اُزؾزب، هط٘خ، ث٤ذ عٞس٣ي، ث٤ذ اًغب، ػ٘برب، رغٔغ اُخبٕ أّػ٘بٕ، اُغ٤ت ث٤شٗجبال، ث٤ذ اعضا، اُوج٤جخ، خشثخ 

 (د٣ظ، اُغٞاؽشح اُششه٤خ، اُش٤خ عؼذ أثٞاُؼ٤ضس٣خ، 
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تحقيؽ كجكد ييكدّم دائـ كمباشر في المسجد األقصى كمحيطو  2.2.4
 ومنع الوصول إلٌه تفرٌغ األحٌاء المحٌطة باألقصى  3.2.4
التركيج لمدينة القدس كمدينة ييكدّية  4.2.4

( 2009-2000)تكثيف اإلستيطان في القدس خالل الفترة  3.4
 بمدينة القدس معاليو أدوميمخطة ربط مستوطنة  4.4

 اإلستيطان ييدد حاضر ومستقبل القدس 5.4
ال تجميد لمبناء في مستوطنات القدس  6.4
 2009تطورات مستوطنات القدس لغاية  7.4

   داخؿ أسكار البمدة القديمة2009النشاطات اإلستيطانية الراىنة لغاية  1.7.4
 النشاط االستيطاني في أحياء مدينة القدس خارج البمدة القديمة 2.7.4
  القدسداخؿ حدكد بمديةالنشاط االستيطاني في المناطؽ  3.7.4
 بمدية القدسخارج حدكد النشاط االستيطاني  1.7.4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

( 2009-2000 )تطورات اإلستيطان في القدس خالل الفترة  
 

 تميــيد  1.4
فإذا كانت ‘ لقد بني المشركع الصييكني عمى االستيبلء عمى األرض، طرد أىميا، ثـ السكف مكانيـ 

السيادة ال تتحقؽ عمى األرض إال عف طريؽ التكاجد عمييا، فالسبيؿ الكحيد كفؽ المفيـك الصييكني 
كما كال غرابة أف تككف القدس محط . ىك االستيبلء عمى ىذه األرض كاستيطانيا بعد إخبلء أرضيا

أنظار الصياينة، الف المشركع الصييكني أيضا يقـك عمى استغبلؿ الرمكز الدينية كتكظيفيا، لذلؾ 
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اتجيت أعيف إسرائيؿ دائما عمى القدس، منذ بداية إحتبلليا، كأكثر الصياينة مف تمجيد القدس 
باعتبارىا حمـ الييكدية، فأخذت القدس نصيب األسد مف اإلستيطاف كالتيكيد كما زالت كذلؾ، حيث 

تستمر المخططات الصييكنية لمسيطرة الكاممة عمى القدس، كجعؿ العرب فييا أقمية ميمشة، كطمس 
.  كجييا العربي الفمسطيني

 
 المشركع التكسعي أف عمى يدلؿما ىك  ك،كاسعان عمى القدساستيطانيا  ىجكمان 2008شيد العاـ فقد 

يشير إلى  كمما ية، لممؤسسة اإلسرائيؿاألكؿ األكلكياتفي القدس ما زاؿ في سمـ م التيكيدم اإلستيطاف
ففي إطبلع عمى .حالة تصاعد في اإلستيطاف في شرقي القدس في السنكات القادمةستشيد  القدس أف

حصاءات إسرائيؿ  :1يميستدؿ عمى ما ـ، م 2008عف العاـ ية كثائؽ كا 
 

 .الشرقية مستكطف في القدس 6750تستكعب – ة م كحدة سكف1931اإلعبلف عف مناقصات لبناء  -
ص م كترخ عمى مستكطف، كتـ المكافقة19000تستكعب – ة م كحدة سكف5431 خرائط لبناء إيداعتـ  -

 .سكنية كحدة 2470
 .مستكطف ألؼ 117، تستكعب في القدسة مة إضاؼم كحدة سكف33500ط المستقبمي لبناء متـ التخط -
 الشرقية خبلؿ مستكطف في القدس ألؼ 140ط إلضافة أكثر مف متخطبسيط ىناؾ كبحساب  -

 .القادمةبة مالسنكات القر
 

حيث صرح انو سيتـ  (أكرم لكبميانسكي )كذلؾ ينسجـ مع ما صرح بو رئيس البمدية العبرم السابؽ 
.   ألؼ كحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية32بناء نحك

كإللقاء الضكء عمى تطكر أعداد المستكطنيف في القدس الشرقية، اختارت الباحثة عرض البيانات  
: الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطينيالتالية اعتمادا 

 
 محتارة سنكات خبلؿ الشرقية القدس بمدينة اإلسرائيمييف أعداد

 تالقذس الششقية عذد المستىطىيهالسىة 

1972 6900 

1977 33000 

1981 59000 

1986 103,900 

1991 137,400 

1995 157,300 

1999 170,400 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009كالتراث، شباط مؤسسة األقصى لمكقؼ ، !ف؟مإلى أ...  ـ2009.. القدس كالمسجد األقصىنةممد ،أبكعطا، محمكد  1
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2002 175,617 

2006 182,000 

2008 198,000 

 

  1( 2009لغاية عام )في القدس   الراىنة المواجية  طبيعة 2.4

 
أكثر مف أّم كقتو مضى لحسـ ىكية مدينة القدس الدينّية كالثقافّية، تسعى إسرائيؿ ىذه األياـ 

 النيائّية كتثبيتيا مف الدكلة لفرض حدكد ا، كذلؾ كجزءو مف مشركعو"عاصمةو مقّدسةو لمشعب الييكدمّ "كػ
طرؼو كاحد، كالذم بدأه رئيس كزراء اإلحتبلؿ السابؽ أريئيؿ شاركف مع بداية ىذا القرف، كلعّؿ حسـ 

. مصير القدس ىك الفكرة الكحيدة التي بقيت مف ذلؾ المشركع، بعد حربي لبناف كغّزة
يعني بطبيعة الحاؿ تيكيد قمبيا المتمّثؿ بالمسجد األقصى " عاصمةو ييكدّية"كتحكيؿ مدينة القدس إلى 

كتتمثؿ . كالبمدة القديمة، كاستبداؿ معالمو كمقدساتو اإلسبلمّية كالمسيحّية، بمعالـ كمقّدساتو ييكدّية
: المكاجو الدينية بالمحاكر األساسية التالية

 
 خمق مدينة ييودّية مقّدسة  1.2.4

 
مكازية لمبمدة القديمة بمقدساتيا اإلسبلمية كالمسيحية، تسعى إسرائيؿ لخمؽ مدينة ييكدية مقدسة 

كتمتّد ىذه المدينة أسفؿ المسجد األقصى كفي ضاحية سمكاف كأجزاءو ، كمشتركةو معيا في المركز ذاتو
في البمدة القديمة، كترتبط بمجمكعةو مف الحدائؽ " الحّي الييكدمّ "مف الحّي اإلسبلمّي كحارة الشرؼ 

كالمنتزىات كالمتاحؼ كالمكاقع األثرّية المقامة فكؽ األرض في محيط البمدة القديمة، كخصكصان في 
جنكبيا حيث ضاحية سمكاف كفي شرقيا حيث جبؿ الزيتكف كضاحية الطكر، كتيطمؽ دكلة اإلحتبلؿ 

، (3الخريطة رقـ )" مشركع تأىيؿ الحكض المقّدس"عمى مشركع إنشاء المدينة الييكدّية ىذه اسـ 
كيعمؿ في ىذا المشركع عدد كبير مف الييئات الحككمّية كالجمعّيات اإلستيطانّية أبرزىاة سمطة اآلثار، 

، كجمعّية "أمناء الييكؿ"، كجمعّية "مدينة داككد"، كمؤسسة "الحفاظ عمى تراث الحائط الغربي"كجمعّية 
 ".تطكير الحّي الييكدمّ "، كشركة "عطيرت ككىينيـ"، كجمعّية "العاد"

 

 مكقعان أماـ 11شكطان كبيران في إنشاء ىذه المدينة حتى اآلف فقد افتتح بالفعؿ إسرائيؿ  تكقد قطع
  كاف2009عاـ  كخبلؿ .آخر مكقعان 11الزّكار كال زالت عممّيات البناء كالحفر مستمّرة في أكثر مف 

 كشؼ انييار صؼٍّ مدرسّي في مدرسة 2009 شباط 1العمؿ في ىذه المدينة يسير بكتيرةو سريعة، ففي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2009 أيار 14 " 2009 حاؿ القدس خبلؿ الفترة مف كانكف الثاني كحتى آذاريررتؽ"  مؤسسة القدس الدكلية،  1
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 متر فقط مف السكر 100القدس األساسّية عف كصكؿ الحفرّيات إلى شماؿ ضاحية سمكاف عمى بعد 
 كشفت مؤسسة األقصى لمكقؼ كالتراث عف مف نفس العاـ شباط 5الجنكبّي لممسجد األقصى، كفي 

حفر نفؽو جديد محاذو لمسجد عيف سمكاف مف الجية الغربّية يسير أسفؿ الطريؽ الذم يصؿ سمكاف بباب 
كىك أقرب أحياء سمكاف لممسجد )إضافةن إلى ذلؾ فإّف عددان كبيران مف سّكاف حّي كادم الحمكة ، المغاربة
تحدثكا عف سماعيـ ألصكات حفرّيات أسفؿ منازليـ طكاؿ الميؿ كالنيار كفي أكثر مف منطقة  (األقصى
  .مف الحيّ 

 
عف البدء ببناء سيرو متحّرؾ تحت " تطكير الحّي الييكدمّ " أعمنت شركة 2009 كفي بداية شير آذار

المساعدة في تخفيؼ االزدحاـ في "بساحة البراؽ بيدؼ " الحّي الييكدمّ "األرض يصؿ حارة الشرؼ 
كذلؾ بحسب " الطرقات الضّيقة، لمحّي كتمكيف المجمكعات الكبيرة مف الكصكؿ لمساحة بسيكلة أكبر

بعدىا بأّياـ كشفت كسائؿ اإلعبلـ في دكلة اإلحتبلؿ عف إقرار الحككمة لمخطط تبمغ ، كأقكاؿ الشركة
إلعادة إعمار أبكاب البمدة القديمة كأىـّ مكاقعيا  "( مميكف شيكؿ600) مميكف دكالر 145قيمتو حكالي 

، كسيتضّمف ىذا المشركع تغيير الطراز المعمارّم لؤلبكاب كالمكاقع المستيدفة حتى ييصبح "األثرّية
 .أقرب لمتخّيؿ الييكدّم منو إلى الطراز اإلسبلميّ 

 

 1900عمى أّف التطّكر األخطر في ىذا اإلطار كاف تسميـ سمطات اإلحتبلؿ إنذارات باإلخبلء لحكالي 
 عقاران في حّيي البستاف كالعباسيّية جنكب ضاحية سمكاف، كذلؾ تمييدان ليدـ 120مقدسّي يسكنكف في 

التي تيشكّؿ أحد أجزاء المدينة الييكدّية المقدسة كما " حديقة الممؾ داككد"منازليـ كتحكيؿ أحيائيـ إلى 
 . يتخّيميا اإلحتبلؿ

  

 تحقيق وجود ييودّي دائم ومباشر في المسجد األقصى ومحيطو 2.2.4
 

تثبيت حّؽ الييكد بالصبلة في جبؿ "لمتطّرفيف التي تيدؼ إلى ؿكذلؾ مف خبلؿ االقتحامات المتكّررة 
لى نزع صفة "الييكؿ عف المسجد كتحكيمو إلى منطقة مفتكحة أماـ الييكد " الحصرّية اإلسبلمّية"، كا 

كالسّياح، كبذلؾ يككف المسجد أشبو بالمتحؼ منو بالمسجد اإلسبلمّي، كأيضان مف خبلؿ الكنس المقامة 
ككنيسّي )، كفي محيطو (كقنطرة كيمسكف)، كأسفؿ منو (ككنيس المدرسة التنكزّية)عمى أسكار المسجد 

، كالتي تيسّيؿ عممّيات اقتحاـ المسجد كتّكفر غطاءن ألعماؿ الحفرّيات، (خيمة إسحاؽ ككنيس ىك فير
كتضفي أيضان الطابع الييكدّم عمى البمدة القديمة، خصكصاي كأّف اثنيف مف ىذه الكنس سيككناف مف 

كقد ، أكبر األبنية المكجكدة في البمدة كسيغّطياف مشيد المسجد القبمّي كقّبة الصخرة مف الجية الغربّية
افتتحت  مف العاـ المذككر  شباط9ففي ، 2009 عاـ نشاطان ممحكظان خبلؿت ىذه االقتحامات شيد

 متران غرب باب 50الذم يقع عمى بعد " خيمة إسحاؽ"اإلستيطانّية كنيس " عطيرت ككىينيـ"جمعّية 
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 متران كذلؾ بحماية كمساعدة شرطة 70السمسمة، كصادر أعضاؤىا أرضان مقابمةن لمكنيس تبمغ مساحتيا 
 عف عزميا تثبيت كاميرا لمفيديك" أمناء الييكؿ" أعمنت جمعّية مف نفس العاـ شباط 13كفي . اإلحتبلؿ

لنقؿ صبلة الييكد في المسجد األقصى بشكؿو مباشر عبر اإلنترنت " الحّي الييكدمّ "عمى أحد أبنية 
 ".   لتشجيع الييكد المترّدديف عمى القدكـ لمصبلة"كذلؾ 

 

 أكقؼ حّراس المسجد األقصى مستكطنان ييكدّيان مسّمحان كاف ييحاكؿ أيضا مف نفس العاـ شباط 20كفي 
 محاكالتو 3دخكؿ المسجد األقصى بسبلحو، كما أفشؿ حّراس المسجد كالمصّمكف المرابطكف فيو 

 مف العاـ  آذار9 شباط ك26 ك11لممتطّرفيف ألداء طقكسو تكراتّية في المسجد األقصى كذلؾ في 
بدأت سمطات اإلحتبلؿ اإلعداد الفتتاح مركزو لمشرطة تبمغ  مف نفس العاـ  آذار10كفي  .2009

 متران في أحد األبنية المبلصقة لممسجد األقصى مف الجية الغربّية قرب حائط البراؽ، 140مساحتو 
 .كذلؾ لتأميف كحماية السّياح كالمستكطنيف الييكد الذيف يدخمكف لممسجد األقصى يكمّيان 

 

ومنع الوصول إليه تفريغ األحياء المحيطة باألقصى   3.2.4

 

يسعى اإلحتبلؿ إلى تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ منع البناء في األحياء المحيطة بالبمدة القديمة، كىدـ 
المباني القائمة فييا بحّجة أّنيا مقامة دكف ترخيص عمى أراض عاّمة، كأيضان مف خبلؿ تشديد 
 .1948اإلجراءات األمنّية في البمدة القديمة كمحيطيا حتى عمى المصّميف مف األراضي المحتّمة عاـ 

 إجراءاتو أمنّية غير مسبكقة ،التي تزامنت مع الحرب عمى غّزة 2009في بداية عاـ  ةشيدت الفتركقد 
 مصؿٍّ فقط، 3000قّمصت عدد المصّميف في المسجد األقصى خبلؿ أّياـ الجمع إلى ما ال يزيد عمى 

لصبلة في المسجد األقصى، كما كاف يمنع حتى سّكاف ا مف 50حيث كاف اإلحتبلؿ يمنع مف دكف الػ
 مف دخكؿ المسجد، كىي إجراءاته لـ يتخذىا المحتّؿ مسبقان 50البمدة القديمة الذيف تقّؿ أعمارىـ عف الػ

 .حتى خبلؿ انتفاضة األقصى
 

 الترويج لمدينة القدس كمدينة ييودّية 4.2.4
 

كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ الجكالت السياحّية في المدينة كفؽ مسارو يتجاىؿ المقّدسات اإلسبلمّية، كييحاكؿ 
الربط بيف اآلثار كالمقّدسات المسيحّية كالمدينة الييكدّية التاريخّية، كيصّكر الكجكد اإلسبلمّي في 

كأيضان مف خبلؿ إقامة ميرجانات . المدينة ككجكدو طارئ كمنفصؿ عف الكجكد المسيحّي كالييكدمّ 
 .ناسبات كاألعياد الييكدّية الدينّية كالقكمّية عمى مدار العاــؿاكاحتفاالتو ب

 

 7دس في ػػػػتبلؿ في الؽػكقد أعمف ركبف فينسكي مدير قسـ تطكير البمدة القديمة في بمدية اإلح
إقامة الميرجانات طكاؿ أياـ السنة مف أجؿ كصكؿ السياح، في أكقات " عف سعي البمدّية لػ2009آذار
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مختمفة ال تقتصر عمى مكاسـ مفضمة، تمتد خبلؿ شيرم تمكز كآب كاألعياد، كتتضمف المخططات 
 ".في السنكات القادمة استثمارات بثمانية مبلييف شيكؿ، لمتركيج لممدينة سياحّيان عمى مدار العاـ

 
(  2009-2000 ) في القدس خالل الفترةتكثيف اإلستيطان  3.4

 
شرؽ مدينة القدس،  E1 اإلستيطانّي حالّيان عمى المستكطنات المكجكدة في مشركعأسرائيؿ يتركز جيد 

كجيمكجنكب غرب مدينة القدس، كالبؤر اإلستيطانّية في البمدة  (ىار حكما)كمستكطنتي جبؿ أبكغنيـ 
 .القديمة كمحيطيا

 
 عف االنتياء مف تجييز 2009 شباط 1فقد أعمنت سمطات اإلحتبلؿ في  E1 كفيما يتعّمؽ بمشركع

ما يعني أّنيا ستبدأ مرحمة بناء كتجييز الكحدات السكنّية خصكصان . 1البنى التحتّية لممشركع بالكامؿ
في الجية الغربّية مف المشركع، كذلؾ لتحقيؽ تكاصؿه سّكانّي بينو كبيف الجزء الغربّي مف القدس، كما 
ييعّزز ىذه النظرّية بدء اإلحتبلؿ بتيجير سّكاف حّي الشيخ جّراح الذم يفصؿ مستكطنات غربّي القدس 

ذا ما تحّقؽ ىذا التكاصؿ بشكؿو فعمّي فإّف المسجد األقصى كالبمدة  عف مستكطنات شرقّي القدس، كا 
بقي أف نذكر في . القديمة سيصبحاف معزكليف عف األحياء الفمسطينّية في شماؿ القدس بشكؿو كامؿ

 مستكطنات، بينيا 7 كتضـّ أكثر مف 2 كمـ61النياية أف كتمة أدكميـ كاممةن كالتي تبمغ مساحتيا 
معاليو أدكميـ أكبر مستكطنات اإلحتبلؿ عمى اإلطبلؽ، تيعاني مف ضعؼ اإلقباؿ عمييا بسبب بعدىا 
عف مركز مدينة القدس التجارّم كعف بقّية مدف دكلة اإلحتبلؿ، كىي مشكمةه يسعى اإلحتبلؿ لحّميا مف 

أراضي قريتي  عمى E1 خبلؿ إجراءاتو عّدة، أبرزىا مشركع إسكاف الشباب في أقصى غرب مشركع
انظر  ).عناتا كالعيسكّية كالذم يحظى بدعـو كبير مف رئيس بمدّية اإلحتبلؿ الحالّي اليمينّي نير بركات

 (المبلحؽ 
 

كّثؼ بناء الكحدات السكنّية فييما إسرائيؿ تي جنكب المدينة فإّف  أّما مستكطنتي جبؿ أبكغنيـ كجيمك
ككنيما الخيار األكثر قبكالن لدل جميكره، فيما متصمتاف فعمّيان بغربّي القدس كاألكثر قربان مف مركز 

لكف . مالديمكغراؼالمدينة التجارّم، كبالتالي فإّف البناء فييما ييعّد األكثر جدكل لناحية تعديؿ الميزاف 
الممفت ىنا أّف أحدان في أكركبا أكأميركا أكحتى في العالـ العربّي لـ يعد يعترض عمى البناء في ىاتيف 

 بدء البناء في مستكطنة جبؿ 1997المستكطنتيف، عممان أف قرار حككمة نتنياىك السابقة في عاـ 
أبكغنيـ عيّد بمثابة رصاصة الرحمة التفاقّية أكسمك، كأدل إلثارة ردكد فعؿو كاسعة كصمت إلى مجمس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2009 أ٣بس 14،  "2009 ؽبٍ اُوذط خالٍ اُلزشح ٖٓ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ٝؽز٠ آراس٣شسرن" ٓئعغخ اُوذط اُذ٤ُٝخ،  1
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األمف قبؿ أف تسحب الكاليات المتحدة المكضكع مف عمى طاكلة البحث بتيديدىا باستخداـ الفيتكضّد 
 .أم قرار يصدر عف المجمس بيذا الشأف

 

كيختمؼ كضع البؤر اإلستيطانّية في البمدة القديمة كمحيطيا عف كضع المستكطنات عمكمان، فيي 
تيدؼ في األساس إلخبلء األحياء الفمسطينّية التي تنتشر فييا، أكثر مما تيدؼ إلسكاف مستكطنيف 
جدد، ذلؾ أّف ىذه البؤر ال يسكنيا أعداد كبيرة مف المستكطنيف لكف يسكنيا أكثر أنكاع المستكطنيف 

شراسةن كتطّرفان كيككف ىؤالء محمّييف بالكامؿ مف قبؿ شرطة اإلحتبلؿ التي تيغّطي اعتداءاتيـ في البمدة 
كما تيشّكؿ ىذه البؤر اإلستيطانّية خبليا نشطة . القديمة كمحيطيا، كتساندىـ بيا مف كراء حجاب

كتترّكز البؤر اإلستيطانّية عمكمان في ضاحية سمكاف . لممساعدة في أعماؿ الحفرّيات أكبناء الكنس
 2009عاـ كخبلؿ . 50كجنكب الحّي اإلسبلمّي في البمدة القديمة كحّي الشيخ جّراح كييقارب عددىا الػ

كانت البؤر اإلستيطانّية في حي كادم الحمكة في سمكاف األكثر نشاطان حيث ساىـ سّكانيا بشكؿو فاعؿو 
. بالحفرّيات الجارية ىناؾ، كحاكلكا إحتبلؿ عدد مف العقارات كبناية آؿ الدكيؾ

     

   1بمدينة القدس معاليو أدوميم  خطة ربط مستوطنة 4.4

 

 منطقة نفكذ معاليو أدكميـ، التي تضـ مدينة معاليو أدكميـ كالمنطقة الصناعية ميشكر أدكميـتسيطر 
إف مستكطنة معاليو أدكميـ تعتبر المستكطنة األكبر مف . عمى مساحة كبيرة في عمؽ الضفة الغربية

 دكنـ، كىي تحتؿ المرتبة 48.000حيث منطقة نفكذىا، حيث تمتد عمى مساحة تصؿ إلى حكالي 
كتعتبر . الثالثة مف حيث حجـ السكاف بعد المستكطنتيف المتدينتيف بيتار عميت كمكديعيف عميت

معاليو أدكميـ ككاحدة مف المدف اإلسرائيمية كالتي ستبقى، في أم تسكية مستقبمية مع إسرائيؿ 
 .الفمسطينييف، تحت السيطرة اإلسرائيمية

 
عمى أساس ىذا التصكر، اتخذت الحككمات اإلسرائيمية في السنكات األخيرة الكثير مف الخطكات 
في . اليادفة إلى تقكية الصمة بيف معاليو أدكميـ كبيف مدينة القدس مف حيث األداء كالتكاصؿ الجغرافي

ىذا اإلطار، صادقت السمطات المسئكلة عف التنظيـ كالبناء عمى خرائط ىيكمية لبناء األحياء السكنية 
 .، المكجكدة في منطقة نفكذ معاليو أدكميـ كتطؿ عمى حدكد بمدية القدسE1في منطقة 

 
، كتـ خبلؿ أعماؿ إقامة المقر شؽ الطرؽ كبناء E1قد نقمت إسرائيؿ مقر شرطة شام إلى منطقة ك

. البنية التحتية حيث ستخدـ مئات الكحدات السكنية التي مف المخطط إقامتيا عمى مقربة مف المقر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009 األكؿكانكف مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة بيتسيمـ،   1
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كمف المخطط أف مسار الجدار الفاصؿ الذم صادقت عميو الحككمة في المنطقة سكؼ ييبقي في 
حكالي )كال تتضمف فقط المنطقة المبنية لمعاليو أدكميـ ،  دكنـ ألؼ60أكثر مف " اإلسرائيمي"الطرؼ 
-   رغـ أف بناء الجدار تكقؼ.1، بؿ أيضا مساحات كاسعة تيدؼ إلى التكسيع المستقبمي( دكنـ4000

فما تزاؿ الخطط الخاصة بإقامة الجدار الفاصؿ - كفقا الدعاء الدكلة، بسبب صعكبات تتعمؽ بالميزانية
 .في المسار المحدد كضـ مناطؽ كاسعة إلسرائيؿ عمى حاليا

 

فتحت مؤخرا أماـ الجميكر تـ الكشؼ عنيا ألكؿ  مف أرشيؼ الدكلة تدؿ كثائؽككفقا لمنظمة بيتسيمـ، 
مرة عمى انو منذ البداية اعتبرت حككمة إسرائيؿ منطقة معاليو أدكميـ منطقة تيدؼ إلى خدمة 

االحتياجات الداخمية لمدينة القدس، رغـ أف الحديث يدكر عف منطقة محتمة تحتفظ بيا إسرائيؿ، كفقا 
 .لمقانكف الدكلي، ككصية فقط كيحظر عمييا استعماليا ألغراضيا

 

 قررت الحككمة في ميشكر ادكميـ إقامة المنطقة الصناعية الجديدة 1974ىكذا، منذ نياية العاـ 
، صادرت 1975بعد مركر بضعة أشير، في العاـ . التابعة لمقدس، كعمى مقربة منيا معسكر عماؿ

كتـ الحقا مصادرة مساحات إضافية لتكسيع .  دكنـ لغرض إقامة معاليو أدكميـ ألؼ30إسرائيؿ حكالي 
إف عممية المصادرة التي تمت في . المستكطنة، لشؽ الطرؽ كتطكير البنى التحتية العامة في المدينة

إف مصادرة األراضي ألغراض اإلستيطاف ممنكعة ليس فقط في القانكف . معاليو أدكميـ غير مسبكقة
كما أف معظـ المستكطنات . الدكلي، بؿ أيضا كفقا لممكاقؼ الرسمية لمحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة

بصكرة - أقيمت عمى أراض تـ اإلعبلف عنيا عمى أنيا أراضي دكلة أكعمى أراض تمت مصادرتيا
يبدكأف األراضي صكدرت في معاليو أدكميـ ألف حككمة إسرائيؿ اعتبرت . ألغراض عسكرية- مؤقتة

ىذه المنطقة جزءا متكامبل مف مدينة القدس، كمنطقة ستبقى دائما تحت السيطرة اإلسرائيمية، كليذا فقد 
 .قررت مصادرتيا إلى األبد

 
خبلؿ ، إف عشرات آالؼ الدكنمات التي تمت مصادرتيا لصالح معاليو أدكميـ لـ تكف خالية مف البشر 

أعماؿ البناء في المستكطنة تـ طرد مئات البدكمف قبيمة الجياليف مف المكاقع المخصصة لؤلحياء 
العيزرية، أبكديس - كما لحؽ الضرر البالغ بسكاف البمدات الفمسطينية المجاكرة. السكنية في المدينة

. بسبب البناء الذم سيطر عمى مساحات كبيرة مف احتياطي األراضي الخاص بيذه البمدات- كعناتا
 دكنـ مف أراضي العيزرية تقع اليكـ في منطقة نفكذ 11350 دكنـ مف بيف 6500ىكذا، فإف حكالي 

نتيجة لذلؾ، يعاني سكاف العيزرية مف نقص خطير في األراضي المتكفرة لمبناء كمف . معاليو أدكميـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير   معاليو أدكميـ، خطة ربطيا بمدينة القدس كالمس بالفمسطينييف،إقامةنكايا حككمة إسرائيؿ مف مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة بيتسيمـ،  1

 .2009 األكؿ كانكف ،مخّططكف مف أجؿ حقكؽ التخطيط- مشترؾ مع بمكـك 
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ف المتكقع إلكماؿ الجدار الفاصؿ في المسار المصادؽ عميو كتطبيؽ خطط ، كـاكتظاظ سكني عاؿو 
 . 1 بصكرة تامة أف يزيد أكثر مف المس بحقكؽ اإلنساف لمفمسطينييفE1البناء في منطقة 

 
 األخيرة عمى البمدة القديمة كاتكقد ركزت الحركة اإلستيطانية في القدس معظـ نشاطاتيا في السف

كبدأت لجاف التنظيـ كالبناء الييكدية في إحياء عشرات المشاريع التي تـ تأجيميا . (الحي اإلسبلمي)
قامة قرية  سابقا أكلـ يكافؽ عمييا، كتمت المكافقة مثبل عمى بناء سكؽ تجارم مبلصؽ لسكر القدس، كا 

كليف الييكد اسياحية في المساحة الكاقعة ما بيف حي كاد الجكز كحي الصكانو، كسيتـ السماح لممؽ
كالشيخ ,  العيسكية،الطكر،  سمكاف،صكر باىر، بالبدء في تنفيذ مشاريع إسكاف في أحياء جبؿ المكبر

  .جراح عمى أراضي حككمية تمت مصادرتيا بالقكة
 

  اإلستيطان ييدد حاضر ومستقبل القدس  5.4
 

تيدد االجراءات االسرائيمية في مدينة القدس حاضرىا كمستقبميا، كتحكؿ تمؾ االجراءات دكف إمكانية 
سرائيؿ كاستحالة جعميا عاصمة  التكصؿ إلى حؿ أك اتفاؽ تفاكضي بشأنيا بيف السمطة الفمسطينية كا 

 صدرت عف  منظمة 2لمدكلة الفمسطينية في السنكات المقبمة، كتتمخص ىذه التيديدات كفقان لكثيقة
: ،  بما يمي29/8/2009 في 3(عيرعميـ)

 

العمؿ عمى تسريع البناء كاإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس الشرقية  -1
. (كتحديدنا داخؿ كمحيط البمدة القديمة)

تكسيع المستكطنات القائمة كضـ المزيد مف البؤر اإلستيطانية إلى المستكطنات القائمة في عممية  -2
ا شرقي مدينة القدس حيث   (.E1)تنفيذ خطة جرم ممتسارعة كخصكصن

 (إغبلؽ الدائرة الخارجية، كعزؿ القدس مف كافة الجيات)المخطط اإلستيطاني المعركؼ باسـ  -3
كحصر الكجكد الفمسطيني في جزر كأحياء كقرل مبعثرة غير مترابطة جغرافينا مع بعضيا البعض 

 .كمع قمب البمدة القديمة التي تضـ األماكف المقدسة

ترمي إلى إعادة تخطيط التكزيع ك  المتعاقبةككذلؾ الخطط التي كضعتيا الحككمات اإلسرائيمية -4
السكاني لمفمسطينييف كاإلسرائيمييف في القدس الشرقية، كعزؿ عدد مف التجمعات السكانية 

 .الفمسطينية في المدينة بحيث يصعب أكيستحيؿ تقسيميا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السابؽ 1

   2009 آب 30، األحد تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس خصكصا داخؿ محيط البمدة القديمة": عير عميـ" صحيفة القدس المقدسية،   2

  المدينة السياسيالفمسطينية في القدس كبمستقبؿ- جمعية إسرائيمية تعمؿ في قضايا متصمة بالعبلقات اإلسرائيمية :ير عميـ  ع 3
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مضاعفة عدد المستكطنيف في البمدة القديمة كفي أحياء سمكاف كرأس العمكد كالصكانة كالشيخ  -5
 إضافة إلى "جيمككمعاليو أدكميـ كراخس شعفاط"جراح ككذلؾ في مستكطنات محيطة بالمدينة مثؿ 

بمغت مرحمة متقدمة كىي الشيخ جراح ككـر المفتي كالتي مخطط بناء ثبلثة مكاقع استيطانية تنفيذ 
تشكؿ ىذه المستكطنات ىبلؿ مف المستكطنيف الييكد عمى طكؿ التبلؿ المحيطة بالبمدة )كالثكرم، 

القديمة كزرع عدد مف المستكطنيف الييكد في كسط األحياء اإلسبلمية كالمسيحية ككذلؾ في 
 .(سمكاف كالشيخ جراح عمى كجو التحديد

 

 2000ـ إسكاف ما يقرب مف ت 29/8/2009 كلغاية 2009كما أشارت الكثيقة أنو منذ بداية عاـ 
مستكطف إسرائيمي في األحياء الفمسطينية بالقدس الشرقية، كتـ كضع خطة في النصؼ األكؿ مف عاـ 

.  كحدة استيطانية إضافية150 لبناء 2009
 
تنفذ معظـ النشاطات اإلستيطانية مف قبؿ منظمات استيطانية ليا خبرة في العمؿ في األحياء كالقرل ك 

، (إلخ...العاد كعطيرات ككىانيـ كشكفكبنيـ كشكفكلشكناة)كالبمدة القديمة مف القػدس مثؿ جمػػعيات 
: كتتطرقت الكثيقة أيضاو الى عمميات ىدـ منازؿ الفمسطينييف التي تمخصت كما يمي كفقا لمكثيقة

 
 

 1عمميات ىدـ المنازؿ الفمسطينية
عدد المنازؿ الميدمة المدة 

 منزال 84 2004-2007
 منزال 88 2008

 منزال ىدمت بيد أصحابيا 15 منيا 40 2009 حتى منتصؼ 2008مف بداية 
 

تضح لنا أف متكسط سيمتكسط ىدـ المنازؿ مف خبلؿ ىذه األرقاـ كتشير الكثيقة انو في حاؿ استخراج 
 نفذت عمميات اليدـ 2009منزال سنكينا، كفي خبلؿ النصؼ األكؿ مف عاـ  (42)ىدـ المنازؿ سيككف 

 عمميات في المدينة القديمة، أما في عاـ 5في جميع األحياء الفمسطينية في القدس تقريبنا، بما في ذلؾ 
.  منازؿ في البمدة القديمة3 فقد تـ ىدـ 2008

 
  ال تجميد لمبناء في مستوطنات القدس  6.4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابؽ   تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس": عير عميـ" صحيفة القدس المقدسية،   1
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عمى نحكمكثؼ منذ إعبلف رئيس  1القدس ككذلؾ في الضفة الغربيةتكاصؿ البناء في المستكطنات في م

 تشريف 26 أشير فقط في 10الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك قرار تجميد اإلستيطاف جزئيا كلمدة 
الماضي، عشية كصكؿ مبعكث السبلـ األميركي الخاص لممنطقة جكرج ميتشؿ في  2009 الثاني

 .زيارتو الرامية الستئناؼ مفاكضات الحؿ النيائي

، إف عمميات البناء زادت عف 2كقاؿ صحيفة ىآرتس، التي زارت المستكطنات التي تشيد اإلعمار
 عمى شيادات (ىآرتس)كاعتمدت . معدليا السنكم في مستكطنات الضفة كبعض المناطؽ الصناعية

يش )كقالت حركتا ، كأرقاـ حصمت عمييا مف مقأكلي بناء كميندسيف يعممكف في ىذه المستكطنات
 مستكطنة، باإلضافة إلى منطقتيف 50 إف أعماؿ البناء تتكاصؿ في أكثر مف (سبلـ اآلفاؿ) ك(ديف

 . جنكب بيت لحـ(غكش عتصيكف) قرب القدس ك(مفكه حكركف)صناعيتيف في 
فإنو إضافة إلى ذلؾ فإف أعماؿ البنى التحتية تجرم في عدد مف المستكطنات ( ىآرتس)كحسب 

 مناطؽ صناعية، كأشارت الصحيفة إلى إعبلنات كبيرة نشرت حديثا لمشركع جديد أربعاألخرل، ك
 كفكؽ ذلؾ كمو فإف المستكطنيف سيطركا عمى ، كحدة سكنية في مستكطنة كفار تبكح65يتألؼ مف 

يتمار كألكف  أراض زراعية لمفمسطينييف في محيط مستكطنات براخا كككخاؼ ىشاحار ككفار تبكح كا 
 .مكريو في منطقة نابمس كسكسيا جنكب مدينة الخميؿ، بغرض تكسيع ىذه المستكطنات

 

أكامر تجميد البناء تطاؿ فقط المباني التي لـ يتـ صب  فإف اإلدارة المدنية اإلسرائيمية حسب مفيـك ك
 كحدة سكنية، لـ 3000أساساتيا لدل صدكر القرار، كىذا يعني حسب اإلدارة المدنية أف ما يقرب مف 

 كحدة أخرل صادؽ عمييا كزير الدفاع إييكد باراؾ في 492يشمميا قرار التجميد، أضيؼ إلييا استثناء 
 .فترة التجميد

 

لكف ىآرتس أكضحت أف أعماؿ البناء التي يجرم الحديث عنيا ما زالت في مراحؿ بناء ىيكؿ المبنى 
كنقمت الصحيفة أف عددا كبيرا مف المباني التي يجرم بناؤىا يتـ . أككضع األساسات لمباف جديدة

عرضيا لمبيع، األمر الذم يفند ادعاءات المستكطنيف بأف البناء يتـ لػضركرات الزيادة السكانية 
 . الطبيعية

 
كقالت ىآرتس إف معدؿ تراخيص البناء التي تمت المصادقة عمييا في فترة التجميد يزيد بكثير عف 

 مثبل، كىك (ىآرتس)كضربت . معدؿ التراخيص التي منحت لمناطؽ أخرل مماثمة مف ناحية الحجـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11358، العدد 2010 كانكف الثاني 2 جريدة الشرؽ األكسط،  1

  المصدر السابؽ 2
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 كحدة سكنية، خبلؿ فترة التجميد المزعكمة، في مستكطنة معاليو أدكميـ شرؽ القدس 476بناء 
 منزؿ جديد لمييكد في 700، عزميا بناء نحك2009-12-28أعمنت إسرائيؿ، االثنيف  كالمحتمة،

مناطؽ مف الضفة الغربية المحتمة تعتبرىا جزءان مف القدس، كىي المدينة التي استثنتيا مف تجميد 
كبمكجب الخطة الجديدة دعت كزارة اإلسكاف اإلسرائيمية المقأكليف لتقديـ ، محدكد لبناء المستكطنات

 مسكنان في ىار 117 منزالن في نفي يعقكب ك377 كحدة سكنية في بسكات زئيؼ ك198عطاءات لبناء 
 .1حكما، كىي مستكطنات قرب القدس المحتمة

 
  2009 تطورات مستوطنات في القدس لغاية 7.4

 
بشكؿ  اإلستيطاني في البناءتنامي  شيدت القدس، 2007 مؤتمر انابكليس في شير تشريف الثاني منذ 

 كتـ ذلؾ بالتعاكف الكثيؽ ما بيف الحككمة اإلسرائيمية كالمنظمات– المدينة  كبير داخؿ كخارج حدكد
الفمسطينية المحتمة، ىناؾ ما   مستكطف في األراضي ألؼ470كمف مجمكع ما يقرب مف . اإلستيطانية

 96يعيشكف حاليا في القدس الشرقية، كىناؾ ما يقرب مف    مستكطف ألؼ190منيـ أك % 40نسبتو 
 كيظير تقرير صادر عف حركة. إضافي ممف يعيشكف في مستكطنات حكؿ القدس  مستكطفألؼ

 كحدة سكنية جديدة في القدس 5722 أف إسرائيؿ تخطط لبناء  2009آذار السبلـ اآلف في شير 
حركة السبلـ اآلف مؤخرا إلى كجكد ما يقرب مف  باإلضافة إلى ذلؾ، تشير تقارير أعدتيا. الشرقية

حاليا في بؤر استيطانية في قمب األحياء الفمسطينية داخؿ القدس   يعيشكفمستكطف (2000)
 .2الشرقية

 
  داخل أسوار البمدة القديمة  2009  النشاطات اإلستيطانية الراىنة لغاية 1.7.4

 
 1967نفذت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة منذ العاـ بشكؿ ممنيج كمتكاصؿ،  : البمدة القديمة

كقد شيدت البمدة ،  ييكديةيةسياسة محاصرة المراكز السكنية الفمسطينية في القدس بأطكاؽ استيطاف
لنشاطات المجمكعات اإلستيطانية المتطرفة،  القديمة كمحيطيا المباشر تزايدان كبيران في الدعـ الحككمي

التي تركز عمى ” عطيريت ككىانيـ“عمى منطقة حي سمكاف، كحركة  التي تركز” العاد“مثؿ مجمكعة 
حي “في مكاف المسجد األقصى المبارؾ، كمجمكعتي ” الييكؿ“القديمة كتسعى أيضا إلعادة بناء  البمدة

جماىيرم ييكدم كاسع فيما يتعمؽ بجيكدىـ  ، حيث تتمتع كؿ ىذه المجمكعات بدعـ”أمانا“ك” فيكاييـ
 .الممتمكات الفمسطينية لمسيطرة عمى أكبر قدر مف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أُظذس اُغبثن 1

 .2009، ؽض٣شإ "اإلعشائ٤ِ٤خاُ٘شبط االعزؼٔبس١ ٝاُغ٤بعبد ٝأُٔبسعبد "اُذ٤ُٝخ، ٗششح اُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ   2
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كما يخططكا إلحتبلؿ مكاقع  يسيطر المستكطنكف الييكد حاليا كيقيمكا في مكاقع استكلكا عمييا مؤخراك

بالقرب مف ” برج المقمؽ“القديمة، بما يتضمف منطقة  في البمدة” الحي اإلسبلمي“: في المناطؽ التالية
في  كفندقي البتراء كاالمبلاير الجديد” نيئكت داككد“/دير مار يكحنا ،”النصارل حارة“باب الساىرة، ك

” بيت أكركت“في سمكاف،  كحي البستاف” مدينة داككد“ميداف عمر بف الخطاب داخؿ باب الخميؿ، ك
كشارع األنبياء حيث يسيطر المستكطنكف الييكد  بيف باب العامكد في جبؿ الزيتكف، كحي المصرارة

مستكطف أكثر مف نصفيـ مف طمبة  900إلى كجكد ما يقرب مف  كتشير التقديرات، عمى عقاريف
يسيطر ىؤالء  حيث القديمة فقط الدينية الييكدية في الحي اإلسبلمي كحارة النصارل في البمدة المدارس
عمى مدارس دينية ييكدية كمراكز تعميـ التكراة  كبعض ىذه المنازؿ تحتكم. منزالن أكمجمعان  80عمى 

عائمة  75 كطبقا لمصادر كزارة البناء كاإلسكاف اإلسرائيمية، يكجد حاليا ما يقرب مف، 1كمعاىد تممكدية
حارة “البمدة القديمة خارج منطقة  طالب تابع لممدارس الدينية الييكدية في جيكب استيطانية في 600ك

داخؿ   كحدة سكنية35 التنفيذ لبناء مستكطنة كبيرة جديدة ، كىناؾ مخططات قيد”حارة الشرؼ/الييكد
  فاف االستيطاف 29/8/2009، اما كفقا لكثيقة صادرة عف منظمة عمير عميـ في 2الحي اإلسبلمي

( :  3)3في الحي االسبلمي كالمسيحي يتمخص كما يمي
 

عدد العائبلت   الحي 
اإلستيطانية 

عدد المستكطنكف 

 مف 500 مستكطف منيـ 1000 80المسيحي الحي الحي اإلسبلمي ك
 طبلب المدارس الدينية المتطرفة

 
 كحدة استيطانية في منطقة باب 30ككفقا لنفس الكثيقة ىناؾ خطط تسميف استيطاني تيدؼ إلى بناء 

لممناقشة في لجنة التخطيط كالبناء  (TPS 9870)العمكد قدمت إلى كزارة اإلسكاف كالتعمير اإلسرائيمية 
تخطيط ألنيا قريبة المسبقة لؿ، كعمى الرغـ مف أف ىذه الخطة ال تمبي الشركط 13/12/2005بتاريخ 

جدنا مف أسكار المدينة القديمة، لكف سمطات اإلحتبلؿ شرعت في إجراء بعض التعديبلت الطفيفة عمى 
. المخطط لتنفيذ عممية البناء في قمب الحي اإلسبلمي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2009أيار  اآلف، حركة السبلـ  1

 .2009تقرير رؤساء البعثات اإلتحاد األكركبي حكؿ القدس الشرقية، آذار   2

 ، ٓظش عبثن  2009 آة 30 ، ألؽذ رغش٣غ اإلعز٤طبٕ اإلعشائ٢ِ٤ ك٢ هِت األؽ٤بء اُلِغط٤٘٤خ": ػ٤ش ػ٤ْٔ"  طؾ٤لخ اُوذط أُوذع٤خ،   3
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كبيرة تحيط البمدة ” كطنية“ لقد قامت الحككمة اإلسرائيمية بجعؿ السيطرة كأمر كاقع عمى حديقة عامة
الدينية كالتاريخية إلى سيطرة حركة العاد في  القديمة مف الحدكد الجنكبية كالشرقية، بما فييا المكاقع

كىناؾ خطط لنقؿ السيطرة عمى . سمطة الطبيعة كالحدائؽ اإلسرائيمية  مف خبلؿ قرار2002العاـ 
 .أخرل شماؿ شرؽ البمدة القديمة إلى متطرفيف ييكد” كطنية“عامة  حديقة

 
كزارة البنى   تـ تسميـ مشركع إلى حركة عطيريت ككىانيـ بتمكيؿ مشترؾ مف قبؿ،2006 كفي العاـ

ككاف المشركع ييدؼ إلى . المحاجر التحتية اإلسرائيمية مف أمكاؿ كانت كضعت جانبا إلعادة تأىيؿ
 متر تحت البمدة 280 مسافة إلى عاـ كاف يمتد 3000إلى  قديـ يرجع تاريخو” إعادة ترميـ محجر“

. 1الساىرة باتجاه الحـر الشريؼ كلتحكيمو إلى مكقع سياحي القديمة، مف باب
 

، يتكلى ”العاد“حركة  كفي ىذا السياؽ، فاف حقيقة ككف ايفياتار ككىيف، مدير مركز الزكار في مقر
في محافظة القدس يفسر الكثير في ىذا  شخصيان مياـ مدير سمطة الطبيعة كالحدائؽ اإلسرائيمية

عبر سمطة تطكير ” – سرية“خطة حككمية ” عير عميـ“ كشفت منظمة 2009فخبلؿ عاـ . المجاؿ
سياحية كمسارات  تتحدث عف إقامة تسع حدائؽ كمكاقع– بالتعاكف مع المنظمات اإلستيطانية  القدس

 . حكؿ البمدة القديمة بيدؼ تعزيز السيطرة عمى تمؾ المنطقة
 

 كالذم كاف قد اقر مف قبؿ المجمس الكزارم خبلؿ حككمة 4090كتعتبر ىذه الخطة جزءا مف قرار رقـ 
تخصيص مبمغ اإلسرائيمية شاركف مف أجؿ تغيير الكضع الجيكسياسي القائـ، كقررت الحككمة  أرئيؿ

 لتطكير حكض البمدة 2013 - 2006الفترة  مميكف شيكؿ إسرائيمي جديد في 480 إجمالي يصؿ إلى
. 2فالقديمة كمنطقة جبؿ الزيتك

 

الحـر الشريؼ، األمر  إضافة إلى ذلؾ، ىناؾ عمميات تنقيب جارية في نفؽ الحائط الغربي تحت مبنى
فييا مكتب ىيئة األكقاؼ اإلسبلمية، رباط  بما– الذم ألحؽ أضرران في العديد مف الممتمكات المجاكرة 

 إلى انييار 2009مف عاـ  مما أدل في شير شباط– التاريخيتيف  الكرد، المدرستيف العثمانية كالتنكزية
صابة  مدرسة  100بطكؿ  كتستمر األعماؿ أيضا لبناء نفؽ.  تمميذان بجراح17تابعة لؤلمـ المتحدة كا 

كفي شير تشريف األكؿ . األقصى الحي اإلسبلمي باتجاه مبنى المسجد في متر مف منطقة حماـ العيف
.  3في نفس المنطقة، كسيتـ ربط الكنيس بشبكة األنفاؽ” يتسحاؽ أكىيؿ“، تـ افتتاح كنيس 2008

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2006، أيار 8، المستكطنات تحت المجير، المجمد الثاني، رقـ ”الحكض المقدس“المعركة عمى البمدة القديمة في القدس ك“األمريكاف مف أجؿ السبلـ اآلف،    1

 .القدس، مصدر سابؽ– الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية   2

  المصدر السابؽ  3
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إف المنطقة التي تقع فييا كبشكؿ متكاصؿ كتثير أزمات كصدامات : 1الحرم الشريف وحي المغاربة

عمى مر  منطقة الحـر الشريؼ كقد أيقظت كأليبت الكثير مف المشاعر الدينية مجابية ىي ”كتحديات“
. ثالث أقدس مقاـ ديني في اإلسبلـ فدانا 36 كيعتبر الحـر الشريؼ بمساحة. العصكر في تاريخ القدس

شيرا كيتألؼ مف جدراف كمآذف تشكؿ حدكد  16 لمدة كبقي الحـر الشريؼ القبمة األكلى لممسمميف
 الصخرة المشرفة بيية الييئة، كالمدارس اإلسبلمية التاريخية، كالمحاريب كالمنابر المسجد األقصى كقبة

األقصى الذم يشار  الغربية، كقاعات الصبلة السفمية، كالينابيع، كالحدائؽ كالمبنى في القسـ الجنكبي
أخرل، مثؿ القبة النحكية التي تحتكم عمى  كقباب كمنشآت عديدة إليو بشكؿ خاطئ بالمسجد األقصى

الييكد أف في ىذه المنطقة مكقع الييكؿ األكؿ الذم دمر حكالي  كيعتقد بعض. مكاتب قاضي القضاة
إلى  في القدس، باإلضافة  بعد الميبلد70كالييكؿ الثاني الذم دمر في العاـ  الميبلد  ما قبؿ587عاـ 

الييكدية الدينية  ما يراد لو أف يصبح مكقع الييكؿ الثالث كاألخير الذم تسعى المدارس الفكرية
 .”جبؿ الييكؿ“ بناءه، كتسمى ىذه المنطقة إلىالمختمفة 

كالمسمميف منذ القرف التاسع  ىذا كشيدت منطقة حائط البراؽ الشريؼ مكاجيات كصدامات بيف الييكد
كما تصاعدت التكترات في العقكد . حتى يكمنا ىذا عشر كتتكاصؿ ىذه الصدامات بيف الحيف كاآلخر

كتضمنت ىذه . األزمات السياسية كالمكاجيات الجماىيرية العنيفة الماضية كأدت إلى العديد مف
نزاع حكؿ   كالتي نشأت بسبب1929 االضطرابات في العاـ أحداثالمكاجيات، مف بيف أمكر أخرل، 

تدمير حي المغاربة بأكممو كتكسيع  ترتيبات الصبلة عند حائط البراؽ الشريؼ، كقد عممت إسرائيؿ عمى
 .الساحات أماـ حائط البراؽ

 
، ثـ كانت 1967عاـ  حفريات كتغيرات في المكاف منذ األسبكع األكؿ مف حرب حزيراف كالبدء بسمسمة

قبؿ سائح ييكدم استرالي بإضراـ النار في   التي أعقبت المحاكلة مف1969االضطرابات في عاـ 
 كالتي كقعت بعد أف حاكلت 1990مذبحة األقصى في العاـ  المسجد األقصى المبارؾ، ثـ جاءت

، ثـ المجابيات ”الييكؿ“ لما يراد أف يككف منيا” حجر أساس“الييكد المتطرفيف كضع  مجمكعة مف
، كاندالع 1996مف قبؿ حككمة نتنياىك في العاـ ” نفؽ حشمكنئيـ“ كاإلضطرابات التي أعقبت افتتاح

  التي اندلعت شرارتيا بعد الزيارة2000االنتفاضة الثانية انتفاضة األقصى في أيمكؿ مف عاـ 
كفي الفترة األخيرة، شكمت أعماؿ  .االستفزازية مف قبؿ أرييؿ شاركف إلى ساحات الحـر الشريؼ

حائط البراؽ الشريؼ بمحاذاة الحـر   بالقرب مف2007حككمة إسرائيؿ في شباط  التنقيب التي بدأتيا
جاءت أعماؿ التدمير  كقد. القدس” لتيكيد“مشؤكمة أخرل مف جانب إسرائيؿ  القدسي الشريؼ خطكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القدس، مصدر سابؽ  – الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية    1
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عادة البناء في جسر المشاة التاريخي   متران تقريبا لربط حي المغاربة بباب75 الذم يصؿ طكلو إلى كا 
كتعكد أسباب ذلؾ الستمرار . العالـ المغاربة ليثير غضب الفمسطينييف كالمسمميف في مختمؼ أنحاء

المغاربة كنقطة دخكؿ رئيسية   لبكابة باب1967  منذ حزيرافاإلسرائيميةالسمطات  سيطرة كاستخداـ
المسجد  القادميف مف خبلؿ الجيات اإلسرائيمية إلى ساحات” الزكار“لمختمؼ المجمكعات الييكدية ك

 .األقصى المبارؾ
 

 الغرب كمغمقة أماـ الشريؼ كجيتيا إلى تؤدم إلى الحـر القدسي  كىي بكابة: باب المغاربة
 حيف بقيت كافة البكابات ، في1967 المطمقة منذ حزيراف لمسيطرة اإلسرائيمية الفمسطينييف كتخضع
األكقاؼ اإلسبلمية إال أف  مفتكحة أماـ المسمميف بإدارة كمباني الحـر الشريؼ األخرل إلى ساحات

. تنظيـ الدخكؿ يتـ مف قبؿ الشرطة اإلسرائيمية
 

جسر خشبي مؤقت  تـ بناء، 2004كبعد انييار الحائط الشمالي مف الممر إلى البكابة في بداية عاـ 
كفي شير كانكف  .بالتخطيط لبناء ممر جديد كبدأت السمطات اإلسرائيمية، 2005 في شير تمكز

عمميات التنقيب عف اآلثار عمى الممر، كالتي  ، أقر رئيس الكزراء أييكد أكلمرت خطة2007الثاني 
دية المكائية لمبناء كالتخطيط بناء الجسر في ػرت لجنة البؿػكأؽ. طةػالخ بدأت بعد شير تقريبا مف إقرار

 .1 2008أيار 
 

 مكقع آخر ييدده عدكاف إسرائيمي، (برج ستكرؾ)كتعتبر منطقة برج المقمؽ : برج المقمق ومواقع أخرى
كاإلستيطانية  ”الرسمية“كالمجابية فيما بيف المكاطنيف الفمسطينييف كالمؤسسات ” الصراع“بدأ  كقد

القديمة بالقرب مف باب الساىرة حيث  اإلسرائيمية كذلؾ في مكقع الزأكية الشمالية الشرقية مف البمدة
 كحدة سكنية ككنيس 21  مشركع مخطط بمدم لبناء2005تمكز أقرت بمدية القدس الغربية في شير

، 2009حتى اآلف  كقد تـ ىدـ ما يزيد عف عشرة مباف في تمؾ المنطقة.  دكنـ3.8مكقع بمساحة  عمى
الخاصة كمرحمة تحضيرية لتنفيذ الخطة  بما في ذلؾ كحدات سكنية كمركز لذكم االحتياجات

كتقنيا كىندسيا لتعميمات البناء في البمدة القديمة حيث أف منطقة  اإلسرائيمية التي تشكؿ انتياكا حقكقيان 
 البناء فييا حيث تمنع كافة أشكاؿ” منطقة خضراء“تصنؼ مكقعان أثريان باإلضافة إلى أنيا  برج المقمؽ

2 . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2010، شجبط "األهظ٠ ؽضاّ ٖٓ األؽ٤بء اإلعز٤طب٤ٗخ اُظ٤ٗٞ٤ٜخ اُظـ٤شح رٜذف ُِغ٤طشح ػ٠ِ أُغغذ :كِغط٤٘٤خدساعخ " أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُإلػالّ،  1

  أُظذس اُغبثن 2
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المعنية في حيف  مف قطع األراضي  )أمبلؾ غائبيف( دكنـ 1.9كتسيطر إدارة أراضي إسرائيؿ عمى 
 دكنـ حيث أشارت التقارير 1.3الييكدم،  ، فرع مف الصندكؽ القكمي”ىيمانكتا المحدكدة“تسيطر شركة 

كينتظر . 1982الكنيسة األرثكذككسية الركسية البيضاء في العاـ  بشكؿ خاص مف” شرائيا“إلى 
 .كالمكافقة عميو مف قبؿ لجنة التخطيط المكائية التابعة لكزارة الداخمية المشركع اإلقرار

 

أرييؿ شاركف الذم   مف قبؿ كزير اإلسكاف حينيا1990كتـ الكشؼ عف الخطة ألكؿ مرة في العاـ 
 مخطط آخر خبلؿ تسمـ بنياميف إقرار كما تـ. كحدة سكنية في المكقع 200أعمف مشركعو لبناء 

بناء مدرسة دينية تضـ ستة طكابؽ، كمكاقؼ لممركبات  نتنياىك منصب رئاسة الكزراء اشتمؿ عمى
–  ”عطيريت ككىانيـ“، كضع مستكطنكف مف جمعية 1998كفي شير أيار . كنفقيف تحت األرض

. حجر األساس لممستكطنة الجديدة كأحضركا منازؿ متنقمة إلى المنطقة– بحماية الجنكد اإلسرائيمييف 
لكف كبسبب اندالع المكاجيات مع الفمسطينييف، تكقفت الحككمة اإلسرائيمية عف العممية في شير 

كلسخرية . المستكطنيف عبر السماح بأعماؿ تنقيب في المكقع” بتعكيض“، كقامت 1998 حزيراف
اإلسرائيمية كشفت حجارة الجدراف  القدر، فاف األعماؿ التي قامت بيا كزارتي البنى التحتية كاآلثار

 .األمكيةلة كالميبلدم خبلؿ فترة الد لمباف تشكؿ حيان عربيان يعكد إلى القرف السابع
 

ييكدم جديد داخؿ  ىذا كتيدؼ الخطة اإلسرائيمية في نياية المطاؼ إلى إضافة مكطئ قدـ، تكاجد
حيث تعيش عائمتيف ييكديتيف في منزليف مع  مجاكر” جيب“كيتضمف جزءان منيا تكسيع . البمدة القديمة

القراعيف الفمسطينية التي حرمت كمنعت مف الحصكؿ عمى  سقؼ مف القرميد بمحاذاة منزؿ عائمة
 .لبناء طابؽ ثاف مف أجؿ استيعاب أفراد األسرة إسرائيمي” تصريح“
 

أكىيؿ “كنيس  ”إعادة افتتاح“كتمثمت الخطكة األخرل لتعزيز الكجكد الييكدم في المنطقة إلى  
متران عف الحـر الشريؼ  80 كيبعد حكالي في البمدة القديمة بيف باب القطانيف كباب السمسمة” يتسحاؽ

 بداية القرف العشريف عمى أراض إلى مبنى الكنيس إقامةكيعكد تاريخ  ، 2008 في شير تشريف األكؿ
المتطرفة  ”شكمرم ىاخكمكت“ىنغاريكف مف عائمة الخالدم، كالحقا ىجرت مجمكعة  ابتاعيا ييكد

كفي . بيف الفمسطينييف كالييكد  في فترة اندالع االضطرابات1938الكنيس في العاـ ) أمناء األسكار(
 1967قامت اإلدارة األردنية بيدـ الكنيس، لكف بعد العاـ  1967 – 1947كقت الحؽ كخبلؿ الفترة 

الذم يقـك  1(ايرفينغ مكسككفيتش )ة المميكنير األمريكي الييكدمػ زكج(مكسككفيتش شيرنا )قامت
المبنى، فقد اشترل مكسككفيتش حقكؽ ” تممؾ“ك” بشراء“بتمكيؿ المجمكعات اإلستيطانية الييكدية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تموٌل جمٌع األنشطة اإلستٌطانٌة الٌهودٌة فً  تعمل على (C&M)جمعٌات ومنظمات ٌهودٌة عدٌدة من أشهرها مؤسسة ملٌونٌر أمرٌكً ٌهودي ٌملك : اٌرفٌنغ موسكوفٌتش   1

على عقارات المقدسٌٌن وتموٌل شراء أراض وعقارات بطرق التزوٌر والغش داخل البلدة القدٌمة وفً األحٌاء المحٌطة بها، وقد نجح فً  واالستٌالء القدس الشرقٌة المحتلة

 ته إلى خارج أسوار البلدة القدٌمة خاصة فً سلوان، ورأس العمود والشٌخ جراح، وجبل الزٌتوناتوسٌع نشاط جمعً
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 إعمارفي بداية التسعينيات، كقاـ بتمكيؿ إعادة ” ىاخكمكت شكمرم“التصرؼ في المبنى مف مجمكعة 
إقامة  ، بدأت سمطة اآلثار اإلسرائيمية بالتنقيب تحت الكنيس بيدؼ2004كفي العاـ  .كتأثيث الكنيس

كمف خبلؿ التركيز عمى نشاطاتيـ في البمدة  .نفؽ تحت األرض يربط أنفاؽ الحائط الغربي بالكنيس
مف ” طكؽ“ كيحاكؿ المستكطنكف تشكيؿ سمسمة  ،1المقدس القديمة، كما يسمى بمنطقة الحكض

 .لتحيط في نياية المطاؼ منطقة الحـر الشريؼ المستكطنات التي
 

سمطات اإلحتبلؿ  شرعت 2009في نياية عاـ : عممية تيويد واسعة في باب الخميل بمحيط القدس
، في محيط المدينة المقدسة، كأضافت 2اإلسرائيمي بما أسمتو عممية تطكير كتحديث منطقة باب الخميؿ

أف ىذا المخطط ييدؼ إلى تغيير ىكية المكاف كتيكيده، كدمج القدس الشرقية مع أحياء القدس الغربية 
لغاء الحدكد المفترضة، تنفيذا لرؤية اإلحتبلؿ اإلسرائيمي حكؿ 1948التي احتمت عاـ  القدس "، كا 

ككفقا إلعبلف ، ، كىذه المرة تحت شعار تطكير كتحسيف البنية التحتية في القدس الشرقية"المكحدة
كضعتو بمدية اإلحتبلؿ في مدينة القدس، في المنطقة التي يجرم فييا تغيير معالـ البمدة، فاف المشركع 

 ساعة، كييدؼ كفقا لمبمدية، إلى تجديد البنية 24 شيرا، مع نكبات عمؿ عمى مدل 18سيستمر نحك
التحتية في المنطقة، كتحسيف طرقات المشاة، كتثبيت مستمزمات الشكارع، كترميـ كاجيات المباني في 

. منطقة باب الخميؿ
 
 يستيدؼ إقامة بنية تحتية جديدة لمبمدة القديمة مف القدس أما مف كجية نظر فمسطينية فاف المخطط  

كىذا يستيدؼ إخراج تجار المدينة العرب منيا، ككفقا إلفادات يستغرؽ العمؿ بيا أكثر مف عاميف، 
 في البمدة القديمة خاصة في المنطقة الممتدة مف باب العمكد كحتى نياية شارع ألكاد،  العربتجاراؿ
أف البمدية أخطرتيـ بمشركعيا ىذا، كطمبت مف العديد مف التجار إغبلؽ محبلتيـ لفترات طكيمة تمتد ؼ

رابو تكقيت اإلعبلف عف ىذا المشركع، يبلحظ غك، إلى عدة أشير حاؿ البدء في تنفيذ ىذا المشركع
عمما باف بمدية اإلحتبلؿ كانت نفذت في أكاسط الثمانينيات مشركعا لتحديث البنية التحتية داخؿ أسكار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2000ديفيد في شير تمكز  طرحت المصطمح إسرائيؿ ألكؿ مرة خبلؿ مفاكضات كامب) التاريخي يشار إليو في بعض األحياف بالحكض” الحكض المقدس“ مصطمح كمفيـك 1

كاألحياء  كينطبؽ ىذا المفيـك عمى المنطقة التي تضـ البمدة القديمة مف القدس .2001خبلؿ محادثات طابا في بداية عاـ ” الدينية “ اإلسرائيميةكاستمر التعامؿ بيذه التسمية

حيث يمكف لممرء أف يجد – في الشيخ جراح  كاد الجكز، كمنطقة قبر الصديؽ شمعكف/ مدينة داككد، كادم الحمكة /  ، جبؿ صييكف، سمكاف(الطكر )جبؿ الزيتكف– المبلصقة ليا 

  لممنطقة تككف ميمتيا الحفاظ عمى النظاـ كضماف حرية العبادة(دكلية )ككانت الفكرة تتعمؽ بإقامة إدارة خاصة.  كالمسمميف كالمسيحييف حسب زعميـ،لمييكد ”مقدسة“أماكف تعتبر 

منطقة عربية تعيش فييا أغمبية  في” السيادة“حيث اعتبركه محاكلة أخرل مف جانب إسرائيؿ الدعاء  كقد قأـك كرفض الفمسطينيكف ىذا المقترح. كالكصكؿ إلى المكاقع المقدسة

 .بحقكقيـ في السيادة عمى تمؾ المنطقة كقد طالب الفمسطينيكف. تعتبر أراضي محتمة– كقرارات األمـ المتحدة  كطبقا لمقانكف الدكلي– فمسطينية 

 . 2010 كانكف ثاني 6كاالقتصادية، بياف صحفي، مركز القدس لمحقكؽ اإلجتماعية   2
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حيائيا، كتسبب تنفيذه في تمؾ الفترة بأضرار كبيرة  لتجار ؿالبمدة القديمة شمؿ معظـ شكارعيا كا 
 .المقدسييف الذيف اضطركا إلى إغبلؽ محبلتيـ طيمة فترة تنفيذه

 
 المشركع الجديد ال يرتبط بتحديث البنية التحتية لممكاطنيف القاطنيف في داخؿ المدينة يعتقد أفك

المقدسة بقدر ارتباطو بشبكة معقدة مف األنفاؽ حفرتيا سمطات اإلحتبلؿ في السنكات القميمة الماضية، 
كال تزاؿ تحفرىا في مناطؽ متفرقة مف البمدة القديمة، كخارجيا كتحديدا في منطقة باب الخميؿ حيث 

 . تتسارع ىناؾ عمميات حفر تتكتـ عمييا سمطات اإلحتبلؿ
 

كاحد مف سمسمة مشاريع تستيدؼ تيكيد البمدة القديمة   المشركع الجديد الذم ستنفذه البمديةىذاعتبر م ك
برمتيا، كممارسة مزيد مف الضغكط االقتصادية عمى المقدسييف، كبالتالي دفع المزيد منيـ لمرحيؿ 

 500كيكجد حالينا حكالي ، كالتيجير القسرم، بااللتقاء مع الضغكط التي تمارس بحقيـ مف ىدـ لممنازؿ
 . ألؼ عربي14مستكطف ييكدم، في الحي العربي، كيعيشكف كسط أكثر مف 

 

خطكة لـ يسبؽ ليا  ب2008لقد بدأت إسرائيؿ خبلؿ عاـ :  في البمدة القديمةمشروع تسجيل العقارات
 ، إذ تعمؿ شركة تطكير الحي الييكدم عمى تسجيؿ1القديمة بالقدس مثيؿ في الحي الييكدم بالبمدة

 شقو سكنية 585الطابككيتضمف التسجيؿ  القديمة في سجبلت األراضي في عقار في البمدة 1300
 مؤسسة عامة باإلشارة إلى أف ما يطمؽ عميو اسـ الحي الييكدم لـ 60تجاريان، كأكثر مف   محبلن 146ك

. دكنمات يتركز أكثرىا في حارة الشرؼ 5  عف1948مساحتو قبؿ عاـ  تزد
 

( حارس أمبلؾ األردني)تدار مف قبؿ  في الحي اإلسبلمي كانت ىذه األمبلؾ  كىنالؾ أمبلؾ ييكدية
 كالمنشكر في الجريدة 16/9/1950صادر مف كزير الداخمية آنذاؾ كصفي ميرزا بتاريخ  بمكجب قرار

. 3035 رقـ الرسمية
 
قرار   دكنمان مف أراضي البمدة القديمة بمكجب116 تـ اإلعبلف عف مصادرة 1968كفي عاـ  

 1443عدد   كتـ نشره بالجريدة الرسمية108/322/ أ/ب5المصادرة لممصمحة العامة كالذم يحمؿ رقـ 
2.  

:   جيات مختمفة كالتالي عقاران تعكد ممكيتو إلى790كبمكجب ىذا القرار تـ مصادرة 
النسبة من المجموع عدد العقارات األمالك المصادرة 

% 1.9 15 كقؼ إسبلمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2008 آراس 10طؾ٤لخ ٛآسرظ اُؼجش٣خ،   1

  23، ص2009 اُزلٌغ٢، خ٤َِ، اإلعز٤طبٕ ٝٓظبدسح األساض٢، االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط،  2
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% 48.6 382 كقؼ ذرم
% 32.5 257     ممكية خاصة 
% 1.1 9 كقؼ كنسي

% 15.3 121     أمبلؾ ييكدية 
% 0.8 6        مرافؽ عامة

% 100 790 المجموع
االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس  : المصدر

 
 مف مجمكع الحي الذم تـ% 84كتبيف مف اإلحصاءات بأف األمبلؾ العائدة إلى العرب تعادؿ 

  إف ادعاء عدـ كجكد تكثيؽ تاريخي منظـ لمعقارات في الفترة العثمانية،1968مصادرتو عاـ 
 59إلى كاالنجميزية كاألردنية يعتبر غير صحيح بدليؿ أف الحككمة االنجميزية قىّسمت البمدة القديمة

كيقـك المالؾ  ، 1حكضان، كأعطت لكؿ حكض رقماى كلكؿ بيت رقـ قطعة ككؿ قطعة عدد الغرؼ
مف السكاف في الفترة  بتسجيؿ أمبلكو باإلضافة إلى دفع الضرائب عمى األمبلؾ، كما أف كثيران 

الفترة األردنية، بدليؿ كجكد سجبلت  العثمانية سجمكا أمبلكيـ في الطابكالتركي، كاستمر ذلؾ في
الطابكفي الدكائر الحككمية اإلسرائيمية التي  ضرائب التخميف عمى العقارات في البمدية كسجبلت

، 1967غير المسبكؽ ىك تغطية السيطرة المستمرة منذ عاـ   كىذا اإلجراء،1967استكلت عمييا عاـ 
تسجيؿ األراضي اإلسرائيمي كتثبيت ممكية األفراد الييكد لمعقارات التي  بغطاء قانكني كفقان إلحكاـ

ضعاؼ التكاجد العربي  كتأتي،يشغمكنيا  ىذه الخطكة ضمف سياسة التيكيد كتقكية التكاجد الييكدم، كا 
حداث تغيير  في المدينة كمحيطيا كاستباقان لممرحمة النيائية لممفاكضات بغرض حقائؽ عمى األرض كا 

 .بالجغرافيا كالسكاف

 
تمديد شبكة  2006 منذ عاـ  تكاصؿ سمطات اإلحتبلؿ:2 الشرقيةفي القدس شبكة القطار الكيربائي

كخاصة في المقطع الممتد مف رأس  القدس الشرقية القطار الخفيؼ الكيربائي االلتفافي الككلكنيالي في
، حيث (راـ اهلل– طريؽ القدس ) كفي شعفاط مف جنكبيا حتى شماليا  (1جسر طريؽ رقـ  )المشارؼ 

 .يجرم العمؿ طيمة النيار كحتى ساعات متأخرة منذ أكثر مف عاـ
  

شرعت سمطات اإلحتبلؿ منذ ثبلث سنكات في الحفر كالتجريؼ إلنشاء شبكة القطار الخفيؼ كقد 
راـ اهلل دكف الرجكع ال لممالكيف كال، كأف عمى جكانب الطريؽ – الكيربائي عمى طكؿ شارع القدس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  المصدر السابؽ  1

 2009االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، شجبط  2
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لبيئة المنطقة، كيقطع كمحاؿ تجارية كمناطؽ سكنية لف يخدميا القطار، بؿ يضرىا كيسيء إلييا 
ف خبلؿ شركات مقأكالت كتعيدات محمية ـأكصاؿ المنطقة عمى جانبي القطار، كينيب األرض 

 كالتاريخية، كمد شبكة سكة األثريةكأجنبية مخالفة لمقكانيف الدكلية كحتى قكانيف دكليا، كدمر الثركة 
الحديد فكقيا، كخاصة في شعفاط كالمصرارة كعقبة المنزلة كالشيخ جراح، كال ينسجـ القطار كشبكتو مع 

طبيعة المدينة التاريخية كالتراثية كاألثرية، كذلؾ حكؿ مخطط السكة الحديدية طريؽ راـ اهلل القدس 
كالعكس أيضان إلى طرؽ ىامشية فرعية مدركسة تيمش المدينة المقدسة كتحد مف حركة الفمسطينييف 

 .إلييا
 
 يرل مركز أبحاث األراضي جمعية الدراسات العربية في القدس أف مخطط القطار الكيربائي فيك

المحتمة مخطط استعمارم غير مشركع ككؿ ما ينشأ عنو عمؿ معادو لممكاطنيف القدس الشرقية 
 تغيير في إحداثالفمسطينييف كمناقض التفاقية جنيؼ الرابعة كالقكانيف الدكلية التي تحكؿ دكف 

األراضي المحتمة لخدمة دكلة اإلحتبلؿ كما قرره مجمس األمف كالجمعية العمكمية، كيعتبره غير مشركع 
 .كالغو ال بد مف إزالتو كتعكيض المتضرريف عنو

 
شر عشرات البؤر تتف:1وأبراج عسكرية وكاميرات في أنحاء البمدة القديمة من القدسيطانية بؤر است

االستعمارية في البمدة القديمة مف القدس في العقارات التي تـ االستيبلء عمييا كطرد أصحابيا 
المقدسييف الفمسطينييف منيا في شتى أحياء البمدة القديمة التي قسمتيا المجمكعات االستعمارية 

.  مربعاتإلىكالمخابراتية 
 

 زرعت فييا تمؾ البؤر بتكاطؤ مف أجيزة الشرطة كغيرىا في حارة السعدية كباب حطة كمدخؿ باب 
يس كعقبة رصاص كغير الكثير، كتعمكتمؾ البؤر أبراج يكمف بالساىرة، كطريؽ الكاد، كخمؼ اليك س

فييا مسمحيف باألسمحة كالمناظير كأجيزة الرصد، حتى بات ىؤالء في أبراجيـ يتمصصكف عمى 
 .المكاطنيف في بيكتيـ كحرماتيـ

 
حكاشيـ كفي بيكتيـ كغرؼ نكميـ كخصكصياتيـ التي أكلـ يتكقؼ أمر انتياؾ حرمات المكاطنيف في 

 كاميرا في طرقات كأزقة 400ىي حؽ مف حقكؽ اإلنساف إذ زرعت قكات امف اإلحتبلؿ حكالي 
 .سطحة المباني، األمر الذم تحرمو اتفاقيات كمكاثيؽ حقكؽ اإلنسافأك
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008 االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، آة  1
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خيمة "لكنيس الييكدم  اتـ افتتاح 2008خبلؿ شير أيمكؿ : 1في البمدة القديمة" خيمة اسحق "كنيس 
المكقكفة كقفان ذريان لعائمتي الخالدم " البيارة "عمى أرض  بالبمدة القديمة كذلؾ في حي الكاد" اسحؽ

تبمغ مساحة ، ككنسيبة، األمر الذم جعؿ األرض ساحة كممران لمكنيس مف صبلة كاحتفاالت كأعياد
 . مكقكفة عمى حماـ العيف إضافة إلى دكاكيف، كميا كاف يؤخذ منيا ماء لمحماـ2 ـ70" البيارة "أرض 

كالمديرة لمكنيس " عطيرات ككىنيـ"قاـ المستعمركف الييكد المتدينكف مف جماعة  2/2009كخبلؿ شير 
تيدؼ عطيرات ككىنيـ إلى فرض كاقع سياسي بخمؽ بؤرة استعمارية  كالييكدم بفتح بكابة ليذا الكنيس،

 .استيطانية عمى بعد اقؿ مف مائة متر مف المسجد األقصى
 

 قامت إسرائيؿ بافتتاح كنيس الخراب في حارة 15/3/2010بتاريخ : 2كنيس الخراب في البمدة القديمة
مرتبط ببناء الييكؿ , درجة األكلىاؿىك مشركع تيكيدم في البمدة القديمة، ك (الحي الييكدم)الشرؼ 

كيقع في مكقع ، الثالث المزعـك ، كىك مشركع تدعمو حككمة االحتبلؿ كشركات استيطانية تابعة ليا
كنيس الخراب كاف بناء عثماني ، يقع ضمف األبنية اإلسبلمية التي كانت بجانب المسجد العمرم، 

 .يقاـ عمى أرض كقفية كعمى حساب بيكت فمسطينية  تابعة لحارة الشرؼ" كنيس الخراب "ك

 

 ، حيث تـ إقرار تمكيؿ بناء 2001عبر قرار حككمي رسمي عاـ " كنيس الخراب "  كجاء قرار بناء 
 انطمؽ المشركع 2003الكنيس الييكدم عبر ميزانية متعددة مف عدة كزارات صييكنية ، كفي سنة 

، كبحسب  2006خبلؿ عاـ التيكيدم برسـ المخطط الشامؿ لمكنيس ، كبدء بناء الكنيس فعميا 
 . مميكف دكالر أمريكي10المصادر العبرية فإف تكمفة البناء كصمت إلى نحك أكثر مف 

  

 

كيعد ىذا الكنيس أكبر كنيس ييكدم بارز في البمدة القديمة، كيتألؼ مف أربع طبقات، كيتميز بشكمو 
الضخـ كقبتو المرتفعة جدان التي تقارب ارتفاع كنيسة القيامة، كتغطي عمى قبة المصمى القبمي داخؿ 

المسجد األقصى لمناظر لممسجد مف اتجاه الغرب ، كمف المخطط لو عمكما أف تككف قبة ىذا الكنيس 
إلى شركة استيطانية تابعة " كنيس الخراب " بناء  ، كقد أككؿ أعمى مف قبة المسجد األقصى المبارؾ

 ".شركة تطكير الحي الييكدم في البمدة القديمة بالقدس " تسمى  االسرائيمية لمحككمة
 

كبحسب المزاعـ اإلسرائيمية تـ بناء كنيس الخراب في مطمع القرف الثامف عشر، ثـ أعيد بناؤه في 
 خبلؿ محاكلة إسرائيمية الحتبلؿ القدس 1948منتصؼ القرف التالي بعد خرابو إلى أف تيدـ عاـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009 كشباط 2008 المصدر السابؽ، أيمكؿ  1

  .2010 آذار 16صحيفة القدس المقدسية ،  2
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كبحسب المزاعـ ذاتيا فإف حاخاما إسرائيميا عاش في العاـ ، الخراب"الشرقية كمف ىنا جاءت تسميتو بػ
ـ، ككتب يكميا متنبئا أف يـك إعادة افتتاح كنيس الخراب ىك يـك إعادة بدء البناء في الييكؿ 1750

 الثالث المزعكـ

 

كيقـك الكنيس عمى بناء عثماني يقع ضمف األبنية اإلسبلمية المجاكرة لممسجد العمرم كعمى أرض 
كقفية كعمى حساب بيكت فمسطينية تابعة لحارة الشرؼ التي فشؿ االحتبلؿ باالستيبلء عمييا عاـ 

قامة حي استيطاني كبير سمي بػ1967 كفي عاـ 1948 عمى " حارة الييكد" تـ ىدـ أغمب بيكتيا، كا 
 .حساب حي الشرؼ

 

كيدلؿ تزامف افتتاح الكنيس في القدس مع اليـك  الكنيس قبة الصخرة كييدد ىكية القدسكيحاكي 
كمف بيف ، العالمي مف أجؿ بناء الييكؿ المزعـك عمى حقيقة نكايا كمآرب االحتبلؿ مف كراء بنائو

، ما يرتبط باختبلؽ تاريخ عبرم مكىـك في القدس دعما "كنيس الخراب"األىداؼ غير المعمنة لبناء 
لممزاعـ السياسية اإلسرائيمية في المدينة، كىذا ما يؤكده عالـ اآلثار اإلسرائيمي مائير بف دافيد الذم 

ىذا إضافة لمحاكلة إخفاء معالـ الحـر ، ينفى ككنو مكقعا أثريا بخبلؼ المزاعـ الييكدية الرسمية
القدسي ببناء مقبب مرتفع يحاكي شكمو الخارجي باعتباره المعمـ العمراني األكضح كاألبرز في القدس 

 .مف مختمؼ جياتيا

 

كنيس الخراب مشركع تيكيدم مف الدرجة األكلى مرتبط ببناء الييكؿ الثالث المزعـك تتبناه المؤسسة ك
أف ىناؾ رسكمات كبيرة لعدة معالـ  ، كقد ثبت اإلسرائيمية الحاكمة كشركات استيطانية تابعة ليا

كالمسجد اإلبراىيمي في الخميؿ، كمسجد ببلؿ بف رباح في بيت " كنيس الخراب"إسبلمية داخؿ قبة 
. كفؽ قائمة المكاقع الييكدية التراثية التي أعمنتيا إسرائيؿ " معمميف ييكدييف"لحـ باعتبارىما 

 
 النشاط االستيطاني في أحياء مدينة القدس خارج البمدة القديمة  2.7.4

 
 زالت ىدفا لمنشاطات اإلستيطانية الصييكنية منذ عيد اإلنتداب كماالقدس  أحياءكانت مناطؽ 

جبؿ سككبس عاـ  ببناء مجمع الجامعة العبرية عمىاالسرائيمية البريطانية عندما بدأت المجمكعات 
المرتبطة بتمؾ المناطؽ، كأقيـ عدد مف المشاريع برعاية   كباإلضافة إلى النشاطات اإلستيطانية،1925

 كتضمنت ىذه المشاريع بناء مباف حككمية إسرائيمية، كمقرات ،السنيف إسرائيمية رسمية عمى مر
 . 1الشرطة، كمباني الجامعة العبرية، كمستكطنة التمة الفرنسية المجاكرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مصدر سابؽ– الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية 1
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 إسرائيمي في منطقة 2500 يعيش اآلف ما يقرب مف 1 ”عير عميـ“منظمة  كطبقان لبيانات مف 
إسرائيمي  400يقرب مف   منيـ ما(لييكدحارة ا)الشرؼ كالبمدة القديمة خارج حارة ” الحكض المقدس“

 .العامكد  كعدد مماثؿ في منطقة حي رأس" مدينة داككد"في 
 

ىناؾ خطط قيد التنفيذ حاليا لتكسيع مشركع المخطط البمدم (: فندق شبرد/ كرم المفتي  )الشيخ جراح
قامة مستكطنة ييكدية جديدة( كحدة سكنية20بناء ) 1984 لمعاـ 2591 اإلسرائيمي رقـ في حي  ، كا 

عمى ، ( 11536 مخطط بمدم رقـ مشركع) شقة، ككنيس كركضة أطفاؿ 90الشيخ جراح، بما يتضمف 
 تقديـ طمب بناء ليذا اليدؼ في نياية شير تشريف األكؿ كتـ. أرض كـر المفتي كالخاصة بفندؽ شبرد

2005 2 .
أميف الحسيني منذ  كتعرؼ ىذه المنطقة باسـ كـر المفتي ألف ممكيتيا تعكد لمفتي القدس األكبر الحاج

 بالرغـ مف حقيقة أف 1967في العاـ  العشرينات في القرف الماضي قبؿ أف يسيطر عمييا اإلسرائيميكف
زالكا عمى قيد الحياة كيقيمكف بشكؿ دائـ كقانكني في القدس،  المالؾ الحقيقي لؤلرض ما المفتي كرثة

 الكاضح أف المميكنير الييكدم كمف، 1945منذ العاـ  أف المبنى كاف يشغؿ كفندؽإلى باإلضافة 
، (3)3 1985في العاـ  اإلسرائيمي” أمبلؾ الغائبيف“ اشترل األرض مف حارس( ايرفينغ مكسككفيتش)

 األرض كالمبنى إلى شرطة حرس الحدكد اإلسرائيمية، كتدار حاليا مف قبؿ كالحقا تـ تأجير
كفي شير تشريف الثاني مف  . لمعقاراتC&M جمعيةك” عطيريت ككىانيـ“، كجمعية (مكسككفيتش)

لحماية المكاقع التاريخية بيدـ مبنى الفندؽ بحجة انو ال يتمتع  ، أكصت المجنة اإلسرائيمية2006عاـ 
 .خاصة بأية قيمة أثرية

 
تعرؼ أيضا بحقؿ  ) دكنمان مف األرض30 كتمتد أرض كـر المفتي تحت مجمع الفندؽ عمى مساحة

 دكنمات أسفؿ الجبؿ، كىي 110إلى  بمساحة إضافية تصؿ ( كيريـ ىمفتي“المفتي أكبالمغة العبرية 
التي  (مزركعة بشكؿ أساسي بأشجار الزيتكف، باتجاه مكقع المبنى الجديد لكزارة الداخمية اإلسرائيمية

 كاد“عمى أطراؼ المنطقة الصناعية في  )األصؿ أف تككف مدرسة إناث فمسطينية كانت مخصصة في
لبسط السيطرة عمى  ”عطيريت ككىانيـ“كتعمؿ إدارة أراضي إسرائيؿ بالتعاكف مع جمعية . ”الجكز

 في المذكرة التي قدمت في شير آب األرض كتحكيميا إلى الجمعية بدكف طرح مناقصة، كما ذكر
 كقامت ، أصحاب األرض الفمسطينييف، كشركة الفنادؽ العربية إلى المحكمة العميا مف قبؿ 2007

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29/8/2009 (عيرعميـ)تقرير منظمة   1

 .  مصدر سابؽ–الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية   2
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في األرض  ”العمؿ الزراعي“مف أجؿ ” عطيريت ككىانيـ“إسرائيؿ بتكقيع عقد مع جمعية  إدارة أراضي
األرض التي قامت إدارة أراضي إسرائيمي  بالرغـ مف عدـ كجكد خبرة لمجمعية في ىذا المجاؿ، كيبدكأف

ليـ مصمحة في ىذه “الداخمية أف أصحاب األرض الفمسطينييف  بتأجيرىا ال تمتمكيا، كتقر كزارة
 .”األرض

 
بذلؾ، قامت حككمة إسرائيؿ بمصادرة   عاما مف إعبلف النكايا لمقياـ40  كبعد2007آذاركفي شير 

 (أبراىاـ ىيرشكف ) كقاـ كزير المالية السابؽ،أراضي إسرائيؿ األرض رسميا بناءنا عمى طمب مف إدارة
كبذلؾ تـ إعادة ، 1”امتبلؾ األرض الحتياجات عامة“لمصادرة العقار تحت حجة  بالتكقيع عمى الخطة

. أجؿ إفساح المجاؿ أماـ إقامة الحي الييكدم المخطط لو مف 2”كمنطقة خضراء“تصنيؼ مكانتيا 
كفي شير  .”عطيريت ككىانيـ“كبعد عدة شيكر، قامت الحككمة اإلسرائيمية بتأجير األرض إلى جمعية 

مف قبؿ جمعية الفنادؽ العربية تقدمت فييا  آب ، كاستجابة لمذكرة قدمت في شير2007 كانكف األكؿ
في القضية،   مكعدان لمنظر2008 األرض، حددت محكمة العدؿ العميا شير أيمكؿ بالطعف في ممكية

كيكمف الدافع األساسي كراء الخطة  ، كتـ تأجيؿ الجمسة الحقا كلـ تعقد الجمسة لغاية يكمنا ىذا
بيف مبنى الحككمة اإلسرائيمية شماؿ مبنى ” المطمكب“العمراني  اإلسرائيمية في الرغبة في إقامة الرابط

 . كمنطقة قبر الصديؽ شمعكف إلى الجنكب،فندؽ شبرد
 

يقاؿ أف قبر الصّديؽ شمعكف حسب االدعاء اإلسرائيمي، : في حي الشيخ جراح الصديق شمعون
كالمنطقة المحيطة بو قد ” الييكؿ الثاني“رفيعة خبلؿ فترة  مكانة كىك كاىف ييكدم ذك” سمعاف العادؿ“
بدأت ىيئة األمـ المتحدة ، 1956كفي العاـ .1948استقركا ىناؾ حتى العاـ  الييكد الذيف” اشتراىا“

 في تمؾ 1948عائمة فمسطينية الجئة عمى أثر النكبة الفمسطينية عاـ  28 كالحككمة األردنية بإسكاف
، 1972، بدأ المستكطنكف بادعاء ممكية األرض، كفي العاـ 1967عاـ  كبعد حرب حزيراف .المنطقة

بادعاء ممكية األرض – كجمعية كنيست يسرائيؿ    جمعية الييكد الشرقييف،نجحت مؤسستاف ييكديتاف
قامت المنظمتاف ببيع  كالحقا)التزكير كتسجيؿ األرض باسمييما لدل مسجؿ األراضي اإلسرائيمي  عبر

.  3(ةالعقار إلى مجمكعة ناحاالت شمعكف اإلستيطاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2007 آب 20  اإلسرائيمية،ىآرتس صحيفة  1

اُؾلبظ ػ٠ِ ؽذ أد٠ٗ ٖٓ أُ٘بطن  اإلعشائ٤ِ٤خ ُِٔغبؽبد أُلزٞؽخ، ؽ٤ش ال ٣غٔؼ اُج٘بء ك٤ٜب ٖٓ أعَ  أُ٘طوخ اُخضشاء ٢ٛ ػجبسح ػٖ ٓ٘بطن روّٞ ثزؾذ٣ذٛب اُغِطبد اُجِذ٣خ2

ثشٌَ اعزشار٤غ٢ ؿبُجب ٖٓ ” أُ٘بطن اُخضشاء“، ٣غزخذّ ٓظطِؼ ”أُ٘بطن أُلزٞؽخ“أ١ ٖٓ ” ػذّ صساػخ“اُوذط اُششه٤خ، ٝثبُشؿْ ٖٓ  ٌُٖ، ٝك٢ ؽبُخ. اُخضشاء ك٢ أُذ٣٘خ

ػ٠ِ األساض٢ ُزٞع٤غ أُغزٞط٘بد  اُخطٞح ُزو٤٤ذ اُج٘بء اُلِغط٢٘٤ ك٢ أُذ٣٘خ، ٣ٌٖٝٔ الؽوب ٖٓ االعز٤الء ٝرؤر٢ ٛزٙ. ٓ٘غ ٝاػبهخ اُزط٣ٞش اُلِغط٢٘٤ ثبُوشة ٖٓ أُغزٞط٘بد أعَ

ٓب  ٝرش٤ش اُزوذ٣شاد ا٠ُ ٝعٞد. (سآٞد شِٞٓٞ )ٝشؼلبط( ٛبسؽٞٓب)عجَ أثٞؿ٤ْ٘ : اُٞاضؾخ ػ٠ِ أُ٘بطن اُخضشاء اُز٢ رؾُٞذ ا٠ُ ٓغزٞط٘بد ٖٝٓ األٓضِخ. ارا اهزضذ اُؾبعخ

ٓظ٘لخ ك٢ اطبس ٓخططبد  ٖٓ األساض٢ اُلِغط٤٘٤خ ك٢ اُوذط اُششه٤خ رجو٠ رؾذ اُغ٤طشح اُجِذ٣خ ٓخظظخ ُِج٤٘خ اُزؾز٤خ ٝاُخذٓبد اُز٢% 6ثٔب ٣زضٖٔ ( % ٣44وشة ٖٓ 

 .ٝٓ٘بطن ٓلزٞؽخ اُزخط٤ظ ٝاُز٘ظ٤ْ ػ٠ِ أٜٗب أساع خضشاء

  2010ًبٕٗٞ صب٢ٗ  /  اُش٤خ عشاػٗششح ؽوبئن خبطخ،  ٓئعغخ أُوذع٢ ُز٤ٔ٘خ أُغزٔغ3
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 أماـ المحاكـ اإلسرائيمية تدعي ممكية األرض قضايا األطراؼ اإلسرائيمية التي  رفعت1982كفي عاـ 
 العائبلت الفمسطينية فمسطينية، كتكصؿ محامي عائمة 28 كالتصرؼ ضد مطالبة بحقكؽ الممكية

مقابؿ منح العائبلت  إلى صيغة لمشركع اتفاؽ مع المستكطنيف لئلقرار بممكيتيـ لؤلرض( تكسيا ككىيف)
كرفضت ، اإليجار إلى أصحاب األرض مع مطالبتيـ بدفع الفمسطينية مكانة المقيميف المحمييف
أكدفع اإليجار كأعقب ذلؾ إصدار ” الصفقة“جراح قبكؿ مشركع  العائبلت الفمسطينية في حي الشيخ

المستكطنيف لـ تمتمؾ  الذم تكلى القضية الحقا أف جمعيةالعربي إخبلء ككشؼ المحامي  أكؿ أكامر
الذم قاـ بو المستكطنكف كحصمت المكافقة  األرض، كطمب مف دائرة تسجيؿ األراضي إلغاء التسجيؿ

أف يتـ إصدار أمر قضائي إلعادة تسمية األصحاب الحقيقييف   كعمى،2006عمى ذلؾ في العاـ 
 .1لؤلرض

 

مكانة حي “شمعكف  ، منحت منطقة الصّديؽ1996كخبلؿ عيد حككمة بنياميف نتنياىك في العاـ 
مف التمكيؿ السنكم لخدمات األمف  مما كفر ليا فرصة الحصكؿ عمى كميات كبيرة” ييكدم جديد

مع طمبة  ، قاـ العضكاليميني في الكنيست الحاخاـ بيني ايمكف1998 كفي شير تشريف األكؿ. الخاص
. المكقع الييكدية الدينية بدخكؿ الكنيس الذم يقع مباشرة فكؽ القبر مف أجؿ إعادة ترميـ المدارس

اإلسرائيمية لـ تستجب لدعكاىـ، كمنذ  كاحتج المكاطنكف الفمسطينيكف المحميكف عمى ذلؾ، لكف السمطات
أياـ   كلتأدية الصمكات،، يتـ استخداـ الكنيس كمعيد تعميمي متقدـ لمتكراة1998 شير كانكف األكؿ

 .السبت بانتظاـ
 

 بالسيطرة (ايمكف )بقيادة عضكالكنيست” صييكف مستكطنك“، قامت جمعية 1999 كفي شير شباط 
منازؿ في تمؾ المنطقة كبعد شيريف انتقؿ اإلسرائيميكف ألكؿ مرة إلى  بشكؿ غير قانكني عمى ستة

الفمسطينية   لزرع بؤر استيطانية بيف األحياء(ايمكف كأرييؿ شاركف )ككانت ىذه جزء مف خطة المنطقة
 . مف أجؿ الكصكؿ إلى كاقع تستحيؿ فيو عممية تقسيـ المدينة

 
في تمؾ المنطقة   استكلى المستكطنكف عمى جزء مف منزؿ عائمة الكرد التي عاشت1999العاـ  كفي

المالكيف الفمسطينييف المنزؿ كيدعكف أف  المستكطنكف مع” يتشارؾ“ كمنذ ذلؾ الحيف، ،1956منذ عاـ 
 كتقكؿ العائبلت الفمسطينية المعنية ،الحي ىي أمبلؾ ييكدية منزؿ آخر في 27إلى المنزؿ باإلضافة 

 .عائمة سميماف دركيش حجازم أف األرض تعكد إلى
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السابؽ 1
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 اإلسرائيمية محاكلتيـ محاكلة المستكطنيف كالشرطة ـك الفمسطينيكفااشتبؾ كؽ 2000 كفي نيساف
 جبنة، كيدعي المستكطنكف أف تعكد إلى عائمة أبك  دكنمات5أخرل بمساحة  السيطرة عمى قطعة أرض

، حكمت 2000أيار  كفي شير، يقع في تمؾ األرض(الحاخاـ نحمانيدس )كيفا كاف يصمي فيو
ييكدم كأمرت أصحاب األرض بإزالة السياج ” مقدس“ المحكمة المكائية في القدس أف الكيؼ ىك مكقع

  بدأ المستكطنكف بإحتبلؿ قسـ إضافي2001 كفي العاـ ،الشعائر الدينية ىناؾ كالسماح لمييكد بأداء
القسـ اإلضافي تـ  مف منزؿ عائمة الكرد في حي الشيخ جراح حيث أعمنت السمطات اإلسرائيمية أف

 كلجأت عائمة الكرد إلى المحكمة، كتـ إصدار أمر قضائي إسرائيمي ،تشييده بطريقة غير قانكنية
 أمر إخبلء لعدد مف 2001إسرائيمية أخرل في العاـ   كأصدرت قاضي محكمة،بإخبلء المستكطنيف

،  بالسيطرة عمى المنازؿ(نحاالت شمعكف )منازليا، لكف القرار لـ يسمح لحركة العائبلت الفمسطينية مف
أكعائمة   انو لـ تتمكف جمعية الييكد الشرقييف2006كقد قررت محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية في العاـ 

باطمة، كاعتمدت عمى كثائؽ مغمكطة، كانو يجب  دركيش مف إثبات ممكيتيما كأف ادعاءات المستكطنيف
إلى منازليا لكف السمطات اإلسرائيمية لـ تنفذ القرار كاستمر الصراع عمى  إرجاع العائبلت الفمسطينية

 .1المكقع
 

مف منزؿ عائمة الكرد  ، حكمت محكمة إسرائيمية أخرل بإخبلء عائبلت المستكطنيف2007كفي العاـ 
تنفيذ القرار، كما لـ تتحرؾ الشرطة  ألنيا قامت بالبناء بدكف تصريح، لكف المستكطنكف رفضكا

 14 كبدؿ ذلؾ، أصدرت المحكمة العميا حكمان لصالح المستكطنيف بتاريخ ،2اإلسرائيمية لتنفيذ القرار
احتجاجان رسميان  كقد أشعؿ القرار.  ساعة24 كينص القرار عمى طرد عائمة الكرد خبلؿ 2008 تمكز

عف قانكنية الشركط التي اعتمدت  مف كزارة الخارجية األمريكية إلى الحككمة اإلسرائيمية متسائمة
كفي نياية المطاؼ، تـ طرد عائمة الكرد كليس . األرض المجمكعة اإلستيطانية عمييا بادعائيا شراء

إلى التحضير   بالقكة في خطكة كانت تيدؼ بشكؿ كاضح2008 تشريف الثاني 9 المستكطنيف بتاريخ
 نسمة فمسطينية كلمسير قدما في 500 يقيـ فييا أكثر مف  منزالن مجاكران 27 لمسيطرة اإلسرائيمية عمى

بالقرب مف  الثمانية عشرة القادمة كحدة سكنية خبلؿ األشير 200 الخطط إلقامة مستكطنة تتضمف
 . الخطكة تكاصبلن سكانيان ييكديان حكؿ البمدة القديمة  كستخمؽ ىذه، 3شمعكف قبر الصّديؽ

 
 في خيمة مجاكرة لؤلرض، كقد تكفي رب العائمة بعد أسبكعيف مف إخبلء كانتقمت عائمة الكرد لتقيـ

، 2009 آذار 19اريخ ػكبت.  مراتعدةكقامت السمطات اإلسرائيمية بيدـ الخيمة . األسرة مف المنزؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سابؽ  رخاصة، مصدنشرة حقائؽ المجتمع، مؤسسة المقدسي لتنمية   1

  السابؽ  رالمصد 2

 .2008 أكاخر شير آب اإلستيطانية في” شمعكف ناحاالت“مف قبؿ منظمة   قدـ12705البمدية قرار   مخطط الخطة3
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الكشؼ عف كثيقة مف األرشيؼ العثماني في أنقرة تؤكد أف الييكد لـ  انو تـ” ىآرتس“أفادت صحيفة 
ال يتكقع أف   لكف ،عمييا، كاف الفمسطينييف ىـ أصحاب األرض الحقيقييف” المتنازع“األرض  يشتركا

عندما قررت محكمة العدؿ العميا  تقبؿ المحاكـ اإلسرائيمية صحة الكثيقة حيث أظيرت قضية مؤخرا
كجكب إخبلء عائمتي الغاكم كحنكف مف منزلييما في الشيخ جراح  2009  أيار17اإلسرائيمية بتاريخ 

. ”ناحاالت شمعكف“شيريف ليتـ تحكيؿ العقار إلى جمعية  خبلؿ
 

 2009 نيساف 20بتاريخ  كفي تطكر مرتبط بالقضية، منحت لجنة القدس لمبناء كالتخطيط اإلسرائيمية
 كتعتبر الخطكة ،اإلستيطانية لبناء مقارىا في حي الشيخ جراح ”أمانا“التصريح األخير إلى مجمكعة 

  كتقدـ المكاطنكف الفمسطينيكف المقيمكف في،لـ يتـ اإلعبلف عف مناقصة لمبناء غير قانكنية ألنو
مبنى مف ثبلثة   المستشفى الفرنسي باعتراض أماـ لجنة التخطيط ضد المخطط لبناءإدارةالجكار ك

 .  1 اإلسرائيميةطكابؽ بالقرب مف المستشفى الفرنسي مقابؿ المقر المركزم لمشرطة
 

 يتمخص الكضع االستيطاني في ما 29/8/2009 في 2ككفقا لكثيقة صدرت عف جمعية عير عميـ
 :  ًٔب ٢ِ٣ (ٓـبسح اُش٤خ اُغؼذ١)سمي بشمعكف الصديؽ التي اسميا الفمسطيني  

عدد المستكطنيف عدد العائبلت المستكطنة 
مغارة الشيخ السعدم تدعى "
" شمعكف الصديؽ"

  طالب في المدارس الييكدية20 منيـ 50 8

   
مقابؿ فندؽ  الصّديؽ شمعكف تـ تسييج بقعة أرض خالية تبعد بضعة أمتار عف مكقع : مبنى غبلسماف
عند مدخؿ ” مبنى ماكس كجيانا غبلسماف“عمى لكحة إعبلنات  قبؿ فترة كجيزة، ككتب شجرة الزيتكف

 .3 في المكقعإسرائيمييان لبناء مركز مؤتمرات إسرائيؿالكاضح أف ىناؾ مخططان  كمف. األرض
مف الشرطة بدعـ  4ييكد مف جماعة العاد اإلستيطانيةكطنكف استكلى مست 26/7/2009كفي 

كتقع القطعة   الحاج حسني جابر،تكفى متر مربع تعكد لمـ200اإلسرائيمية عمى قطعة أرض بمساحة 
 ىاركف عمى أرض كقؼ حجازم أـفي محيط مسكف يعكد لمعائمة أيضان تـ االستيبلء عميو في مكقع 

 .في الشيخ جراح
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009 االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، نيساف  1

   2009 آب 30، األحد تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس خصكصا داخؿ محيط البمدة القديمة": عير عميـ"  صحيفة القدس المقدسية،  2
 .2009 حركة السالم اآلن، مبنى المستوطنٌن فً القدس الشرقٌة ٌتسلم تصرٌح البناء النهائً، نٌسان  3

 2009االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، تمكز   4
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 إحتبلؿ مساكف لييكد كالمدعكمكف مف سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي يكاصمكف كطنكف االمستكما زاؿ 
،  في إسكاف الشيخ جراح2/8/2009في العراء منذ قسرا عائبلت الغاكم كحنكف العشر كتشريدىـ 

حبلؿ ييكد بمكانيـ كال زالت العائبلت التي يزيد عددىا عمى الستيف معظميـ أطفاؿ يعيشكف في  كا 
تكجيت العائبلت باستئناؼ ، كقد العراء عمى قارعة الطريؽ  بينما المستعمركف الييكد يحتمكف بيكتيـ

إلى المحكمة المركزية إثر رفض محكمة الصمح اإلسرائيمية شككل العائبلت بعدـ قانكنية إجراء سمطات 
حبلؿ مست . 1كلكف دكف جدكلييكد بمكانيـ، كطنكف اإلحتبلؿ الرسمية بإخبلئيـ قسران مف بيكتيـ كا 

 
الييكدم في  أقرت لجنة القدس لمتخطيط كالبناء اإلسرائيمية خطة أخرل لتكسيع الكجكد: حي واد الجوز

كالتخطيط قريب مف الزأكية الشرقية   كالمكقع قيد البحث،2009حزيراف  2القدس الشرقية بتاريخ 
 كحي يؤدم إلى حي الصكانة كيطؿ عمى حي جبؿ الزيتكف الشمالية لمبمدة القديمة بمحاذاة الشارع الذم

الفمسطيني  كالخطة ىي جزء مف خطة ىيكمية كبرل لمبمدة القديمة تستيدؼ تدمير السكؽ، 2كاد الجكز
مف تسعة طكابؽ كفندؽ مككف   كبناء مجمع يتككف(المعركؼ محميا بسكؽ الحسبة)المركزم لمخضار

  .غرفة كمركز تجارم في مكاف المكقع 200 مف
 

الستئجار مساحات في  ”فرصة“كمف الكاضح انو سيعرض عمى أصحاب المحاؿ التجارية الفمسطينية 
. تحمؿ نفقات كتكاليؼ اإليجار كالضرائب المجمع الجديد، لكنو مف غير المحتمؿ أف يتمكنكا مف

العامة أيضا تدمير ركضة أطفاؿ ” لبلعتراضات“التي قدمت  كسيتضمف تنفيذ الخطة اإلسرائيمية
 مف قبؿ بمدية” مممككة/بتصرؼ“قطعة األرض جزءان مف المنطقة المحتمة لكنيا  كتعتبر. فمسطينية

سمطة تطكير “فيي  عامة، أما الجية المنفذة لممشركع/القدس، كقد صنفت البقعة كمساحة مفتكحة
 ”.اإلسرائيميةالقدس 

 
القدس  كية الجنكبية الشرقية مف البمدة القديمة فيايمتد حي سمكاف الفمسطيني مف الز: حي سموان

كيسير بيف المنحدرات المكتظة بالسكاف بيف حي جبؿ الزيتكف كحي جبؿ صييكف،  باتجاه كادم حمكة،
سمكاف بؤرة  كتعتبر منطقة حي. كينحدر عبر الصحراء عمى طكؿ منحدرات حي جبؿ المكبر

 400 ظؿ كجكد ما يقرب مف لممكاجيات حيث الصراع عمى األراضي كالمباني كالكجكد يشتد في
 .مف المكاطنيف الفمسطينييف نسمة ألؼ 50مستكطف كسط ما يقرب مف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009 االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، آب  1

  مصدر سابؽ–الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية   2
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عمييا   التي استكلت إسرائيؿ)قطع كبيرة مف األراضي في ىذه المنطقة ” شراء“تـ  1920في العاـ ك
 كالحقا نقمت إدارة األراضي (دم ركتشيمد )مف قبؿ الباركف( 1967بشكؿ غير قانكني بعد حرب العاـ 

ساعد منذ تمؾ الفترات المجمكعات اإلستيطانية في جيكدىا   الصندكؽ القكمي الييكدم الذمإلى
 مف مساحة % 55 اآلف عمى ما يزيد عف” العاد“كتسيطر مجمكعة . المنطقة لمسيطرة عمى تمؾ

كمكغماف، سميت بيذا االسـ  لجنة )1992 كتجدر اإلشارة ىنا إلى التحقيؽ الحككمي في العاـ ،األرض
 كجد أف المجمكعات  (العدؿ حاييـ كمكغماف إشارة إلى رئيس المجنة، المدير العاـ في كزارة

، سيطرت كاستكلت عمى الممتمكات الفمسطينية مف خبلؿ ”العاد“ اإلستيطانية، بما فييا مجمكعة
ممتمكات الغائبيف  كثائؽ مزكرة بصكرة متكررة، كأساءت استخداـ القانكف اإلسرائيمي الذم يحكـ استخداـ

 مشركع إلىقبؿ المؤسسات الحككمية  مع نقؿ كتحكيؿ عشرات مبلييف الشكاكؿ مف األمكاؿ العامة مف
 .1”رسمي“بدكف أم إشراؼ 

 
حي سمكاف  المنازؿ الفمسطينية في تطكير قرية أثرية مكاف التفصيمية اإلسرائيمية كتقترح المخططات

” العاد“ كتدعي مجمكعة .(”عير دافيد“أك ”مدينة داككد“باسـ  مف قبؿ اإلسرائيمييف المشار إلييا)
% 55عف  سيطرت عمى ما يزيد  أنيا1991في العاـ  منزليف في سمكاف التي احتمت أكؿ اإلستيطانية
 .2”مدينة داككد“ مف منطقة

 

سمكاف حيث تعمؿ ىذه  بتكسيع نشاطاتيا، كتشدد مف قبضتيا عمى حي” العاد“كتستمر مجمكعة 
في المنطقة، باإلضافة إلى التمتع بالسمطة  الجمعية كجسـ شبو حككمي يسيطر عمى تجارة السياحة

 بدأ المستكطنكف بأعماؿ تنقيب غير قانكنية كغير 2007العاـ  كفي. الكاممة عمى النشاطات األثرية
مف عاـ   كانكف الثاني15 كبتاريخ ،انو طريؽ يعكد إلى عيد ىيركدكس ما يبدك مرخصة لكشؼ

 منزؿو في منطقة حي 11 عمى  عائمة مف المستكطنيف بحماية القكات اإلسرائيمية11، سيطرت2008
 .كادم حمكة

 

 منزؿو كارتفع عدد عائبلت 40 سمكاف إلى ما يزيد عف  كزاد عدد المنازؿ المسيطر عمييا في
خطة  ، بدأت بمدية القدس الغربية عممية إقرار2008مف عاـ  كفي أيار.  عائمة70المستكطنيف إلى 

 شقؽ، ككنيس، كركضة أطفاؿ، 10قدمتيا جمعية العاد إلقامة مجمع إسكاني جديد بما يتضمف 
كقطعة . المعركؼ باسـ مكقع جيفعاتي حي سمكاف كمكتبة كمكقؼ لممركبات تحت األرض عند مدخؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2010 شباط 3، تقرير خاص مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع  1

.   مصدر سابؽ–الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية   2

 



103 

  متر عف أسكار البمدة القديمة في حي كادم حمكة كتمتمكيا سمطة200تبعد  األرض قيد البحث ىنا
 .”العاد“أراضي إسرائيؿ التي قامت بتأجيرىا إلى جمعية 

 
 يتمخص الكضع االستيطاني في حي 29/8/2009 في 1ككفقا لمكثيقة الصادرة عف جمعية عير عميـ

 :  ًٔب ٢ِ٣سمكاف 

 

 

 

 

 :أُغزٞط٘بد اُوبئٔخ

عدد المستكطنيف عدد العائبلت المستكطنة 
 250 70 (مدينة داككد)كادم الحمكة 
 30 10 سمكاف ىار دفاش

 كحدة استيطانية في المدارس كالمباني المجتمعة، 20 قرابةكتشير الكثيقة أيضان أف البناء المخطط لو 
 مف قبؿ جمعية العاد اإلستيطانية لبمدية القدس إلى قسـ 2009ككنيس كمرافؽ سياحية قدمت عاـ 

. التخطيط البمدم
 

مف قبؿ مستكطنيف مف  محكمة القدس اإلسرائيمية المكائية التماسان  ، رفضت2008 تمكز 30بتاريخ  ك
بيت ييك “طكابؽ يطمقكف عميو اسـ  باإلخبلء الفكرم لمبنى مككف مف سبعة التيار اليميني كأمرتيـ

بشكؿ غير قانكني، لكف المبنى لـ ” عطيريت ككىانيـ“حي سمكاف الذم شيدتو جمعية  في قمب ”ناتاف
  .2ييدـ حتى اآلف

 
اسـ  الذم يطمؽ الييكد عميو البستاف في حي سمكاف أيضا عمى مجمؿ حي كتركز المجمكعات اليمينية

فمسطيني، كىي  1000ما يقرب مف   منزال تؤكم88يكجد  حيث” كادم الممؾ“ ايميؾ ىاميميخ أك“
فييا عمميات  ”يمنع كيحظر“باليدـ بحجة أف المنطقة مصنفة كمنطقة خضراء، كبناء منطقة  ميددة
الغربية أكامر ىدـ إلى الفمسطينييف المقيميف   سممت بمدية القدس2009 شباط 22كبتاريخ . البناء

التصاريح “ ساعة ألنيـ قامكا بالبناء بدكف الحصكؿ عمى 72كطمبت منيـ إخبلء المنازؿ خبلؿ 
حي البستاف ىي ممؾ فمسطيني خاص، كقد  كاألرض في. اآلف، تـ تدمير منزليف كلغاية. ”المناسبة

قبؿ اإلحتبلؿ اإلسرائيمي  بنيت المنازؿ باألساس في الثمانينيات كالتسعينيات كبعض المنازؿ شيدت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابؽ   تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس": عير عميـ" صحيفة القدس المقدسية،   1

 ، ٓظذس عبثن 2010 شجبط 3أُغزٔغ، روش٣ش خبص ٓئعغخ أُوذع٢ ُز٤ٔ٘خ    2
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جزء مف محاكالت تنفيذ خطة حديقة كادم الممؾ   كالتيديدات األخيرة ىي.1967لمقدس في العاـ 
 كما كصفيا” مشيدىا القديـ“جزء مف حي سمكاف إلى ” إرجاع“اجؿ  في المنطقة مف” الكطنية“

.  1 الميندس أكرم شطريت
 

في  قد كضعت جانبا في ظؿ انتقادات دكلية قبؿ أربعة أعكاـ، لكف أعيد إحياء الخطة ككانت الخطة
لجنة التخطيط المكائية اإلسرائيمية   رفضت2009 كفي شباط ،(نير بركات)عيد رئيس البمدية الجديد 

الفمسطينيكف مف اجؿ التطكير الحضرم المستمر لممناطؽ  في القدس مخططان ىيكميان قدمو المكاطنكف
 .الخضراء في المنطقة التاريخية كالمساحات

 

 (بركة سميماف )مف مصرح بيا لشؽ نفؽ يؤدم مرتبط بو يتعمؽ بأعماؿ غير كىناؾ مشركع استيطاني
طبقا لقرار  لممشركع” تكقؼ مؤقت“ ، لكف تـ2008في عاـ  القديمة، كالذم بدأ العمؿ بو إلى البمدة

كعمى بعد بضعة أمتار . المكاطنكف الفمسطينيكف بالتماس المحكمة العميا بعد أف تقدـ مؤقت صادر عف
القدس  ، أصدرت بمدية2009 آذار5كبتاريخ . حالة أخرل مف اإلزالة القسرية ىناؾ( حي البستاف )مف

– كستة طكابؽ عمى التكالي  الغربية أكامر ىدـ بدكف سابؽ إنذار ضد مبنييف سكنييف مككنيف مف أربعة
 . بناية العباسيية

 

عشرة أياـ إلخبلء المنازؿ بحجة البناء غير   نسمة250يزيد عف   عائمة ما34كأميمت األكامر 
، قاـ 2009 كفي شير شباط مف عاـ. الترخيص منح ألكؿ ثبلثة طكابؽ في كؿ بناية ألف المرخص

إلى عائمة العباسيي بالقرب مف  الجيش اإلسرائيمي بتجريؼ أربعة دكنمات مف األرض تعكد ممكيتيا
. ”مدينة داككد“مكقؼ لممركبات لمزكار الذيف يأتكف إلى  منطقة المسجد األقصى المبارؾ مف أجؿ إقامة

عمى  أسماء الشكارع إلى أسماء ييكدية، كمثاؿ” تحكيؿ “إلىالتيكيد المرتبطة بذلؾ  كتشتمؿ إستراتيجية
 .2”معالكت عير دافيد“إلى شارع ” كادم حمكة“ذلؾ تغيير اسـ شارع 

 
بإصدار أمر إخبلء بحؽ ثبلث  3إسرائيمية قامت محكمة 2009في السادس كالعشريف مف آذار ك

يشكمكف ثبلثة اسر مقدسية مف عائمة السمكادم ,  فردان 32مساكف تعكد لعائمة السمكادم كتأكم أكثر مف 
كتقع ىذه المساكف في حي اليمف المجاكر لحي البستاف الذم ، يسكنكف في ثبلثة مساكف متجاكرة

، أصدرت بمدية اإلحتبلؿ أمران بإخبلء جميع مساكنو تمييدان إلزالتو كتحكيمو إلى حديقة لمزكار الييكد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2005 أيار 31ىآرتس،   1

 ، مصدر سابؽ2010 شباط 3المجتمع، تقرير خاص مؤسسة المقدسي لتنمية   2

 2009االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، آذار   3
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فمصادرة ىذه األرض  فإف حاخاـ ييكدم كبير ادعى ممكيتو لؤلرض،, كحسب ادعاء حككمة اإلحتبلؿ
, "بحديقة داككد"سيتشكؿ مثمث استيطاني يربط حي اليمف بحي البستاف مع البؤرة اإلستيطانية المسمى 

األمر الذم ييدد منطقة سمكاف بأسرىا كيحاصرىا بالمزيد مف البؤر اإلستيطانية كمراكز الشرطة التابعة 
. لئلحتبلؿ

 

المفاكضات  كتجدر اإلشارة إلى انو طبقا لما يسمى بمعايير الرئيس كمينتكف التي قدمت بعد
، فإف حي ”األحياء العربية عف األحياء الييكدية فصؿ“، 2000الفمسطينية في كانكف أكؿ -اإلسرائيمية

 .أحياء العاصمة الفمسطينية المستقبمية سمكاف العربي يبقى جزءان مف
 

 المبكرة إلقامة مؤسسات كانت المحاكالت الييكدية:  وغيرىا من المناطق(جبل الزيتون )حي الطور
حي  التمة الشمالية مف منطقة التي تقع عمى أقصى( بيت أكركت )في منطقة كأحياء في القدس الشرقية

يد الحاخاـ  كمدرسة دينية ييكدية عمى كقد أقيمت. فكتكريا مبنى مستشفى أكغستا جبؿ الزيتكف تحت
 .في بداية التسعينيات بيني ايمكف

 

  كفي العاـ(عيف تزكريـ)” كطنية“لمسياحة، قاـ بتحكيؿ المنطقة إلى حديقة  كعندما أصبح ايمكف كزيرا
إلقامة مباف عامة ككحدات ( ايرفينغ مكسككفيتش )، أقرت بمدية القدس الغربية خطة مقدمة مف2005

 طالب متديف في كؿ (100)استيعاب ما يزيد عف  كيتـ حاليا. دكنمات 10سكنية عمى أرض بمساحة 
المكقع يتضمف منازؿ العديد مف عائبلت المستكطنيف الذيف ينتظركف بدء  عاـ، إضافة إلى ذلؾ، فاف

” الكطنية“العامة  بإدارة الحديقة” العاد“أكؿ حي ييكدم في حي جبؿ الزيتكف، كتقـك جمعية  البناء في
 . 1”عيف تزكريـ“
 

، الطكر الطرؼ األقصى مف حي السيطرة عمى ممتمكات في  نجح المستكطنكف في2006 كفي آذار
فندؽ   كليس ببعيد عف(شكشيف )طكابؽ لكؿ منيما بإسـ مبنييف مككنيف مف أربع حيث استكلكا عمى

عمى العقاريف التي تمثؿ جيدان جديدان  القديمة، كظركؼ السيطرة الذم يطؿ عمى البمدة األقكاس السبعة
في القدس الشرقية ما زالت مكضع المقاضاة في المحاكـ  استيطانيةة مف جانب المستكطنيف إلقامة بؤر

مشتريف  المباني إلى الييكد لكف إلى المالككف السابقكف، عمى أنيـ لـ يقكمكا ببيع كيؤكد. اإلسرائيمية
 تـ تزكير التكاقيع عمى عقكد شركة استثمار أردنية، كانو بدكرىـ قامكا ببيع العقار إلى الذيف فمسطينييف

 .2المنزليف  مستكطنان في30يقرب مف  كيعيش حاليا ما. المستكطنيف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، ٓظذس عبثنPASSIA اُوذط– ُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ اُذ٤ُٝخ  ا 1

  المصدر السابؽ 2
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 جكار إلىيقع  في دير جبؿ الزيتكف الذم حاليا إلعادة ترميـ منزؿ قديـ كىناؾ عمميات بناء جارية
  رسالة إلى29 سممت بمدية القدس الغربية 2009كفي آذار ، مستكطنان  15يعيش فييما  منزليف آخريف

الرسائؿ إما عف أكامر  كقد تحدثت. عائبلت تعيش في عشر مباف في حي السيؿ في منطقة الطكر
نذارات حكؿ احتجاجات رسمية قدمت . ضدىـ في محكمة البمدية بسبب البناء بدكف ترخيص ىدـ، أكا 

 ،2009شباط  تـ تدمير عشرة منازؿ في نفس الحي العربي، كىدـ منزؿ كاحد في، 2009 كفي حزيراف
كضعت البمدية اإلسرائيمية إعبلنان في ، 2009 إضافة إلى ذلؾ، كفي شير كانكف الثاني مف عاـ

 يعني أنيـ يدعكف أف األرض قيد البحث ادكلة، مـأراضي /  الدخكؿ ممنكع المنطقة مفاده أف
مباف  الحردكب المجاكرة، تـ االستيبلء عمى أرض بيدؼ بناء  كفي منطقة،ليا مالؾ كالتخطيط ال يكجد

 .”لمصالح العاـ“تستخدـ 
 

إضافة إلى ذلؾ، قاـ المستكطنكف بإحتبلؿ العديد مف المباني المعزكلة أكاستخداميا كمكاتب، بما فييا 
مقابؿ مبنى القنصمية األمريكية العامة )طريؽ نابمس   كعمى(طكر أبك )المباني الكاقعة في حي الثكرم

 كعند الربط بيف كؿ ىذه الحاالت، يتضح أف اليدؼ مف كراء ،(المسيحية بالقرب مف جمعية الشباف/ 
البمدة القديمة كمحيطيا  ييكدم كقطع كعزؿ- السياسة كالممارسة خمؽ استمرارية كتكاصؿ إسرائيمي ىذه

لمكصكؿ إلى ” كضيةاتؼ“كيمنع أية فرصة  المباشر عف األحياء الفمسطينية إلى الشماؿ، مما يحبط
. اتفاقية مستقبمية 

 
ياصكؿ بيف الثكرم   شخص في كاد(400 )كتتعمؽ المسألة المرتبطة بكؿ ىذا بقضية ما يقرب مف

بحجة أف المنازؿ شيدت عمى أراض   منزال(55 )الذيف تعرضكا إلى تيديدات بيدـ، كجبؿ المكبر
 مخططان 2004الفمسطينيكف، سكاف المنطقة في عاـ  كقدـ المكاطنكف، ”كمناطؽ خضراء“مصنفة 

أنيا   مف قبؿ لجنة التنظيـ المكائية عمى أساس2008 في شير تشريف الثاني إلنقاذ الحي، لكنو رفض
مما يمنع ” كمنطقة خضراء“  التي تبقي تمؾ البقعة2000 تتدخؿ في الخطة التفصيمية المحمية لمقدس

 .1أم تطكير ليا
 

 جديدة عمى 2نصبت البؤرة االستعمارية اإلستيطانية بيت أكركت كرفانات 2009كخبلؿ شير آب 
الطكر القدس، كتقع البؤرة عمى أراضي جبؿ الزيتكف – الجانب الجنكبي منيا كبمحاذاة الشارع الرئيس 

كبمدة الطكر تعكد لعائمة سبيتاني في الطكر تـ االستيبلء عمييا في بداية التسعينات غرب مستشفى 
أكغستا فكتكريا، كيأتي ذلؾ ضمف مخطط تكسعي يقفز إلى الجية الجنكبية مف الشارع الرئيسي إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، آة  1

  2009االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، آب   2
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األرض التي استكلت عمييا بمدية اإلحتبلؿ تحت تصنيفيا كحديقة كطنية، كما قفزت مف قبؿ كتكسعت 
 .غربان بأرض يتكسطيا بيت كبير كاف قد تـ تسريبيا سران إلى المستعمريف الييكد

بدكف ترخيص كلـ تحرؾ – كرفانات –  غرؼ حديدية 5كطنكف  نصب المست2009كفي شير آب  
 .البمدية ساكنان ضد التجأكز طالما المتجأكز ىك ييكديان كليس عربيان 

  فإف الكضع االستيطاني في حي 29/8/2009 في 1أما كفقا لمكثيقة الصادرة عف جمعية عير عميـ
 :  ًٔب ٢ِ٣الطكر يتمخص 

: المستكطنات القائمة
عدد الطبلب المتدينيف المستكطنيف عدد العائبلت  المستكطنة 

بيت أكركت 
 مشرفة عمى القدس بشرقيا كغربيا

 طالب مدرسة دينية 80 مستكطننا 150 عائمة 14
 (يشيفا)

 

: أٓب ؽ٢ اُضٞس١ أٝ أثٞ طٞس ه٤زِخض اُٞضغ االعز٤طب٢ٗ ك٤ٜب ًبُزب٢ُ

 

  اإلستيطانيةاتعدد الكحدالمستكطنة 
الجاىزة 

مخطط بناء كحدات استيطانية جديدة  

حي الثكرم  
 أك أبكطكر

 كمستكطنة الضباط أبرزىا مستكطنة ىمفكيد 20

 

 

جنكب   نسمو فمسطينية في حي رأس العامكد الذم يقع(15000 )يكجد ما يزيد عف: حي رأس العامود
، كقرل أبكديس كالعيزرية شرؽ البمدة القديمة عمى تمة تطؿ عمى الحـر الشريؼ كحي سمكاف كمنطقة

 كبتصرؼ مف أمبلؾمف  جبؿ الزيتكف عمى أرض– أكمعاليو ىازيت ” معاليو ىازيتيـ“أقيمت مستكطنة 
 فيما يتعمؽ 1859بالقانكف العثماني في العاـ   لكف العائمة لـ تتقيد،1837 منذ عاـ (عائمة الغكؿ)قبؿ 

 أف تسجبل نفس (شاباد، ككليف)مف الممكف لمجمكعتيف صييكنيتيف  بتسجيؿ األراضي، كلذلؾ أصبح
حتى  ، بدكف1928لدل سمطات اإلنتداب البريطانية في العاـ – دكنمان ( 15 )حكالي–  قطعة األرض

. 2عائمة الغكؿ بذلؾ” إعبلـأك إعبلف“
 

 كبتصرؼ مف أمبلؾمف  جبؿ الزيتكف عمى أرض– أكمعاليو ىازيت ” معاليو ىازيتيـ“أقيمت مستكطنة 
 فيما يتعمؽ 1859بالقانكف العثماني في العاـ   لكف العائمة لـ تتقيد،1837 منذ عاـ (عائمة الغكؿ)قبؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابؽ   تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس": عير عميـ" صحيفة القدس المقدسية،   1

 .2003ؽض٣شإ أس٣ظ، ؽ٢ سأط اُؼبٓٞد، ثوؼخ عبخ٘خ ك٢ اُوذط اُششه٤خ،   2
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 أف تسجبل نفس (شاباد، ككليف)مف الممكف لمجمكعتيف صييكنيتيف  بتسجيؿ األراضي، كلذلؾ أصبح
حتى  ، بدكف1928لدل سمطات اإلنتداب البريطانية في العاـ – دكنمان ( 15 )حكالي–  قطعة األرض

كبعد النكبة . عمى قطعة األرض عائمة الغكؿ بذلؾ، كاستمرت عائمة الغكؿ في العيش” إعبلـأك إعبلف“
حارس أمبلؾ “لدل دائرة – تحت اإلدارة األردنية حينيا  –، تـ تسجيؿ األرض 1948الفمسطينية عاـ 

 .1”حارس أمبلؾ العدك“ كأقامكا دعكل ضد اإلجراءعائمة الغكؿ بمعارضة ذلؾ  كقاـ ممثمكف عف” العدك
 

األردنية باالعتراؼ   حيث صدر قرار المحكمة1962كسارت القضية في المحاكـ األردنية حتى عاـ 
  كاإلحتبلؿ1967عاـ  كبعد حرب حزيراف، ممكيتيا باسـ عائمة الغكؿ العائمة لؤلرض كتسجيؿ بممكية

اإلنتداب البريطاني   قرار سمطاتإلىالعكدة مف ” شاباد ككليف“اإلسرائيمي لبقية القدس، تمكنت 
المركزية اإلسرائيمية إلغاء التسجيؿ األردني،  كقررت المحكمة، 1928كالتسجيؿ الخاص بيما في العاـ 
 في (ايرفينغ مكسككفيتش )ببيعيا إلى المميكنير األمريكي الييكدم كاستعادت ممكية األرض، كقامت

   .19902العاـ 
 

أقرت مف قبؿ   كحدة سكنية كالتي132مكسككفيتش بتطكير خطة إلقامة مستكطنة تحتكم عمى  كقاـ
 كلكف ،ككليؾ رئيس البمدية حينيا لجنة القدس لمتخطيط كالتنظيـ مع الحصكؿ عمى مكافقة تيدم

  تنفيذ الخطة مؤقتان، كجاء خميفتو(حاييـ رامكف)الداخمية  فمسطينية كجمد كزير” اعتراضات“كبسبب 
 قدـ مرة أخرل الخطة إلى لجنة التنظيـ المكائية في القدس كالتي أصدرت مكافقتيا  الذم(اييكد باراؾ)

أكؿ خطة تطكير ” معاليو ىازيتيـ“ككانت مستكطنة ، 1996 كانكف األكؿ 10النيائية عمييا بتاريخ 
. سكاني ييكدم” كجكد “إضافةفي الدائرة الداخمية لمقدس الشرقية بيدؼ  استيطاني رئيسي تقاـ

 عمى جبؿ (بيت أكركت(  خارج البمدة القديمة كمدرسة(المقبرة)كاستمرارية كتكاصؿ عمراني ييكدم مع 
كبدأت عممية البناء عمى . أم تقسيـ لمقدس الزيتكف، األمر الذم ييدؼ في نياية المطاؼ إلى منع

رغبتيا “التي تكضح  ” 3000قدكميـ “ مف قبؿ شركة 1998في العاـ   دكنـ(14.5 )أرض بمساحة
كانتقؿ ، ”تكظيؼ العمالة الييكدية فقط“تريد  كأنيا” اإليديكلكجية لمبناء تحديدا في ييكدا كالسامرة

 عندما انشغمت كتكجيت أنظار العالـ عمى 2003شير نيساف  المستكطنكف األكائؿ إلى ىناؾ في
كحدة سكنية كاستمر (  132 ) كالحقا كخبلؿ العاـ، تـ االنتياء مف بناء،األمريكية عمى العراؽ الحرب

 كيكجد حاليا ما ،البناء في المرافؽ البلزمة، مثؿ المركز التجارم، كالكنيس، كركضة أطفاؿ، كالعيادة
 .3في معاليو ىازيتيـ  مستكطنان يعيشكف(250)يقرب مف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أُظذس اُغبثن 1

 أُظذس اُغبثن  2

 .، مصدر سابؽPASSIA القدس– لجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية  ا 3
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الخطة التفصيمية لحي  رفضت بمدية القدس الغربية أف تقر، 1998كتجدر اإلشارة إلى انو قبؿ العاـ 
إلى الييكد كقد ربطت مكافقتيا ” حقكقيا“ رأس العامكد عمى أساس أف جزءان مف األرض التي تعكد

. ببناء مبنى ييكدم في قمب الحي بشرط قبكؿ السكاف الفمسطينييف
 

كبالرغـ مف االحتجاجات المحمية كالدكلية، فرضت المستكطنة عمى الفمسطينييف في نياية المطاؼ 
مف إجمالي مساحة المنطقة مع عدـ البناء أعمى  % 65 %- 55بالبناء عمى  حيث سمح لمفمسطينييف

إجمالي المساحة  مف % 115طابقيف لكؿ مبنى مقارنة بالمستكطنيف الذيف سمح ليـ بالبناء عمى  مف
.  1كبناء سبعة طكابؽ كحد أقصى

 
الشرطة اإلسرائيمية عبر   مع قكات2اليمينية” لجنة تجمع بكخاراف“، قامت 2005كفي شير تمكز

كافقت بمكجبيا المجنة عمى بناء مركز ” تبادؿ مذكرة“مفكض الشرطة العاـ مكشيو كارادم بتكقيع 
كبالمقابؿ تتسمـ المجنة مركز الشرطة الحالي في منطقة حي (  E1 - 1مإ) الشرطة الجديد في منطقة

المبنى داخؿ  كمف خبلؿ ىذه االتفاقية، تمكنكا مف إدراج. ليتـ استخدامو ألىداؼ سكنية رأس العامكد
كفي شير . يتضاعؼ حجميا مرتيف عمى األقؿ  المجاكرة كالتي يتكقع أف(معاليو أدكميـ)مستكطنة 

( 51 ) كحدة سكنية أخرل في المستكطنة حيث تعيش(60 )، بدأ العمؿ ببناء2008 كانكف الثاني
 .عائمة

 
 العبريةيكركشبليـ صحيفة كشفت  2010خبلؿ عاـ  : 3حي استيطاني جديد في منطقة رأس العامكد

 كحدة 100يضـ   حي استيطاني جديدإقامةبأف لجنة البناء كالتخطيط المحمية ستنظر قريبا في مخطط 
 مقر شرطة اإلحتبلؿ السابؽ في منطقة رأس العامكد بمدينة القدس أنقاضاستيطانية تقاـ عمى 

 دكنـ قريبة مف مبنى شرطة 11عمى " معمكت دافيد"كيقع الحي الجديد الذم سيحمؿ اسـ ، المحتمة
، القديـ كالكائف في حي رأس العامكد الفمسطيني"  الغربية الضفةلكاء الشرطة المسؤكؿ عف " "شام"

 أشير المذككرة تعطمت خطة اإلستيطاف عدة األرضكككف مبنى الشرطة ينتصب في منتصؼ قطعة 
 عمى قمة جبؿ بالقرب مف مستكطنة معاليو ادكميـ أقيـالجديد الذم " شام" تـ افتتاح مقر لكاء أف إلى

 بناء الحي اإلستيطاني الذم ال يبعد عف الحي اإلستيطاني المقاـ في جبؿ الزيتكف أماـما فتح الطرؽ 
 الحي إلقامةكقاؿ ناشط اليميف المتطرؼ اريو كينغ كىك ل احد المبادريف ،  متر300 مف أكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مصدر سابؽأريج، حي رأس العامكد، بقعة ساخنة في القدس الشرقية،   1

 2006 أريج، الكضع الجيكسياسي لمحافظة القدس، كانكف األكؿ 2

  2010 كانكف ثاني 8صحيفة يكركشبليـ العبرية،   3
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 دافيد الجديدة ال تعتبر كتبأف معاؿ" معالية ىزيتيـ"اإلستيطاني في جبؿ الزيتكف كالمعركؼ باسـ 
نماتكسيعا لحي جبؿ الزيتكف   . حيا قائما بذاتوكا 

 
  فإف التطكرات ااالستيطانية الجديدة 29/8/2009 في 1أما كفقا لمكثيقة الصادرة عف جمعية عير عميـ

 :  ًٔب ٢ِ٣في منطقة رأس العمكد لخصت 

 

: التطكرات الجديدة في راس العمكد
الغرض مف المشركع   المساحةالمستكطنة 

 كحدة استيطانية كبناء ىياكؿ إضافية، 104مخطط لبناء دكنـ  11معالية ديفيد 
كنيس، مكيفية، رياض أطفاؿ، ككنترم كمكب، نادم، مكتبة، 

. حماـ سباحة، ساحة كقكؼ لمسيارات
E1 6,3 مد جسر فكؽ مقبرة لمربط بيف جبؿ الزيتكف كبيف رأس العمكد  دكنـ

. كتنمية جديدة لمستكطنة معالية ادكميـ
 

  نسمة فمسطينية تعتبر مف المناطؽ(17000)منطقة حي جبؿ المكبر التي يقطنيا : حي جبل المكبر
كمحاذية لمسكاحرة  الفمسطينية المزدحمة سكانيا كىي تقع عمى تمة جنكب البمدة القديمة كحي الثكرم

لكف تأجمت ، 1993حصمت المكافقة المبدئية عمى مشركع مستكطنة جبؿ المكبر في عاـ  .الغربية
 ، قامت شركة2002كفي أيار . األرض ، كبسبب قضايا تتعمؽ بممكية”حساسية المكضكع“الحقا بسبب 

 سياج حكؿ المنطقة اإلسرائيمية بإقامة القكات العسكرية اإلسرائيمية بمرافقة  لبلستثمار كاألسيـ(ديغاؿ)
قامة  بتجريؼ األرض  كقامت(تمبيكت( شماؿ شرؽ” بركميناد غكلدماف“تحت  التي تقع عمى منحدر كا 

” المشيد الذىبي“أك” نكؼ زاىاؼ“سابقا ” نكؼ تسيكف“في مستكطنة  كبدأ البناء. عسكرية مكاقع مراقبة
محكمة العدؿ  ، كأقرت بعد عاـ مف قبؿ المجنة اإلسرائيمية لمتخطيط بعد أف رفضت2004العاـ  في

 المشركع مف قبؿ رجاؿ كيدار. الفمسطينيكف أصحاب األرض باالعتراض قدمو اإلسرائيمية التماسان  العميا
 دكنمان، 115كآفي ليفي كيتكقع أف يضـ مساحة تصؿ إلى  الخاص جاؾ ناصر أعماؿ مف القطاع
 إلى الييكد كالجزء اآلخر تمت مصادرتو مف العديد مف المكاطنيف” حقكقيا“تعكد  كجزء مف األرض

 . 2الفمسطينييف، أصحاب األراضي األصمييف
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابؽ   تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس": عير عميـ"  صحيفة القدس المقدسية،  1

 .، ٓظذس عبثنPASSIA اُوذط– ُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ اُذ٤ُٝخ ا  2
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 كحدة سكنية، كفندؽ خمسة نجكـ، ككنيس كحماـ طبقا لمتقاليد 400عف  كيتضمف المشركع بناء ما يزيد
أخرل تمبي احتياجات  الييكدية، كركضة أطفاؿ كمدرسة كحدائؽ كمركز تسكؽ كناد رياضي كمرافؽ

 كحدة 91األكلى مف مراحؿ البناء األربعة  كقد تـ االنتياء مف المرحمة. البائعيف األمريكاف المحتمميف
شركة ديغاؿ حاليا المكافقة النيائية مف الحككمة لبدء المرحمة الثانية  ، كتنتظر2008سكنية في العاـ 

  .كالثالثة
 

تـ تممكيا بشكؿ قانكني، ” النزاع/الصراع“اإلستيطانية أف األرض قيد ” العاد“كفي حيف تدعي مجمكعة 
صادرت عمى األقؿ نصؼ األرض مف أصحاب األراضي  إال انو مف الكاضح أف بمدية القدس الغربية

غير  تقدمكا الحقا بالتماس إلى محكمة القدس المكائية عمى أساس أف المصادرة الفمسطينييف الذيف
ككما كانت التكقعات، فإف  .”كمناطؽ خضراء“قانكنية كانو تمت مصادرة أراض عربية فقط كصنفت 

كيخطط اآلف لبناء البنية التحتية . القدس الغربية المحكمة اإلسرائيمية أصدرت قرارىا لصالح بمدية
 البمدية” كعدت“التي صكدرت مف سكاف حي جبؿ المكبر، كفي مقابؿ ذلؾ  لممستكطنة عمى األراضي

كالكيرباء كالصرؼ  اإلسرائيمية المكاطنيف الفمسطينييف بالحصكؿ عمى خدمات أفضؿ في مجاالت المياه
” نكؼ تسيكف“الصحي الخاصة بمستكطنة  لكف طمب السكاف بربطيـ بنظاـ كشبكة الصرؼ. الصحي

تجدر اإلشارة إلى أف المكقع ىك المكاف الكحيد . لمصرؼ الصحي رفض كما زالكا حتى اآلف بدكف نظاـ
عمى  ”نكؼ تسيكف“الحضرم المستقبمي في تمؾ المنطقة كفي حيف حصمت مستكطنة  المتبقي لمتطكير

ما زاؿ محدكدا ” جبؿ المكبر حي“الترخيص لبناء خمسة إلى ستة طكابؽ، فاف البناء الفمسطيني في 
  يعتبر رابطان رئيسيان في سمسمة متطكرة(جبؿ المكبر)كيتضح أف مشركع مستكطنة  .كمقيدان بطبقتيف فقط

قامة  مف المستكطنات التي يتـ بناؤىا داخؿ المناطؽ العربية مف أجؿ تقطيع أكصاؿ الكجكد العربي، كا 
إمكانية لمتعامؿ مع القدس الشرقية عمى أنيا  سيطرة إسرائيمية عمى القدس الشرقية، مما يعيؽ أية

 . 1عاصمة فمسطينية قابمة لمحياة
 

  فإف الكضع االستيطاني في حي 29/8/2009 في 2أما كفقا لمكثيقة الصادرة عف جمعية عير عميـ
 :  ًٔب ٢ِ٣جبؿ المكبر يتمخص 

: المستكطنات القائمة
  اإلستيطانيةاتعدد الكحدالمستكطنة 

الجاىزة 
مخطط بناء كحدات استيطانية جديدة  

 كحدة جديدة مف 280 لبناء تخطيطكيجرم اؿتـ االنتياء منيا كيتـ  "90جبؿ المكبر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السابؽ 1

 ، مصدر سابؽ   تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس": عير عميـ" صحيفة القدس المقدسية،   2
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خبلؿ تطكير القطاع الخاص، كييكدا ليفي " إسكانيا حاليا بالمستكطنيف (نكؼ صييكف)
 

 التعاكنية الييكدية في ”أغكدات ىادياريـ“ ، أقيمت جمعية1930ك 1920في الفترة بيف : أبوديس
ادعت الجمعية أنيا اشترت  1928 كفي العاـ. الجمعية أحياء ييكدية ألعضاء القدس مف أجؿ إقامة

– بسبب قربيا مف البمدة القديمة – باسـ أبكديس   دكنمان مف األراضي في منطقة تعرؼ اليكـ(598)
 .1(منازؿ مع حقكؿ زراعية )”تجمع البساتيف“مف أجؿ بناء 

 
القانكنية في تمؾ المنطقة، إال أف ” الممكية“  كبالرغـ مف منح سمطات اإلنتداب البريطانية حقكؽ

التي اندلعت في تمؾ الفترة عمى شكؿ االضطرابات كاليبات  المعارضة كاالحتجاجات الفمسطينية
 .القدس أدت إلى التخمي عف المبادرة الفمسطينية في

 
الحارس العاـ لؤلمبلؾ في  ”كالية“ديس تحت  أصبحت منطقة أبك، 1967عاـ  كبعد حرب حزيراف

بضـ مناطؽ مف أراضي أبكديس إلى حدكد بمدية   كعندما قامت الحككمة اإلسرائيمية،دكلة إسرائيؿ
مف أراضي أبكديس داخؿ حدكد القدس عمميا في حيف بقية األراضي ( %10 )القدس، بقيت ما نسبتو

” اغكدات“ لجمعيةالمدعاة ممكيتيا دكنـ مف األراضي ( 70 – 60 )ما يقرب مف، الخط األخضر خارج
. كىي مخصصة لمشركع استيطاني

 
مجمكعة مف أعضاء   عندما قامت2000عاـ  أراضي أبكديس في حزيراف بدأت عمميات السيطرة عمى

سياج شائؾ كزرعت شتبلت  المدارس الدينية الييكدية بإقامة مف األحزاب اليمينية كطمبة مف الكنيست
كزارة  ، أقرت2000 أيار22 كبتاريخ. المصادرة في أبكديس أشجار الزيتكف عمى الممتمكات مف

ما يقرب – كمرحمة أكلية –  اإلسكاف اإلسرائيمية خططان لمستكطنة جديدة في المنطقة مف أجؿ إسكاف
. 2 مستكطف(200 )مف
 

 الجديدة التي تتككف” كيدمات تسيكف“، أقرت بمدية القدس الغربية بناء مستكطنة 2004كفي بداية العاـ 
 أيار 1 كبتاريخ ، دكنمان 64  كحدة سكنية، كركضة أطفاؿ، كمدرسة، ككنيس عمى مساحة(400 )مف

مجيزيف بمحكالت ” عطيريت ككىانيـ“مف حركة  ، انتقمت أربع عائبلت مف المستكطنيف2004
كيدعي أف األرض . (بيت ىأخيـ كبيت سارة )إلى منزليف في المنطقة كيربائية كمقتنيات شخصية

بالقرب  تقععمما بأنيا  (ايرفينغ مكسككفيتش )قد اشتراىا المميكنير األمريكي الييكدم” الصراع“ مكضكع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2010" األقصى حزام من األحٌاء اإلستٌطانٌة الصهٌونٌة الصغٌرة تهدف للسٌطرة على المسجد :فلسطٌنٌةدراسة "المركز الفلسطٌنً لإلعالم،   1

 ، مصدر سابؽPASSIA القدس– لجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية  ا 2
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لكف كبسبب تدخبلت كضغكط ، مف الجدار الفاصؿ مقابؿ مبنى البرلماف الفمسطيني غير المكتمؿ
 ”شاس“ طالب رئيس حزب 2008 كفي آذار،المكقع عمميات البناء في” تعميؽ“أمريكية رسمية، تـ 

  أف يمغي التجميد عمى خطط البناء كالسير قدما في(اييكد أكلمرت)رئيس الكزراء   مف(ايمي يشام)
 أعماؿ البناء إلقامة  رئيس البمدية الجديد استئناؼ(نير بركات ) ميماتلككانت أكؿ،  المستكطنةإقامة

، قاـ المستشار القانكني لبمدية 2009 آذار24  لكف كبتاريخ،2008 كحدة سكنية في أكاخر عاـ (230)
  بتجميد تنفيذ الخطة كاستجابة لطمب تقدـ بو عضكمجمس البمدية مف(ىافيميك يكسي)القدس الغربية 
عمى أساس أف  ”عير عميـ“ مف جمعية (دانياؿ سايدماف ) كالمحامي(بيبي االلك )حركة ميريتس

 لكف مف المرجح أف ، 1بأثر رجعي المستكطنيف أقامكا البناء بشكؿ غير قانكني، كال يمكف إقرار البناء
 .اتصاالتيا كنفكذىا لمدفع باتجاه إعادة إحياء المشركع تقـك حركة عطيريت ككىانيـ باستخداـ كافة

 
 القدس  داخل حدود بمدية  النشاط االستيطاني في المناطق 3.7.4

 
 منيا كانت أراض 5%  مف األراضي في القدس بالقكة، فيناؾ( %66 )لقد تـ االستيبلء عمى أكثر مف

كفي إطار ىذه المنطقة، صادرت إسرائيؿ ما الغربية،  أراضي الضفة (%61)بمدية عربية سابقة، ك
 كذلؾ– األراضي الفمسطينية كىي تشكؿ أكثر مف ثمث القدس الشرقية   دكنمان مف(23.380 )يزيد عف

.  19672لبناء مستكطنات إسرائيمية منذ العاـ 
  

حمقتيف حكؿ المدينة حيث تسير الحمقة الداخمية داخؿ الحدكد البمدية فيما  ىذا كتشكؿ المستكطنات
التي الكبرل  خطة القدس ضمف  بعيدا داخؿ الضفة الغربية(القدس الكبرل )الحمقة الخارجية تصؿ

 ضمف ألراضيؿمجمكع المساحة الكمية ، كيصؿ الضفة الغربية مف أراضي(%30 )ا نسبتوتغطي ـ
مربعان، يقع أقؿ مف الربع منيا داخؿ الحدكد اإلسرائيمية ما قبؿ العاـ   كـ(440 )إلىىذه الخطة 

19673. 

أنابكليس، يتـ تكسيع  كخبلفا اللتزامات إسرائيؿ طبقا لمقانكف الدكلي، كخريطة الطريؽ كمؤتمر
مستكطنات بكتيرة غير مسبكقة داخؿ الحدكد  المستكطنات كيتـ بناء مستكطنات كيتـ التخطيط لبناء

مستكطف إسرائيمي حاليا، كىذا يعتبر جزء مف ألؼ  (190 )يقرب مف البمدية لمقدس، حيث يعيش ما
الفمسطينية كفرض  اإلجمالية إلسرائيؿ لتشكيؿ حزاـ سكاني إسرائيمي حكؿ القدس الشرقية الخطة

 .اإلسرائيمية عمى كامؿ المنطقة” السيادة“

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابؽ  1

 1999ؽض٣شإ – ػٖ أُغزٞط٘بد اإلعشائ٤ِ٤خ، أ٣بس ٓؼٜذ اُغالّ ك٢ اُششم األٝعظ، روش٣ش  2

 .2009، رٔٞص "اُز٘ل٤زٓشبس٣غ ٝخطظ ه٤ذ .. ر٣ٜٞذ اُوذط" أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُِزٞص٤ن ٝأُؼِٞٓبد،  3
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، قاـ المستكطنكف بأكؿ محاكالتيـ 2008 في شير آب : عناتا– شاعر مزراحي في منطقة شعفاط
عمى تمة تقع بيف  " ( البكابة الشرقيةبمعنى  " شاعر مزراحي أكشاعر ىامزراحي )جديدة إلقامة بؤرة

 مخيـ شعفاط لبلجئيف، كالطريؽ االلتفافي رقـ رأس شحادة في الفرنسية كعناتا بالقرب مف حي التمة
 (2000 )عمى إقامة ما يقرب مف  كتنص الخطة،1عاليو أدكميـ بالقدسمستكطنة ـ الذم يربط (1)

كالتي حددت حاليا عمى أنيا ممتمكات زراعية، كىي   دكنما(180 )كحدة سكنية عمى أرض بمساحة
. مخيـ شعفاط كعناتا كالعيسكية: المتكفرة في المنطقة بيف األحياء الفمسطينية المنطقة المفتكحة الكحيدة

 

معاليو أدكميـ،   المستكطنة عمى ىذا المكقع جزءان مف مشركع تكسيع كتمة مستكطنةإقامةكتعتبر فكرة 
الشرطة اإلسرائيمية في شير أيمكؿ  كقامت. كقد طرح المكضكع ألكؿ مرة قبؿ حكالي تسعة أعكاـ

برئاسة ” الفائز“لكف في منتصؼ شير تشريف األكؿ قاـ المرشح   بإخبلء مستكطنيف مف المكقع2008
بالتعبير عف دعمو  القدس نير بركات كىك مف المناصريف لكجكد ييكدم أكبر في القدس الشرقية بمدية

الخطة التكاصؿ الجغرافي ألراضي الدكلة  كفي حاؿ تنفيذ ىذا المشركع، سكؼ تمنع ىذه. لممشركع
 .الخطة كجكدان ييكديان دائمان بيف معاليو أدكميـ كالقدس الفمسطينية المستقبمية فيما ستضيؼ

 
 لمبدء 2(كينغ قػأريي )ضر إلىػ، منحت بمدية القدس الغربية الضكء األخ2009شباط  كفي بدايات شير
تمؾ المنطقة الف  كقد نظـ كينغ حممة نشطة لتغيير مسار الجدار الفاصؿ في، في تنفيذ المشركع

 .الجانب العربي مف الجدار المسار الحالي لمجدار سيترؾ المستكطنة الييكدية المخطط ليا في
 

 صادقت 2009في نياية األسبكع الثالث مف آذار  :3  دونمًا من أراضي شعفاط30قرار بمصادرة 
 دكنمان مف أراضي 30المحكمة العميا اإلسرائيمية عمى قرار المحكمة المركزية كالقاضي بمصادرة 

شعفاط بيدؼ تكسيع المعبر العسكرم المقاـ عمى المدخؿ الغربي لممخيـ كبيدؼ عزؿ منطقتي رأس 
 مف المحبلت التجارية كالعقارات المقامة 20خميس كرأس شحادة بالجدار العنصرم، القرار يشمؿ ىدـ 

. التي تخص مكاطنيف فمسطينييف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٓظذس عبثنPASSIA اُوذط– ُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ اُذ٤ُٝخ ا  1

األرض مف ييكدم آخر كاف ىك اآلخر قد ” شراء“عندما ادعى  1970 الذم يدعي ممكية األرض منذ عاـ "الياىك ككىانيـ"يمثؿ ” ككىانيـ عطيريت“عضكفي حركة  :كينغ أرييو  2

 .مف مكاطف عربي ”شراءىا“ادعى 

 2009االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، شباط   3
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كاف ػػػكاإلس يطػكافقت المجنة المكائية لمتخط(:  باسم ريخس شعفاط أيضاتعرف)مستوطنة رامات شمومو
كحدة سكنية عمى قطعة ( 1300 ) عمى بناء2008  حزيراف13اريخ ػػػالغربية بت ة القدسػالتابعة لبمدم

 .1لمحفاظ عمى التنكع البيئي ”كمناطؽ خضراء“مخصصة  أرض
 

 تقميديا بزراعة كرـك العنب كأشجار 3لقد ارتبطت قرية الكلجة: 2مستوطنة نوف يائيل قرب قرية الولجة
تسميـ القرية إلى إسرائيؿ طبقا  ، تـ1948كبعد النكبة الفمسطينية عاـ . الزيتكف كالقمح كالشعير كالفكاكو
السكاف   كقد ىجر، 1949 نيساف 3كقعت بتاريخ  اإلسرائيمية التي- لشركط اتفاقية اليدنة األردنية

كبما أنيـ تمتعكا . مف أراضييـ منازليـ كانتقمكا جنكبا إلى داخؿ الحدكد األردنية حيث تقع أجزاء كبيرة
مخيـ الدىيشة  األنركا، انتقؿ الكثير منيـ لئلقامة في بمكانة البلجئيف التابعيف لككالة الغكث الدكلية

. أكمخيـ شعفاط
 

حدكد بمدية القدس المكسعة، لكف   أراضي القرية ضمفإسرائيؿ ضمت 1967كبعد حرب حزيراف عاـ 
 االعتراؼ بالسكاف، كنتيجة لذلؾ، تسمـ المكاطنكف أكاألراضي، لـ يتـ استيعاب” ضـ“كبالرغـ مف 

حقيـ “ مف أنيامف المفترض  التي” ىكية القدس“بدالن مف بطاقات ” ىكية الضفة الغربية“بطاقات 
 مكاطف فمسطيني في 2000كيعتمد حاليا ما يقرب مف  ،  لحدكد البمديةأراضييـبعد ضـ ” القانكني

 كيطكؽفي حيف السمطة الفمسطينية خدمات  عمى  (مف إقامتيـ في القدس المحتمة بالرغـ )قرية الكلجة
 .(كبيتارعميت ىارغيمك) القرية مستكطنات ييكدية مف كافة االتجاىات بأنحاءكيحيط 

 

 في حزيراف مف عاـ  (يائيؿ تسمى أحيانا جيفعات )”نكؼ يائيؿ“تـ إطبلؽ مشركع مستكطنة كقد 
( 4110 )مستكطف عمى( 60000 )إلى ما ال يقؿ عف  كحدة سكنية(13600 ) بيدؼ تكفير2004

تقع  كنصؼ األراضي قيد النقاش، اإلستيطانية( غكش عتصيكف )القدس ككتمة دكنمات كالربط مع
كزارة الداخمية اإلسرائيمية أف  كتدعي. ضمف حدكد المدينة كالنصؼ اآلخر مكجكد داخؿ الخط األخضر

كفي ، ، فرع الصندكؽ القكمي الييكدم(ىيمنكتا)قبؿ  األرض التي تقع عمييا المستكطنة تـ شراؤىا مف
العسكرم كتحكؿ الحقا بتاريخ  نفس الفترة تقريبا عند إطبلؽ مشركع المستكطنة، أقيـ حاجز قرية الكلجة

ألمر عسكرم إسرائيمي، كأدل أيضا إلى مصادرة ما يقرب   إلى ممر حدكدم طبقا2006 شباط 19
إلى ذلؾ، فاف المسار المعدؿ لمجدار الفاصؿ الذم أقر  إضافة. أراضي قرية الكلجة  دكنمان مف40مف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009 المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات، مصدر سابؽ تمكز  1

 ، مصدر سابؽ PASSIA القدس– لجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية  ا 2

 ( داخَ ٝخبسط ؽذٝد اُجِذ٣خ ُِوذط )ُؾْ  ث٤ذٗخا٠ُ اُغ٘ٞة ٖٓ اُوذط هش٣جب ٖٓ ٓذ١ روغ هش٣خ اُُٞغخ  3
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محاطة بسياج مع  مما تركيا القرية  حاصر2006 نيساف 30اإلسرائيمي بتاريخ  مف قبؿ مجمس الكزراء
 .1 تحت السيطرة اإلسرائيمية(غيمك ىار )كجكد طريؽ مركر كاحد فقط يمر عبر معبر مستكطنة

 
، كبيف الفترة  (نكؼ يائيؿ)ستعمارم االحي اؿ كبمدية اإلحتبلؿ تخطط إلى بناء 1989كمنذ عاـ   

قامة ىذه المستكطنة، كعندما كصؿ مسار  كاألخرل تعمف الحككمة اإلسرائيمية عف نيتيا إلنشاء كا 
الجدار العنصرم قرية الكلجة تـ تكقيفو كىذا دليؿ عمى أف الحككمة تخطط منذ أعكاـ لتنفيذ ىذا 

باف نصؼ ىذه المساحة خارج "  القدس  بمديةمسؤكؿ ممؼ التنظيـ كالبناء فيصرح المخطط، حيث 
، كحسب المخطط اإلسرائيمي "حدكد البمدية، كعمينا تغير مسار الجدار ليضميا بالكامؿ إلى البمدية 

 .لجدار الضـ كالتكسع العنصرم فانو سيقسـ القرية إلى قسميف كيفصميا عف بعضيا جغرافيان كبشريان 
 

 ، 2عمى أراضي قرية الكلجةبناء المستكطنة المذككرة عف مخطط تـ إلعبلف  2009 أيمكؿ 30في 
سيتبع ىذا المخطط استيداؼ المساكف المقامة عمى أطراؼ قرية الكلجة كالقريبة مف األراضي ك

 منزالن فمسطينيان في القرية تحت حجج مختمفة أبرزىا 26بمدية ىدمت أكثر مف اؿالمستيدفة باليدـ، كاف 
 .عدـ الترخيص رغـ أف القرية تقع خارج حدكد بمدية القدس

 
كاف جبؿ أبكغنيـ عبارة عف تمة مغطاة باألشجار عند الحدكد : مستوطنة ىارحوما عمى جبل أبوغنيم

لمقدس، ككانت ممكان خاصان لعائبلت فمسطينية مف بيت ساحكر، كبيت لحـ، كصكر  البمدية الجنكبية
منطقة “المنطقة عمى أنيا   قامت بمدية القدس الغربية بتصنيؼ1968في العاـ ك ،باىر، كأـ طكبا

لكف إسرائيؿ صادرت الجبؿ . عمى التنكع البيئي مما قيد التطكير كالبناء مف أجؿ المحافظة” – خضراء
 1997كبعد أف أعمنت الحككمة اإلسرائيمية في شباط . مستكطنة جديدة  مف أجؿ بناء1991في العاـ 

 إسرائيمي في المكقع كبعد  ألؼ40-30 كحدة سكنية ييكدية الستيعاب ما بيف( 6500 )أنو سيتـ بناء
. 3الذم تبعو أف بدأت عمميات البناء في الشير

 
 كبسبب الضغط الدكلي الشديد، ،”السبلـ محادثات“كأدت االحتجاجات الفمسطينية عمى ذلؾ إلى انييار 

بضعة أشير، حاكلت الحككمة اإلسرائيمية تيدئة األمكر مف خبلؿ  كبعد. تـ تجميد البناء في المكقع
صكر  كحدة سكنية ممكلة مف قبؿ الحككمة في حي( 400)شقة سكنية ك( 3000)لبناء  تقديـ عرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابؽ PASSIA القدس– لجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية  ا 1

 2009 االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، آراس  2

  المصدر السابؽ 3
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إسرائيؿ عممية تجريؼ كتسكية الجبؿ  ، بدأت1998كفي شير تشريف الثاني ، باىر العربي المجاكر
 .1 1999بناء الشقؽ السكنية في آب  كأعمنت عف طرح مناقصات كبدأت عممية

 
سكنية  كحدة( 4000 )، بدأت بمدية القدس الغربية بالتخطيط لبناء2000 في شير تشريف الثاني

مجمكعة مف المستكطنيف لمسكف  ، انتقمت أكؿ2002 كفي شير كانكف الثاني (ىارحكما ب )إضافية
 كحدة (983 )بناء أكؿ ، أقرت كزارة اإلسكاف كالبناء اإلسرائيمية2007كفي شير كانكف الثاني ، ىناؾ

إضافة .  كجنكب دير مار الياس(ىارحكما)مف   إلى الغرب(ىارحكما ج )سكنية في المستكطنة الجديدة
، ىارحكما  جنكب شرؽ(ىارحكما د– خربة مزمكرية)سكنية جديدة  إلى ذلؾ، يتـ التخطيط لمنطقة

. الخطة عمى تكسيع ىارحكما لتصؿ إلى الحدكد البمدية كتنص
 

أخيرا إلى تكسيع مستكطنة ىارحكما  لبمدية القدس الغربية  التابعة2000لمقدس  كتشير الخطة الكبرل
 (2.500) بحيث تمتد في نياية المطاؼ عمى ما يقرب مف (دكنما 1410ما يقرب مف  )%28بنسبة 

، 2007 كانكف األكؿ 4كبعد فترة كجيزة مف انعقاد مؤتمر أنابكليس، بتاريخ ، 2األراضي دكنـ مف
 ،جديدة في مستكطنة ىارحكما منازؿ( 307 )أصدرت السمطات اإلسرائيمية مناقصات مف أجؿ بناء

 تضمنت 2008أف مكازنة إسرائيؿ لمعاـ ” السبلـ اآلف حركة“كفي نياية نفس الشير، كشفت منظمة 
كطالب كزير . كحدة سكنية جديدة في المستكطنة( 500 )جديد لبناء  مميكف شيكؿ إسرائيمي50

 كحدة سكنية إضافية في (360 ) إقرار بناء2008 في شير شباط (زئيؼ بكييـ)اإلسرائيمي  اإلسكاف
 تمكز 9كبتاريخ ، كحدة سكنية( 121 ) مناقصات لبناء2008 ىارحكما كأعمف في مطمع شير حزيراف

جنكب  كحدات سكنية جديدة( 910 ) مف أجؿ بناء(ج ىارحكما )تقديـ خطة مستكطنة ، تـ2008
 .كشرؽ خط البناء الحالي لممراجعة العامة

 
أجزاء – خبلفا ألمر المدعي العاـ اإلسرائيمي- كالتي تثير القمؽ أف   كالقضية المرتبطة بالمكضكع

مف بيت  األراضي المخصصة لمبناء اإلضافي في مستكطنة ىارحكما تعكد إلى فمسطينييف كبيرة مف
كلغاية العاـ  ،1967حزيراف عاـ  بعد حرب” غائبيف“لحـ كبيت ساحكر الذيف صنفكا عمى أنيـ 

عائمة، باإلضافة إلى رياض أطفاؿ كمراكز ( 4000)رب ا، استكعبت مستكطنة ىارحكما ما يؽ2008
كانكف  في كطبقا لتقرير صدر عف دائرة شؤكف المفاكضات. كمراكز تسكؽ رعاية كمدارس كعيادات

مستكطنة ىارحكما في الفترة ما  كحدة سكنية في 2653تـ إقرار خطط بمدية لبناء  فقد ،2008 األكؿ
 .  فقط2008  كشير تشريف الثاني(2007 تشريف الثاني 27 ) بيف مؤتمر أنابكليس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2009 المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات، مصدر سابؽ تمكز  1

 .2006يج، المكانة الجيكسياسية لمحافظة القدس، كانكف األكؿ أر  2
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لبمدية القدس  ”تخطيط كتنظيـ“ كشؼ عف مشركع  2008الثاني   كانكف28بتاريخ : مستوطنة راموت
 سكنية خارج الخط  كحدات(105 )كحدة سكنية، منيا 1300خطط بناء  لممراجعة العامة إلى كطرح

إلى  كطبقا. الخطة إلى سد الفجكة العمرانية بيف مستكطنة رامكت كقرية بيت اكسا كتيدؼ. األخضر
أنو تـ إقرار مخططات ؼ (2008كانكف األكؿ )تقرير صادر عف دائرة شؤكف المفاكضات الفمسطينية 

 في حيف 2008مؤتمر أنابكليس كشير تشريف الثاني   كحدة سكنية في الفترة بيف(338 )بمدية لبناء
كانكف  12 إلى ذلؾ، كبتاريخ إضافة. كحدة سكنية تنتظر اإلقرار كالمكافقة النيائية( 1.600)يكجد 
دارة أراضي  ، تحدثت صحيفة يديعكت أحركنكت عف خطط2008األكؿ  تابعة لكزارة اإلسكاف كا 

. 1 لصالح مستكطنة رامكت2009 مناقصة في (745 )إسرائيؿ إلصدار
 

كاف ػػػكاإلس يطػكافقت المجنة المكائية لمتخط(:  باسم ريخس شعفاط أيضاتعرف)مستوطنة رامات شمومو
كحدة سكنية عمى قطعة ( 1300 ) عمى بناء2008  حزيراف13اريخ ػػػالغربية بت ة القدسػالتابعة لبمدم

 .2لمحفاظ عمى التنكع البيئي ”كمناطؽ خضراء“مخصصة  أرض
 

عف خطط لبناء ما ال  ، أعمنت الحككمة اإلسرائيمية2008في شير نيساف : مستوطنة بسغات زئيف
األكؿ  المفاكضات في شير كانكف لتقرير صادر عف دائرة شؤكف كحدة سكنية كطبقا( 600 )يقؿ عف
ما بيف مؤتمر أنابكليس   كحدة سكنية في الفترة(759 )تـ إقرار مخططات بمدية لبناء ، فقد2008

 .3 2008 كشير تشريف الثاني
  

األكؿ  كانكففي شير المفاكضات الفمسطينية  طبقا لتقرير دائرة شؤكف: مستوطنة تمبيوت الشرقية
كشير تشريف الثاني  الفترة ما بيف مؤتمر أنابكليس كحدة سكنية في( 620)بناء  أقر فقد ،2008
، بدأت إسرائيؿ 2009كفي شير شباط ، كحدات تنتظر المكافقة النيائية( 104 )، في حيف ىناؾ2008
كحدة سكنية جديدة في مباف تصؿ إلى سبعة أكثمانية طكابؽ في كؿ مبنى ( 60)  ما يزيد عفببناء

مف  كقد تـ التركيج لممشركع كجزء، 4(2000 أقرت مبدئيا في عاـالتي كانت قد ) ”المتدينيف“لمييكد 
دكنمان محاط مف ثبلثة ( 3.5 )تطكير تمبيكت الشرقية عمى الرغـ مف أف مكقع البناء البالغة مساحتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2009 تمكز 23، المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات، فازدىر اإلستيطاف... جاء أكباما" سمحاف، أمجد، تقرير  1

 2009 المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات، مصدر سابؽ تمكز  2

 المصدر السابؽ  3

 .، مصدر سابؽPASSIA القدس– لجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية  ا 4
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المفارقة العجيبة أنو ال يسمح لمفمسطينييف البناء  كتجدر اإلشارة إلى. جكانب بحي السكاحرة الفمسطيني
 .مككف مف ثبلث شقؽ كطابقيف لكؿ دكنـ في حي السكاحرة ألكثر مف مبنى

 

يائير )بمدية القدس  ، كشؼ مدير المدينة في2008 شباطخبلؿ شير : مستوطنة جفعات ىماتوس
 مساكف منازؿ متنقمة تكفر مككنة مف” قرية“كىي ، ”ىماتكس جفعات“مخطط لبناء   عف مشركع(معياف

معقد حيث يرتبط بو كؿ مف ” الممكية“كيذكر أف مكضكع قضية . 1991 لمييكد اإلثيكبييف منذ العاـ
 لكف تـ تقديـ خطط لبناء ما مجمكعو، اإلسرائيمي كالفمسطيني، باإلضافة إلى ممتمكات الكنيسة الطرؼ

كفي  ،2008  كحدة سكنية لممراجعة العامة في آذار كأيار(4000 )كحدة سكف مف أصؿ( 3150)
مباف عالية كطريقان  كالحي المقترح سيتضمف، كحدة سكنية( 2500 ) أقرت عممية بناء2008تمكز 

 .1بيت صفافا عف المناطؽ الفمسطينية التفافيان ليربط غيمككىارحكما المجاكرتيف كستفصؿ
 

أقرت إدارة أراضي إسرائيؿ خطط بناء لصالح ىار  ،2004في شير آب : يموجمستوطنة ىار 
كتتضمف الخطط  (بيت جاال كقرية الكلجة) عمى أراض تعكد إلى 1972التي أقيمت في العاـ )غيمك
شقة مككنة مف  (1084) كحدة سكنية كجزء مف المرحمة األكلى مف الخطة اإلجمالية لبناء 200بناء 

 كتـ االنتياء مف األعماؿ 2005كحدة سكنية بدأت في نيساف  (200كليس ) 286أعماؿ بناء . طابقيف
 شقة مف طابقيف قيد البناء حاليا كمتكقع االنتياء 480كتتضمف المرحمة الثانية بناء ، 2008في العاـ 

شقة مف  (318)كىناؾ خطط مشابية لممرحمة الثالثة، حيث تقتضي بناء  ،2012منيا بحمكؿ عاـ 
إضافة إلى ذلؾ، كبسبب مسار الجدار الفاصؿ الذم يتـ بناؤه في . طابقيف في المستقبؿ القريب

 . 2الجكار، ستككف ىناؾ أراض إضافية جزء مف المستكطنة
 

أصدرت إسرائيؿ مناقصات لعدد غير محدد مف مشاريع البناء ، 2007في أكاخر عاـ : يموجمستوطنة 
باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ عدد مف مشاريع تطكير . التي ستؤثر عمى أحياء بيت صفافا كالشرفات
( 75)تـ منح مناقصات إلى  ،2008 آذار16كبتاريخ . القطاع الخاص قيد التنفيذ في مستكطنة غيمك

كحدة سكنية بانتظار طرحيا لممراجعة العامة،  (150)يكجد  ،2008كحدة سكنية، كفي نياية عاـ 
أعمنت ، 2009كفي مطمع شير آذار . كحدة سكنية إضافية في مرحمة التخطيط (850)باإلضافة إلى 

كحدة سكنية في مستكطنة غيمك،  (2750)الحككمة اإلسرائيمية عف خطط لمشركع إسكاف ضخـ لبناء 
  .3كحدة سكنية في المرحمة األكلى (860)كسيتـ بناء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السابؽ 1

 2009 أُشًض اُلِغط٢٘٤ ُِزٞص٤ن ٝأُؼِٞٓبد، ٓظذس عبثن رٔٞص  2

 المصدر السابؽ  3
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  فإف التطكرات ااالستيطانية الجديدة 29/8/2009 في 1أما كفقا لمكثيقة الصادرة عف جمعية عير عميـ

 :  ًٔب ٢ِ٣في مستكطنة جيمك لخصت 

 

 كحدة أخرل في مرحمة الحقة 600 كحدة استيطانية في المرحمة األكلى ك780بناء ؿمخطط ييدؼ - 
. عمى السفكح الجنكبية لمقدس عمى الحدكد مع بيت لحـ كقدمت إلى كزارة التخطيط البمدم

.  كحدة استيطانية في جنكب شرقي مستكطنة جيمك95مخطط  لبناء - 
 

 تقريرا يتعمؽ بخطط إسرائيمية جديدة لبناء 2"ىآرتس"نشرت صحيفة (: مطار قمنديا)مستوطنة عطاروت 
كيكشؼ .  كحدة قرب مطار قمنديا كمستكطنة عطاركت11000مستكطنة لمييكد المتدينيف تتضمف 

مع - يمر تحت كفر عقب كالجدار الفاصؿ - التقرير أيضا خططان لربط تمؾ المنطقة عبر نفؽ 
 أعمف كزير 2007كفي شير كانكف األكؿ . مستكطنة ككخاؼ يعقكؼ إلى الشرؽ مف مدينة راـ اهلل

 شقة في 10000تدرس بناء حي ييكدم جديد يتضمف "اإلسكاف اإلسرائيمي زئيؼ بكييـ أف كزارتو 
 ."قيد الدراسة"لكف كبسبب الضغط األمريكي تحديدا، كضعت الخطة ". مستكطنة عطاركت

 
 رفع يدىا عف مطار قمنديا، أم 2009 في نيسافاإلسرائيمية أعمنت سمطة المكانئ  3كفي ىذا السياؽ

كـ مف القدس 12 الذم يقع عمى بعد يو عامان مف اإلحتبلؿ كالسيطرة عؿ42 ليست بحاجة لو بعد أنيا
، كجاء إلحتبلؿؿكعمى الطريؽ مف القدس إلى راـ اهلل، كقد ظؿ لسنيف طكيمة تحت اإلدارة العسكرية 

 بقي أف نذكر جديدة في منطقة مطار قمنديا،اؿ كطنةمستاؿم ببناء اإلستيطافمقدمة لتنفيذ المخطط ذلؾ 
كبمكجب اتفاؽ المبادئ في أكسمكفاف سمطات اإلحتبلؿ تعيدت بإعادة المطار لمسمطة الفمسطينية انو 

 .لكنيا لـ تنفذ التزاميا كما ىك الحاؿ في بقية التزاماتيا
 
 أعمف 2009في آب  : 4ستوطنون يسعون إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في موقع سميراميسم

كتقع األراضي . مستكطنكف إسرائيميكف أنيـ ينككف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة سميراميس
المستيدفة بيف قرية كفر عقب شماؿ القدس كحي رافات جنكب راـ اهلل، كىي تابعة رسميان لبمدة كفر 

عقب،ىذا كيسعى المستكطنكف إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة سميراميس شماؿ القدس كعمى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مصدر سابؽ   تسريع اإلستيطاف اإلسرائيمي في قمب األحياء الفمسطينية في القدس": عير عميـ" صحيفة القدس المقدسية،   1

 . 2007 شجبط 22طؾ٤لخ ٛآسرظ اإلعشائ٤ِ٤خ،   2

 2009االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس،نيساف   3

 2009االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، آة    4
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 1972 دكنمان في المنطقة عاـ 22 عائمة ييكدية أنيا اشترت 20المدخؿ الجنكبي لمدينة البيرة، كتدعي 
عممان بأف عشرات األبنية تنتشر في المكقع، كتكجو المستكطنكف لجيات رسمية إسرائيمية مف اجؿ 

كيخطط المستكطنكف ، السكف في المنطقة كييددكف بالتكجو لممكقع بصكرة فردية لفرض أمر الكاقع
قامة مستكطنة جديدة محاذية لمستكطنة يصاليا عبر نفؽ " ككخاؼ يعقكب االستيبلء عمى األرض كا  كا 

شرقي راـ اهلل كبذلؾ سيتـ شؽ نفؽ تحت األرض يقطع قرية كفر " عطركت"تحت األرض بمستكطنة 
 .عقب مف غربييا حتى شماليا الشرقي

 
 

بمدية القدس  خارج حدود   النشاط االستيطاني 4.7.4
 

القدس "خطة  باإلضافة إلى تكسيع المستكطنات داخؿ الحدكد البمدية، تستمر إسرائيؿ بالسعي نحك
  . كتكسيع المستكطنات ضمف ىذه الخطة"الكبرل

 
جفعات "إلى الغرب مف مستكطنة  (حكض الغزاؿ)تـ إقرار حي أغاف ىيالكت : مستوطنة جفعات زئيف

كحدة  (546) كبدأت إدارة أراضي إسرائيؿ ببيع قطع مف األرض لبناء 1999ألكؿ مرة في العاـ " زئيؼ
 مقأكالن ممف حصمكا عمى تكميؼ البدء بأعماؿ البناء، لكف 11 كقاـ بعض المتعيديف مف أصؿ ،1سكنية

كينقصيا البنية " جفعات زئيؼ"االىتماـ بيذا المخطط كاف ضعيفان الف المكقع بعيد عف مستكطنة 
 فقط، األمر الذم يجعميا تتعرض لميجمات 443التحتية، كيمكف الكصكؿ إلييا فقط عبر طريؽ رقـ 
. التي كانت تتنافس عمى المشتريف" مكديعيف"بشكؿ أكبر كألف ىذا الطريؽ يؤدم إلى مستكطنة 

 

 50 إلى 40 بنصب ما بيف 2009قاـ المستكطنكف الييكد في تمكز :  2مستوطنة كوخاف يعقوب
لحاقيا بالجانب الغربي مف مستكطنة  (منزالن متنقبلن صغيران )كرفانان  , (كككب يعقكب)" ككخاؼ يعقكب"كا 

األمر الذم ينذر بمصادرة المزيد مف أراضي القرية , القدس /كالمقامة عمى أراضي قرية كفر عقب
أف األرض المعتدل عمييا ىي أمبلؾ خاصة  (خراجات قيدإ)كثائؽ  كأثبتت .لصالح المستكطنة

 كبالتالي فاف كضع ىذه الكرافانات ىي جريمة جديدة ،لعائبلت مقدسية مف سكاف قرية كفر عقب
 .تيدؼ إلى سمب المزيد مف أراضي ىذه القرية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16، ٓظذس عبثن، ص PASSIA اُوذط– ُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ اُذ٤ُٝخ   ا 1

 2009 االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، تمكز    2
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, السياج الغربي لممستكطنة بضعة مئات مف األمتار باتجاه الغربقاـ اإلحتبلؿ بنقؿ  2003عاـ كفي 
"  مستكطنة ،يكجد عمى أراضي كفر عقب كالتابعة لمحافظة القدس المحتمة ك,أم باتجاه قرية كفر عقب

كلـ يتـ االعتراؼ بيا " ككخاؼ صييكف"كالحقان تـ تكسيعيا بمستكطنة , 1984منذ عاـ " ككخاؼ يعقكب
 ، مخماس كبرقة،كىاتاف المستكطنتاف تقعاف في منطقة تتكسط قرل كفر عقب. كمستكطنة مستقمة

فمف مجمكع أراضي كفر عقب كالتي تبمغ . مبتمعة بذلؾ أراضي شاسعة تعكد إلى القرل الثبلثة
 .  دكنمان لصالح المستكطنتيف2320 تـ مصادرة ما مساحتو ، دكنـ6000مساحتيا حكالي 

 
في العاـ  (أيضا يشار إلييا باسـ آدـ)أقيمت مستكطنة جيفع بنجاميف :  بنيامينمستوطنة جيفع 

. كـ عف الخط األخضر (6.5) كـ شماؿ الحدكد البمدية لمقدس كحكالي 2 كىي تبعد حكالي 1984
الجدار الفاصؿ لكف جزء ميـ مف المنطقة الخاضعة ليا إلى الغرب مف  (الشرؽ إلى)كتقع خارج 

كىي تشكؿ كتمة متكاصمة مع . المنطقة المبني عمييا مكجكدة عمى الجانب اإلسرائيمي مف الجدار
إف تكسيع المستكطنة مف خبلؿ ، مستكطنة نيفي يعقكب الكاقعة داخؿ الحدكد البمدية لمقدس الشرقية

ىك عمميا تكسيع مستكطنة نيفي يعقكب التي ( 3 / 240الخطة رقـ  )سكنية  كحدة(1500 )إضافة
ستكطنة جيفع بنجاميف إلى الشرؽ، كعمميا تكسيع  ـبيا الحي الجديد كاليدؼ ىنا يكمف في ربط سيرفؽ

في الخطة أعمف عنيا كأراضي دكلة  كمعظـ األراضي المعمف عنيا. حدكد القدس داخؿ الضفة الغربية
 كقد كشؼ عف التقرير ألكؿ مرة في ،حزما الفمسطينية عمى حساب األراضي التي تعكد إلى قرية– 

. 20071 آذار
  

يعقكب  في نيفي كحدة سكنية جديدة( 400 )كبعد عاـ أعمنت بمدية القدس الغربية عف خطط لبناء
، تـ تقديـ مخطط 2008كانكف األكؿ  كطبقا لتقرير صادر عف دائرة شؤكف المفاكضات الفمسطينية في

كفي . لممراجعة العامة منذ مؤتمر أنابكليس كىي بانتظار المكافقة النيائية  كحدة سكنية(393)يتضمف 
جديدة بشكؿ مبدئي   مكضكع إقامة مستكطنة(أييكد باراؾ)، اقر كزير الدفاع 2009شباط  شير

إخبلء بؤرة ميغركف اإلستيطانية غير القانكنية   منزالن بجكار مستكطنة آدـ كبالمقابؿ يتـ (250)تتضمف 
عائمة التي كانت مقيمة في بؤرة ميغركف إلى الحي الذم لـ  (45 )بالقرب مف راـ اهلل حيث سيتـ نقؿ

.  يشيد بعد
 

 كـ داخؿ الضفة (15) مسافة اإلسرائيميأقيـ جدار الفصؿ  : 1E وخطة مستوطنة معاليو أدوميم
تتابع إسرائيؿ  اإلستيطانية، حيث” معاليو أدكميـ“شرؽ القدس، مف أجؿ ضـ كامؿ كتمة  الغربية، شماؿ

 33000ىناؾ أكثر مف حاليا  ) الحالي ثبلثة أضعاؼ الحجـ” معاليو أدكميـ“الخطط لتكسيع مستكطنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٓظذس عبثن PASSIA اُوذط– ُغٔؼ٤خ اُلِغط٤٘٤خ األًبد٤ٔ٣خ ُِشئٕٝ اُذ٤ُٝخ  ا 1
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كفي حيف تصؿ مساحة البناء . الشرؽ كربطيا بالقدس  مف خبلؿ تطكير المنطقة باتجاه (مستكطف
 كـ مربع، فاف خطة البمدية تغطي ما مجمكعو( 7 )أدكميـ ما يقرب مف الحالي في مستكطنة معاليو

 (12 )بمساحة E-1كـ مربع كتمتد إلى تقريبا منطقة البحر الميت، كتتضمف إلى الشماؿ منطقة ( 55)
  . 1كـ مربع المتنازع عمييا

 

عمى قطع الضفة الغربية ( ميفاسيريت أدكميـ )  المسماةE-1كفي حاؿ تـ تنفيذ الخطة، ستعمؿ خطة 
كفي ظؿ تنفيذ ىذه . ذات تكاصؿ جغرافي إلى قسميف، مما يجعؿ مف المستحيؿ إقامة دكلة فمسطينية

حكؿ الحدكد الدائمة، كستقضـ الخطة ” اتفاقية“الكصكؿ إلى  الخطة، فإنو يصبح مف المستحيؿ
كفيما جمدت  .مف األراضي المفتكحة المتكفرة لمسكف كالتطكر العمراني الفمسطيني المساحة األخيرة

كتكقؼ تنفيذىا ألسباب سياسية، إال أف بناء مبنى مقر الشرطة – لممرحمة الحالية  – E-1خطة 
االنتياء مف البناء  ، كقد تـ2006 بدأ في آذار E-1 الجديد في منطقة” ييكدا كالسامرة“المكائية لمنطقة 
 التكسع كالتطكير الييكدم السيطرة عمى المنطقة ألسباب كخطكة إستراتيجية الستمرار كينظر إلى ذلؾ

، ”عف المنطقة ابعدكا أيديكـ“المتحدة مفادىا  رسالة كاضحة مف الكاليات كفي حاؿ لـ تصؿ. المستقبمي
. 2 أم رادع إسرائيؿ قدما في خططيا بدكف فانو يتكقع أف تسير

 

اإلسرائيمية أقرت خططان  أف كزارة اإلسكاف” حركة السبلـ اآلف“كقد كشؼ تقرير جديد صادر عف 
حدة ك (5700 )كأعدت خطط لبناء” معاليو أدكميـ“  سكنية في مستكطنةةكحد( 1708)مفصمة لبناء

ضافة  باإلضافة. سكنية إضافية   كحدة سكنية مف أجؿ(6000)إلى ذلؾ، تتطمع الخطة الكبرل نحكا 
(. 2 )3 مستكطف (104000 )تكسيع المستكطنة لتستكعب

 2009 أيار 3بتاريخ  4(ايمي يشام) اإلسرائيمي السابؽ كفي تطكر مرتبط بالقضية، أقر كزير الداخمية
 دكنـ (12000 )مجمكعو بما” معاليو أدكميـ“تكصيات لجنة كزارية خاصة مف أجؿ تكسيع مستكطنة 

ضافة كمف خبلؿ ذلؾ، سيتـ ربط مستكطنة  . كحدة سكنية إلى الجنكب مف المستكطنة(6000 )كا 
نياية  ، كفي”أدكميـ معاليو“مستكطنة  إسرائيمي إلى مستكطف( 800 )كيدار المجاكرة التي تضـ

 ىذه الخطة سيؤثر إف تنفيذ. ”أدكميـ معاليو“مستكطنة  كيدار إلى بمدية ستضـ مستكطنة المطاؼ
مقارنة   حيث سيككف ىناؾ جدار كاحد يحيط بالمستكطنتيفاإلسرائيميجدار الفصؿ  أيضا عمى مسار

 .التكصية الحالية التي تتحدث عف جداريف منفصميفب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2007مجلة لموند دبلوماتٌك، شباط ” الذهبٌة؟ لمن هذه المدٌنة: القدس“فٌدال، . د/رٌكاسٌوٌز. ب  1

  2009، شجبط " اُزٞعؼ٤خ E1ًزِخ اد٤ْٓٝ اإلعز٤طب٤ٗخ ٝٓ٘طوخ " ف، روش٣ش .د. دائشح شئٕٝ أُلبٝضبد، ّ 2

 .2009كزارة اإلسكاف لمضفة الغربية، آذار  حركة السبلـ اآلف، خطة  3

 2009 االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، نيساف  4
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 احتفؿ اإلحتبلؿ بتدشيف بناء 2009 أيمكؿ 7في  :20091 خالل اإلستيطاني E1 مشروعتطور 
التي ضميا اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ( 2)مستعمرة جديدة عمى أراضي الفمسطينييف الكاقعة شرقي القدس 

معاليو " لربط مستعمرة  E1 الككلكنيالية كالمسماة مخطط استيطاني" معاليو ادكميـ" إلى مستعمرة 
جديدة عمى أراضي المكاطنيف اؿمستعمرة اؿاالحتفاؿ بكضع حجر األساس لبناء  ، كتـ بالقدس" ادكميـ

الفمسطينييف المقدسييف مف أراضي قرل الطكر كعناتا كالعيزرية كغيرىا التي استكلى عمييا اإلحتبلؿ 
"  دكنـ، كقاـ اإلحتبلؿ بضميا إلى مستعمرة 12,500كالتي تزيد مساحتيا عف  "E1 " تحت اسـ

 .حسب تصريح رئيس بمديتيا في يكـ االحتفاؿ–  مستعمر ييكدم 37,000التي يسكنيا " معاليو ادكميـ
 

 كحدة 2500 مستكطف ييكدم مف أصؿ 21,000 كحدة سكنية سيسكنيا 450جرل تدشيف بناء كقد 
 كحدة 460التي يجرم فييا استكماؿ بناء " مفسرت ادكميـ"سكنية لمستكطنة جديدة ىي مستكطنة 

بتمكيؿ حككمي كجزء مف حممة التضميؿ " معاليو ادكميـ" سكنية، تحت مسمى حي جديد في مستكطنة 
 .كالخداع لمرأم العاـ بأنيا ليست مستكطنة جديدة

 
 تكصؿ إلى اتفاؽ مع الكاليات المتحدة بعدـ البناء فيكاف قد " رابيف"ف رئيس الكزراء األسبؽ عمما بأ 

E1 كليذا لـ تصادؽ الحككمة ، بانتظار ما يتـ االتفاؽ عميو في المفاكضات اإلسرائيمية الفمسطينية
عمى المخطط كفي حالة تمت المصادقة سيباشر بالبناء بعد ستة أشير مف المصادقة كربما قبؿ كما 

كييدؼ المخطط سياسيان إلى قطع .اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف" بيتسيمـ"أفاد مختصكف في منظمة 
غرافي بيف شماؿ الضفة كجنكبيا كخطكة استباقية لمنع قياـ كياف فمسطيني كالتكاصؿ الجغرافي كالديـ

مفسرت "كما أف بناء مستكطنة .متكاصؿ جغرافيان عمى امتداد الضفة الغربية مركران بالقدس المحتمة
سيعزؿ مدينة القدس كسط طكؽ مف المستكطنات عف امتدادىا كتكاصميا الجغرافي مع الضفة " أدكميـ

 .كخاصة شرقان 
 

في الثاني   :2التوسعي  E1مخطط الطوق الشرقي لالسيايمة في واد الحوض  تيجير قسري لبدو
اإلدارة المدنية أربع عائبلت مف عشيرة السيايمة بدكالجياليف في كاد ت سمـ 2009كالتاسع مف شباط 

خبلء المكقع بحجة أف المنطقة  الحكض عمى أراضي امتداد قرية الطكر كالعيزرية أكامر بإزالة بيكتيا كا 
كىدـ جيش مف العائبلت مساكنيا اؿ تحت السيادة اإلسرائيمية حسب أكسمك، حيث سمب كأنيا C مصنفة

 نسمة أكثر مف نصفيـ أطفاؿ في العراء ببل 40كظؿ التجمع الذم يتجأكز عدده ائر المكاشي، حظ
. عمى األرض المسمكبة" مفسرت ادكميـ" مأكل لصالح بناء مستعمرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009 االئزالف األ٢ِٛ ُِذكبع ػٖ ؽوٞم اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢ اُوذط، روش٣ش اإلٗزٜبًبد اإلعشائ٤ِ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ اُوذط، ٤ٗغبٕ  1

 2009 االئتبلؼ األىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدس، تقرير اإلنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، شباط  2
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نتـــائج الدراسة 
 

خمصت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج اليامة التي تتعمؽ في كضع كمستقبؿ القدس كالسياسات 
:  اإلسرائيمية اإلستيطانية تجاه القدس، كمف أىـ ىذه النتائج ما يمي

 
، كاف  مبيتة كمسبقة لتكثيؼ اإلستيطاف في القدسإسرائيميةىنالؾ خطط اتضح مف الدراسة أف - 

 كاقع كحسـ قضيتيا أمرلفرض  عف الضفة الغربية،  تيكيدىا كعزلياإسرائيؿ ماضية في إجراءات
، كاتضح ذلؾ مف خبلؿ اليجمة اإلستيطانية الشرسة  في أم تسكية مستقبمية قد تحصؿإسرائيؿلصالح 

في أحياء القدس العربية، كتسميف المستكطنات القائمة كتكسيعيا كتطكيؽ القدس بأحزمة استيطانية مف 
  .كافة الجيات

 
دكف غيرىا، كاف  عمى مستكطنات القدس إسرائيميىناؾ تركيز خمصت الدارسة إلى االستنتاج أف - 

ىناؾ دعمان ماديان ضخمان لتكسيع تمؾ المستكطنات، كاف ذلؾ التكجو بدا كاضحا في سياسات الحككمات 
اإلسرائيمية المتعاقبة، حيث أنيا تسير عمى خط منيجي كمدركس لتيكيد القدس، ال تستطيع أم حككمة 

.  الحياد عنو
 

، حيث فيةا سياسية كديمكغر ألىداؼ،2000زادت كتيرة اإلستيطاف في القدس مؤخرا بعد عاـ  لقد  - 
اتضح لمباحثة مف خبلؿ مناقشة آخر التطكرات في النشاطات اإلستيطانية في القدس  أف ىناؾ سباقا 
صييكنيا محمكما لجعؿ مدينة القدس الشرقية ذات أغمبية ييكدية يككف فييا العرب أقمية ميمشة ليس 
ليـ كزف في صياغة مستقبؿ المدينة، كذلؾ بات كاضحا مف خبلؿ تسمؿ الجماعات الصييكنية إلى 

.  داخؿ األحياء العربية باإلضافة إلى المشركع اإلستيطاني الكبير المتمثؿ في القدس الكبرل
 

مف خبلؿ تغيير الكاقع عمى أرض مكاسب سياسية كبيرة تؤمف إسرائيؿ بأنيا تستطيع أف تجني - 
 المكثؼ فييا، كاف ىذا االستنتاج يؤكد عـز إسرائيؿ عمى عدـ إعادة األرض الستيطافالقدس نتيجة ؿ

إلى أصحابيا في أم تسكية سياسية، كما لـ يستطيع العرب كالفمسطينيكف اتخاذ إجراءات قكية تكبح 
ىذا الجماح، فانو مف المرجح أف تستمر إسرائيؿ في ىذا التكجو، كبالتالي ستؤثر النشاطات 

 التيكيد إلجراءاتسيككف ، ك مستقببلىا جكىريايرػرير مصػػتؽاإلستيطانية الضػػخمة فػي القدس عمى 
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 المكاسب إلى إضافةكالعزؿ المتمثمة بالجدار العنصرم تأثيرات سياسية كبيرة في الحؿ السياسي 
  .إسرائيؿ لصالح كاالقتصادية كالديمكغرافية كاإلجتماعية األمنية

 
 مع الفمسطينييف كالعرب كقامت بتكثيؼ نشاطاتيا  اتفاقات السبلـ المكقعةلقد استغمت إسرائيؿ- 

اإلستيطانية في القدس، كضربت بعرض الحائط كؿ التعيدات بإبقاء حاؿ القدس كما ىك عميو، 
كشرعت بتنفيذ خطط استيطانية ضخمة لحسـ مكضكع القدس، كقامت بتسميف المستكطنات القائمة 

.  لتصبح مدف كبيرة تبتمع األحياء العربية في مدينة القدس
 

إسرائيؿ ماضية في تيكيد القدس عمى كافة األصعدة، كمستمرة بفرض كاقع ييكدم عمى السكاف - 
الفمسطينييف، باإلضافة إلى االستمرار في تغيير الطابع الديمكغرافي لممدينة مف خبلؿ تيجير السكاف 

خراج أحياء بكامميا  كسحب ىكياتيـ كمنع البناء بحجج كثيرة كعزؿ المدينة بجدار الفصؿ العنصرم، كا 
خارج الجدار تمييد لسحب حؽ اإلقامة في القدس لتمؾ األحياء، كقد استغمت إسرائيؿ اليبات 

.  الفمسطينية كأحداث انتفاضة األقصى لتطبيؽ ذلؾ
 

اتضح استمرار إسرائيؿ في تجاىؿ كافة القرارات الدكلية الصادرة عف األمـ المتحدة بخصكص - 
القدس، دكف أف يعمؿ المجتمع الدكلي عمى إلزاميا بذلؾ بأم كسيمة، مما يشير إلى ضعؼ كىزالة 
األمة العربية التي لـ تستطيع تفعيؿ أم قرار دكلي قد ينصؼ القدس الشرقية كيحمييا مف الضياع، 

كضربت إسرائيؿ بعرض الحائط أيضا القرارات الدكلية الحديثة المتعمقة بالجدار سكاء كانت مف األمـ 
معنى  ال يكجد تأثير ذكالمتحدة أـ قرارات محكمة العدؿ الدكلية، كىذا يكصمنا إلى االستنتاج انو 

.   في مكضكع القدس كمستكطناتياإسرائيؿلممجتمع الدكلي عمى 
 

 اإلسرائيمية الداخمية األطراؼكتصكرات مكاقؼ في ذات معنى اختبلفات  الباحثة انو ال يكجد جتستنت- 
، حيث اتضح مف الدراسة أف الكتؿ اإلسرائيمية المؤثرة تتكحد تحت شعار القدس المكحدة حكؿ القدس

عاصمة إلسرائيؿ إلى األبد، ما يشير إلى سيطرة الفكر الصييكني المتطرؼ عمى الفكر المجتمعي 
.  اإلسرائيمي

 
مف خبلؿ تحميؿ األحداث األخيرة المتعمقة باإلستيطاف في القدس، تستنتج الباحثة ضعؼ المكقؼ - 

الفمسطيني في القدس بشكؿ كبير جدا، بالرغـ مف المحاكالت اإلعبلمية المتكاضعة لمكاجية بعض 
النشاطات اإلستيطانية، إال أف ضعؼ المكقؼ الفمسطيني كاف كاضحا، حيث لـ يستطيع تجنيد 

المكاقؼ الدكلية الممزمة إلسرائيؿ بالرغـ مف شرعية المكقؼ الفمسطيني، كما أف الصراع كاالنقساـ 
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- كما لو مف أثر سمبي عمى المكاقؼ الدكلية كالعربية مف الكضع الفمسطيني - الفمسطيني الداخمي 
.  كسع الطريؽ أماـ إسرائيؿ لحرية التصرؼ في القدس دكف عكائؽ تذكر

 
استنتجت الدراسة إلى أف اإلستيطاف في القدس اعتمد عمى إستراتيجية التطكيؽ، ثـ التغمغؿ، حيث - 

ركزت إسرائيؿ عمى تطكيؽ مدينة القدس بعدة أحزمة متداخمة مف كافة الجيات لمنع تكاصميا مع 
محيطيا الفمسطيني كمف ثـ بدأت في الفترة األخيرة التغمغؿ في األحياء الفمسطينية، كالعمؿ عمى شراء 
العقارات بالتمفيؽ كالتزكير، كقد استغمت أية ثغرات في القكانيف السارية في القدس لتحقيؽ تمؾ المآرب 

.  كاف إستراتيجية التغمغؿ ىذه خطيرة جدا عمى القدس كىدفيا ترحيؿ السكاف الفمسطينييف عف مدينتيـ
 

حياء تاريخ ديني ييكدم مزعكـ في القدس، كتستمر بأعماؿ حفر األنفاؽ -  إسرائيؿ مستمرة في خمؽ كا 
تحت األرض كخصكصا المجاكرة لممسجد األقصى، كقد تكسعت أعماؿ الحفر مف كراء الككاليس 
لتصبح شبكة مف األنفاؽ تحت األرض تيدد معالـ المدينة العربية بكامميا، مما ييمّكف إسرائيؿ مف 

تمفيؽ ادعاءات أثرية لتقنع بيا المجتمع اإلسرائيمي، حيث تيدؼ مف ذلؾ إلى خمؽ مدينة ييكدية كاممة 
.    كمثاؿ عمييا الحفريات في حي سمكاف كفي جكار األقصى

  
مف نتائج الدراسة الميمة أف إسرائيؿ قد تمكنت مف عزؿ القدس عزال تاما مف خبلؿ استكماؿ جدار - 

الفصؿ العنصرم، كعدـ جدكل التحركات الفمسطينية كالعربية كالقرارات الدكلية في إيقاؼ ىذا الجدار 
الذم ابتمع الكثير مف األراضي الفمسطينية كمكف إسرائيؿ مف االستفراد بالقدس، كمف المتكقع أف يظير 
األثر الخطير ليذا الجدار في المستقبؿ القريب حيث تستطيع إسرائيؿ كبسيكلة تطبيؽ ما تشاء عمى 

السكاف الفمسطيني المقدسييف داخؿ الجدار، كيتضح لنا مف ذلؾ أف الحجة األمنية لبناء الجدار ما ىي 
إال ذريعة أماـ العالـ لتنفيذ بناء الجدار الذم سيفيد إسرائيؿ إفادة عظيمة في تيكيد القدس، كاستطاعت 

إسرائيؿ تخفيؼ كطأة رفض المجتمع الدكلي ليذا الجدار متذرعة بالظركؼ األمنية الصعبة التي 
يتعرض ليا السكاف المدنييف، كىذا في ظؿ عدـ تقبؿ العالـ لفكرة الجدراف كزكاؿ جدراف تاريخية في 

.  العالـ كجدار برليف
 
 
 
 
 

التوصـــيات  
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تيكيد الحجر تعرضنا في ىذه الدراسة إلى النشاطات كالمشاريع اإلستيطانية في القدس، ككذلؾ بعد أف 

الضغكطات التي تفرضيا إسرائيؿ عمى السكاف الفمسطينييف كالبشر كالسيطرة عمى األماكف الدينية، ك
 كلمكاجية ىذه السياسة الحياة الفمسطينية في القدس، نكاحيكافة كتأثير الجدار عمى في المدينة، 

: تطرح الباحثة التكصيات التالية 
 

 األمـ المتحدة القكانيف الدكلية كقراراتضركرة العمؿ الفمسطيني كالعربي الجاد لتفعيؿ تطبيؽ - 
، التي تمـز إسرائيؿ كقؼ فكرم لبلستيطاف في القدس كعدـ تغيير معالميا كحماية محكمة الىامك

سكانيا الفمسطينييف، كاف ىذا الجيد يحتاج إلى تظافر الجيكد الرسمية كالشعبية، كتعتقد الباحثة أف 
المكقؼ العربي المكحد يستطيع أف يحقؽ نتائج كبيرة في ىذا المجاؿ إذا أحسف الفمسطينيكف التعامؿ 
معو كتجنيده لصالح القدس، حيث أف ىنالؾ إجماع عربي عمى التمسؾ بالقدس عربية كعدـ التفريط 

.  فييا
 

إنشاء ىيئة عربية إسبلمية تيجمع عمييا األمة تككف مسؤكلة عف القدس، كعدـ ترؾ الفمسطينييف - 
كحدىـ في المعترؾ لمحفاظ عمى القدس، كيقترح أف يككف لمييئة صبلحيات كاسعة كممزمة لجميع الدكؿ 

العربية، كتككف ميمتيا األساسية الحفاظ عمى القدس كدعـ صمكدىا كالعمؿ عمى استعادتيا، كتعتقد 
الباحثة أف ذلؾ ممكنا في الظركؼ الراىنة، حيث أف القرار في قضية القدس ال يخص الفمسطينيكف 

نما لكؿ األمة نظرا لمكانتيا المقدسة في قمكب الشعكب .  كحدىـ كا 
 

 الفمسطيني كرفع مستكاه، ككضع خطط لكشؼ حقيقة ما يجرم في القدس متفعيؿ النشاط الدبمكماس- 
أماـ العالـ، حيث أف إسرائيؿ نشطة جدا في ىذا المجاؿ، كبالتالي يحتاج الفمسطينيكف إلى جيد مقابؿ 

إليصاؿ شرعية كعدالة قضيتيـ إلى كؿ العالـ، كفي ىذا الصدد يجب دعـ المؤسسات الفمسطينية 
العاممة في القدس في مجاالت اإلعبلـ كالدراسات التي ليا القدرة عمى فضح الممارسات اإلسرائيمي 
المخالفة لمقكانيف الدكلية، كضركرة العمؿ عمى إمداد ىذه المؤسسات بالدعـ المادم كالككادر البشرية 

.  القادرة عمى الصمكد في كجو الضغكطات اإلسرائيمية
 

العمؿ عمى دعـ صمكد السكاف الفمسطينييف المقدسييف في كافة مناحي الحياة، كذلؾ مف خبلؿ - 
إنشاء صندكؽ قكمي لمقدس، يتمتع بإدارة شفافة كنزيية، حيث أف المكاطف المقدسي يتعرض لشتى 

أصناؼ الضغكطات كضيؽ العيش، كيعتبر ذلؾ حيكيا لقضية القدس، حيث أف إسرائيؿ تعمؿ 
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باستمرار عمى دعـ المستكطنيف بشتى السبؿ كتخصص ليـ مكازنات ضخمة كما كتعمؿ عمى جمع 
.  التبرعات لمنشاطات اإلستيطانية مف ييكد العالـ كبمبالغ ضخمة

 
العمؿ عمى تكعية سكاف القدس باإلجراءات اإلسرائيمية لبلستيبلء عمى األرض كفضح تمؾ - 

 إنشاء ىيئات فمسطينية رسمية عمى ةالسياسات، كتحذير السكاف مف خطكرة ىذه اإلجراءات، كضركر
مستكل عالي مف الميارة كالخبرة لتعمؿ عمى حؿ الخبلفات التي تنشأ بيف السكاف بخصكص العقارات 

مداد ىذه الييئات بكافة المصادر البلزمة ؿ تحسيف الظركؼ لمنع تسربيا إلى أيادم المستكطنيف، كا 
السكنية لؤلسر التي تعاني مف ضائقة سكنية ذلؾ يشمؿ رفع مستكل رفاىية السكف، تقميؿ كثافة السكف 

 .لعائبلت التي تتنازع عمى األرض المفتّتة نتيجة لئلرثالسكنية، كحؿ قضايا اكتكسيع الكحدات 
 

ستغبلؿ معاىدة السبلـ األردنية اإلسرائيمية في البند الخاص باف األردف ىك المسؤكؿ عف األماكف إ- 
 األمر الكاقع عمى األرض الذم تقـك بو إسرائيؿ اليـك داخؿ البمدة القديمة كاستغبلؿ ، لمكاجيةالمقدسة
في الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي في كقؼ الحفريات التي تخدـ المصمحة اإلسرائيمية في  اليكنسكك

 .الحـر الشريؼ
 

: دعكة األمـ المتحدة كىيئاتيا كالمحاكـ الدكلية لمضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ إجبارىا عمى - 
  

كضع حد إلنتياكاتيا لمقانكف الدكلي اإلنساني، كلمبادمء الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف، التي   - 
 .تمارسيا في مدينة القدس المحتمة

 
كقؼ النشاطات اإلستيطانية في القدس كمصادرة األراضي كعدـ تغيير كضع القدس كفقنا لمقرارات   - 

. الدكلية الصادرة بيذا الشأف
 

أعماؿ بناء الجدار الذم تقـك ببنائو في األرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس المحتمة إيقاؼ   - 
تبطؿ مفعكؿ جميع القكانيف   القائـ ىناؾ كأف تمغي أكاإلنشائيكما حكليا، كأف تفكؾ الييكؿ 

التشريعية كالمكائح التنظيمية المتصمة بو، عمبل بالرأم اإلستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية الصادر 
 .2004في تمكز عاـ 

 
لغاء كؿ  -  كقؼ فصؿ العائبلت الفمسطينية كتشتيتيا، كتمكينيا مف جمع شمؿ أفرادىا، ككقؼ كا 

اإلجراءات كالتدابير غير القانكنية التي إتخذتيا بحؽ ىذه العائبلت كأفرادىا، كتمكيف الشعب 
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الفمسطيني مف حرية الحركة كالتنقؿ كاإلقامة في أم جزء مف المناطؽ الفمسطينية المحتمة بما في 
  .ذلؾ داخؿ مدينة القدس المحتمة

 
ىدـ اإلنشاءات كالمباني األثرية التاريخية العربية كاإلسبلمية في البمدة ككقؼ كقؼ عمميات الحفر،   - 

ييكدم اؿكنيس اؿالقديمة في القدس، كتحت أساسات المسجد األقصى كبالقرب منو، ككقؼ بناء 
مبلصؽ ألسكار المسجد األقصى كتحت ساحاتو، ككقؼ إنتياؾ حرمة المقدسات الدينية في اؿ

اإلعتداء عمييا كعمى المصميف، ككقؼ المس بحرية العبادة، كالسماح لممصميف مف  القدس،أك
الكصكؿ إلى األماكف المقدسة كأداء الصبلة، كممارسة الشعائر الدينية فييا بحرية كاممة كبدكف 

 .قيد أكشرط
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الجـــــداول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(   1)جدول رقم  
عدد الييكد في المناطؽ التي خضعت لمعثمانيف 

المجمكع الييكد المسيحيكف المسممكف السنة 
1525 3100 600 1000 4700 
1538 6000 750 1150 7900 
1553 10100 1650 1634 13384 
1564 7300 210 100 7610 
 238ص.في التاريخ , العسيمي : المصدر 

 
 (2)جدول رقم  
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 المستوطنات االسرائيمية داخل حدود بمدية القدس ومساحتيا وعدد سكانيا
عد السكان المساحة اسم المستوطنة 
 12,591 1,195 تمبيكت الشرقية 

 27,569 2,859 جيمك 

 1,125 2,523+310 جبؿ أبك غنيـ، جبعات ىمتكس 

 2,948 588 جبعات ىمفتار 

 6,631 2,018 التمة الفرنسية 

 3,617 380 معمكت دفنا 

 20,250 1,759 نفي يعقكب  

 2,348 122 الحي الييكدم  

 38,684 5,467 بسكات زئيؼ  

 3,046 397 رامات اشككؿ  

 12,822 1,126 رامكت شمكمك  

 38,992 4,979 رامكت  

 4,994 378 سنيدريا  

  2002 عدد المستكطنيف عاـ 175,617 24,101 اجمالي المساحات

  2002 عدد المستكطنيف عاـ 193,000  

  . 2009الفمسطينييف ، القدس  حقكؽ عف لمدفاع األىمي المصدر االئتبلؼ
 

 
 

 181 توزيعات قرار التقسيم رقم :  ( 3 )جدول رقم 
اخرل الدكلة الييكدية الدكلة العربية  

   %32.24 %77.69 نسبة ممكية العرب

   %9.38 %0.84 نسبة ممكية الييكد

   %58.04 %20.74 نسبة اراضي دكلة

   %0.34 %0.73 نسبة مبلؾ آخريف

  ألؼ في منطقة القدس105 407 725 عدد العرب باآلالؼ

   %45.0 %98.6 نسبة عدد العرب
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  ألؼ في منطقة القدس100 498 10 عدد الييكد باآلالؼ

  %55.0 %1.4 نسبة عدد الييود 
 تجميع الباحثة-  المصدر المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات 

 
 

 
 

 1948 تقسيم القدس تبعا لخط وقف النار  :(4)جدول رقم 
 

% 11.48 دكنما  2.220مناطؽ فمسطينية تحت السيطرة األردنية   1
% 84.12 دكنما 16.261 (الغربية)مناطؽ فمسطينية محتمة  2
% 4.39 دكنما  850مناطؽ حراـ كمناطؽ لؤلمـ المتحدة   3

% 100 19.331المجمكع  
 تاريخ غير معركؼ- كتاب سامي ىداكم  - 1947خارطة القدس : المصدر 

 
 

 

 
 
 
 

 2009 لغاية 2000االعتداءات عمى الحرم القدسي الشريف منذ عام  :(5)جدول رقم 
وصف اإلعـــتداء التاريخ 

أرٌٌل شارون، - الذي كان وقتها زعٌما للٌكود-رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً السابق  2000 أيمكؿ 28
ٌقتحم المسجد األقصى وسط عشرات من المسلحٌن، لتندلع على إثر ذلك انتفاضة 

 .األقصى التً استشهد وجرح فٌها آالف الفلسطٌنٌٌن

 .ثالثمائة ٌهودي ٌقتحمون األقصى وٌؤدون بداخله طقوسا دٌنٌة نحو 2007 تمكز 23

 .جماعات ٌهودٌة متطرفة تقتحم باحات األقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة 2008 آب 16

إقتحمت جماعات إستٌطانٌة ساحات المسجد األقصى عبر باب المغاربة بحماٌة  2008 أيمكؿ 28
الشرطة اإلسرائٌلٌة لمحاولة إسفتزاز المصلٌن فً منطقة باب حطة، إال أن تواجد 

حراس المسجد والمصلٌن حال دون توغلهم فً داخل الساحات وكان من المفروض 
عدم السماح للمستوطنٌن القٌام بأي إستفزازات للمصلٌن السٌما وأن المسجد ٌكون 
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 المسجد وتواجدهم فً محٌط المسجد فً شهر إلىممتلئاً بالمصلٌن، ودخولهم 
 رمضان

 تشريف األكؿ 9
2008 

-مجموعات كبٌرة من المستوطنٌن والحاخامات ورجال السٌاسة اإلسرائٌلٌٌن تنفذ 
اقتحامات جماعٌة ومسٌرات - تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة اإلسرائٌلٌة

 .لمنطقة الحرم القدسً الشرٌف" تهوٌدٌة"

داخل المسجد " لباسا فاضحا"إسرائٌل تدخل مئات السٌاح والسائحات المرتدٌات  2009 شباط 9
 .األقصى

مجموعة مكونة من ثالثٌن ٌهودٌا متطرفا بلباس تنكري تقتحم باحات وساحات  2009 آذار 11
 .األقصى المبارك إلقامة شعائر تلمودٌة داخل المسجد وقرب باب الرحمة

عشرات المستوطنٌن الٌهود ٌقتحمون باحات المسجد األقصى فً مدٌنة القدس ألداء  2009 نيساف 14
 ".عٌد الفصح الٌهودي"صلواتهم بمناسبة 

فً شرطة اإلحتالل تقتحم المسجد " خبراء المتفجرات"عناصر من الوحدة المسماة  2009 أيمكؿ 24
 .األقصى المبارك وتقوم بجولة داخل باحاته

مواجهات مع الشرطة اإلسرائٌلٌة وجماعات ٌهودٌة داخل الحرم القدسً الشرٌف  2009 أيمكؿ 27
وتأتً المواجهات بعد ،  فلسطٌنٌا واعتقال آخرٌن16وعند بواباته تسفر عن إصابة 

أن قامت الشرطة اإلسرائٌلٌة باقتحام باحات المسجد من جهة باب المغاربة 
كما فرقت بالقوة جموع المصلٌن . واستهدفت المصلٌن بالرصاص وقنابل الصوت

الذٌن احتشدوا فً باحات األقصى للتصدي لمحاوالت اقتحامه من قبل الجماعات 
  .الٌهودٌة

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للدفاع عن حقوق الفلسطٌنٌٌن فً القدستم تجمٌعها من التقارٌر الشهرٌة لالئتالف األهلً: المصدر 
 

 

 

 
 

أمثمة عمى تيويد االسماء في القدس   : (6)جدول رقم  
 

 
األسماء الييودية األسماء بالعربية 

 .(شارع المظمييف)سميت ( تقع خارج السكر )طريؽ سميماف
 جبعات ىفتار تؿ الشرفة
 رحكب ىكامي طريؽ الكاد

 حي شابيرا  الفرنسيةالتمة
 شاعر يافك باب الخميؿ

شاعر ىأشفا باب المغاربة 
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شاعر ىرحميـ باب الرحمة 
 (صييكف)شاعر تسيكف باب النبي داككد 

مسغاؼ لداخ حارة الشرؼ 
ديرخ حشمكنائيـ عقبة الخالدية 
نؤكب دافيد دير مار يكحنا 
ىارحكماه جبؿ أبكغنيـ 
شاعر شخيـ باب العمكد 

 .179 ص،2009أٌلول - ، آب157  العدد صامد االقتصادي،مجلة :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

عبر مشوع القدس الكبرى (2008)النسب المئوية لالراضي في القدس : (7)جدول رقم   

 النسبة المئوية  المنطقة بالدونمات   

 %37.2 9178 المنطقة المسكونة والمأىولة في القدس تساوي 

 %38.8 9564 أراضي مفتوحة أي مناطق خضراء 

 %14.8 3613 شوارع وطرق 

 %3.6 901 أبنية عامة 

 %1.4 342 مدارس ومعاىد ومراكز ثقافية 

 %1.5 374 مناطق مفتوحة حدائق 

 .%4 109 مقابر 
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 .%6 143 مناطق صناعية 

 %1.7 431 أراضي غير داخمة في المخطط الييكمي 

 2008مؤسسة القدس الدكلية ، ايار : المصدر 
 

(8)جدول رقم   
 2009 و 2008أمثمة من عمميات اليدم في القدس الشرقية  التي تمت خالل 

 (تجميع الباحثة- الئتبلؼ االىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدسا: المصدر )
 كصؼ عممية اليدـ السنة

 البمدة القديمة/ بمدية االحتبلؿ ترغـ عائمة جابر عمى ىدـ بيتيا بنفسيا  2009

 البمدة القديمة/  بمدية االحتبلؿ ترغـ المكاطف احمد محمد المصمكحي ييدـ جزء مف مسكنو بنفسو  2009

 الكلجة/ ىدـ الطابؽ الثالث مف بناء يعكد لممكاطف خالد جبريؿ  2009

 المحكمة العميا اإلسرائيمية تسمح باالستيبلء عمى ممتمكات المكاطنيف في سمكاف  2009

 البمدة القديمة/ المستعمركف الييكد يقتحمكف مسكف الحاجة فاطمة الداككدم في عقبة السرايا  2009

 لشيخ جراح/عائبلت الغاكم كحنكف العشر تستأنؼ لعدـ قانكنية إخبلئيا كاالستيبلء عمى بيكتيا  2009

 سمزاف/ المستعمركف الييكد يستكلكف عمى سكف عائمة عماد داككد صياـ  2009

 بيت حنينا/بمدية االحتبلؿ ترغـ عائمة التكتنجي عمى ىدـ بيتيا بنفسيا 2009

 ىدـ مسكف عائمة الشكيكي في بيت حنينا 2009

 بمدية االحتبلؿ تيدـ مسكف عائمة مسالمة في سمكاف 2009

 

 

 (8)جدول رقم تابع 
 صكر باىر/ عائمة نمر تيدـ بيتيا تحت تيديد بمدية االحتبلؿ بغرامات مالية  2009

 سمكاف/بمدية االحتبلؿ تيدد عائمة صياـ بعقكبة مالية عالية إف لـ تيدـ بيتيا بنفسيا 2009

 سمكاف/ مرة أخرل التيديد بيدـ إسكاف عائمة الشيخ  2009

 تكرار  إخطارات ىدـ بالجممة في أحياء متعددة في القدس سمكاف كباب المغاربة 2009

 مستعمركف مسمحكف مف جماعة العاد يقتحمكف مسكنان كأرضان في الشيخ جراح لعائمة حجازم 2009

 المحكمة اإلسرائيمية تأمر بإخبلء عائمة صبلح مف مساكنيا في بيت صفافا لصالح  المستكطنيف 2009

 البمدة القديمة/ بمدية االحتبلؿ تجبر المكاطف محمد غكشة عمى ىدـ مسكنو بنفسو  2009

 البمدة القديمة/الشرطة كمكظفي البمدية ييدمكف جزء مف مسكف عائمة اليرتكني 2009

 البمدة القديمة/عقبة الخالدية _ إرغاـ عائمة الحشيمة عمى إزالة شرفة مف مسكنيا  2009
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 البمدة القديمة/باب حطة _  إجبار عائمة اسعيد عمى ىدـ سكنيا بنفسيا  2009

 البمدة القديمة/ىدمت عائمة الجعبة جزءان مف بيتيا  2009

 جبؿ المكبر_  إرغاـ عائمة سركر عمى ىدـ مسكنيا بنفسيا  2009

 جبؿ المكبر_ عائمة بشير تيدـ سكنيا بنفسيا  2009

 بمدية االحتبلؿ تيدـ بناء عائمة أبك جمعة في الطكر كتعتدم بالضرب عمييا 2009

 سمكاف/  عائمة في عمارة عكض اهلل 13قرار بإخبلء كىدـ سكف  2009

 مخيـ شعفاط/االحتبلؿ اإلسرائيمي يقرر ىدـ بيت عائمة شكامره لممرة الخامسة  2009

 شعفاط/ إخطارات باليدـ كاإلخبلء لسكف المكاطنة أبك خضير  2009

 الطكر_ أمر ىدـ إدارم بحؽ بناية سكنية  2009

 سمكاف/ بمدية االحتبلؿ تخطر سكف عائمة أبك ىدكاف باليدـ  2009

 الكلجة/ قرار بيدـ سكف عائمة أبك سركر  2009

 عائبلت-  8سمكاف _ مزيدان مف أكامر ىدـ إدارية لمجيكليف كباألرقاـ لمساكف في حي البستاف  2009

  فرد50/ بمدية االحتبلؿ تخطر العديد مف المساكف في شعفاط باإلخبلء كاليدـ  2009

  عائبلت5/ بمدية االحتبلؿ تيدد باليدـ عمارة سكنية في العيسكية  2009

 الشيخ جراح/  عائبلت 4/ أمر إخبلء قسرم لعدد مف العائبلت لصالح المستعمريف  2009

 حي الصمعة_ المكاطف عبد الناصر عادؿ حمد اهلل ييدـ مسكنو بنفسو  2009

 حي الثكرم/ المكاطف عمياف يتسمـ أمر ىدـ مسكنو  2009

 البمدة القديمة_  إخطار بيدـ بناء إضافي في سكف ميراف الديسي  2009

 

 

 (8)جدول رقم تابع 
 بيت حنينا _  ( شقة15 )  إخطار بيدـ بناية ثميف فيالة  2009

 بيت حنينا_  ( شقة18 )إخطار بيدـ بناية السنبمة  2009

 بيت حنينا_  ( شقة17)إخطار بيدـ بناية  المحتسب   2009

 البمدة القديمة/إخطار بيدـ  سكف المكاطف رياض يعقكب اآلغا  2009

 البمدة القديمة/قرار ىدـ بناء في كنيسة األرمف الكاثكليؾ  لضغكط البؤرة االستعمارية المجاكرة  2009

 بيت حنينا _  عائبلت سميماف رىف الحبس البيتي بفعؿ قرار قائد قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي 2009

 صكر باىر/ ىدـ مسكف عائمة دكيات  2009

 جبؿ المكبر/ ىدـ مسكف عائمة حديدكف  2009

 البمدة القديمة/ ىدـ مسكنيف لعائمة الفاخكرم  2009
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 جبؿ المكبر_  أمر ىدـ إدارم بيدـ سكف المكاطف سمير أبك عرار  2009

 جبؿ المكبر/  أمر بيدـ مسكف عائمة قاسـ المغربي  2009

 ىدـ سكف عائمة عفانة في صكر باىر  2009

 سمكاف _ ىدـ سكف عائمة العباسي  2009

 ارغاـ عائمة عطكف في صكر باىر ىدـ سكنيا بنفسيا  2009

 البمدة القديمة- طريؽ اآلالـ _ ىدـ سكف المكاطف خميؿ الترىكني   2009

 بيت صفافا _ ىدـ الطابؽ الخامس مف بناية المكاطف محفكظ أبك خمؼ  2009

 العيزرية" رأس العيازرة _ ىدـ سكف المكاطف سعيد سالـ حامد   2009

 " العيزرية" رأس العيازرة _ ىدـ سكف المكاطف غازم ربيع القيمرم  2009

 .بمدية االحتبلؿ تيدد بيدـ سكف عائمة عمياف في حي الثكرم 2009

 .مخيـ شعفاط -  شخص 500/ شقة 55/قرارات اليدـ في رأس خميس تيجير قسرم  2009

 سمكاف_  شقة سكنية باليدـ حي العباسية 34بمدية االحتبلؿ تخطر بنايتيف مككنتيف مف  2009

 الطكر_  االحتبلؿ يخطر أىالي حي السيؿ بيدـ مساكنيـ  2009

 الشيخ جراح_ إخطارات باإلخبلء لمسكف المكاطنة نعمة صياـ  2009

 السكاف الفمسطينييف" تجاكزات" إخطارات بيدـ مساكف في برج القمؽ بذريعة  2009

 شعفاط _ إخطار بيدـ سكف المكاطف نايؼ عكيضة 2009

 اإلدارة المدنية لبلحتبلؿ تمـز مكاطف بيدـ بناء مف طابقيف في مفرؽ ضاحية البريد 2009

 بمدية االحتبلؿ تيدـ سكف عائمة خميؿ لممرة الثالثة في العيسكية 2009

 

 

 (8)جدول رقم تابع 
 سمطات االحتبلؿ تيدـ سكف عائمة حمداف في العيسكية دكف إبراز قرار بذلؾ 2009

 الطكر_ بمدية االحتبلؿ في القدس تخمي قصران عائمة الصياد كتيدـ مكئميا  2009

 بيت حنينا– ىدـ سكف عائمة الشمكدم في حي العقبة  2009

 العيسكية- إخبلء قسرم لعائمة الخياط  2009

 لممرة الخامسة فأكثر خيمة االحتجاج في الشيخ جراح تشكؿ ىدفان عسكريان لقكات االحتبلؿ 2009

 سمكاف/عائمة نعمة محمكد الشكيكي  – مسكف – ىدمت بمدية االحتبلؿ مكئؿ  2009

 بيت حنينا– ىدـ سكف عائمة الجعبرم  2009

غبلؽ مساكف عائبلت أبك دىيـ  2009  جبؿ المكبر/ إخبلء كتدمير كا 

 الشيخ جراح/ محكمة بمدية القدس المحتمة تصدر أمران بيدـ سكف عائمة الديسي  2008
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 شرافات- بمدية االحتبلؿ في القدس تيدد بيدـ المدرسة بدالن مف أف تبني مدرسة  2008

 القدس– مسجد مقاـ البدرية في قرية شرافات " بمدية اإلحتبلؿ في القدس تصدر قراران بيدـ  2008

 الطكر/ االحتبلؿ يشرد عائمة أميف العباسي كييدـ بيتيا لممرة الثانية  2008

 بيت حنينا/مرة أخرل بمدية االحتبلؿ في القدس تيدـ سكف عائمة أبك صبيح في األشقرية  2008

 أمر ىدـ ضد سكف عائمة حساـ قنبر في العيسكية 2008

 العيسكية- ىدـ سكف المكاطف محمد عمي ناصر  2008

 ىدـ سكف المكاطف كميؿ السعك في حي األشقرية ببيت حنينا 2008

 المكاطف خالد الشرباتي في حي كاد الجكز ىدـ منزلو تحت ضغط مف بمدية القدس 2008

 لممرة الثانية بمدية االحتبلؿ تيدـ سكف عائمة الراـز في بيت حنينا 2008

 بمدية االحتبلؿ تيدـ لممرة الثالثة  بناء المكاطف اسحؽ مصطفى في العيسكية 2008

  فردان في بيت حنينا60تفجير بناية سكنية يقطنيا  2008

 محكمة االحتبلؿ  تقضي بتشريد عائبلت حنكف مف بيتيا كحبس رب العائمة لعدـ تنفيذ اإلخبلء 2008

 محافظة القدس/ ترحيؿ عائمة الكرد  إلنشاء حي استيطاني في الشيخ جراح  2008

 بمدية االحتبلؿ مرة أخرل تقرر ىدـ متجر المكاطف محمد عكدة في سمكاف 2008

 (تجميع الباحثة- الئتبلؼ االىمي لمدفاع عف حقكؽ الفمسطينييف في القدسا: المصدر )
 
 
 
 
 
 
 

  .( 2008- 2000)الفمسطينية المصادرة و الميددة بالمصادرة األراضي( : 9)رقم جدول 

 المقتمعة األشجار الميددة بالمصادرة بالدكنـ األراضي المصادرة بالدكنـ األراضي العاـ
2000 708 1,948  30 

2001 296 1,542 280 

2002 720 2,364 445 

2003 18,102 27,108 20,100 

2004 2,162 3,005 1,745 

2005 8,151 1,195 820 
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2006 1248 --- --- 

2007 1900 1,186 --- 

2008حزيراف   53 1,242 330 

 23,750 40,360 33.648 المجمكع

 (أريج ) القدس –معيد االبحاث التطبيقية : المصدر 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  10)جدول رقم 

  م2004 وعدد سكانيا حسب إحصائية عام  القدس مستوطنات لبعض لتوزيع المكانيا

تقدير عدد  اسـ المستكطنة الرقـ
 السكاف

 القرل التي اقيمت عمييا

 أىالي منطقتي القدس كبيت لحـ 30000 (ىار حكماه)أبك غنيـ  1

 مخيـ شعفاط/ عناتا/شعفاط/بيت حنياؿ 31000 بسغات زئيؼ،يسغات أكمر 2

 البقعة 17000 تمبيكت الشرقية،رمات راحيؿ 3

 الكلجة كدير كريزماف   جاني بيطار 4
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 الجيب/بيتكنيا 9000 جفعات زئيؼ 5

 بيت صفافا؟أراضي تابعة لمكنيسة األرثكذكسية 2000 جفعات ىمكتس 6

 بيت صفافا/بيت جاال 30000 جيمك 7

 إلى الشرؽ مف البمدة القديمة/القدس   رأس العامكد 8

 بيت حنينا/النبي صمكئيؿ/بيت أكسا 42000 رامكت ألكف 9

 بيت حنينا/شعفاط 9000 ريختس شعفاط 10

 حزما/عناتا 700 عممكف 11

 الزعيـ/عناتا/العيساكية/العيزيرية/أبكديس 28000 معاليو أدكميـ 12

 النبي صمكئيؿ/بيرنباال/الجيب   النبي صمكئيؿ 13

 جبع/حزما/بيت حنينا 20000 النبي يعقكب 14

 ’فقطف/بدك 1700 ىار أدار 15

   220400 المجمكع  

 كاألمني عمى مدينة القدس االستيطاف الييكدم كتأثيره السياسي  ، أيمف شاىيف.  د كرياض العيمة. د  دراسة: المصدر 
 غزة                  -  جامعة األزىر،
 
 
 
 
 

(  11)جدول رقم 

  :المخططات االسرائيمية المعدة لالستخدام المباشر أو التي تم طرح عطاءات لبنائيا

 المخططات المعدة لالستخدام المباشر أو التي تم طرح عطاءات لبنائيا: 1جدول رقم  

  

رقم 
 اسم المستوطنة  المخطط 

عدد الوحدات 
 العطاءات  الوضح الراىن لممخطط  االستيطانية

1 

/ شرقي تمبيكت  7984
 ارمكف ىنتسيؼ 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  440
  2005اإلقميمية في عاـ 

صدر   334/2007
 20/2/2008في 

2 

7509 

  (ب)ىار حكما 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  2,653
  2002اإلقميمية في عاـ 

صدر   270/2007
 13/2/2008في 
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3 

بسغات زئيؼ  8151
 شرؽ 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  233
    2007اإلقميمية في عاـ 

4 

بسغات زئيؼ  8150
 شرؽ 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  300
    2004اإلقميمية في عاـ 

5 

7928 

 بسغات زئيؼ 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  274
    2006اإلقميمية في عاـ 

6 

/ شرقي تمبيكت  7977
 ارمكف ىنتسيؼ 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  180
    2005اإلقميمية في عاـ 

7 

8186 

 رامكت

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  180
    2004اإلقميمية في عاـ 

8 

5330 

 رامكت

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  158
    2006اإلقميمية في عاـ 

9 

3062 

 جيمك 

اقر مف قبؿ لجنة التخطيط  75
  1983اإلقميمية في عاـ 

صدر في  92/2007
16/3/2008 

   المجمكع   
4,493 

    

 عير عميم, 2008– بمدية القدس : المصدر
 

 

 

 
مستعمرات القدس الكبرى : ( 12)جدول رقم 

 عدد الكحدات المخططة عدد السكاف مساحة المستعمرة اسـ المستعمرة
 3500 26972 35000معاليو ادكميـ  
 1911 805 2318متسبية يريحك 

 300 116 400الكف 
---------  1328 934كفار ادكميـ  
 4860 50 2000نفي برات  

 E1 12443  --------2500خطة 
 833 552 1541عممكف 

 2200 312 4000آدـ 
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 1300 832 1600ككخاؼ يعقكب 
 7981 10,774 5000جبعات زئيؼ 
 317 1000 100جبعكف ىداشاه 

---------- ----------  50جبعكف  
 1200 1,729 1000ىارآدار 

--------- تحت االنشاء  1300نفي شمكائيؿ 
 150 253 491كيدار  
 250 353 170ىارجيمك 

 600 649 1135نفي دانيئيؿ 
 300 421 894بيت عيف  

 1150 6,798 12500افرات 
 1000 1853 502الكف شيفكت 
 8000 18,158 4200بيتار عيميت 

 500 470 350اليعازر 
 70 525 602كفار عتصيكف 
------------  297 508مجداؿ عكز 

 كحده سكنية 41,422 نسمو 75,247 دكنـ 93.138المجمكع 
 2003الفمسطينييف ، القدس  حقكؽ عف لمدفاع األىمي المصدر االئتبلؼ

 
 
 
 

المالحق 
 
 

الخـــــرائط 
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 موقع القدس من الضفة الغربية: ( 1)خارطة رقم 
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 (2008كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية أريج :المصدر )

 
االراضي المصادرة داخل حدود بمدية القدس  (2 )خارطة

 
  2008االئتالف االهلً للدفاع عن حقوق الفلسطٌنٌٌن فً القدس ، مصاردة االراضً : المصدر 

  

 

 

خارطة القدس الكبرى   (:3) رقم خارطة
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  2008االئتالف االهلً للدفاع عن حقوق الفلسطٌنٌٌن فً القدس ، مصاردة االراضً : المصدر 

 

 

 مشركع االستيطاف خارج حدكد القدس كداخميا  (:4) رقم خارطة

 
 2008االئتالف االهلً للدفاع عن حقوق الفلسطٌنٌٌن فً القدس ، مصاردة االراضً : المصدر 

 
 

 

 

  E1 مشركع   (:5) رقم خارطة
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 مؤسسة القدس الدولٌة : المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بناء المستكطنات االسرائيمية كالمخططات داخؿ كحكؿ القدس  (:6) رقم خارطة
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 PASSIA  القدس– الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية : أُظذس 
 
 
 

 (2006- ٤ٗغبٕ)أهشرٚ اُؾٌٞٓخ اإلعشائ٤ِ٤خ  ٓغبس عذاس اُلظَ اُؼ٘ظش١ ًٔب   (:7) رقم خارطة
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 ع٤ش  اإلعشائ٢ِ٤اٍٝؽذح اُخشائظ ك٢  IDFMU :أُظذس

 

 

 

 

 

 

 (2007آراس)القذس المحيطة بجذاس الفصل  والمستىطىات    (:8) رقم خارطة
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مىظمة التحشيش الفلسطيىية- دائشة شؤون المفاوضات : المصذس   

  
 

   خارطة الحكض المقدس   (:9) رقم خارطة
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 موقع مؤسسة القدس الدولٌة على االنترنت: المصدر  
 

   الحفريات في االقصى كمحيطو    (:10) رقم خارطة

 
 

   مؤسسة القدس الدولٌة: المصدر 
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المالحق 
 
 

الوثــــائق 
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العيدة العمرية  : (1)وثيقة رقم 

 
لقد اشتيرت العيدة التي اعطاه عمر بف الخطاب الى اىؿ القدس شيرة عظيمة، لما ليا مف دالالت 

  . : كىذا نصيا  (بالعيدة العمرية)اسبلمية متسامحة كفكر مستنير ، كسميت ىذه العيدة 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير المؤمنيف أىؿ إيمياء مف األماف أعطاىـ " 
أمانان ألنفسيـ كأمكاليـ ككنائسيـ كصمبانيـ كسقيميا كبريئيا كسائر ممتيا أنو ال تيسكف كنائسيـ كال تيدـ 

كال ينقص منيا كال مف حيزىا كال مف صميبيـ كال مف شيء مف أمكاليـ كال يكرىكف عمى دينيـ كال 
يضار أحد منيـ كال يسكف ايمياء معيـ أحد مف الييكد كعمى أىؿ ايمياء أف يعطكا الجزية كما يعطي 

فمف خرج منيـ فانو آمف عمى  (أم المصكص)أىؿ المدائف كعمييـ أف يخرجكا منياالرـك كالمصكت 
نفسو كمالو حتى يبمغكا مأمنيـ كمف أقاـ منيـ فيكآمف كعميو مثؿ ما عمى أىؿ ايمياء مف الجزية كمف 
أحب مف أىؿ ايمياء أف يسير بنفسو كمالو مع الركـ كييخمي بيعيـ كصمبيـ فإنيـ آمنكف عمى أنفسيـ 

كعمى بيعيـ كصمبيـ حتى يبمغكا مأمنيـ كمف كاف بيا مف أىؿ األرض قبؿ مقتؿ فبلف فمف شاء منيـ 
قعد كعميو مثؿ ما عمى أىؿ ايمياء مف الجزية كمف شاء سار مع الرـك كمف شاء رجع الى أىمو فانو ال 

يؤخذ منيـ شيء حتى يحصد حصادىـ كعمى ما في ىذا الكتاب عيد اهلل كذمة رسكلو كذمة الخمفاء 
" . كذمة المؤمنيف إذا أعطكا الذم عمييـ مف الجزية

 شيد عمى ذلؾ خالد بف الكليد كعمركبف العاص كعبد الرحمف بف عكؼ كمعاكية بف أبي سفياف ككتب 
 . ىجرم16كحضر سنة خمس عشرة كقيؿ كاف فتحيا سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 http://ar.wikipedia.org/wiki: ٤ٌ٣ٝجذ٣ب أُٞعٞػخ اُؾشح : أُظذس 
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 االستيطان االسرائيميبشأن  قرارات مجمس األمن( : 2)وثيقة رقم 

 الذم أكد أف االستيطاف كنقؿ السكاف اإلسرائيمييف لؤلراضي الفمسطينية 1979 لسنة 446القرار رقـ - 
 .غير شرعي

 . كيقضي بكقؼ االستيطاف حتى في القدس كبعدـ االعتراؼ بضميا1979 لسنة 452القرار رقـ - 

 . الذم دعا إلى تفكيؾ المستكطنات1980 لسنة 465القرار رقـ - 

 .1980 لسنة 478القرار رقـ - 

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة

 :صدرت عف األمـ المتحدة قرارات كثيرة أدانت االستيطاف اإلسرائيمي، كمف أىميا

 1977 لسنة 2851القرار رقـ    - 

 1987 لسنة 42/160القرار رقـ    - 

 1989 لسنة 44/48القرار رقـ    - 

 1990 لسنة 45/74القرار رقـ    - 

 1991 لسنة 46/47القرار رقـ    - 

 1991 لسنة 46القرار رقـ    - 
 

   ( 242)قرار مجمس االمن رقم 
 

ذ ياكد عمى  اف مجمس االمف اذ يعرب عف قمقو المستمر بشأف الكضع الخطير في الشرؽ االكسط كا 
عدـ جكاز االستيبلء عمى االراضي بالحرب كالحاجة الي العمؿ مف أجؿ سبلـ دائـ ك عاد تستطيع كؿ 

ذ يأكد ايضان اف جميع دكؿ االعضاء بقبكليا ميثاؽ األمـ  دكلة في المنطقة اف تعيش فيو بأماف ، كا 
 ":  مف الميثاؽ2المتحدة قد التزمت بالعمؿ كفقان لمماده 

يؤكد اف تطبيث مبادئ الميثاؽ يتطمب إقامة سبلـ عادؿ ك دائـ في الششر االكسط  ك يستكجب - 1
  : تطبيؽ كبل المبدأيف التالييف

 . أنسحاب القكات المسمحو االسرائمية مف األراضي التي احتمتيا في النزاع االخير: أ 
انياء جميع ادعاءات أك حاالت الحرب كاحتراـ كاعتراؼ بسيادة ككحدة أراضي كؿ دكلة في : ب 

المنطقة ، ك استقبلليا السياسي كحقيا في العيش بسبلـ ضمف حدكد آمنة ك معترؼ بيا ك حره مف 
  . التيديد مف القكة ك استعماليا

  : يؤكد أيضان لمحاجة الى-2
  . ضماف حرية المبلحة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة: أ 
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  تحقيؽ تسكية عادلة لمشكمة البلجئيف: ب 
ضماف حرية االراضي ك االستقبلؿ السياسي لكؿ دكلة في المنطقة عف طريؽ اجراءات منيا : ج 

 . اقامة مناطؽ مجردة مف السبلح
يطمب مف االميف العاـ تعييف ممثؿ خاص يتكجو الى الشرؽ االكسط لكي يجرم اتصاالت بالدكؿ - 3

  . المعينة بغية ايجاد اتفاؽ لتحقيؽ التسكية
يطمب مف االميف العاـ اف يرفع تقرير الى مجمس االمف بشأف تقدير جيكد الممثؿ الخاص في -4

 . اقرب كقت ممكف
 

 252قرار مجمس االمن 
 

  : كقد نص القرار عمى التالي
الصادر  ( 5-الدكرة االسثنائية الطارئة  ) 2253أف مجمس األمف إذ يذكر قرارم الجمعية العامة رقـ 

 14الصادر في  (5-الدكرة االستثائية الطارئة ) 2254 ك القرار رقـ 1967 (يكليك  ) تمكز 4في 
  . 1967 (يكليك  )تمكز 

بشأف الكضع في القدس كتقرير األميف العاـ  (5\8560)كقد نظر في كتاب ممثؿ األردف الدائـ رقـ 
ذ يبلحظ أف إسرائيؿ اتخذت منذ   (5\8146)رقـ  كقد استمع إلى البياف التي ألقيت في المجمس ، كا 

  . تبني القرار المذككر أعبله المزيد مف اإلجراءات ك األعماؿ التي تتنافى مع القرارات
ذ يؤكد مف جديد رفضو االستيبلء عمى  ذ يذكر الحاجة إلى العمؿ مف أجؿ سبلـ دائـ كعادؿ ، كا  كا 

  : األراضي بالغزك العسكرم
 .يشجب تخمؼ إسرائيؿ في االمتثاؿ لقرارات الجمعية العامة المذككرة أعبله-1
يعتبر أف جميع االجراءات اإلدارية كالتشريعية كجميع األعماؿ التي قامت بيا إسرائيؿ بما في ذلؾ -2

كاألمبلؾ التي مف شأنيا أف تؤدم إلى تغيير في الكضع القانكني لمقدس ، ىي  مصادرة األراضي
 .إجراءات باطمة كال يمكف اف تغير في كضع القدس

يدعك إسرائيؿ بإلحاح إلى أف تبطؿ ىذه  اإلجراءات ، ك أف تمتنع فكرا عف القياـ بأم عمؿ آخر -3
  . مف شأنو أف يغير في كضع القدس

 يطمب مف األميف العاـ اف يقدـ تقريران إلى مجمس األمف بشأف تنفيذ ىذا القرار-4 
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 267قرار مجمس األمن رقم 
  : نص القرار

 كقرارم الجمعية العامة رقـ 1968 أيار سنة 21 الصادر في 252أف مجمس األمف إذ يذكر قراره رقـ 
الدكرة  ) 2254 كرقـ 1967 (يكليك  ) تمكز 4الصادر في  ( 5– الدكرة االستثنائية الطارئة  ) 2253

 المتعمقيف بئلجراءات كاألعماؿ التي تقـك بيا 1967 تمكز 14الصادر في  ( 5– االتثنائية الطارئة 
إسرائيؿ ، كالتي تؤثر في كضع القدس ، كقد استمع إلى البيانات التي أدلى بيا الفرقاء المعنيكف بيذا 

المكضكع كقد اتخذت إسرائيؿ مزيدان مف اإلجراءات التي أدت إلى تغيير معالـ القدس ، كذلؾ بعد اتخاذ 
ذ يؤكد مف جديد المبدأ القائؿ  أف االستيبلء عمى االراضي بالفتح : القرارات المذككرة أعبله ،  كا 
 بإستثناء حذؼ كممة كاردة في البند 252العسكرم غير مقبكؿ ، كنص ىذا القرار يماثؿ لنص القرار 

 .الرابع في القرار السابؽ ىي كممة القانكف الكاردة في كصؼ مدينة القدس
 . (1968 ) 252يؤكد قراره السابؽ رقـ -1
يأسؼ عمى تأخير إسرائيؿ في أف تظير أم احتراـ لقرار مجمس األمف كالجمعية العامة المذككريف -2

  . أعبله
 .يشجب بشدة جميع اإلجراءات المتخذة لتغيير كضع مدينة القدس-3
 .يطمب مف إسرائيؿ أف تخبر مجمس األمف دكف أم تأخير بنكاياىا بشأف تنفيذ ىذا القرار-4
 .يطمب مف األميف العاـ أف يقدـ تقريران إلى مجمس األمف بشأف تنفيذ ىذا القرار-5

 

 

 
( 271)قرار مجمس األمن الدولي رقم 

أف مجمس األمف إذ يعبر عف حزنو لمضرر البالغ الذم ألحقو الحريؽ بالمسجد األقصى المقدس يـك 
ذ يدرؾ الخسارة التي لحقت بالثقافة اإلنسانية 1969 آب 21  تحت االحتبلؿ العسكرم اإلسرائيمي ، كا 

كقد استمع إلى البيانات التي ألقيت في المجمس كالتي تعكس الغضب العالمي الذم سببو عمؿ 
 . التدنيس في أحد معابد اإلنسانية األكثر قداسة

 
 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  2008عبد الناصر ، القدس في قرارات األمـ المتحدة ، مؤسسة القدس الدكلية ، تشيف االكؿ  الفرا ، :المصدر 
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  نص قرار الجمعية العامة بشأن جدار الفصل العنصري( : 3)وثيقة رقم 
 تشريف 22 بتاريخ فيما يمي ترجمة غير رسمية لنص القرار الذم أصدرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

 بشأف الجدار العازؿ الذم تبنيو اسرائيؿ في عمؽ أراضي الضفة الغربية ، كأصدرت  ، 2003االكؿ 
 دكلة 144الجمعية العامة القرار الذم رعتو دكؿ االتحاد األكركبي الخمس عشرة بعد أف كافقت عميو 

سرائيؿ في حيف امتنعت   . دكلة عف التصكيت12كعارضتو أربع دكؿ بينيا الكاليات المتحدة كا 
 

  .أعماؿ إسرائيمية غير مشركعة في القدس الشرقية المحتمة كباقي األراضي الفمسطينية المحتمة
 : الجمعية العامة

بالنظر إلى القرارات ذات الصمة بما في ذلؾ قرارات الجمسة الخاصة الطارئة العاشرة، كبالنظر إلى 
 3 الصادر في 267 كالقرار 1967 تشريف الثاني عاـ 22 الصادر في 242قرارات مجمس األمف 

 آذار 22 الصادر في 446 كالقرار 1971 أيمكؿ عاـ 25 الصادر في 298 كالقرار 1969تمكز عاـ 
 الصادر في أكؿ آذار عاـ 465 كالقرار 1979 تمكز عاـ 20 الصادر في 452 كالقرار 1979عاـ 

 آب عاـ 20 الصادر في 478 كالقرار 1980 حزيراف عاـ 30 الصادر في 476 كالقرار 1980
 أيمكؿ عاـ 28 الصادر في 1073 كالقرار 1994 آذار عاـ 18 الصادر في 904 كالقرار رقـ 1980
 كتأكيدان عمى مبدأ عدـ جكاز ضـ األراضي 2002 آذار عاـ 12 الصادر في 1397 كالقرار 1996

بالقكة ، كتأكيدان عمى رؤيتيا لممنطقة الخاصة بقياـ دكلتيف اسرائيؿ كفمسطيف تعيشاف جنبان إلى جنب 
 . داخؿ حدكد آمنة معترؼ بيا

 .. تديف كؿ أعماؿ العنؼ كاإلرىاب كالتدمير
 

كتعبر عف قمقيا الخاص ألف المسار المكضكع لمجدار الجارم تشييده مف جانب اسرائيؿ في األراضي 
الفمسطينية المحتمة بما في ذلؾ أجزاء داخؿ القدس الشرقية كحكليا قد يصادر مفاكضات مستقبمية 

 .كيجعؿ في حؿ الدكلتيف غير قابؿ لمتنفيذ كاقعيان كقد يؤدم إلى مزيد مف المعاناة اإلنسانية لمفمسطينييف
 

كتكرر دعكتيا إلسرائيؿ السمطة المحتمة بأف تحتـر بشكؿ كامؿ كفعاؿ معاىدة جنيؼ الرابعة لعاـ 
كتكرر معارضتيا لمنشاط االستيطاني في األراضي المحتمة كألم أنشطة تتضمف مصادرة  .1949

 .األراضي كتمزيؽ حياة أناس يخضعكف لمحماية كلضـ األراضي باألمر الكاقع
 

زالة الجدار المقاـ في األراضي الفمسطينية المحتمة بما في ذلؾ أجزاء   -  تطالب إسرائيؿ بكقؼ كا 
 كتتعارض مع مكاد ذات صمة في 1949داخؿ القدس الشرقية كحكليا التي تبعد عف خط اليدنة لعاـ 

 .القانكف الدكلي
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تبذؿ السمطة الفمسطينية جيكدان .. تدعك الجانبيف لمكفاء بما التزما بو بمكجب خارطة الطريؽ  - 
كأال . كاضحة عمى األرض العتقاؿ كتعطيؿ ككبح أفراد كجماعات تشف ىجمات عنيفة أك تخطط ليا 

تقـك الحككمة اإلسرائيمية بأم أعماؿ تضر بالثقة بما في ذلؾ الترحيؿ كاليجمات عمى المدنييف كالقتؿ 
 . غير المشركع

تطالب األميف العاـ بكضع تقرير بشكؿ دكرم عف مدل االلتزاـ بيذا القرار عمى أف يقدـ التقرير  - 
األكؿ عف التزاـ بما كرد في الفقرة األكلى خبلؿ شير كفكر تمقي التقرير تبحث أعماؿ أخرل إذا كاف 

 .ىناؾ ضركرة لذلؾ في إطار نظاـ األمـ المتحدة
قررت إرجاء الجمسة الخاصة الطارئة العاشرة مؤقتان كتخكؿ الرئيس الحالي لمجمعية العامة حؽ - 

 . الدعكة الستئناؼ االجتماع بناء عمى طمب الدكؿ األعضاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

العدؿ الدكلية بشأف  مصادقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى فتكل محكمة ، مجمة الدراسات الفمسطينية: المصدر 
 2004 ، جدار الفصؿ العنصرم

 
 

 
 

 

 

 


