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  هداءاإل

  

جامعـة المـدن،    أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين القدس الشريف،لى إ

   ومهوى األفئدة

  طن الغالي إلى أرواح الشهداء الذين سطّروا بدمائهم الزكية ثرى الو

  إلى المنغرسين الصامدين الصابرين في بيت المقدس وأكنافه 

  إلى والدي الذي زرع في عقلي وقلبي حب العلم والمعرفة 

  إلى والدتي سر سعادتي 

  إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية التي شاركتني حلو الحياة ومرها  

  فلذات كبدي وزهرة عمري ومستقبلي  إلى ابنائي،

الفاضل الذي أتاح لي هذه الفرصة ولم يبخل علي بكل ما هو مفيـد   إلى أستاذي

  لعشاق البحث عن الحقيقة حتى وصل إلى هذه الصورة 

  لكل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع

  باحثال

  فهد سليم قطوسة



 

 أ 
 

  
  
  
  
  

  إقرار 

  

بحاثي الخاصـة  ُأقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أ
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليـا  

  . ألي جامعة أو معهد آخر

  

  فهد سليم محمود قطوسة :  االسم

  

  :التوقيع 

  

  : التاريخ 
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  شكر وتقدير

ومد يد العون والمساعدة  لى كل من ساهم في انجاز هذه الدراسة العلميةإاتقدم بجزيل الشكر 

كما . قليميةعزيز حيدر ورئيس قسم الدراسات اإل البروفيسورواخص بالشكر استاذي  واالشراف،

اتقدم بالشكر لجامعة القدس وكلية الدراسات العليا فيها التي اتاحت لي هذه الفرصة الكمال دراستي 

األساتذة األفاضل رئيس وأعضاء لجنة  ويشكر الباحث. قليمية السياسيةالعليا في مجال الدراسات اإل

لى جميع من كانوا لي عونا وسندا من مكتبات عامة إتقدم بالشكر أن أنسى أكما ال  .المناقشة

    .ومراكز ابحاث واصدقاء و مسؤولين في المؤسسات المحلية

  لهم جميعا مني جزيل الشكر و جميل العرفان

 

 الباحث



 

 ج 
 

  ملخص ال
  

سة السكانية واالستيطانية اإلسرائيلية في القـدس العربيـة مبينـة أهـم     هذه الدراسة السيا تناولت
السياسات والممارسات لسلطات االحتالل اإلسرائيلي في السيطرة والتهويد والعزل لمدينة القدس منذ 

وقد ركزت الدراسة على الفترة الزمنية مـن   احتاللها، وتحليل مراحل تلك النشاطات والممارسات،
، وتتطرقت بالتحليل والشرح إلى األهداف واآلثار الناجمة عن السياسة 2010لعام إلى ا 1967عام 

السكانية واالستيطانية في تهويد وعزل القدس الذي يشكل خطر على حاضرها ومستقبلها وخاصـة  
  .أنها جوهر القضية الفلسطينية والعربية واإلقليمية

  
والممارسات التي تقوم بها سلطات االحتالل  أما ابرز مبررات وأهداف الدراسة فتتمثل في التغيرات

في مدينة القدس من تكثيف النشاطات االستيطانية وتوسيع ) 2010 – 1967( اإلسرائيلي منذ العام
المستوطنات وإقامة الجدار العازل الذي أدى إلى تسارع اجراءات التهويد والتضيق على السكان 

ة األراضي وموضوع التخطيط والبناء والضرائب بالممارسات العنصرية خاصة فيما يتعلق بمصادر
بقصد تفريغ المدينة، وحجم معاناة الفلسطينيين في القدس، وزيادة التعنت اإلسرائيلي وبإختالف 
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على وحدانية القدس واعتبارها العاصمة االبداية إلسرائيل والتي 

  . قضية الفلسطينيةعلى وضع ومستقبل ال تعتبرأهداف خطيرة
  

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الملموسة في مدينة القدس من أهمها أن سلطات 
للسيطرة على  والممارسات العنصريةاالحتالل اإلسرائيلي قد استخدمت العديد من السياسات 

ات القدس األراضي في شرق القدس وإقامة المستوطنات، وأن هناك اهتمام إسرائيلي في مستوطن
ضمن مشاريع مدروسة ومخططه ومبرمجه تضعها الحكومات اإلسرائيلة  1967منذ احتاللها عام 

المتعاقبة سواء كانت حكومات ليكودية أوعمالية، وكذلك حجم المكاسب السياسية التي ستجنيها 
إسرائيل من زيادة االستيطان في القدس وتغيير طابعها الديموغرافي وتهجير سكانها وسحب 
هوياتهم ومنع البناء وصعوبة الحصول على التراخيص للبناء لحسم قضيتها لصالح إسرائيل في ظل 
أي مشاريع للتسوية والحلول السياسية النهائية أو مبادرات السالم في المستقبل، واستمرار إسرائيل 

تنتاج من في تهويد القدس على كافة األصعدة ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية كما تم االس



 

 د 
 

خالل التحليل أن إسرائيل تقوم باستغالل اتفاقيات السالم الموقعة مع الفلسطينيين والعرب لزيادة 
وأن هناك تقصير واضح للتصدي للنهج االستيطاني على كافة السبل الشعبية  االستيطان في القدس،

ض والحفاظ عليها والرسمية الفلسطينية، وحجم الضعف في دعم صمود المقدسيين في التمسك باألر
  . من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية أو من الدول العربية واإلسالمية 
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The Israeli Housing and Settlement Policy in East Jerusalem 
 
Prepared by: Fahed Katousa 
Supervised by: Prof. Aziz Heidar 
 
Abstract 
 
This study has addressed the Israeli housing and settlement policy in East Jerusalem 
indicating the main policies and practices of the Israeli occupation authorities which strive 
for controlling, judaizing and isolating Jerusalem city since it has been occupied, and it has 
also analyzed the phases of these activities and practices. Moreover, the study has 
concentrated on the time period from 1967 to 2010, and addressed, by analysis and 
explanation, the goals and impacts of the Israeli population and settlement policy on the 
judaization and isolation of Jerusalem which constitutes a threat to its present and future; 
especially as it is considered the core of the Palestinian, Arab and regional issue.  
 

The most significant justifications and objectives of the study are represented in the 
changes and practices performed by the Israeli authorities since (1967 until 2010) in 
Jerusalem city. Such practices included intensifying the settlement activities, expanding the 
colonies, as well as establishing the apartheid wall which has resulted in accelerating the 
judaization procedures by using racist practices such as land confiscation, in addition to the 
issues of planning, construction and taxes aiming at evacuating the city, increasing the 
suffering of Palestinians in Jerusalem, and increasing Israeli obstinacy. Such changes are 
also represented in the different views of Israeli successive governments regarding the 
unity of Jerusalem and considering it as the capital city of Israel which are considered very 
serious goals influencing the situation and future of the Palestinian issue.  
 

 

The study has a set of tangible results concerning Jerusalem city. One of these results is 
represented in the fact that the Israeli occupation authorities have used several racist 
policies and practices for controlling the lands of East Jerusalem and establishing 
settlements. The study has also concluded that the Israeli occupation is highly concerned 
with Jerusalem settlements since it has been occupied in 1967 under planned and 
programmed projects placed by the Israeli successive governments whether they were 
Likud or Labor governments.  
 
This study has also emphasized the political benefits which the Israeli authorities will gain 
from increasing settlements in Jerusalem, changing its demographic characteristic, 
depopulating its residents and withdrawing their identities, preventing constructions. It has 
also stressed the difficulty of achieving construction permits through which the Israeli 
authorities aim at resolving their issue, under any settlement projects, final political 
solutions or peace initiatives in the future, in favor of Israel, and for the purpose of 
continuation in Jerusalem Judaization at all levels while ignoring the international 
decisions. The study analysis has also concluded that Israel has exploited the peace 
agreements signed with the Palestinians and Arabs for increasing its settlement process in 
Jerusalem. It has also found that there has been a clear negligence of confronting the 
settlement approach in all popular and official Palestinian methods, and it has also revealed 
the weak support of Palestinian authority organizations or Arab and Islamic countries for 
Jerusalem citizens’ steadfastness in preserving their land.  
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  :المقدمة
  

 ،ياإلسـرائيل تحـت االحـتالل    -1967في حزيـران عـام    -منذ أن وقعت القدس الشرقية     
لـزم المقدسـيون   وبالمقابـل ي . يعاني المقدسيون من شتى صنوف التمييـز واإلهمـال المتعمـد   

 .يتلقونها والتي ال تتماشى وال تتناسب مستوى الخدمات التي، بدفع الضرائب الباهظة

  
ليسـت    -م 1967المستمرة ودون انقطـاع أو تغيـر حقيقـي منـذ العـام       -إن هذه المعاملة 

وتشـكل  ، ما سياسة عنصرية منهجية مبرمجـة عـن سـابق إصـرار وتصـميم     وإن، أمراً عفوياً
قاسماً مشتركاً في توجهـات حكـام الكيـان الصـهيوني المتعـاقبين مـن األحـزاب السياسـية         

 .المختلفة من الليكود أو العمل

  
، لمقدسـي علـى تـرك مدينتـه التاريخيـة     إلى إكـراه المـواطن ا   الحكومات اإلسرائيليةتهدف 

ـ    -ات اإلسرائيلية المتعاقبـة فتنفذ الحكوم  -"دولـة إسـرائيل  "دس الشـرقية الـى   منـذ ضـم الق
والحفـاظ  ، لى تدعيم السيادة والسـيطرة علـى مدينـة القـدس    سياسات عدة، تهدف في مجملها إ

، على التوازن السكاني في القدس الشـرقية لصـالح األغلبيـة الحاسـمة لليهـود فـي المدينـة       
وهـو مـا يشـكل نوعـاً مـن التطهيـر       ، عـرب األصـليين  وصوالً إلى إفراغها من سكانها ال

منـذ سـنوات عـدة علـى زيـادة أعـداد        اإلسرائيليةولتحقيق هدفها تعمل الحكومات . العرقي
 .ودفع فلسطينيي القدس الشرقية إلى مغادرة المدينة من جهة أخرى، اليهود من جهة

  
مـن  يـق أهـدافها المرجـوة    اإلسرائيلية مع ممارساتها على أرض الواقـع لتحق وتلتقي الحكومة 

كالتمييز الموجه ضد السـكان المقدسـيين، خاصـة فيمـا يتعلـق بمصـادرة       خالل وسائل عدة، 
في الوقـت الـذي تجـري فيـه عمليـات بنـاء واسـعة        ، األراضي وموضوع التخطيط والبناء

 .واستثمارات ضخمة بهدف إنشاء أحياء سكنية لليهود في القدس الشرقية، النطاق

  
، أهـدافها ت اإلسرائيليه المتعاقبة تجند كافة الوسـائل واألسـاليب الممكنـة لتحقيـق     إن الحكوما

  .باعتبارها عاصمة إسرائيل الموحدة واألبدية، وهو االستيالء على مدينة القدس
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 –وال تـزال   –ومن المعروف أن مشكلة القدس تمثل واحدة مـن المشـكالت التـي اعترضـت     
ولعـل اإلدراك بأهميـة المكانـة والموقـع الـذي      . ألوسـط ما يسمى مسيرة السالم في الشرق ا

بالنسبة إلى الخطة الدوليـة الراميـة إليجـاد تسـوية للصـراع العربـي        -تشغله مدينة القدس 
هو الذي حـدا بالعديـد مـن الجهـات الرسـمية والمحليـة واإلقليميـة         -الفلسطيني اإلسرائيلي
إلـى المبـادرة بتقـديم بعـض      –ارجهـا  سواء داخل األمـم المتحـدة أو خ   –واألوساط الدولية 

مسـألة   لتسـوية  مقترحـات عـدة   قـدمت  وقـد لهذه المشـكلة،   التسويةالمقترحات بشأن كيفية 
ويعود ذلك إلى أن أطرافاً كثيرة جداً إلـى جانـب الفلسـطينيين واإلسـرائيليين مهتمـة      ، القدس
 .التسويةوتريد أن يكون لها رأي في ، بشأنها

  
 المقتـرح المبنـي علـى   : الخاصة بحل مشكلة القدس وتـدويل المدينـة   ولعل أشهر المقترحات 

 .، والحل البلديحل الديني، والجغرافيومقترح العاصمة المزدوجة، وال، قرار التقسيم

  
ومـا حملتـه   ، ظلت القدس تمثل لسنوات صراعا قديماً وحديثاً بما تعرضت لـه مـن غـزوات   

ـ  الحديث وعند. وقوى سادت ثم بادت من حضارات ن الصـراع  فإننـا نتحـدث عـن تلـك      ع
السنوات الماضية والراهنة التـي عـانى خاللهـا الشـعب الفلسـطيني وأهـل القـدس أبشـع         

الكثيرمن اآلثـار التـي تـدل علـى عروبـة       تلك الهوية، وطمس الممارسات اإلسرائيلية لطمس
 .وإسالمية تلك المدينة

  
 العديـد مـن  -هـا القـدس   بمـا في  -م أقيمت فـي أراضـي الضـفة الغربيـة      1967عاممنذ 

إنشـاء   إضـافة إلـى  ، اإلسـرائيلية  اإلسرائيلية معترف بها من قبل وزارة الداخليـة  المستوطنات
وجـزء مـن هـذه     .من حيث التأهيـل السـكاني   ،متفاوتة بنسب ةالعشرات من البؤر االستيطاني

رة ولكـن غيـر معتـرف بهـا حاليـاً مـن قبـل وزا       ، البؤر تعتبر مستوطنة بكل معنى الكلمة
قائمـا فـي    ،المحتلة نظامـاً مـن الفصـل والتمييـز     إسرائيل داخل األراضيوأوجدت . الداخلية

تتحـدد فيهـا حقـوق اإلنسـان حسـب انتمائـه       ، إطاره جهاز قضاء منفصل في منطقة واحـدة 
ـ                                                     نموذجاًويعتبر هذا النظام . القومي ي العـالم، يـذكرنا بأنظمـة حكـم     فريـداً مـن نوعـه ف

سـلبت فـي ظـل هـذا      وقـد  .مظلمة من الماضي، مثل نظام التمييزالعنصري في جنوب إفريقيا
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واسـتخدمت إلقامـة عشـرات    ، الفلسـطينيين  الحكم مئات آالف الدونمات من أراضي السـكان 
إســرائيل كافــة  ومنعــت. اإلســرائيليين المســتوطنات وتوطينهــا بمئــات آالف المــواطنين

لكـي تبـرر    ؛مستغلة وجـود المسـتوطنات  ، لفلسطينيين من الدخول لهذه األراضي واستعمالهاا
 حق السـكن، وحـق كسـب لقمـة العـيش،      المس بقائمة طويلة من حقوق الفلسطينيين، بما فيها

 . وحق حرية التنقل

  
امـة  إسرائيل في خارطة القدس يمنـع كـل إمكانيـة حقيقيـة إلق     إن التغيير الهائل الذي قامت به

 .مستقلة وعاصمتها القدس ودائمة الوجود في نطاق الحق بتقرير المصير دولة فلسطينية

  

مـن   -فـي مشـروع االسـتيطان     يةسـرائيل الحكومـات  اإل  إن الجهود الجمة التي رصـدتها 
قد حولـت المسـتوطنات لكيـان مـدني داخـل المنطقـة        -وبيروقراطية  ناحية مادية وقضائية
ولكـي  . وحظـي المسـتوطنون بـذلك علـى مكانـة مميـزة       .العسكري المدارة من قبل الحكم

تنتهـك مـرة بعـد األخـرى       -هو أصالً غيـر شـرعي    والذي –إسرائيل هذا الوضع  ترسخ
 .حقوق اإلنسان الفلسطيني في القدس

  
اإلسـرائيلية   والسـكانية سـتيطانية  موضـوع السياسـات اال   تناولـت الدراسـة   من هذا المنطلق
فصول، أسـتعرض مـن خاللهـا أهـم محطـات       أربعةالى  الدراسة مقسما أهلها،تجاه القدس و

سـواء أكـان علـى المسـتوى االقتصـادي أو السياسـي أو       ، االستيطان اإلسرائيلي في القدس
مبينا الموقف اإلسرائيلي  والفلسطيني والـدولي مـن قضـية االسـتيطان      .االجتماعي أو الدولي
  .في المدينة المقدسة
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 ولالفصل األ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هيكلية الدراسة
  

 : مشكلة الدراسة  1.1

  

تنبع مشكلة الدراسة من وضع القدس الحالي والذي يتعـرض لهجمـه شرسـة مـن االسـتيطان      
لألراضـي الفلسـطينية بشـكل عـام والقـدس       في ظل االحـتالل اإلسـرائيلي  والتهويد، وذلك 

سياسـات عنصـرية وانتهاكـات    االسـرائيلي  طات االحـتالل  تمارس سـل بشكل خاص، حيث 
فالمقدسـي يعـاني مـن أشـكال      .لتهجيره ودفعه لتـرك القـدس  عدة لحقوق المواطن المقدسي 
وذلـك بزيـادة    .مسـقبال مما سيؤثر على مدينة القـدس العربيـة   ، التمييز والعنصرية واإلهمال

ي وانتهـاج سياسـة اسـتيطانية مكثفـة     عداد السكان اليهود فيها على حساب المواطن الفلسـطين أ
  .ي حل سياسي لمدينة القدسأمام أمر واقع يكون عثره كبيرة ألى خلق إمما يؤدي 

  
  :أسئلة الدراسة 2.1

 

تـؤثر هـذه السياسـة    ثـرت و ستيطانية في مدينـة القـدس، وكيـف أ   ما هي طبيعة السياسة اال
مدينـة القـدس ومـا حولهـا؟      سرائيلية على الوضع السـكاني والجغرافـي فـي   االستيطانية اإل

  :ومن هنا تنبع االسئلة التالية
سـرائيل مـن وراء سياسـة التوسـع االسـتيطاني فـي       هداف التـي تتوخاهـا إ  ما هي األ - 1

 القدس؟ 

هل تغيرت سياسات واستراتيجيات الحكومات اإلسرائيلية فـي التعامـل مـع العـرب فـي       -2
 القدس الشرقية؟
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 ؟ يل سياسات تصب في هدف واحدهل تنتهج الحكومات المتعاقبة في إسرائ -3

 ما هي وسائل تكيف المواطن المقدسي؟ وهل يلقى الدعم والمساندة؟ -4

ما هو مستقبل مدينة القدس؟ وهل هناك حلـول مقبولـة لمسـتقبل المدينـة؟ وهـل تخـدم         -5
بوصـفها قـوة    –الحلول المقترحة مصـالح جميـع األطـراف؟ وهـل توافـق إسـرائيل       

من القدس من أجل التوصـل إلـى حـل يرضـي الطـرف      على التنازل عن جزء  –احتالل
 الفلسطيني والعربي واإلسالمي؟ 

هي اإلجراءات التي اتخذتها السلطات اإلسـرائيلية لتهويـد مدينـة القـدس بعـد عـام        وما  -6
م؟ وما هي صور وأشكال بعض الحلـول والمقترحـات الخاصـة بمسـتقبل مدينـة      1967

األطـراف الفلسـطينية والعربيـة واإلقليميـة     القدس؟ وما هي الواجبات الملقاة على عـاتق  
 والدولية لحماية القدس والتمسك بالشرعية الدولية؟

  ؟في القدس اإلسرائيليهل يمكن اعتبار االستيطان   -7
  .معيقا لقيام الدولة الفلسطينية - 1
 .مشكلة للدول الحليفة إلسرائيل - 2

 .دسالتي صدرت بحق االستيطان في القمخالفا لقرارات الشرعية الدولية  - 3

 

  : فرضية الدراسة  3.1
   

  : تتمحور فرضيات الدراسة حول التالي
أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت العديد من السياسات والممارسـات للسـيطرة علـى     •

 .األراضي في شرق القدس

ضمن مشاريع  1967هتمام إسرائيلي في إقامة المستوطنات في القدس منذ احتاللها عام إهناك  •
 .خططه على اختالف الحكومات اإلسرائيليةمدروسه وم

هناك مكاسب سياسية ستجنيها إسرائيل من االستيطان في مدينة القدس عند تقرير المصـير أو   •
 .الحلول السياسية

ليس هناك تأثير قوي ذو معنى على إسرائيل من المجتمـع الـدولي فـي موضـوع القـدس       •
 .ومستوطناتها
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الم الموقعة بين العرب وإسرائيل في التوسع االستيطاني في هناك استغالل إسرائيلي التفاقات الس •
 .القدس

  
  :منهجية الدراسة  4.1 
  

  :من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المناهج واألساليب التالية
ــاريخي  -1 ــنهج الت ــديموغرافي   : الم ــر ال ــور والتغي ــل التط ــتخدم لتحلي ــذي سيس       وال

ـ   و قديمـة  ) 2010-1967(حـل زمنيـة مختلفـة    ر مراالعمراني في منطقـة الدراسـة عب
  .وحديثة

االجتماعيـة   والظـروف   الجغرافيـا السـكانية  وسيركز هذا المنهج كـذلك علـى دراسـة         
  .لمالمح االستيطانية لمدينة القدسوالديموغرافية لهم،  باإلضافة الى دراسة ا

جمعـة وتحليـل   والـذي سيسـتخدم فـي تحليـل المعلومـات الم     : الوصفي التحليلي المنهج  -2
  .ثم فحصها الستنتاج األرقام والمعلومات الصحيحة لعمل ربط وتحليل لها، البيانات

  
  :مبررات الدراسة  5.1

  

وأول مدينة من حيث األهمية من منظـور  ، تعتبر مدينة القدس ثالث أهم مدينة من منظور إسالمي
، العقيدة الصهيونية االستيطانيةهي لب " أورشليم"ن القدس أو ور إسرائيلي فإأما من منظ. فلسطيني

ومن ناحية أخرى تعتبرعاصمة إسرائيل األبدية فـي   .ففيها  حائط المبكى و هيكل سليمان المزعوم
تهجيـر  و بالتالي فالسيطرة على القدس بواسطة االستيطان فيهـا  و .القوانين اإلسرائيلية كما تزعم

ومن ناحية  .ظرهم لتقرير مصير القدس مستقبالالوسيلة األكثر نجاعة بن طرد أهلها المقدسيين تعدو
نظراً لتالقي وتشابك مصالح أتبـاع   ؛أكاديمية بحثية تكتسب مدينة القدس مكانة مميزة بين الباحثين

كما تتشابك وتشتبك مصالح مختلف القوى المحلية واإلقليميـة  . الرساالت السماوية في مدينة القدس
يكتسب موضوع البحث أهمية كبيرة، ومن هنا تكتسب دراسة  وبناء على ذلك. والدولية حول القدس
في القدس وتحليل المقترحات الخاصة بمسـتقبل القـدس    اإلسرائيلية االستيطانالسياسة السكانية و

  . لما لها من أثار بعيدة المدى على مجمل الصراع العربي الفلسطيني اإلسرائيلي، أهمية بالغة
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  : أهداف الدراسة  6.1
  

واإلحصـائية حـول االسـتيطان فـي     راسة بشكل أساسي الى زيادة المعرفـة العلميـة   تهدف الد
أثـر ذلـك علـى    و ،ة الممارسة علـى السـكان المقدسـيين   السياسات االستيطانيمدينة القدس، و

مـن ناحيـة أخـرى تهـدف الدراسـة      و .وضع القدس في مفاوضات السالم و الحلول المقترحة
بحـق المـواطنين المقدسـيين،     سـرائيليه وراء سياسـاتها  عاءات والممارسات اإلاالدالى بحث 

وتوضـيح الوسـائل والطـرق التـي      ،خاصة مع تصاعد وتيرة االنتهاكات لحقـوق المقدسـيين  
في ظل هـذه االنتهاكـات لحقوقـه والتمييـز      ،يتكيف بها المواطن المقدسي وتمكنه من الصمود

  .ضده 
  

بعـض  إلـى  والتعـرف  ، تجـاه القـدس   علـى السياسـات اإلسـرائيلية االسـتيطانية     والتركيز
المواقف والحلول واألفكار والمقترحات لتسـوية مسـتقبل مدينـة القـدس ومواقـف األطـراف       

من تلك المقترحات فـي ضـوء الهجمـة االسـتيطانية الشرسـة      موضوع الدراسة، المتصارعة 
ـ . تغيير معالمها وتحديد حدود أخـرى تخـدم الجانـب اإلسـرائيلي    ، وعلى مدينة القدس ذلك وك

ماهية الرؤية اإلسـرائيلية لمسـتقبل مدينـة القـدس بشـكل عـام        إلىيهدف البحث إلى التعرف 
كمـا تهـدف الدراسـة إلـى التعـرف علـى مجموعـة الممارسـات         . وصورها ومحـدداتها 

إلقـاء الضـوء علـى    دينـة المقدسـة، و  اإلسرائيلية التي تخدم الرؤية اإلسـرائيلية لمسـتقبل الم  
ــك المقترحــا ــائج تل ــديموغرافي بعــض نت ــع ال ت والممارســات اإلســرائيلية لتغييــر الواق

والجغرافي لمدينة القدس، بما يحقق األهداف اإلسـرائيلية خـالل الفتـرة التـي أعقبـت حـرب       
  . م1967عام 
  
  : حدود الدراسة 7.1

  

ومـا حولهـا مـن المسـتوطنات      1967المحتلة عـام  تشمل حدود الدراسة المكانية مدينة القدس 
  .البلدية للمساحة والبناء حسب المخططات

  .م 2010م وحتى عام  1967أما الحدود الزمنية فتشمل من عام 
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  :التعريفات والمفاهيم  8.1
  

 : االستيطان -

يعرف مفهوم االستيطان بأنه اتخاذ بلد ما وطن يسعى إلى القضاء على وطن الغير ودخول عنصر 
ـ  .)1(و الحال في فلسطينأجنبي جديد بهدف االستيالء على جزء أو كل األرض كما ه ن إوعليه، ف

االستيطان والمستوطنات اإلسرائيلية يمثل ويجسد فـي نظـر أصـحاب البلـد األصـليين وهـم       
الفلسطينييون شراً مستطيراً وأنواع عديدة من التهديدات الخطيرة لهم وتمثل لليهود هـدفاً لتحقيـق   

  .ينيالسيطرة على فلسطين وإقامة دولة يهودية بدل الكيان الفلسط
 

 :  الشرقية القدس -

 1948وهو اصطالح يشير إلى ذلك الشطر من مدينة القدس الذي خضع لسيطرة األردن بعد عام 
من خالل  2كم 6,5لتبلغ  1952ثم وسعت في نيسان عام  2كم2,4حوالي  1949وكان مساحتها عام 

وكان هناك  .طضم سلوان ورأس العمود والصوانة وأرض السمار والجزء الجنوبي من قرية شعفا
 )2(لكن االحتالل اإلسرائيلي سبق تنفيذ ذلك 2كم75بتوسيع حدودها لتصبح  1964توصية عام 

ويشار إلى أن معظم الدول العربية والعديد من الباحثين يطلقون على القدس الشرقية اصطالح 
  .القدس العربية

  

     :  االرنونا -

تفرض على كل مستعمل للعقارات الغير  )أوامر البلديات(ضريبة االرنونا هي ضريبة قانونية 
 ).ذلك وما شابه أراضي ،منازل ،مباني( منقولة

 31كانون الثاني وحتى  1يقدر الحساب مرة في السنة ويتطرق إلى الفترة من  - مدة الحساب
  .كانون االول من السنة ذاتها

، يوما 30لحساب بتأخير دفع أ. كانون الثاني من كل عام 1هو ) بحسب القانون(موعد دفع االرنونا 

                                                           
، تشرين مدينة القدس، مؤسسة القدس الدولةعلى  االستيطان اليهودي وتأثيره السياسي واألمني: العيلة، رياض وشاهين، أيمن عبد العزيز 1

  .2008األول 
 -131، ص 1997، بيروت، صيف 31األهداف والنتائج، مجلة دراسات فلسطينية، عدد : التفكجي، خليل، االستيطان في مدينة القدس  2

136.  
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فوائد وفوارق غالء معيشة  ،قانون السلطات المحلية(تضاف إليه رسوم فوائد وفروق غالء المعيشة 
 وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها، مقابل الخدمات، .)3( ) 1980 ،عن دفعات ملزمة

ستوطنين، مع تسهيالت كبيرة في لكن بتقديرات مختلفة، إذ بينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على الم
الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جداً، 
وال تقابلها خدمات تذكر، وباعتراف االحتالل نفسه فإن الفارق بين الخدمات التي تقدم للمستوطنين 

ي يتلقاها المواطنون العرب في األجزاء الشرقية من واألحياء االستيطانية في القدس، وبين تلك الت
  .وبالتالي هي ضرائب تعسفية إلى حد بعيد. المدينة، هو فارق كبير جداً

  

 :التركيبة الديمغرافية  -

تمثلة ، يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان الموالجغرافيا البشرية علم االجتماع هو فرع من
تهدف ) والهجرة والوفيات اإلنجاب(والتركيب واألعراق ومكونات النمو والكثافة والتوزيع الحجم في

طفالها، واألسباب المؤثرة على زيادة نسب الدراسات السكانية لمعرفة سبب امتالك العائالت لعدد أ
وتلك المعرفة ضرورية لتحديد االحتياجات البشرية . الوفيات، وأسباب الهجرة والتوزع الجغرافي

تمثل الدراسات السكانية الطريقة المبدأية لفهم المجتمع البشري، فباإلضافة إلى  .الحالية والمستقبلية
، تحدد سبب زيادة أو نقصان هذا العدد عن اإلحصائية تحققها من عدد البشر في منطقة معينة

إن التغير  ).4(كما تقدر الدراسات الميول المستقبلية لحدوث تغيير سكاني. السابقة وتفسر هذا األمر
الديمغرافي الذي تقوم به السلطات اإلسرائيلية في القدس بالذات هو وسيلة وليس هدف في ذاته وهو 

  . هو المتغير السياسي الذي يهدف إلى تهويد المدينةمتغير تابع لمتغير مستقل 
   

 : السياسة االقتصادية -

ورأس  للبلد أو ألي منطقة أخرى، والعمالة النظام االقتصاديشمل التركيبة االقتصادية وهي التي ت
. والتوزيع، واستهالك السلع والخدمات في تلك المنطقة والتجارة والصناعة ،والموارد الطبيعية المال

ويمكن أيضا وصف االقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات 
 وسيط للتبادل وباستخدام قيم طريق أوعن المقايضة بين المشاركين عن طريق للعرض والطلب وفقًا

                                                           
  2012- 11-1تاريخ الزيارة   http://www.jerusalem.muni.il/jer_main  الصفحة الرئيسية لبلدية القدس، 3
  .23، ص2000، ديسمبر 505السياسة الصهيونية لتغيير التركيبة الديمغرافية قبل أن تضيع القدس، مجلة العربي، عدد : محمد/ صالح 4
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 عمل إسرائيل علىووفق هذه السياسة ت  .)5(داخل تلك الشبكة االجتماعية للديون واالئتمانات مقبولة
فإضافة إلى فرض الحصار فإنها تعمل جاهدة على ، الحركة االقتصادية العربية في القدس خنق

إضعاف الوجود االقتصاد العربي والمؤسسات االقتصادية من خالل وسائل متعددة منها عدم إقرار 
  .برامج تنموية بالقدس الشرقية والسيطرة على الصناعات السياحية وتوجيهها

  

 :تهويد القدس  -

التشريعات واألساليب التي تتبعها إسرائيل ، النظم، القوانين، اإلجراءات التنفيذية، هو جملة السياسة
من أجل طمس طابع وهوية وثقافة القدس والسيطرة عليها بشكل كامل ومحاوالت إسرائيل تغيير 

ية واالقتصادية واالستيطان وكذلك المجاالت العمران، المعالم األساسية في مجاالت السكان واألرض
  . )6(اليهودي في القدس 

  
  :مصادر الدراسة 9.1

  

تعددت وتنوعت مصادر المعلومات التي اعتمـدت عليهـا الدراسـة تبعـا لمقتضـيات البحـث،       
  :والتي يمكن حصرها فيما يلي

  :المراجع العلمية  .1

سـكان والعمـران   تطلب اإلعداد لهذه الدراسة االطـالع علـى أدبيـات سياسـية وجغرافيـة اإل     
 .لمدينة القدس، والتي أفادت في بعـض الجوانـب المتعلقـة بالخصـائص العمرانيـة للمنطقـة      

لـى العديـد مـن    لب اإلعداد لهـذه الدراسـة الرجـوع إ   كما تط، باإلضافة لبعض كتب التاريخ
أو التـي تناولـت    ،الدوريات العربية واألجنبية التي تتناول مدينة القدس فـي الموضـوع  ذاتـه   

ا فـي الدراسـة وفـي قائمـة     وسـتظهر أسـماؤه  ، ض جوانب التركيـب الـداخلي للمدينـة   بع
  .المراجع

  
  

                                                           
   .84-83، ص85، عدد 13صامد االقتصادي، مجلة  معالم السياسة االقتصادية اإلسرائيلية في القدس الشريف،: جرادات، ياسر5
  .81-80، ص2011، شتاء 85الجدار وتهويد القدس، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد عدد : جمعة، جمال 6
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  : المصادر اإلحصائية  .2

تتمثل في التعدادات الصادرة عن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني عـن خصـائص       
كمـا سـيتم االعتمـاد علـى اإلحصـائيات      ، السكان واإلسكان والمنشآت والظـروف السـكنية  

  .ستيطان و السكان اليهود في القدسئيلية المتعلقة باالاإلسرا
  
  : الدراسة الميدانية  .3

فقد كان البد من دراسة المنطقة ميدانيا حتى يمكن التوصل لوصف ، نظرا ألهمية الموضوع
عقد تمولتحقيق ذلك  .لي للوضع المتوقعووضع تصور مستقب، تفصيلي ودقيق للوضع الحالي

  .عربية وإسرائيلية: مدينة القدس ؤسسات مختلفة فيمقابالت شخصية ألفراد وم
  
   :الدراسات السابقة 10.1

  

 :)2007( عالم، دعاء حسين  •

  . 42مجلد  ،268العدد  .، مجلة السياسة الدولية"استكمال حلقات التهويد القدس –استهداف األقصى "
ية ئيلي في كيفاسرإلالحتالل اتناولت هذه الدراسة موضوع مدينة القدس وآليات ووسائل سلطات ا

يد المدينة سكاناً واحياء وذلك بتهو ،لى مدينة يهوديةإسالمية المقدسة تحويل هذه المدينة العربية اإل
" نهيكل سليما"سرائيلي بأنا ، وخاصة المسجد األقصى لالدعاء اإلسالمية وحتى مسيحيةإمواقع 

التنقيب التي تجري تحت ة لى عمليإة قصى وتتطرقت الدراسالمزعوم موجود تحت المسجد األ
  .قصى في ماقبل فترة الدراسة حتى نشرها بتاريخهاالمسجد األ

نقيبات التي التي اعتبرتها متخاذلة من ناحية التسالمية والدوليةولت الدارسة المواقف العربية واإلوتنا
  .قصىتجري اسفل المسجد األ

لى إسرائيلي وقد عرجت الدراسة نب اإلمتباينة على الجاوقد تناولت الدراسة كيفية ردود الفعل ال
ثيره السلبي على القضية الفلسطينية عامة وقضية القدس أوت الفلسطيني الداخلي نقسامموضوع اإل

  .خاصة في ضل الظروف الصعبة التي تتعرض له 
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  : أما بالنسبة لهدف الدراسة 

ة التي تجري داخل مدينة سرائيلينتهاكات اإلتعريف العالم بالممارسات واال :هدفت الدراسةفقد 
سالمية ستيالء على االماكن المقدسة اإلراضي واإلس وحدودها المزعومة من مصادرة لألالقد

ة مثل مام الرأي العام العالمي وكشف حجم التخاذل الدولي من المنظمات الدوليأوالمسيحية 
كتفاء بالنظر في إلفي عملية التخاذل وا سالميستهتار العربي واإلوكذلك فضحت اإل" اليونسكو"

  . رث الديني والتاريخي والثقافيالدراسة توجيه نظر العرب لهذا اإلوتحاول ، قضية القدس
ظيف االسراع في وضع استراتيجية واضحة ووضع الخطط المستقبلية وتو لىإ :خلصت الدراسة

انها من عتداء على مدينة القدس ومقدستها وسكسالمية لوقف األوتكريس العالقات العربية واإل
األمن وخاصة في  وقرارات مجلس، "جنيف"االحتالل الصهيوني وذلك حسب االتفاقيات الدولية مثل 

  . سرئيلية في تغير طابع المدينة التاريخي المستمرظل التجاوزات اإل
  

 :)1997(السهلي، نبيل  •

 .109العدد ، مجلة صامد االقتصادي، "2010مخططات االستيطان في القدس حتى العام " 
حتـى   1967عـام   اإلسرائيليتناولت الدراسة موضوع االستيطان في مدينة القدس منذ االحتالل 

ولى في تي رسخها االحتالل منذ اللحظة األتاريخ هذه الدراسة وقد بينت الدراسة السياسة والخطط ال
ن إمدينة وقد تجل ذلك حسـب الدراسـة   مدينة القدس في السيطرة على المدينة من خالل تهويد ال

كثر نجاعةً  وبتالي زيادة عدد المستوطنين في المدينة على حسب السكان طريقة االستيطان هي األ
تسريع االستيطان والسـيطرة علـى   العرب وأوضحت الدراسة آليات التي استخدمها االحتالل في 

 هم للهجرة خارج حـدود راضي التي يملكها المقدسيين والتضيق عليهم لدفعراضي ومحاصرة األاأل
سرائيلية المتعاقبة سـواء  اسية انتهجتها كافة الحكومات اإلين هذه السأأوضحت الدراسة  المدينة وقد
وقد أظهرت الدراسة كيفية وضع الخطط للسـيطرة  ، والليكودية أوحتى االئتالف الحكوميأالعمالية 

التركيز عليهـا  وقد بينت الدراسة السنوات التي تم ، م 2010على المدينة بالكامل وذلك حتى العام 
تمويل المـالي  م وقد أوضحت الدراسة حجم ال 2006 -1995باالستيطان في القدس التي امتدات 

لى آخرى بالنسبة لالستيطان  في إ، وكبرحجم هذا التمويل من حكومة سرائيليةمن قبل الحكومات اإل
  .سرائيل بدية إللقدس وخاصة العتبرها العاصمة األا
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  : وقد هدفت الدراسة

سرائيلية ماضيه في خططها االسـتيطانية لتحقيـق   ن السلطات اإلأيظهر فيه  ديم تفسيروتصورلتق
مسـتوطنات واسـتيعاب   مكاسب جغرافية وديمغرافية على أرض الواقع من خالل زيـادة عـدد ال  

واقع على المدينة لتقـف  م وذلك لفرض سياسة األمر ال2020لى القدس حتى العام إمهاجرين يهود 
و أوعربي ألى مسمع العالم بدون  حراك دولي ، وكل ذلك عحل سياسي في المستقبل مام أيأعائق 

  .سالمي وخاصة في ظل عملية السالم إ
  

  : خلصت الدراسة

م لم تتوقف عملية االستيطان في 1991على الرغم من مسيرة السالم التي بدأت في مدريد في العام 
وسـلو بـين السـلطة    أاتفاقية الل فترة توقيع الضفة والقدس وقد اشتد وازداد ونشط االستيطان خ

ولذلك بان ، ن االستيطان قد زدادأغم من هذا السالم  كما يظهر اال وعلى الر ،سرائيلإالفلسطينية و
سرائيلي في مدينة لوقف عملية الزحف االستيطاني اإل الوضع يتطلب جهداً عربياً وأسالمياً مضاعفاً

  .لفلسطينية الروح والقلب للقضية االقدس كونها 
  

 :)2009(السيد، مجدي  •

 . 157تموز العدد ، ، مجلة صامد االقتصادي"تهويد القدس"
لى مدينة إسالمية مسيحية إالقدس وتحويلها من مدينة عربية  تناولت الدراسة موضوع تهويد مدينة

وني في وتناولت هذه الدراسة السبل والطرق والوسائل التي استخدمها الكيان الصهي، يهودية خالصة
تي تعطـي الدولـة    السيطرة على القدس وتغيير معالمها بهدف تهويدها من خالل اصدار القوانين ال

مالك المدينة، وذلك من خالل بناء المستوطنات التي تزامنت اقامتها بفتـرات  أحرية التصرف في 
البـراق أو  سالمية مثـل حـائط   ماكن اإلاالستيالء على األو، زمنية مختلفة كما اظهرتها الدراسة

حدود البلديـة للمدينـة،   و من خالل توسيع أصادرة المباشرة وغير المباشرة، االحتالل بقانون الم
راضي وسياسة الهدم الذي فرضته على مر الواقع للستيالء على األلى استخدام سياسة األإواللجوء 

سالمية بحثـا  اإلالبحث والحفريات تحت المقدسات وقد ركزت الدراسة على عملية ، سكان المدينة
  .عن الهيكل المزعوم
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وقد اظهرت الدراسة عمليات التمويل والدعم الحكومي والدعم الخارجي لليهود في عملية السيطرة 
والتهويد على المدينة من خالل تهويد المؤسسات الفلسطينية وخاصة التعلـيم والشـؤون البلديـة    

  .واالقتصاد والقضاء وحتى تهويد االسماء 
هذه السياسة بالتحليل والتوضيح وكشفت عن عملية التزيف التاريخي وتناولت ايضا  وتناولت شرح

بديـة  ود بأن القـدس العاصـمة األ  الموقف االمريكي والدولي في قضية القدس وخاصة ادعاء اليه
  .سرائيلية اإل

 
 : هدفت الدراسة

ل وخاصة في موضوع سرائيالنجليزية والدعم منقطع النظير إلا –الكشف عن المؤامرة الصهيونية 
يل كل فلسطين كما قـال  سرائرسائل الضمانات التي التي تضمن إلالقدس وذلك من خالل  كشف 

مم المتحدة ل الشرعية الدولية وخاصة قرار األوالتي تفضح الرسائ"  بوش"مريكي السابق الرئيس األ
االستيطان وتهويد سرائيلي في عملية يضا كشف المخطط اإلأهدفت الدراسة و وحق العودة،) 194(

سرائيلي على بقاء مجاله الحيوي فيهـا  دمة  والذي يحرص عليها الكيان اإلالمدينة في المراحل القا
بشكل قوي وفاعل والذي يلغي الطابع العربي للمدينة وقد اظهرت الدراسـة السياسـة الحكوميـة    

) جيـو سياسـة  (جـواء  ألق اتيجية لسيطرة على المدينة وخالمتعاقبة في التكتيكات والبرامج االستر
همية المقاومة الشعبية في عملية أوهدفت ايضا توضيح  ياسي تقسيمها،يصعب على الجغرافي والس

  . تهويد القدس
  

  :وقد خلصت الدراسة 

رض الواقع والتـي وضـعها  الكيـان    أالمتكاملة التي تم تنفيذها على  ن الخطط االستراتيجيةألى إ
تهويد مدينة القدس وذلك يظهر جلياً وواضحا في حجم الضغط  الصهيوني ونجحت بنسبة كبيرة في

من الحركة الصهيونية في تهويد مدينة القدس وبناء عليه نستيطع تقدير حجم المقاومة الفلسـطينية  
 1979ن جميع اتفاقيات السالم التي وقعت منذ عام إو ،سرائيليغير المتكافئة تحت مظلة الدعم اإل

، كثر فـأكثر أة زيادة االستيطان وتهويد القدس قدس وفلسطين كانت النتيجحتى اليوم حول مدينة ال
  .مة التي ال ينضب ابداً لمقاومة الشعبية التي هي رصيد األوقد ركزت الدراسة على االهتمام با
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 :)ابريل 2009(أبو بكر  الدسوقي، •

 . 44لد، مج176العدد ، مجلة السياسة الدولية" سرائيلي متصاعدإتهويد القدس خطر " 
خـذتها  أدينة القدس من خالل عدة ممارسات سرائيلية  تجاه تهويد مالممارسات اإل: تناولت الدراسة

الدراسة بالتحليل البسيط وأوضحت الخلخلة في التوازن الديموغرافي  بين العـرب واليهـود فـي    
الـى طـرد   التـي تهـدف    2020ووضع الخطط واالستراتيجيات وخاصة خطة القـدس  ، القدس
وضـحت سياسـة الهـدم واالحـالل     أ، وكذلك حالل سكان يهود مكانهمإسطينيين المقدسيين والفل

ضـحت  أودراية، ووذلك من خالل بفرض التعقيدات اإل ومصادرة بطاقات الهوية وسياسة التهجير
كما تناولـت  ، قصىواالنتهاكات في المسجد األ يضا سياسة الضم والتوسع واالستيطان والحفرياتأ

ة وضع آليات لوقف عمليات االستيطان واالنتهاكات بحق المقدسات في مدينة القـدس  الدراسة كيفي
  . عاصمة الثقافة العربية 2009عام  نها كانتأكانها من العرب والمسلمين وخاصة وس
  

مـن وممارسـته   يلية من خالل مجلس األسرائلى كيفية وضع حد لالعتداءات اإلإ: هدفت الدراسة
ة ن تزيد مـن حـد  أوغير القانونية والتي من شأنها  عمال العدوانيةاالسرائيل لوقف إالضغط على 

هلها ألى تعريف ما تعانيه المدينه وإكما تهدف  ،من والسالم الدوليينالتوتر في المنطقة بما يهدد األ
من ممارسات االحتالل وتفعيل الدور الشعبي ودور مؤسسات المجتمع المدني لتضل القدس باقيه في 

  .جدان العربيالضمير والو
  

براز قضيتها دوليـاً مـن خـالل عـدة     إاع عن مدينة القدس وفى كيفية الدلإ وقد خلصت الدراسة
بقاءها موضوعاً دائمـاً علـى   إاء على المستوى السياسي من خالل جراءات تناولتها الدراسة سوإ

طالع المؤسسات سرائيلية في القدس واة العربية ومتابعة االنتهاكات اإلجدول اعمال مؤتمرات القم
مادي والمعنـوي لسـكانها   نحاء العالم وتقديم الدعم الأها وتنظيم المظاهرات السلمية عبرالدولية علي
وطالبت الدراسة الدول العربية ممارسة ، بقاء على وحدة الصف الفلسطيني بشأن القدسالعرب واإل

افي قالث م الدعم على المستوىوروبي وتقديم الدعتحاد األمريكا واإلأالكبرى مثل  على الدول الضغط
سالمية والعربية الثقافية من خالل االمسيات الثقافية وجعلها عاصـمة  من خالل من المؤسسات اإل

  .الثقافة العربية ونشر المخزون الثقافي لهذه المدينة في العالم 
  



 

16 
 

 :)آب 2009( زناتي، أنور محمود  •

 . 366العدد ، قبل العربيمجلة المست" احصائيات ودالالت :سياسة تهويد القدس"
سياسة اليهود في تهويد القدس وذلك من خالل نشر احصـائيات ودراسـات فـي    : تناولت الدراسة

الجامعات حول العالم يدعون فيها  بان القدس عاصمة الدولة العبرية وعملية التزيـف التـاريخي   
دمة في تهويـد مدينـة   وضحت الدراسة السياسات المستخأوقد  .مررة والمتناقضة في طرحهاالمست

ية داخل المدينة والسيطرة القدس بشكل مختصر كان مضمونها التهويد المنظم واقامة االحياء اليهود
قوانين راضي وإلغاء القوانين االردنية واستبدالها بالاضي من خالل االحتيال ومصادرة األرعلى األ

ا لسكان العرب الذين يقيمون خارج حدودهحصاء في المدينة واستبعاد اجراء األإسرائيلية والقيام باإل
قامة الدائمة وجمع الشمل وإلغاء سباب أو رفض منح هويات األبسبب تواجدهم خارجها لمختلف األ

  .االدارات العربية للمياه والهاتف
سرائيلية المتعاقبة على تكثيـف االسـتيطان وتهويـد    مات اإلوقد تناولت السياسة المتبعة في الحكو

راضي المختلفة بمخطط المدينة وقد شملت القدس والتوسع واالستيالء على األربي في االقتصاد الع
و ضحت الطمـس  أرضها بشيء من التحليل والتفسير والدراسة آليات التهويد المتبعة من خالل ع

سرائيلية على المسجد االقصى الم الدينية وبينت االعتداءات اإلسرائيلي لآلثار العربية وتهويد المعاإل
كما تناولت الدراسة  .التي تناولتها الدراسة بالتفصيل لمبارك والحفريات االثرية في القدس العربيةا

واحتـوت   ،قامة جدار الفصل العنصريأة الوطنية وتهويد التعليم وكذلك سياسة طمس الهوية الثقافي
سـماء وسـنوات تأسـيس    أو 1967بموضوعات النازحين في حـرب  الدراسة احصائيات تتعلق 

التـي   مستعمرات للجزء المظموم في القدس واحتواء الدراسة على احصائيات للمناطق الفلسطينيةال
  .خضر وكذلك المجتمع الفلسطيني المتأثر بالجدر تم عزلها بالجدار والخط األ

  
رهابية الوحشية في سرائيلية القمعية األعلى الممارسات اإل سلطت الدراسة الضواء :هدفت الدراسة

ة القدس وجعلها مدينة خاليه من سكانها العرب من خـالل الوسـائل المباشـرة وغيـر     تهويد مدين
سالمية وطمس الهويات الثقافية والجغرافية والديموغرافية ة في تدمير المعالم والمقدسات اإلالمباشر

سرائيلية والتي كـان  حالل المتبعة من قبل السلطات اإللتهجير واإلمن خالل كشف وفضح سياسة ا
تخاذلها من خالل استخفاف  تثبتأاللجنة الدولية المتخاذلة التي  مامأجدار الفصل العنصري  خرهاأ
  .نساني والدولي طبيق القانون اإلتائيل بالتزامها بسرإ
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سـباق  سرائيلية في السلطات اإل نأمدينة القدس في خطر كبير ومحدق ون ألى إ :خلصت الدراسة
ن تتسـارع  أمر الواقع لذلك يجب نها لفرض سياسة األكبر جزء مأمع الزمن لبسط السيطرة على 

لعـالم العربـي   نمـا ا أليس الفلسطينيين فقـط و فكثر فأكثر على كل االصعدة أعملية انقاذ القدس 
ن  الكتـل  أهـا وخاصـة   جالء االحـتالل عن إرضا محتلة يجب أن القدس أوالمسيحي والدولي و
بالمئة فقـط بيـد    14 وسيطرة االستيطان وانبالمئة تحت سيف  54بالمئة و 32االستيطانية تحتل 

رض ولكن لم تنجح في القضـاء علـى الشـعب الفلسـطيني     نحاء األأن شتتتهم في أبعد  .العرب
  .المتماسك المترابط 
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  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري للدراسة
  

  :تمهيد
  

  :االستيطان في الفكر الصهيونيلمحة حول  1.2
  

وتميزت عن غيرها من التجارب االستيطانية ، نشـأت ظاهرة االستيطان الصهيوني في فلسـطين
واالستيالء على أراض مملوكة ألصحابها  ،من خالل ارتباط هذه الظاهرة بالعنف ،القديمة والحديثة
واستئصال حضـارتهم والقضـاء   ، ء السكانالتخطيط المسـبق لطرد هؤال عبالقوة، مالشـرعيين 

ولذلك سـعت الحركة الصهيونية خالل الربع األخير من القرن التاسـع عشر إلى  .وجودهمعلى 
 يهوديةباعتبار ذلك إحدى الركائز الضرورية إلقامة دوله ، امتالك أكبر مساحة ممكنة من األراضي

الذي كان سـائداً فـي فلســطين    -اضي وساعد نظام ملكية األر  .العربيةعلى أنقاض فلسـطين 
الصهاينة على تحقيق بعض مخططـاتهم فـي    -ومناطق أخرى من اإلمبراطورية العثمانية آنذاك 

) مكفا إسرائيل(تم تأسـيس مسـتوطنة  1870عام  يوف .وتهويدهاامتالك األراضي الفلسـطينية 
إلى تزويد المستوطنين اليهـود   أنشأت مدرسه كانت تهدفو  .أمل إسرائيل في لواء القدس :وتعنى

هذا ويعتبرها المؤرخون اليهود أول مستوطنه زراعيـة   .لهمبالخبرة الزراعية وتقـديم التسهيالت 
  .)7(فلسطينفي  يهودية

                                                           
 .79ص .مؤسسة الدراسات الفلسطينية. قراءه جديدة) 1918-1700(تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني : مناع ، عادل7
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وأخـذت  ، البريطاني لفلســطين  االنتدابوقد انتعشت حركة االستيطان اليهودي في فلسطين بعد 
التـي   ،دعم من حكومة االنتداب البريطـاني بتشـجيع و الهجرات اليهودية تتوالى على فلسـطين
 .يومونتيجة لـذلك أخذ عـدد اليهـود يتزايد يوماً بعد  .أخذت على عاتقها تنفيـذ مخطط التهـويد

  .شرائهاوسهلت لهم طرق ، ازدادت أمالكهم التي منحتهم إياها بريطانيا في فلسطينو
  

ـ مـن ) 1904-1881( لهواة صهيونإن النشاط االستيطاني   ةالمنظمة الصـهيوني ةجهة، وإقامـ
حجـر األســاس للمشـروع     خـرى، شـكال  أمـن جهة  1897سنة  )هرتسل(العالمية بزعامة 

ـ  حيث كان األسـاس األيديولوجي الذي اعتمدته الحركة .)8(الصهيوني بــدء   ذالصــهيونية من
شعب بـال أرض   عودةهو لصهيونيإن المشروع ا: ةعشـر مقولنشـاطها أواخر القرن التاسـع 

  .)9() فلسطين(إلى أرض بال شعب ) اليهود(
  
يشـعياهو بـن   " كتب عضو الكنيست اإلسرائيلي السابق" الخطأ والسذاجة والتلون" تحت عنوان 

إن الحقيقـة هـي ال   ": .م1972.7.14في صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية بتـاريخ  " فورت
  .)10("وتسييجها ن إخالء العرب ومصادرة أراضٍة بدوصهيونية بدون استيطان، وال دولة يهودي

  
فاالستيطان اإلسرائيلي هو التطبيق العملي للفكر االستراتيجي الصهيوني الذي انـتهج فلسـفة   

سطينيين بشتى الوسائل، بحجج انها الفلأساسها االستيالء على األرض الفلسطينية، بعد طرد سك
  وجلب أعداد،" أرض بال شعب لشعب بال أرض"دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة  ودعاوٍ

العرب الفلسطينيين، بهدف إقامة أنحاء العالم، وإحاللهم بدل كبيرة من شتات اليهود من مختلف 
  .استراتيجية في هذه البقعة من العالم دولة على المنطقة العربية، لما تلعبه فلسطين من أهمية

  
  
  

                                                           
 .79ص .الفلسطينيةمؤسسة الدراسات . جديدةقراءه ) 1918-1700( العثمانيأواخر العهد  فيتاريخ فلسطين  : عادل ،مناع 8

  .25ص. 1997إبريل / ننيسا ،الفلسطينيةمؤسسة الدراسات  :بيروت .1ط .اإلسرائيلي واالقتصاد االقتصادالفلسطيني: فضل  النقيب، 9
  .41ص 1989، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الخليل، 1ط العملي للصهيونية،عبد الرحمن، االستيطان التطبيق  أبو عرفة،10
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  :جذور االستيطان في القدس 2.2
  

لمدينة المقدسة منذ وقت مبكر، اترسيخ االستيطان في األجنبية في القدس على  القنصليات ساعدت
وساعدتهم على ، وفلسطين عامة، دمات جليلة لليهود في القدس خاصةخ حيث قدمت هذه القنصليات

، وسـاعدتهم  عليهمها، وذلك بواسطة ثني السلطات العثمانية عن تطبيق القوانين تعميق جذورهم في
  .ى شراء األرض واستيطانها عل
  
وما ترتب عليه  -م 1881االضطهاد الذي تعرض له اليهود في روسيا القيصرية وبولندا سنة  إن

نسـمة   6000من عدد الجالية اليهودية في القدس ازديادأدى إلى  -من هجرة يهودية إلى فلسطين
، ليرتفع 1890نسمة سنة  20.000، و1887نسمة سنة  14000، إلى ما يقارب 1866تقريبا سنة 

يشـكلون  وأصـبحوا  ، 48.000قفز عددهم الى  1912، وفي سنة 1895نسمة سنة  28000الى 
مع نهاية الحرب العالمية األولى عام  21000ولكن ما لبث أن هبط عددهم الى ، في القدس ةأكثري

  . )11(نتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها البالد أثناء الحرب، 1918
  

بعد فترة  "اللنبي" قام الجنرال  حيث، قدام و جذور اليهود في القدسوساعدت بريطانيا في ترسيخ أ
مهندس مدينة اإلسكندرية لوضع الخطـة الهيكليـة    "ماكلين"قصيرة من دخوله القدس، باستدعاء 

وقام األخير بوضع  ،مقاييس والمواصفات والقيود المتعلقة بالبناء والتطوير فيهاوال، األولى للمدينة
وبنـاء علـى هـذا    ، كان بمثابة أساس للمخططات التي تلتـه  1918أول مخطط هيكلي لها سنة 

  : )12(مناطق لمخطط تم تقسيم المدينة إلى أربعا
  . البلدة القديمة وأسوارها .1
  .المناطق المحيطة بالبلدة القديمة .2
  .)العربية(القدس  .3
  .)اليهودية(القدس   .4

                                                           
  . 30-25، ص1974االنتداب البريطاني، مركز االبحاث، بيروت، فلسطين و: كامل، حلة11
  .كامل، نفسه 12
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ووضعت قيودا على ، المناطق المحيطة بالبلدة القديمةنصت الخطة على منع البناء منعا باتاً في و
لقد اتسـم   .منطقة تطوير" اليهودية"لن عن القدس الغربية وأع، "العربية"بناء في القدس الشرقية ال

ينة كما عمل على تطويقها استيطانيا لمنع أي توسع هذا المخطط بتعزيز الوجود اليهودي في المد
عربي محتمل، ومحاولة السيطرة على الحكم البلدي كخطوة نحو االحتالل الكامل للمدينة وتحويلها 

  .إلى عاصمة للدولة اليهودية
  

إحصـائيات  ، فإننا ال نجد عرض بعض اإلحصاءات عن عدد السكان في القدس وفلسطين تم وإذا
والذي يلخصه كتـاب إحصـاء فلسـطين    ، عند إجراء اإلحصاء التركي 1914ام دقيقة حتى الع
قل من أ، منهم ألف نسمة" 689.273"والذي بموجبه بلغ عدد سكان فلسطين ، 1922الصادر عام 

ألف يهودي، وما لبث أن انخفض عدد اليهود إلى النصف خالل االضطراب الـذي أحدثتـه    60
  . )13(الحرب العالمية األولى 

  
  )1(ل رقم جدو

  في القرنين التاسع عشر والعشرين  والجدول التالي يوضح التوزيع السكاني لمدينة القدس

 النسبة المئوية لليهود المجموع يهود عرب مسيحيون مسلمون السنة

1838 4.500 3.500 8.000 3.000 11.00 27.2% 
1844 5.000 3.390 8.390 7.120  15.510 45.9% 
1876 7.560 5.470 13.030 12.000 25.030 47.9% 
1896 8.560 8.748 17.308 28.122 45.430 61.9% 
1905 7.000 13.000 20.000 40.000 60.000 66.6% 
1913 10.050 16.750 26.800 48.400 75.200 64.3% 
1922 13.413 14.669 28.082 33.971 62.053 54.7% 
1931 19.894 19.335 39.229 51.222 90.451 56.6% 
1946 60.560 44.850 105.410 99.690 205.100 48.6% 
1948 40.000 25.000 65.000 100.000 165.000 60.6% 
1967 54.963 12.646 67.609 195.000 262.609 74.2% 

  .م1981بيروت ، دار اآلفاق الجديدة، تهويد القدس:كيت ماجواير : المصدر    

  

  

  

                                                           
 . 10، ص 2007، 1948ليهودية الى فلسطين قبل عام الهجرة ا: أحمد، شوقي13
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  : لقد جمعت ماجواير األرقام التالية طبقا
من المعهد الالهوتي لمدينة نيويـورك عنـد   ، ربنسون.من قبل القس إ 1938جمعت أرقام عام  .1

  .زيارة القدس تلك السنة
  .ألمم المتحدة مشروعات التقسيما التعداد السكاني في الفترة التي وضعت فيها .2
والكتاب السنوي لحكومة فلسطين واإلحصـاءات  ، دائرة المعارف البريطانية، سجالت فلسطين .3

  .الحكومية عن فلسطين
  .باللغة اإلنجليزية" فلسطين والقانون الدولي"هنري قطان  .4
  

  )2(جدول رقم 

  ملكية األراضي بعد اتفاقية الهدنة في القدس

 النسبة المئوية مالمساحة بالدون  

 11.48% دونم  2220 المساحة الواقعة تحت الحكم األردني

 84.13% دونم  16261 المساحة الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي

 4.39 %  دونم  850 مناطق األمم المتحدة والمناطق الحرام

  ..م 1981بيروت ، دار اآلفاق الجديدة، تهويد القدس:كيت ماجواير : المصدر                 

  
تحت السيطرة اإلسرائيلية، وأراضيها وقوع الجزء األكبر من مدينة القدس ويوضح الجدول السابق 

أخذت إسرائيل تعمل على دمج هذا الجزء العريض من المدينة بالدولة اإلسرائيلية، وبـذلك  حيث 
ت إلحاق عضـويتها  أثناء مناقشا، تجاوزت إسرائيل قرار التقسيم الذي كانت قد قبلته على مضض

  .)14(بالمنظمة الدولية
  

قام الجيش اإلسرائيلي بمحاولة فاشلة  1948) يوليو(ومن الجدير ذكره هنا أنه في منتصف تموز 
تلقـى بـن    1948) سـبتمبر (وفي أواخر أيلول ). كيديم (سميت عملية  ،الحتالل المدينة القديمة

مع أعضاء ) كابالن وريميزوشاريت (  غوريون نكسة أخرى عندما تحالف ثالثة من وزراء حزبه
قـدس  "من أجل تـأمين  ، آخرين في االئتالف لرفض اقتراحه القيام بعملية عسكرية ضد اللطرون

                                                           
 . 132،ص 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت القدس: جريس ، سمير   14
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زمالءه من أن " بن غوريون"وعندما حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك  .حسب زعمه" يهودية
الحـتالل   1952احا مماثال سنة ثم قدم بن غوريون اقتر" بكاء األجيال "معارضتهم هذه ستسبب 

  . )15(ولكن الحكومة عارضت هذا االقتراح بأكثرية أعضائها ، ي القدس والخليلئقضا
  

مرت قبل قيام دولـة   ن حركة االستيطان في مدينة القدسأ نجدوبشيء من الدقة و التفصيل أكثر، 
  :إسرائيل في ثالث مراحل

، بستين عامـاً،  1897ستيطان في القدس قبل عام انطلق اال :مرحلة االستيطان غير المنظم -أوالً
. روتشـيلد ووخجولة، على يد ممولين يهود متحمسين أمثال مونتيفيوري  ن كان بخطوات، قليلةإو

كان من نتيجتها شـراء أول  . بدأت رحالت عملية إلقامة أحياء يهودية في القدس ،1827ففي عام 
عرف باسـم   1857ج أسوار القدس سنة وأقيم عليها أول حي سكني خار 1855قطعة أرض عام 

الممتـدة بـين عـامي     السـنوات وفـي  ). مشكانوت شعنا نيم وعرف فيما بعد يمين موسى(حي 
مستوطنة في منطقة القـدس ومـا حولهـا،     27، ُأقيمت أحياء وكُنُس عدة، وبنيت 1897و1842

 بنيـتْ  تشفى، لكـن  ، إذ قيل وقتها إن المنشآت لبناء مس1859إحداهن أنشئت بطريق الخداع عام 
وجرى ذلك  بوابات المدينة الغربية والشمالية والجنوبيةإلى يهودية على امتداد الطرق المؤدية  أحياء

القوات البريطانية مدينة  لتحايالً على القانون وبمساعدة من القنصل البريطاني في القدس، فلم تدخ
نُفِّذت لمحاصرة القدس وتحقيـق   لى قد، إال وكانت المرحلة األو1917كانون األول  11القدس في 

16(األكثرية اليهودية فيها
.
(  

 

الصهيونية منذ المرحلـة األولـى     وهكذا شكّلت المدينة المقدسة هدفاً استيطانياً مركزياً عندالحركة
أثناء الحكم العثماني في بدوافع دينية واقتصادية وسياسية  االستيطان شكل التسلّل حيث أخذت عملية

بس االحتالل البريطاني الذي تواطأ بشكٍل ال لُ أثناء في للغزوة الصهيونية ذا التسلّل مرتكزاًليشكّل ه
مبرمجة  الحركة الصهيونية فسمح بالهجرة بأوسع أشكالها وأعطى الوجود اليهودي تسهيالت فيه مع

  .هيأت لقيام الكيان الصهيوني
  

                                                           
  .دمشق .هيئة الموسوعة الفلسطينية ، الموسوعة الفلسطينية15
 .79اإلسرائيلي، ص  -أسامة الغزالي، مستقبل الصراع العربي  حرب،16
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االنتداب البريطاني علـى   بدايةتمرت حتى واس 1882عام  بدأت :مرحلة االستيطان المنظم -ثانياً
في فلسطين، وشهدت الموجات األولى  الفعلي، وفي هذه المرحلة بدأ االستيطان 1920فلسطين عام 

خصوصاً من أوروبا الشرقية وروسيا، ومن أبرز نشطاء  فلسطينوالثانية من الهجرة اليهودية إلى 
وفي هذه المرحلة بدأت المؤتمرات الصهيونية  وروتشليد، وهرتزل، أوليفانت،هذه المرحلة لورنس 

  .المنظمة الصهيونية العالمية وأسستالعالمية 
  

على فلسطين، وفي  البريطانيوهي مرحلة االنتداب :مرحلة تأسيس الوطن القومي اليهودي -ثالثاً 
حيـث   ديـة اليهوالهجرة  توتدفق الفلسطينية،عمليات استمالك اليهود لألراضي  كُثِّفَتْهذه المرحلة 

حتى  إسرائيلمنذ إعالن قيام دولة  بدأتقد و.والخامسة والرابعةشهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة 
  .)17(كاملة الفلسطينية، وفيها تمكنت إسرائيل من االستيالء على األراضي 1967عام 
  
  :م1967الصهيوني في القدس بعد عام االستيطان   3.2

  

عـام   حتالل المدينة في الخامس مـن حزيـران  س منذُ بداية ابدأ االستيطان اإلسرائيلي شرقي القد
ومع مرور الوقت انتشـرت  ، االستيطانية في حي المغاربة بالبلدة القديمة، وبنيت أولى البؤر1967

المستوطنات اإلسرائيلية في جميع أنحاء المدينة، ويمكن تصنيف مستوطنات شرقي القـدس مـن   
  : )18(الناحية اإلدارية إلى قسمين

  
  :لقسم األولا

مستوطنة، وتبلغ مسـاحتها اإلجماليـة    18المستوطنات التي تقع داخل حدود البلدية، ويبلغ عددها 
مستوطن، والعديد من هذه المستوطنات تم بناؤها داخل  195000دونماً، وتحوي حوالي  19,834

  .)19(ألحياء العربية ا
  

                                                           
  .74، ص 1978يروت استراتيجية االستيطان الصهيوني في فلسطين، مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية، ب قهوجي، حبيب، 17
، 2001. ، القدس، فلسطين1،  بيت المقدس للنشر والتوزيع، ط1993 -1967االستيطان الصهيوني في القدس  :محمد رشيد، عناب 18

  .38ص
  .109 -88، ص1997، 107مجلة صامد االقتصادي، فلسطين عدد" االستيطان الصهيوني في القدس: ، غزالمرفت 19
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  : القسم الثاني

حدود البلدية وداخل المحافظة، وفق تقسيم ما قبـل عـام   المستوطنات اإلسرائيلية التي تقع خارج 
دونـم، وتحـوي حـوالي     24090مستوطنة تحتل مساحة مقدارها  17، حيث يبلغ عددها 1967

 2007 -1996بؤرة استيطانية تم بناؤها في الفترة بـين   18هذا باإلضافة إلى . مستوطن 84000
  .)20(هدفت إلى خلق كيان يهودي في قلب األحياء العربية

  
ن برنامجه في المقام إ ):1905-1865(ا قاله تيودور هرتزل تُنفذ م الحكومات اإلسرائيليةوجميع  

األول هو برنامج استعماري لفلسطين، فباالستيطان تمكنت إسرائيل من وضع جسم غريب في قلب 
  .)21(يبهدف تقطيع أواصلها وتكاملها الديموغراف ،القدس

  

دونماً داخـل أسـوار المدينـة     116مصادرة رةً شرعت إسرائيل بمباش 1967بعد االحتالل عام و
وقد تم اإلعالن عـن المشـروع    ).حي المغاربة( باسم حي الشرف القديمة من المنطقة التي تعرف

. نسمة 2400يقطنها وحدة سكنية  650ويقضي بإقامة ، دونماً 116الذي تبلغ مساحته  2185رقم 
 تعليمية وأندية ومراكز لألمومة والطفولة وعيادات صحية مؤسسات اليهودي في هذا الحيت وأقيم

و الخريطة التالية توضح إنشاء هذا الحي اليهودي في منطقة المغاربة بالقدس القديمة، كما وألحقت 
  . )22(سلطات االحتالل اإلسرائيلية عدداً من األحياء العربية القريبة به بعد تهجير سكانها 

  

                                                           
  .31ص. 1994اإلسرائيلية في الضفة الغربية، جمعية الدراسات العربية، القدس، فلسطين المستعمرات: التوفكجي ،خليل20
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 2000 -1967" التخطيط اإلقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية: المصري ، محمد أحمد ، 21

  . 2000الوطنية، نابلس، فلسطين
  .12ص 1979. ، دار القدس، بيروت، لبنان1ط قضية القدس، : قاسمية، خيرية  22
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  1967دي في القدس بعد الحي اليهو) 1(خريطة رقم 

  
  2012- 10 -18تاريخ اإلنزال  alquseya.ahladalil.com/t3371-topic :المصدر           

  

مباشرة الخطوات واستكماال للسيطرة االستيطانية على القدس الشرقية اتخذت إسرائيل العديد من  ال
االسـتراتيجية والتكتيكيـة    وضعت البرامجالصعد، فجل تهويد المدينة وعلى جميع أسريعة من الو

 .1967/حزيـران /28علن عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها في أن أبعد  ،لبلوغ هذا الهدف
مع أقل ما يمكـن  كبر مساحة ممكنة من األرض أة للسيطرة على وطبقاً للسياسة اإلسرائيلية الهادف

  :)23(عدة إجراءات أهمهاقامت ب ، ولذلك)1(وهذا ما توضحه الخريطة رقم  من  السكان العرب
  .هدم العقارات كوسيلة لطرد المزيد من العرب من أهل المدينة بحجة عدم الترخيص .1
تحدياً ؛ ن توحيدها وجعلها عاصمة لدولتهمرادة الدولية وإعالضم القدس إدارياً وسياسياً ضد اإل .2

  .التفاقية جنيف وحقوق اإلنسان والقرارات الدولية

                                                           
الدولة الفلسطينية حـدودها ومعطياتهـا وسـكانها، معهـد البحـوث       قضية المستوطنات اليهودية في الدولة الفلسطينية،: قاسمية، خيرية 23

  516ص .1991 والدراسات العربية، القاهرة
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وأمالكهـم  ومصادرة سجالتهم ، المنتخب) المجلس البلدي العربي(حل مجلس األمانة للقدس   .3
  .ودمجه مع بلدية القدس المحتلة، المنقولة وغير المنقولة

إلغاء القوانين األردنية واستبدالها بالتشريعات والقوانين اإلسرائيلية وإغالق المحاكم النظامية   .4
  .األردنية

والضغط على السكان لمراجعة محكمـة يافـا   ، تجميد تنفيذ أحكام المحاكم في القدس الشرقية  .5
  .والتي تطبق القوانين اإلسرائيلية، الشرعية اإلسالمية

من األراضي العربية في القدس ومـا   ىالف دونم مما تبق 142مصادرة ونزع ملكية حوالي   .6
  .حولها في القرى المجاورة

مخزنـاً   437غالق وإ ،شقة 595وتضم  ،مصادرة عقارات أربعة أحياء عربية داخل السور  .7
بية المصـادرة فـي   لى األمالك العرإباإلضافة ، طالبة 300ضم تجارياً ومدرسة بنات كانت ت

  .من أمالك العرب آنذاك% 80والتي تشكل ، 1948أعقاب حرب 
ن وإجالء حوالي اينة وحولها بما فيها مدرسة وجامععقاراً عربياً داخل أسوار المد 720هدم   .8

  .بآالف من السكان العر 6
 ،وعلى العديـد مـن الكنـائس واألديـرة    ، االعتداء على المقدسات وإحراق المسجد األقصى .9

  .وضغوط متواصلة على رجال الدين المسيحيين للتنازل عن أمالك الكنائس
  .ردنية التي كانت تتبع للحكومة األ إغالق مراكز الخدمات الطبية الحكومية  .10
وإخضاع الجمعيات العربية القائمة منهـا   لقدسفي اإغالق مكتب خدمات الشؤون االجتماعية   .11

  .مع معاهدها التعليمية ومستشفياتها وعياداتها إلشراف مكتب الخدمات اإلسرائيلية
يستهدف إزالة أجزاء كبيرة من األحيـاء العربيـة    ،إقرار مشروع تنظيم للمدينة وضواحيها  .12

  .القائمة تدريجياً وإخالء المزيد من أهلها
  .-سالفاذكر  –األراضي المصادرة األحياء الجديدة علىوت إنشاء المستوطنا  .13
ن سلطات االحـتالل لـم   إحيث ، تهويد االقتصاد العربي في القدسب 1967كما قامت بعد عام  .14

بل قامت بسلسلة  إجراءات أخرى تهدف الـى تصـفية   ، حسبتعزل القدس سياسياً وإدارياً ف
الى إغالقها البنوك ومصادرة  إضافة، إلسرائيلياالقتصاد العربي وإذابته تدريجياً في االقتصاد ا

سلعة مـن القـرى والمـدن     ةوقامت بمنع إدخال أي إنتاج زراعي أو صناعي أو أي، أموالها
بدخول جميع البضائع  تسمح، في الوقت نفسهو .لى أسواق القدسإالعربية من الضفة الغربية 
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تجاري اإلجباري بين التجار العـرب  أبواب التعامل ال توفتح، والمنتجات اإلسرائيلية بسهولة
أصدرت سلطات االحـتالل  . )24(وحرمان المنتج العربي من األسواق المجاورة، واإلسرائيليين

قانون التنظيمات القانونيـة واإلداريـة لسـنة    (طبق على فلسطينيي القدس أسمته  اًجديد اقانون
في مختلف  -حاب حرفصأمن مهنيين و -السكان العرب دمجلى إيسعى هذا القانون ) 1968

 :وجه النشاط في المدينة ويشملأ

ن يحصـل علـى   أل عربي صاحب مهنة وكان يمارس مهنته بموجب رخصة أردنيـة  ك •
  .رخصة إسرائيلية

س ومسجلة بموجـب القـانون   و محدودة قائمة في القدأو عادية أكل شركة عربية خاصة  •
  .ن يعيد تسجيلها لدى المحاكم اإلسرائيليةأاألردني 

  . د تسجيلها لدى السلطات اإلسرائيليةاعين أة تعاونية عربية قائمة في القدس معيكل ج •
 ويقيم في المدينة، ومازال يمارس مهنته -و مدقق حسابات فلسطيني أو مهندس أكل طبيب  •

  .ن يحصل على إجازة تتيح له ممارسة المهنة بموجب القوانين واألنظمة اإلسرائيليةأ -
ن يسجل اسمه في نقابة المحامين اإلسـرائيليين  أمحاماة في القدس يزاول مهنة ال كل محامٍ •

  .بموجب أمر وزير العدل اإلسرائيلي
وما زال  -نية و اختراع كان مسجالً لدى الحكومةاألردأوعالمة تجارية أامتياز  كل صاحب •

  .ليةو عالمته التجارية لدى السلطات اإلسرائيأد تسجيل امتيازه عان يأ -يستغل هذا االمتياز 
ن المدينة تسـمح  ويضم هذا القانون مواد بشأن األمالك اليهودية القائمة في القسم الشرقي م

بينمـا ال  ، والذين كانوا يقيمون في القسم االشرقي، و لورثتهم من اليهود، أبعودتها ألصحابها
احتل  يسمح هذا القانون للعرب المقيمين في القسم العربي من استعادة أمالكهم من القسم الذي

امتالكهم لها في القـدس  مالك يدعون أسرائيليين المطالبة بن من حق اإلذا كاوإ. م1948عام 
مـالك  وتقـدر هـذه األ   .في القدس الغربية ممالكهأمن حق الفلسطيني استرجاع ، فالشرقية
الجمعية الفلسـطينية  ( حيث تمكنت ،من مساحة القدس الغربية% 70قار وف عاآل10بحوالي

و صادرة عـن  أف وثيقة قانونية تركية اآل 6من جمع ) البيئة القانوناالنسان ولحماية حقوق 
وقد جمعت هـذه  ، في القدس الغربية د ملكية فلسطينيين لعقارات ومبانتؤك ،حكومة االنتداب

                                                           
نية،الدولة الفلسطينية حدودها ومعطياتها وسكانها، معهد البحوث قضية المستوطنات اليهودية في الدولة الفلسطي: قاسمية، خيرية24

  516ص.1991والدراسات العربية، القاهرة
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ة وروبا والواليـات المتحـد  أردن والكويت وفلسطينيين يقطنون في فلسطين واأل الوثائق من
 نبيـاء في القطمون وشارع يافا وشـارع األ  مالكوتتركز هذه األ. مختلفة من العالمنحاء أو

وكذلك المركز سرائيلية، ن الكنيست اإلتثبتأ وتتوفر وثائق، والمالحة وبيت صفافا ودير ياسين
 ملكيتهـا  فلسطينية تعود راضٍاقيمت على أ) السينماتيك(والمركز الثقافي ) الكانيون(التجاري

  .المسيحية ديرةواألسالمية والكنائس وقاف اإللأل
تغير أسماء الشوارع والطرق والساحات العامة باستبدالها بأخرى يهودية كجزء مـن خطـة    .15

  : ومن أمثلة هذه التغيرات، تهويد المدينة وإزالة المعالم والحضارة العربية منها
غرباً سميت ) ساحة اللنبي(تقع خارج السور الممتد من باب العمود حتى : طريق سليمان •

  ).ع المظليينشار(
  ).هفتارجبعات (سمي  :تل الشرفة •
  ).رحوب محسي(سمي باب المغاربة  •
وسـمي   -والممتد من باب العمود حتى ملتقى شارع السلسلة -داخل السور  :طريق الواد •

  ).رحوب هكامي(
  ).حي شابيرا(الهضبة الفرنسية سميت  •

  
أن تخلـق واقعـا    1968د عـام  بع سرائيلية المتعاقبةاستطاعت الحكـومات اإلوبهذه االجراءات 

وتشكيل سور ضخم من ، يبهدف خلق تواصل استيطان، جغرافيا وسكانيا جديدا فى القدس الشرقية
وفرض سياسـة األمـر    ةالمدين يف يالفلسطين يوالديمغراف ي، ومنع التطور العمرانالمستعمرات

وخلق حقائق تمنع ، فةمناطق الض يل القـدس العربية جغرافيا عن باقوذلـك من أجل عز، الواقع
الحاسم فـى  بحيث تكون العامل ، وتركيز أغلبية يهودية مطلقة فى القـدس، تقسـيم المدينة مجددا

  . )25(حول المدينة  ياتفاق مستقبلأي 
  
  

                                                           
  )ت.د(. الوضع الجيوستراتيجى لمدينة القدس ، من اصدارات مجلس طالب الجامعه االسالميه: بارود،  نعيم سليمان 25
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تـرة حكومـات حـزب العمـل     السياسة االستيطانية والسكانية فـي القـدس ف   4.2

  : اإلسرائيلي
  

المؤتمر الخامس قبيل انتخابات الكنيست عام  مل، الذي أقرهالخامس من مبادئ حزب الع ينص البند
  :م على ما يلي1992

القـدس عاصـمة   ، ولكنها روح الشـعب اليهـودي  ، القدس ومحيطها ليست قضية سياسية أمنية"
إلسرائيل، وستبقى مدينة موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية مع ضمان حرية العبادة لجميع األديـان،  

  .)26("ألماكن المقدسة لدى المسلمين والمسيحيينومنح مكانة خاصة ل
  

عتبارات األمنية حيـال مسألة االسـتيطان  ستيطانية لحـزب العـمل بسيطرة االتتسم السياسة اال
، وتبلـور  1967ب حرب تجاه عقهذا اال وقد برز .ياسية الممثلة لهعلى فكر وتصورات النخبة الس

محاولة ربط  ىوقد عملت القيادات اإلسرائيلية عل، لفةيد قيادات حـزب العـمل المخت ىفيما بعد عل
ء وبنـا  ،وضرورة توافر حقائق جغرافيـة ، ستيطان بنظرية األمـن القومي اإلسرائيليعمليات اال

  .)27(لى نظام من المستوطنات الحدودية إحدود آمنة مستندة 
  
 1995-3-1 حتـى  1993-9-13 فـي  اإلسـرائيلي  – الفلسطينيمنـذ توقيـع إعـالن المبادئ و

ر حركـة السـالم اآلن   وقدرت مصـاد ، ألف دونم 62اإلسرائيلية نحو  لحكومة العماليةصادرت ا
فـي القـدس    1996-1992مة اإلسرائيلية من صادرتها الحكو التي األراضين حجم أاإلسرائيلية 

، شملت توسيع مستوطنات قائمة، ألغراض استيطانية متعدده استغلت، ألف دونمبنحو  150 الضفةو
 ،لتفافيـة اوشق طرق ، تطوير مستقبلية لصالح المستوطناتوتخصيص مناطق ، ةوإقامة مبان عام

وإقامة محاجر وكسـارات لصـالح   ، واإلعالن عن مناطق كمحميات طبيعية، وتوسيع طرق قائمة
، والجدير بالذكر أن لحكومة العمل أولويات مناطقية فيما يتعلق بزيادة اإلستيطان .إسرائيليين يهود
سواء فى منطقة ، من مرتفعات الضفة الغربية يمنطقة القدس الكبرى والقسم الغربحيث تركزعلى 

يطان ستهذا باإلضافة إلى اال ئيل شماالً،اللطرون وأر يمنطقت يأو ف ،غوش عتصيون جنوب القدس
                                                           

  .1992قادة حزب العمل المؤتمر الخامس سنة  مواقف حزب العمل في البرامج االنتخابية للكنيست وتصريحات 26
  .120مرجع سبق ذكره ،ص . بركات 27
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ع هذه األجزاء من الضفة وضمها ستقطان هناك تصوراً عمالياً الإحيث  فى غور األردن، يالرمز
  .)28(سرائيلإل
  

حكومة العمل السلطة فى إسرائيل زاد  يمنذ تولعداد المستوطنين في فترة التسعينيات فأما بالنسبة أل
 )132.771( .1995-10-31 يوذلك ف ،ألف 138آالف مستوطن إلى  105عـدد المستوطنين من 
 ةبنسب يوطن، أألف مست 33بزياده قدرهـا  )سابقا( فى قطاع غزة 5288وألف فى الضفة الغربية 

، فى الـعام الواحـد %  4بنسبة  يأ، طبيعيةجاءوا عن طريق الزيـادة ال 5250ومنـهم ، % 33
منــهم يتجمعــون فـى ســت      13160 ،نتقلوا للسـكن فى المستوطناتا 27750 يوالبـاق

خمـس دقائق سـفر من الخط األخضر، كمسـتوطنة  مستوطنـات كبيرة موجودة على بعـد نحو 
جـاء أن  تقرير لحـركة السـالم اآلن   يوف .كريات سيفر ومتتياهووأفرات وبيتار وميم معاليه أدو

الزيادة فى عـدد   ة، وبذلك تصبح نسبألفاً 145نحو  1996حزيران  يعـدد المستوطنين قد بلغ ف
  .)29(%39المستوطنين فى فترة حكومة العمل نحو 

  
كانت حكومة ، القدسحـدة سكنية فى ف والآل السابقة باستكمال بناء عشرة قامـت حكومة العـم

اء خاصة فى مستوطنات القسم وقطعت شوطاً فى عملية البن، بنائها يالسابقة لها قد شرعت فالليكود 
 .إضافة إلى البناء فى منطقة القدس الكبرى ، الغربية والقريبة من الخط األخضمن الضفة  يالغرب

 ستمراامين ونصف من فترة حكومة العـمل ع أولي ر لحركة السـالم اآلن إلى أنه فوأشار تقري
اء فى منطقة القـدس والبنـاء   آخر عام ونصف تركز البن يولكن ف ،البناء فى كـل المناطق تقريباً

  .)30(فى غور األردن يالرمز
  

ذا وقد تزايـدت  ه ،في منطقة القدس والسيطرة عليها خر لالستيطاناً آالطرق االلتفافية مظهروتعد 
ـ فى محاف اإلسرائيلينتشار الجيش افافية منذ أن تم طرح قضية إعادة لتاالموجة فتح الطرق  ات ظ
  .عتبار أمن المستوطناتاالضفه الغربية على 

                                                           
  . 25عدد  مركز التخطيط الفلسطينى،. اإلستيطان فى عهد حكومة العمل: شعبان، خالد 28
  .شعبان، خالد، نفسه 29
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طريقـاً   28ألف دونم من أجل شق  21وعلى صعيد المصادرات فقد صادرت حكومة العمل نحو 
لبعـد عـن التجمعـات  لـربط المستوطنات اإلسرائيلية بهـدف ا مترا يلوكـ 288لتفافياً بطـول ا

ت منطقـة القـدس   حظيحيث  -وخاصة في القدس  -في القدس والضفة الغربية السكانية العربية 
قدرت الوحدات السكنية التـى تـم    فقد، ستيطانية لحكومة العملستثمارات االبنصيب األسد من اال

ستوطنات القريبـة  موزعة على الم .في فترة التسعينياتوحدة  3942هذه المنطقة بنحو ي بناؤها ف
ستيطانية فى محــاولة  العـمل بمجموعة من اإلجراءات اال وقامـت حكومة .مـن مدينة القدس

  .المحيطة بالقدس بالمدينة الموحدةلربط الكتل 
  

ـ   1999 اإلسرائيلية فى العامحكومة العمل لم تختلف سياسة  فـى   ةعن السياسة التى كانـت متبع
وكـان   .مات واإلجراءات التى أثرت سلباً على عمليـة السـال  بل زادت السياس، السنوات الماضية

راك رئيساً للحكومة اإلسرائيلية انتخاب يهود بافمنذ  .التعنت هو السمة الرئيسة للسياسة اإلسرائيلية
 تـه عن رغبوعلى الرغم من التصريحات التى أدلى بها وأعرب من خاللها  - 1999أيار  17فى 

إنهما : لالقوويمكن  .لم تختلف كثيراً عن سياسة سلفه تهإال أن سياس -فى تحقيق السالم فى المنطقة
ألحزاب اإلسـرائيلية قدرتـه   ن أهم ما يميز حزب العمل عن غيره من اأإال  .وجهان لعملة واحدة

على الحركة السياسية التى تتسم بالمناورة والمرونة دون أن يؤثر ذلك على صرامة تمسكه  ةالكبير
راك منذ توليها السلطة فـى  اقامت حكومة ب يفعلى صعيد مصادرة األراض .ةباألهداف الصهيوني

تركزت المصادرة فى المستوطنات القريبـة مـن الخـط    وألف دونم،  23ئيل بمصادرة نحو إسرا
  .)31(األخضر ومحيط القدس التى تشهد حركة بناء وتطوير واسعة 

  
 فـي مجموعـة عطـاءات للبنـاء    راك اوعلى صعيد البناء فى المستوطنات فقد أصدرت حكومة ب

   .مستوطنات منطقة القدس الكبرى  في خاصةالمستوطنات 
  

األولـى لحكومـة    الستشهور الوحسب حركة السالم اآلن فإن مجموع العطاءات التى نشرت فى 
استيطانيه ه وحد 5752ناء إضافه إلى المصادقة على ب، وحده إستيطانيه جديده 3196بلغت راك اب

                                                           
 .2000مارس . 199عدد ). مكتب الرئيس(منشورات مركز التخطيط الفلسطينى ..بعد إتفاق اوسلو ياإلستيطان اإلسرائيل: جمال البابا 31
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 1320راك إنجـاز بنـاء   افقد عهد فى حكومة ب ةسرائيليب وزارة اإلسكان اإلوحس .يده أخرىجد

كمـا بلـغ عـدد المخططـات الهيكليـه       .)32(طور البناء  يف ةوحد 7120إ�� ةإضاف ةسكني ةوحد
أما عـدد المخططـات   .دونماً  9953,026مخططاً بمساحة بلغت  30للمستعمرات المصادق عليها 

ـ    27قد بلغت ف، لمصادقة عليهامستعمرات المودعة لالهيكلية لل بلغـت  ة مخططـاً بمسـاحة تقريبي
  .)33(.بؤرة إستيطانية 22ى تمت إقامتها ستيطانيه التحين بلغ عدد البؤر اال يف، دونماً 9741,061

  

ستمرار السيطرة على المزيد من اة المنهجية القائمة على ياإلسرائيلالعمالية وهكذا تتواصل السياسة 
، وشـق  وبنـاء المسـتوطنات  ، وتهويدها من خالل مواصلة أعمال المصادرة األراضى الفلسطينية

حتى تزول الحدود الفاصلة بـين  ، يالسرطانا وإنشاء األنفاق وتوسيع نطاق كيانه، لتفافيةالطرق اال
ذلك و، م1948فلسطين المحتلة عام  يوبين أراض - 1967عام احتاللهاالتى وقع  -الضفة الغربية 

حتى وصل األمر إلى أن  ،يطة الجغرافية والسكانية لفلسطينتغير معالم الخرتل، بإقامة المستوطنات
المملوكـة   األراضـي أصبحت السلطات الغاصبة تصادر فى شهر ماكانت تصادره فى سنة مـن  

  .للفلسطينيين 
  

السياسة االستيطانية والسكانية في القـدس فتـرة حكومـات حـزب الليكـود       5.2

  .اإلسرائيلي
 

امج الليكود عن برنامج حزب العمل من مدينة القدس، وهو ينص علـى أن القـدس   ال يختلف برن
وحرية العبادة والوصـول إلـى األمـاكن     .وأنها مدينة ال يمكن تجزئتها، عاصمة إسرائيل األبدية

  . )34(لجميع األديانمضمونة المقدسة 
  
فالرؤيـة  ، 1977عـام  ن سياسة حزب الليكود لم تختلف منذ تأسيس هذا الحـزب الصـهيوني   إ

 -رغم أنه ليس من مؤسسي حزب الليكود  –اشكول  هسؤال حين .االستيطانية واحدة لجميع زعمائه
اال أنه من االحزاب اليمينية التي اندمجت لتشكيل حزب الليكود، وحيـروت و الحـزب الليبرالـي    

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهالبابا، جمال32
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جاب أشـكول فـي   عن معدل التقدم في توحيد القدس في الناحية الواقعية والقانونية أ -اإلسرائيلي 
قائال وهو يطمـس حقـائق ومعـالم    ، 1968سبتمبر  20ويش أو بزوفر في حديث خاص لمجلة ج

باستثناء التسعة عشرعاماً ، إن القدس عاصمة إسرائيل مدينة واحدة وقد كانت دائماً كذلك" :التاريخ
ش في هـذه  وفضالً عن هذا فقد كان يعي. 1967إلى عام  1948التي انقضت خالل الفترة من عام 

) 1967 -1948(أما فترة التسعة عشـرعاماً   .المدينة أغلبية يهودية لما يقرب من قرن حتى اآلن
؟ ولقـد  1948فبأي حق استولى األردنيون على الجزء الشرقي من القدس عـام  ، فكانت فترة شاذة

  . )35( "عادت المدينة إلى وضعها السابق كمدينة واحدة غير مقسمة 
 

نني لست راضياً تماماً عن معدل التقدم في إ"لتهويد المدينة المقدسة بقوله  طهويعبرأشكول عن خط
ولكنك ال تستطيع أن تتوقع حدوث ذلك بين يـوم   .اتجاه إعادة توحيد شطري المدينة توحيداً كامالً

وعموماً فإن ما حدث في القدس ، فسوف تظهر مشكالت من وقت آلخر وسوف نتغلب عليها .وليلة
لعالقات اإلنسانية هو أهم ظاهرة حدثت نتيجة للمواجهة العسكرية التي وقعـت عـام   في مجاالت ا

فهنا أصبحنا نقف وجهاً لوجه مع العرب وعلى نطاق أكبر من ، بين إسرائيل والدول العربية 1967
  . )36( "رينيأي مكان آخر وفي أي وقت آخر خالل العقدين األخ

  
نفسها، العقلية الصهيونية فة تجاه القدس واالستيطان فيها باليمينية المتطرواستمرت هذه السياسة    

ء الحكومة األكثر تطرفـا بقيـادة   انقالباً تاريخيا بمجي 1981 – 1977شهدت الفترة ما بين حيث 
وتطـور الوضـع    .مسـتوطنة ) 35(لتقيم في هذه الحقبة فقط مؤسس حزب الليكود " مناحيم بيغن"

مة قادة عتاة الليكود ممثلـة بــ   لتقيم حكو 1986 -1981لعامين لألسوأ في الفترة التي تلتها بين ا
مستوطنات  7حكومة الليكود مرة أخرى لتضيف وتأتي  .مستوطنة جديدة 43" ومناحيم بيغنشامير "

  ".سحق شاميرإ"بقيادة  1992 – 1990ن العامين جديدة بي
  

صـدر الكنيسـت   أ، ستيطانيةلهذه الخطوات االورغم شجب وإدانة األمم المتحدة والمحافل الدولية 
حكومة  ثم 1983ين لغاية عام غفإن كال من حكومة بي وعليه .االسرائيلي قانون ضم القدس الشرقية
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مارسة بناء المزيـد مـن المشـاريع    ستندت إلى هذا القانون في ما 1985إسحاق شاميرحتى عام 
  .ستيطانية في القدسالا
  

  : ويمكن تقسيم هذه المشاريع إلى ثالثة أقسام
وحاولت من خاللها تغليب العنصـر  ، المشاريع التي استهدفت األحياء العربية في القدس نفسها -1

على التغيير من وجهة النظر الحضارية والسكانية والدعائيـة   –حضاريا وسكانياً  –اليهودي 
تحقيق تفوق عسكري تحاصر من خالله األحياء والبيوت العربيـة بمواقـع لهـا أهميتهـا     و

  .ةالعسكري
القرى العربية القريبة من  يتوسع المدينة بشوراع تربطها بالضواحي التي أقيمت فوق أراض  -2

 .كقرى شعفاط والعيسوية والعيزرية وأبوديس وبيت صفافا وشرفات وصـور بـاهر  ، القدس
واالنتقال خطوة أخرى نحو الشمال والشرق والجنوب لمصادرة مزيد من األراضـي وإقامـة   

ا المقصود من إنشائه جغرافية لهذه المستوطنات توضح أنوالخريطة ال .وطناتالمزيد من المست
وعن باقي قرى ومـدن  مركز مدينة القدس  زلها عنوع، هو عزل القرى العربية عن بعضها

  .الضفة الغربية
وإحكام تطويق القـرى  ، ستيطانية اليهودية من جهةتعزيز االتصاالت بين المراكز اال ويهدف

وفصلها عن المدن األخرى في الضفة الغربية مـن  ، ة من القدس من جهة أخرىالعربية القريب
جرى االستيالء على أراض عربية في قرى سكاريا وأرطاس وبيت سـاحور  فقد  جهة ثالثة،

  .لتحقيق هذه األغراض
والحي اليهـودي  ، إقامة الحي اليهودي في القدس الشرقية ليكمل عملية التهويد الشاملة للمدينة -3

رة عن حزام من العمارات الحجرية الشاهقة من طرف الكنائس والبيوت المقببة في حـارة  عبا
وتستهدف إسـرائيل   .األرمن من الجهة الغربية للقدس إلى المسجد األقصى في جانبها الشرقي

ستيطانية اليهودية في كل أحياء وحارات المدينة ي اليهودي مع مجموعة من البؤر االربط الح
   .)37(ينة الشرقيةد في نهاية المطاف إلى السيطرة الكاملة على المالقديمة وصوالً
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إال أن ب الليكود بالنسبة لمسألة القدس ت العنصري والديني والسياسي عند حزنعمن الت وعلى الرغم
هناك العديد من الرؤى المطروحة التي خرج بها أرباب حزب الليكود الخاصة بالقدس، اسـتعرض  

  :ضافة  إلى الرؤى والحلول التي سأطرحها في الفصول القادمة في الدراسةاألطروحة إهذه  منها
  

  -:)38(أطروحة موشيه عميراف حول القدس 

 .االنطالق من القدس الكبرى كمدينة موحدة -

 . عاصمتان في إطار وحدة المدينة: على مستوى السيادة -

  .سة إشراف مشترك على األماكن الدينية المقد: على المستوى الديني -
  .إقامة قدس كبرى تشمل مدينة بيت لحم - 
 .سيادة واحدة وليست سيادتين، السيادة هي البلدية المشتركة مع تجميع السيادات السياسية -

 .بلدية تابعة لها 20إقامة مجلس بلدي يدير  -

 .يخضع للمجلس البلدي بوليس مشترك، وقيام نظام قضائي خاص في المدينة -

شرق  ، وإبقاء المستوطنات س الغربية لتعويض المجلس الفلسطينيبناء أحياء فلسطينية في القد -
 .المدينة

 .شرق المدينة كمركز لعاصمتينمدينة، ومقر المجلس الفلسطيني غرب الكنيست إسرائيلي  -

 .توسيع المدينة لجعلها أكثر توازناً ديموغرافياً من خالل ضم فلسطينيين إليها بفعل التوسع - 

 .سطينيين في القدساالعتراف بحقوق وطنية للفل - 

 .إقامة بلديتين بينهما توافق في المدينة - 

 ).أي حسب أغلبية السكان(مسألة السيادة تحل عبر السيادة المبعثرة  - 

 .)39( شرقي القدس لمستوطنات اإلسرائيلية القائمة ضرورة االعتراف با - 

  
الشـهية   انفتحت ،ليفي أواخر التسعينيات و أوائل القرن الحاأعقاب صعود الليكود إلى الحكم ي فو

بصـورة   االسـتيطانية وتزاحمت المشاريع والتصـورات  ، يستيطاناال االستعمارالصهيونية على 
لنتنياهو على أفكاره  االستيطانيةالسياسة  ارتكزتوقد األساس، الهدف  يه القدسوكانت ، ملحوظة

                                                           
  .25/3/1995موشيه عميراف، قضية القدس، جريدة القدس نقال عن هآرتس،  38
  . 229سيناريوهات ومواقف حول الحلول المطروحة بشأن القدس، ص 39 
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الحفـاظ علـى أمـن    يساهم فى  االستيطانن أحيث يرى ، للتسوية الدائمة مع الفلسطينيين الخاصة
  .  )40(إضافة إلى دوره الهام فى رسم حدود الدولة اإلسرائيلية  ،إسرائيل

                        
ستيطان بناء على اإليمان بالشرعية فى تحديد موقفها من اال المتعاقبةالليكود  اتحكوم قد انطلقتو

 .السياسية التى تمثلهـا الصـهيونية   إضافة الى العقيدة، يواألساس الدينى للتوسع اإلسرائيلاإللهية 
ومحاولـة  ، والقـدس  ويؤمن الليكود بضرورة استمرار السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربيـة 

  .)41(المحتلة  يحتفاظ بجميع األراضمعاهدة سالم التضمن إلسرائيل اال يالوقوف أمام أ

  
فى سلم أولويات هـذه الحكومـة    ستيطان بنداً هاماًحتل االاولى األمنذ أن شكل نتنياهو حكومته و

 ستيطانية واسـعة تجسـيداً  اقامت حكومة نتنياهو بممارسات  فقد، وعلى رأس خطوطها العريضة
لتفافيـة  من البناء ومزيداً مـن الطـرق اال   تضمنت مزيداً، ستيطانيةلقائمة طويلة من القرارات اال

وطنين فـى األراضـى   أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة فى عـدد المسـت  ما ، ومصـادرة األراضى
ستيطانية لم يكـن فـى زيـادة عـدد     خطر الحقيقى من سياسة نتنياهو االن الإ، الفلسطينية المحتلة

 الهائل لبعض المستوطنات الذى أدى إلـى  ي، بل فى التوسع اإلقليمالمستوطنين أو فى عدد األبنية

، لتفافيـة بالطرق اال -بفي الغال –كان يتم إغالقها ، ل بين المستوطناتصصغر المسافات التى تف
وحـدة  حدوديـة لكـل   وبذلك فإن نتنياهو قد حقق تقدماً كبيراً من الناحية اإلقليمية بوضعه هيكلية 

  . )42(محيط القدس وغوش عتصيون  يستيطانية كبيرة فا
  

ـ  ، إسرائيل يالسلطة ف ولىاأل عند تسلم حكـومة نتنياهوو  يكـان عدد المستوطنين فـى األراض
ألف مسـتوطن فـى    165إضـافة إلى ، ألـف مسـتوطن فى الضـفة الغـربية 145الفلسطينية 

ـ االعامين األولين لحكومة نتنياهو خالل و .نة القدس العربيةمدي ى الضـفه  زداد عدد المستوطنين ف
ألـف   169.327حوالى  1998حيث بلغ عددهم فى منتصف عام ، ألف مستوطن 30بأكثر مـن 

                                                           
 ،1986مؤسسة الدراسات الفلسطينية :بيروت  .1ط .اإلستعمار االستيطاني للمناطق العربيه المحتله خالل عهد الليكود: خالد عايد 40

  . 58ص
 .بركات، مرجع سبق ذكره  41

 . 32العدد  .منشورات مركز التخطيط .ن خالل نصف عام من حكومة نتنياهواالستيطا: ، جمالالبابا42
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ـ  ةم فـى مسـتوطنات الضــف   منـهألـف  163.161يعيش  .مستوطن أن عــدد   يأ.ةالغربي
، 1997إلـى أكــتوبر    1996أكتوبر  31بين  ةالواقع ةفى الفتر%  8.8رتفع بنسبة االمستوطنين 

رتفـاع  ، حيث طرأ اال3/6/1998وحتى  1997من نهايـة %  3.3رتفاع كـما كـانت نسبة اال
كمـا أن الزيـاده    .ر جنوب القدسمستوطنة بيتا: ، مثـلةبرز فى عـدد المستوطنات األصولياأل

بالدرجه األولى  -وهـذا راجـع ، عـن الخط األخضر ةفى مستوطنات العمق البعيد ةكـانت عالي
اع كـان فرت، كـما أن االةـذه المسـتوطنات كـمناطق أفضليمتيازات التى حصلت عليها هلال -
وإفرات جنـوب  ، وميم شـرق القدسمعاليه أد: ، مثـلةالكبير ةلياً جداً فى المستوطنات المدينيعا

  .)43( القدس
  
فى إنشـائها   لتفافيه التى بادرتستكمال إنشاء العديد من الطرق االبا ولىاأل قامت حكومة نتنياهوو

فإن حكومة  ةمعـا ةوبصف، بدء فى إنشاء طرق التفافية جديدةإضافه إلى ال ،حكومة رابين السابقة
وتقدر  .الفلسطينية يمعظم األراض يطريقاً استيطانياً تغط 29وتنفيذ ستكمال انتنياهو صادقت على 

مع التركيز على أن معظـم  ، ألف دونم 17مساحة األراضى التى ستنشأ عليـها هذه الطرق بنحو 
  .)44(هذه الطرق تتركز فى محيط مدينة القدس وحول الخليل ونابلس

  

ل العـام  ولكـن خـال  ، 1996 خالل العام قرارات مصادرة أراضٍ ولىاأل لم تتخذ حكومة نتنياهو
ألف دونم مـن األراضـى    33طالت نحو  يلمصادرة األراضة واسع ةقامت الحكومه بحمل 1997

 ةستيطانيا، لتنفيذ خطط مـن األرض يسيع المستوطنات وتزويدها بإحتياطبهـدف تو، الفلسطينيه
فى عام و.المستوطناتلتفافيه التى تربط فى المستقبل، إضافه إلى شق المزيد من الطرق اال ةتوسعي
دونم من األراضى الفلسطينيه بغرض تنفيذ أعمال  40345قامت حكومة نتنياهو بمصادرة  1998

أطلق شـارون حملتـه    1999وبداية عام  1998ومع نهاية عام  .استيطانيه وتوسيع المستوطنات
، ستيطانياً جديداًااً موقع 42بإقامة  ةى هـذه الفترن فنوحيث قام المستوط) حتالل التاللاب(وفه المعر

، بهدف توسيع المخططات الهيكليـه لمسـتوطناتهم   ؛خارج المستوطنات معظمها أقيم على أراضٍ

                                                           
  .البابا جمال، مرجع سبق ذكره 43
  .المصدر نفسه  44
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ـ   .ستراتيجيه تحيط بهذه المستوطناتاوالسيطره على نقاط   يوهذا أدى إلى زياده مسـاحة األراض
  .)45(ألف دونم  100والتى تقترب بمجملها فى فترة حكومة نتنياهو من  ةمصادرال
  
تستند إلى أفكار التسـوية  "فقد أوجز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سياسة االستيطان بأنها  خيراًوأ

كما نؤيـد بنـاء   ": ، وأضاف"النهائية، وهي وسيلة هامة لتحديد حدود إسرائيل والحفاظ على األمن
ـ   ى رؤوس المستوطنات على طول الشوارع االلتفافية، ويجب أن تتطور على جوانبها ولـيس عل

وهكذا ". تشكيل كتل استيطانيةوبناء المستوطنات على طولها يمكنها من الوصل الجغرافي و. الجبال
وحدة سكنية وارتفـع عـدد    5870حتى تم استكمال بناء  1998ن انتهت حكومة الليكود عام إما 

  .)46(ألفا 165المستوطنين إلى 
  

على سلسلة إجراءات لتحقيق أهدافها فـي   نشاطها االستيطاني في الليكودسياسات العمل واعتمدت 
إضـافةً إلـى    ،ستيطانيةالطواق ااألوتم ذلك عبر بناء ، سيطرة عليهالا وإحكام القدس تهويد مدينة
  :طواق ، وأشهر هذه األااللتفافية الشوارع

  
   :)47(األولالطوق 

ه المسـتعمراتأول  تعتبر هـذ  :جفعات همغتار، التلة الفرنسية، الجامعة العبرية -رامات أشكول -
الجامعـة   حيث بقيـت ، 1948وهدفها إزالة التشويه الذي حدث بعد عام ، األطواق حول القدس

ممـا شـوه   ، بإقامة هذه األحياء على عجٍل لذلك قامت إسرائيل .العبرية تحت السيطرة األردنية
اً على المنظـر العـام   ما أثّرتأثيراً كبير، األبنية العالية تغلق األفق الشمالي دتبوالمدينة  منظر

  .للمدينة المقدسة
ألـف   9959وتم بنـاء   ،كساإشعفاط وبيت : أقيمت على أراضي قرى :ريخس شعفاط-راموت -

  .وحدة سكنية

                                                           
  . 12، ص 2000االستيطان بعد واي،  رام اهللا : مركز معلومات األمن القومى45
  .ذكره التوفوكجي  مصدر سبق  46
  .558ص  2000، دار البشير، عمان، األردن،2قضية القدس ومستقبلها، ط :أبو جابر، إبراهيم وآخرون47
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حزما وبيت حنينا، وشـعفاط   أقيمت على أراضي :النفي يعقوب -بسكات عومر -بسكات زئيف -
وإسـكان  ، القرى السابقة وعزلها طويقوهدفها ت، في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، وعناتا

  .وحدة سكنية 18557مستوطن وبناء  100,000
بنـاء   وتـم . أقيمت على أراضي صور باهر وبيت جاال وبيت صفافا :جيلو -تلبيوت الشرقية -

   .وحدة سكنية 11697
  

  :الطوق الثاني

بنـاء السـور   وهدف هذه المخططات . القدس الكبرى ولكنه ضمن مجال ،هو خارج حدود البلدية
وتشمل مسـتعمرات  . الجنوبية في منطقة غوش عتصيون ويرتبط مع المنطقة، الثاني حول المدينة
إفـرات،  وبيـت عـين،   وليعازر، وانفي دانيال، وألونشيفوت، وروش تسوريم، وكفار عتصيون، 

 10بناء حيث يهدف المشروع إلى  )مدينة الحدائق(م يعيرغانة الجديدبيتار، باإلضافة إلى المدينة و
  .مستوطن ألف 100آالف وحدة وإسكان 

  
 سـتراتيجية اومـن  ، جزءاً ال يتجزأ من الخطوط االستيطانية اإلسـرائيلية  تعتبر الطرق االلتفافية

 ير أراضٍموتد  والحصار لألرض الفلسطينية مع ما تجره من مصادرات لمساحات شاسعة السيطرة
المنـاطق   عن لطرق هو فصل حركة اإلسرائيليينإسرائيل أن هدف هذه اوتزعم . زراعية وغيرها

والخريطـة   .)48(الفلسطينية بهدف تسهيل تحركات المستوطنين وحمايتهم من الهجمات، الفلسطينية
  .توضح هذه الشبكة من الطرق اإلسرائيلية حول مدينة القدس )  2(رقم 

  
  
  
  
  
  

                                                           
ص .1997د مصير القدس، معهد األبحاث التطبيقية، القدس، فلسطينيتغير معالم القدس واإلجراءات اإلسرائيلية لتحد: حوش، ليوناردو48

134 . 
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 الشوارع االستيطانية حول القدس :)2(خريطة 

      
    

   2012-10- 23تاريخ اإلنزال  alquseya.ahladalil.com/t3371-topic :المصدر

  
مت آالف الوحـدات  اأقو -العربية بالمستوطنات من جميع الجهات القدس إسرائيل صرتابعد أن ح

،  بدأت مرحلة أخرى من عمليـة التهويـد   -من مساحة القدس% 35 درتاص، والسكنية اليهودية
وذلك بإعالن مخطط جديد لمركـز المدينـة مـن أجـل      ،يوضرب العصب االقتصادي الفلسطين

البنيـة التحتيـة    ارةوز وتنفـذ . تقييدالنشاط التجاري بطمس التجارة والصناعة في المدينة العربية
مشروع أطلق عليه بوابة حول القدس الهادف إلى  مشاريع استيطانية داخل األحياء الفلسطينية ضمن

تحاط بالمسـتوطنات  لى مجموعة من الجزر المعزولة المقسمة، إ عزل األحياء الفلسطينية وتحويلها
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جبـل الزيتـون وغيرهـا مـن المشـاريع      وجبـل المكبـر،   والعمود،  سأر :من جميع الجهات
  . )49(االستيطانية

  
حيث يبلغ طول الجدار في القدس ، حول مدينة القدس الجدار العازل وفي هذا الجانب اليمكن تجاهل

تشـكّل مسـاحة   عزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، و كم، وهو يعمل على167نحو 
القدس ما  في منطقة لفصل العنصري في نهاية المشروع اإلسرائيلياألراضي التي سيعزلها جدار ا

، )3( وهذا ما تبينه الخريطـة رقـم    من محافظة القدس% 43أي نحو ، دونماً 151,974مساحته 
من سـكّان  % 56ألف فلسطيني أي نحو  231فإن  ،تأثيرات الجدارير التي تبحث في وبحسب التقا

  .)50(القدس سيتأثّرون سلباً بإقامة الجدار
  

  2006خريطة  –جدار الفصل في الضفة الغربية  :)3(خريطة 

             

  )باسا(الجمعية األكاديمية الفلسطينية لدراسة العالقات الدولية :المصدر

                                                           
  . 12، ص2007، افي والديموغرافي وأخطاره في قضية القدساالستيطان الجغر: التوفكجي خليل، 49
، 2010، بيروت، لبنان، 1ستشارات، طالجدار العازل في الضفة الغربية، مركز الزيتونة للدراسات واال: إبحيصي، حسن، وعايد، خالد، 50

 . 77-75ص 
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منذ  "التكتل"الليكود برنامج   ننجد حقيقة مرة وهي أ سياسة حزب الليكود لى الوراء فيوبالعودة إ
وعند  .لعاصمة األبدية لدولة اسرائيلوأنها ا ،د وباستمرار عدم التخلي عن القدسيؤك 1992 -1977

حيـث إقامـة    ،التي مارسها حزب العمـل فـي السـابق   تسلمه الحكم أخذ يمارس سياسة التهويد 
، وطمـس  ير الوضع الديمغرافي فيهـا يوذلك لتغ، لية بجانب المدينة المقدسةالمستوطنات اإلسرائي
تعمل على تغيير أنظمتها وقوانينها في  المتعاقبة الليكود اتكما أخذت حكوم .الطابع العربي للمدينة

. مختلف الميادين وأسماء الشوراع واألحياء وغير ذلك من األمور التي تعمل على تهويد المدينـة 
لى ضـواحيها التـي توسـعها    وع، تمارس وبمفردها سيطرة على كامل المدينة المقدسةفإسرائيل 
  . )51(لى البلدات والقرى المحيطة بهاإ باإلضافة ،باستمرار

  
تمـس هـذه المعاهـدة     لم، م1979 -1978عندما عقدت معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل عام 

ن مسـتقبل  إ" :اء اإلسـرائيلي بقولـه  وهذا ما صرح به مناحيم بيغن رئيس الوزر .موضوع القدس
يجب أن تبقى إلى األبد  ،س بناء على أسباب دينية وتاريخيةويرى أن القد ،القدس غيرقابل للتفاوض

  . )52(" مة الدولة ونقطة ارتكازها الدينيوعاص ،عة للسيادة اإلسرائيليةخاض
  

جلسـة   أكد ذلك أمـام  وقد، فبيغن يرفض التنازل عن القدس ولم تطرح في مفاوضات كامب ديفيد
أن يرفـع   لقد عرض علينا في أحد األيام في مؤتمر كامب ديفيد، :م حين ذكر1978الكنيست عام 

 وفي اليوم األخير من المؤتمر عرضت علي مسـودة  علم عربي فوق جبل الهيكل فرفضنا وأبينا،
بلغنـا  وأ ،صري أنورالسادات بخصوص وضع القـدس لى الرئيس المإرسالة كانت سترسل إلي و

، فأننا لن نوقع أية اتفاقات ،ة إذا بقيت سارية المفعول وأرسلتالمندوبين األمريكيين بأن هذه الرسال
 .م هي أرض محتلة1967قد جاء في هذه الرسالة أن القدس عام و ولذلك فإن هذه الرسالة ألغيت،

ة أصدرت قانوناً في بأن الحكومة اإلسرائيلي :رسالة أخرى وكان جوابي عليها هو وقد أرسلت إلينا
وعاصـمة   ،غيرقابلـة للتجزئـة   م تحدد بموجبه أن القدس هي مدينة واحـدة، 1967شهر تموز 

  .)53("إسرائيل
                                                           

، ص 2002، 1عمان ، ط–للطباعة والنشر والتوزيع سرائيلية، دار الفكر حزب الليكود ودوره في السياسة اإل: نرمين يوسف غوانمة 51
276-279 . 

 .نرمين، مرجع سبق ذكره وص  52
 .نرمين، نفسه  53
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أن القدس  ":م1978) سبتمبر(أيلول  25كنيست في تفاقات كامب ديفيد أبلغ بيغن الوبعد التوصل ال 
  ."بدين بد اآلوإلى أ أة على مدى األجيال،غير مجز عاصمة إسرائيل إلى األبد،

  
هذه اللحظـة هـي أسـعد     نإ":بقولهأعلن م 1979وأثناء التوقيع على اتفاقية السالم مع مصرعام 

أما أسعد ثاني لحظة في حياتي فهي عندما عانق الجنود اإلسرائيليون جدار حـائط   ،لحظات حياتي
ت الحكومة ذد أخهذا وق. )54(" عام من االحتالل 1800بعدواسترجعوا القدس  ى لمسجد داود،المبك

رافضة بذلك  ،، وبناء المزيد من المستعمراتاإلسرائيلية بقيادة الليكود تعمل على التوسع في المدينة
وإزاء هذا التوسع في المدينـة   .جميع القرارات الدولية إلدانة إجراءاتها غير المشروعة في المدينة

أساسياً إلعالن القدس الموحدة عاصمة قانوناً ، م7/1980/ 30سن الكنيست اإلسرائيلي في  المقدسة،
  : والذي جاء فيه ، إلسرائيل

  .عاصمة إسرائيل  القدس الموحدة   -1
إلى حرية وصول  يء، أو أي شي يستبقى األماكن المقدسة محفوظة من إلحاق أي ضرربهاس  -2

  .أبناء الديانات السماوية إلى أماكنهم المقدسة
عـن طريـق رصـد    ، طوير وإنعاش القدس ورفاه سكانهاتحرص الحكومة اإلسرائيلية على ت -3

  ). منحة العاصمة( والسيما تقديم منحة سنوية خاصة لبلدبة القدس تسمى، الطاقات الخاصة
لتطويرهـا فـي المجـاالت    ، الدولـة بتعلق ت التينشاطات التمنح القدس أفضلية خاصة بشأن  -4

  .االقتصادية وغيرها من المجاالت 
أن القـانون   عتبـر ا ،م1980) أغسطس(آب  20في  478رقم مجلس األمن وقد صدر قرار ل هذا

ومعتبراً كل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تهدف إلى تغييـر  ، األساسي هذا هو انتهاك للقانون الدولي
وأعلنت ضم القدس الشرقية علـى  ، قد تجاهلت إسرائيل القرارو .صفة وضع القدس باطلة والغية

 وأخذت تسعى إلى تكثيف األسـتيطان،  ،عاصمة الموحدة واألبدية إلسرائيلاعتبار أنها جزء من ال
كما أخذت تعمل على وضع خطة لتطوير القـدس   .ومصادرة األراضي من المواطنين الفلسطينيين

هدف مضاعفة تهذه الخطة التي تس م1984) مايو(أيار  28، وقد وضع الليكود في 2010حتى عام 
وفي .سنة 25ألف نسمة خالل  750أو  700ألف نسمة إلى  330منعدد اليهود في القدس الكبرى 

                                                           

  .نرمين، نفسه  54



 

45 
 

طـار  ستيطان في إتصاعدت وتيرة اال) 1990 -1984( )المعراخ –الليكود ( ومة التحالفعهد حك
  ). بيت لحموبيت جاال، و، ربيت ساحوو، البيرةو، رام اهللاو، القدس( خطة القدس الكبرى التي تضم

  
والذي عقد في القدس عـام   -ؤتمر التضامن اليهودي مع إسرائيلق شامير أكد أمام ماسحإكما أن 
 .سوية يتم التوصـل إليهـا  بأن القدس ستبقى موحدة وتحت السيادة اإلسرائيلية في أية ت -م 1989
 ،تام تصاعدت موجة هجرة اليهـود السـوفي  1992 -1990نفرد تكتل الليكود في الحكم اوعندما 

مما دفعه إلى  ،س قبل الشروع في أية عملية سلميةاقع في القدوأخذ الليكود يفرض سياسة األمر الو
  .استثمار تدفق أعداد كبيرة من اليهود في االستيطان في منطقة القدس

  
والتي اسـتهدفت تعزيـز    ،من أبرز خطط االستيطان) الشاملةة االستيطانية الخمسية خطال(وتعتبر 

التي أعدها أرائيـل   طة بوابات القدس،وضع القدس بوضعها عاصمة أبدية إلسرائيل إلى جانب خ
 )26(والتي تهدف إلى إنشاء ، شارون وزير البناء واإلسكان بالتعاون مع جمعية عطيرت كوهانية

وبهذا  .رىوكان شارون قد أعلن أن هدفه توطين مليون يهودي في القدس الكب .حياً استيطانيا جديداً
دس من خالل بناء المزيد من المستوطنات وإبراز ستمر في السيطرة على القايتضح بأن الليكود قد 

متعللين باألسباب العقائدية والدينية من أجل استكمال تهويد المدينـة   .الخطط االستيطانية في القدس
  .)55(المقدسة

  
ستبعاد ام، أصرت إسرائيل على 1991تشرين األول  30م في انعقد مؤتمر مدريد للسال ماوعند
 مما أتاح إلتمام التسوية ،العملي للمؤتمروالمحادثات العربية اإلسرائيليةلمتحدة من اإلطار األمم ا

مما كان ). موازين القوى القائمة ، ولكن وفقليس على أساس من القانون الدولي والشرعية الدولية(
بما في ذلك  -  كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني(له انعكاس مباشر على قضية القدس إذ أصبح 

وهكذا فإن مؤتمر ). أو مؤجلة بعد إعطاء األولوية لموضوع الحكم الذاتي ،رتبة دنيافي م - القدس 
  . تمر بالجمود السياسيمؤفلهذا اتسم ال، قد تجاهل موضوع القدس مدريد 

ة لالحتالل سن 25مرور باحتفلت إسرائيل -يلية وفي عشية االنتخابات اإلسرائ -م 1992وفي عام 
، كـان يـرى أن   "ن القدس هي ليست موضوع مساومةأب" اميرفذكر ش .م وضم القدس1967عام 
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خـتالف  انيين، وأنها تستوعب الجميع علـى  والوئام لليهود المتدينين والعلماالقدس  أرض السالم 
ن إ":م المهاجرين اليهود الروس قـائالً فقد ذكر في تصريح له أما، واالتجاهات السياسية، الطوائف

دينيـة أو  : سالم التي تستوعب السكان اليهود من جميع الطوائف ال ةعاصمتنا األبدية ستكون ميدن
  . )56("علمانية

  

  : البرامج الرسمية اإلسرائيلية تجاه مدينة القدس وسكانها 6.2
  

تدعي وجهة النظر اإلسرائيلية الرسمية أن القانون الدولي يدعم موقف إسرائيل من مسألة السـيادة  
تدعم إسرائيل هذا الموقف وية فإن سيادتها عليها مفرغة منها، على القدس الشرقية، أما القدس الغرب

   -:يمكن تلخيصها على النحو التاليالتبريرات التي بعدد من 
م عن طريق عمل عدائي، مسـتخدماً القـوة   1948ن األردن كان قد احتل القدس الشرقية عام إ .1

 .الدوليالعسكرية، لذلك فليس هناك حقوق سيادية عليها لألردن حسب القانون 

لم يعتبر حـدوداً   -والذي قسم المدينة إلى قسمين -م 1949إن خط الهدنة الذي اتفق عليه عام  .2
نهائية، وأن اتفاقية الهدنة تنص بشكل واضح على االتفاق بين إسرائيل واألردن ال يمس حقوق 

 .وال يؤثر على ادعاءاتهما بالنسبة للسيادة على المدينة، الطرفين

ـ  1950قية ومعها الضفة الغربية للملكة األردنية عام القدس الشر إن ضم .3  ام كان إجـراء مناقض
 .ولذلك فإن الضم لم يكن شرعياً، للقوانين الدولية

ممـا يمـنح   إسـرائيل،  م عندما أعلن الحرب على 1948إن األردن قد خرق اتفاق الهدنة عام  .4
 .إسرائيل الحق في إلغاء االتفاقية وهذا ما قامت به بالفعل

ولذلك فهو قانوني ويمنحهـا   م كان نتيجة إجراء دفاعي، 1967الل إسرائيل للقدس عام إن احت .5
 .حق السيادة على هذا الجزء

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك وجهة نظر قانونية أخرى ترى أن لألردن وإسرائيل حقوقاً سيادية  .6
 .)57( ى المدينةولكن إسرائيل أحق من األردن في االحتفاظ بالسيادة عل، في القدس الشرقية
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  :)58(سرائيلي الرسمي يتمثل حسب اطالعنا على الموضوع في النقاط التاليةإن البرنامج اإل
إبقاء القدس مدينة تحت السيادة اإلسرائيلية و تغيير طابعها الديموغرافي، ومنع تقسـيمها مـرة    .1

ين والعالم العربي وتحويلها إلى مدينة ثانوية بالنسبة للفلسطيني، أخرى وانتزاعها خارج الصراع
 .وخلق تعايش سكاني داخل المدينة، واألمم المتحدة

ويتضمن ذلك عـدم االعتـراف   اً، وطني اًالقول بأن الصراع داخل المدينة عرقي وليس صراع .2
 .اإلسرائيلي بأية حقوق وطنية للفلسطينيين في القدس

 .القدس عن السيادة اإلسرائيلية المنفردة يتعويض فلسطيني .3

 .للفلسطينيين حق المشاركة في المجلس البلدي اليهودي لمدينة القدس: وى البلديعلى المست .4

القدس مغلقة سياسياً ومفتوحة : " ةدرئيس االسرائيلي بيرس في مرات عقال ال: األماكن المقدسة .5
ـ    ."دينياً رب، ومن هذا التصريح لبيرس يرى أن تشكل لجنة من الفاتيكـان، والسـعودية، والمغ

قد طرح في أواخر األربعينيات بأنـه يمكـن    "أبا إيبان" وكان. ن، والفلسطينيينومصر، واألرد
إنشاء منطقة دولية في نطاق اإلشراف على األماكن المقدسة دون التدخل في الحيـاة السياسـية   

  .)59(واالجتماعية
  

 تعتمـد سـرائيل  ، فإخرومع هذا الحديث جميعه، أن البرامج اإلسرائيلية على أرض الواقع شيء آ
يجازها إلى مجموعة من العناصر التي يمكن عبناء  ،الهيكل الديمغرافي للقدسعادة تشكيل إة سياس

  :  )60(تيعلى النحو اآل
، منظومة محكمة من خالل ، غلبية سكانية يهودية في القدس بقسميها الغربي والشرقيأتحقيق  -1

ياء استيطانية كثيفة ضـمن  حأنشاء إ، وراضي الذي ضمته بلدية القدسمستغلة بذلك احتياط األ
  . 1:3يهودي عالية ال تقل عن  تقضي بتحقيق نسبة تفوق نسبة سكانسياسة عامة 

، وذلك بالتركيز على انتشار نظـام اسـتيطاني  ، حياء العربية في القدسمحاصرة وتطويق األ -2
صـل  فو، مما يعني السيطرة االستراتيجية عليها من جهـة ، حاطة بالمدينة وتطويقهابهدف اإل

  .من جهة أخرى التجمع السكاني العربي في القدس عن محيطه الواسع في الضفة الغربية 
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، ومنـع البنـاء   جراءات استصدار رخص البنـاء إ، وذلك بتعقيد تحجيم النمو السكاني العربي -3
ـ أو تعطيل أ، عن طريق المصادرة صال في مساحات واسعة ضمن حدود البلديةأالعربي  داد ع

الضطرار لعداد المتزايدة من السكان العرب ة دفع األوذلك بغيتسمح بالبناء، مخططات هيكلية 
  .للبحث عن مساكن خارج حدود المدينة 

وتواصـلت تحـت    ،حتالل مباشرةوالتي ابتدأت بعد اال، السيطرة المنهجية على البلدة القديمة -4
ضـعاف مسـاحته   أعدة خذ عبر السنين بالتوسع الى أ، والذي عادة بناء الحي اليهوديإادعاء 

  .ثم توسع هذا االدعاء فيما بعد تحت شعار تأمين الطرق نحو حائط المبكىلية، صاأل
  
الذي يستهدف تحقيق  ،ر االستيطانيتكمن في الواقع في العنص ،ساسية لهذه السياسةن المحصلة األإ
يكون لها كذلك القدرة و، يطرة الفعلية على المدينة واقعياغلبية سكانية يهودية مطلقة يكون لها السأ

ذا إو.لى التفاوض حـول مسـتقبلها  إم على المدينة في حالة االضطرار على التأثير السياسي الحاس
جراء استفتاء لتقريـر المصـير لسـكان    إلمتوقعة لهذه المفاوضات تكمن في حدى النتائج اإكانت 
  .مر ن تحسم هذا األأغلبية اليهودية المطلقة ن من شأن األإ، فالمدينة

  
سـرائيلية  سـلطات اإل فقد قامـت ال  -التي تحكم هذه السياسة  -جل تنفيذ البرامج االستيطانية وأل

  : )61( جراءات، وشملت هذه اإلساسية التي مهدت لهذه العمليةجراءات األبمجموعة من اإل
عـادة توحيـد   إ"طلق عليه أسرائيل ضمن ما قي من المدينة بشكل اعتباطي إلضم القسم الشر -1

ائيلية علـى  سر، وبالتالي توسيع الحدود اإلوالتي عنت توسيع القسم الغربي من المدينة" نةالمدي
كمـا  ، شملت القدس الشرقية ذاتهـا ، راضي الضفة الغربية المحتلةأحساب مساحة معينة من 
 .ضافية كبيرة من المناطق المحيطة بهـا إقسام ألى إضافة إ، 1967كانت عليه حدودها عام 

جـزاء  ناطق، وخضعت نتيجة لذلك كافة األسرائيلي على هذه المض القانون اإلوبالتالي تم فر
  .لى سلطة البلدية اليهودية في القسم الغربي إالتي تم ضمها 

قل أرض مع كبر مساحة ممكنة من األأساسا ضم أالبلدية الجديدة والتي استهدفت  تعيين الحدود -2
باطية خالية فقد تم رسم حدود بلدية اعت، فوكمحصلة لهذا الهد، عدد ممكن من السكان العرب

باستثناء الهدف السياسـي المتمثـل بالتهويـد والسـيطرة     ، داريإو أمن أي مفهوم تنظيمي 
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تاح أو .ونتيجة لعدم شمول المناطق التي يقطن بها ضمن خط الحدود االعتباطي، االستراتيجية
القرى العربيـة المجـاورة    راضيأمن  تف من الدونماالضافة عشرات اآلإ هذا الخط كذلك،

ـ أ، والتي سلخت عن هذه القرى وللقدس جراء تمهيـدي  إصبحت ضمن الحدود البلدية للقدس ك
  .لى مستوطنات يهودية إ، بالمصادرة وتحويلها لالستيالء عليها

سعة اوقد شكل ذلك بداية لعملية و انه،قصى وتشريد سكم حي المغاربة المجاور للمسجد األهد -3
عمار إ" وتم تأسيس شركة خاصة سميت بشركة ."عمار الحي اليهوديإعادة إ"اسم طلق عليها أ

لى إي جنوب البلدة القديمة وتحويلها خذت على عاتقها تفريغ منطقة واسعة فأ، "الحي اليهودي
  .منطقة استيطانية يهودية موسعة 

تها حتى ، وصل مجموع مساحضي وعلى نحو تدريجيراوامر مصادرة األأصدار سلسلة من إ -4
  .لف دونم أ 50ن ما يزيد عن اآل

مـر الـذي   ، األعداد مجموعة من المخططات الهيكلية التي خصصت للمنـاطق المصـادرة  إ -5
  .استهدف تسهيل وتسريع المخطط االستيطاني 

وكـذلك   ، ماكن التجمعات السكنية العربيةأعداد المخططات الهيكلية الخاصة بأعاقة إتجميد و -6
 .ات للبناء العربي في المدينـة اضاف ةعاقة ومنع أيإ، بغية لم يتم مصادرتها راضي التيفي األ

ضمن  نة،عادة تشكيل المديإساسية من مخطط أجزاء أتنفيذ  منن مكّ، نتيجة لهذه االجراءاتو
 .سرائيلية التوجهات االستيطانية اإل

  
ن مدينة ،  فإسرائيليالية إنة القدس من وجهة نظرية وعملواقع الجغرافي الرسمي لمديوفيما يتعلق با

الرئيسـة   الخطـة هـذه   ."سمتروبوليتـان القـد  " وأ القدس الكبرىالقدس سوف تشكل ما يسمى 
الداخلية ووزارة  باالشتراك بين وزارة 1993جرى إعدادها في شباط  2010للمتروبوليتان القدس 

 2كم 840تبلغ مساحتها  يوهي تشمل أراض ،إسرائيل البناء واإلسكان وبلدية القدس ودائرة أراضي
  .من مساحة الضفة الغربية% 10يعادل  أو ما
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 اإلسرائيليون بـأن توسـيع حـدود البلديـة نـاتج عـن سـبب عنصـري         وألول مرة يعترف
  : )63(أهم أهدافها حيث كان من.  )62(إثنوجيوغرافيو
  .والسكان الحفاظ على طريق حرة للسكان والمستخدمين والتجارة -1
  .مدينة عالميةألسباب دينية وقومية وثقافية، وإسرائيل لدولة عاصمةالقدس عزيز مكانة ت -2
وتقليص ، ن جيوب سكانية متداخلة بقدر اإلمكانيومنع تكو، للسكان اليهود خلق تواصل واضح -3

  .واالحتكاك مع العرب التقارب
صل مع غوش عتصيون وبيتاربالقدسمن خالل إيجاد تواو جبعات زئيفو وصل معاليه أدوميم -4

  ). 4(كما يتضح في الخريطة رقم .السكان اليهود في لواء القدس
 

  سرائيليالقدس الكبرى حسب المخطط اإل :)4( خريطة رقم
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  :وسكانها البرنامج الفلسطيني تجاه مدينة القدس 7.2
  

من خالل الطرح الفلسـطيني لموضـوع   ، نلمسه برامج الفلسطينية في مدينة القدسموضوع ال ان
طيني تأجيل البحث في قضـية  قبل الجانب الفلس فقد  ،سرائيليالقدس في المفاوضات مع الجانب اإل

لسلطة الفلسـطينية  ن الموقف الرسمي والمعلن لقادة اأ غير، لى المفاوضات النهائيةإ الشرقيةالقدس 
ن القدس هـي  أ، ولى اتفاق بشأن القدس ومستقبلهاإن ال حل للصراع دون التوصل أمبدأ  يقوم على

، وفقـاً  عاصمة الدولة الفلسطينية التي يتطلع الشعب الفلسطيني ويعمل القامتها في وطنه فلسـطين 
  : )64(ويتخلص الموقف الفلسطيني فيما يلي .1988عالن االستقالل الصادرة عام إلوثيقة 

  .م هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة 1967شرقية بحدودها التي كانت عام القدس ال -1
انب واحد تعتبر باطلة وال تسـتند  سرائيلية التي اتخذت من ججراءات والقوانين اإلن جميع اإلإ -2

  .لى أي أساس شرعي وقانوني دوليإ
مخـالف للقـوانين    جـراء إتوطنين في القدس الشرقية هو ن جميع المستوطنات ووجود المسإ -3

  .الدولية
  .ن الحقوق الفلسطينية في القدس الغربية سيتم التفاوض عليها في المفاوضات النهائية إ -4
  

قره المجلـس الـوطني   ألسطيني في تقريرلجنة القدس الذي وقد تم التعبير عن الموقف الرسمي الف
يث تضـمنت التوصـية   ح) 25/5/1996 -22غزة من  (ن يعشرالفلسطيني في دورته الحادية وال

  .األولى في التقرير
  
م هـو قـرار غيـر    1967سرائيل بضم من جانب واحد في عام إن قيام أويؤكد المجلس الوطني "

مراً أسرائيلية لجعل الضم اجراءات قامت بها الحكومة اإل ةبأيوال يعترف المجلس الوطني ، شرعي
راضي الفلسطينية رها جزءاً اليتجزأ من األس باعتباويؤكد المجلس تمسكه التام بعروبة القد .واقعاً

                                                           
. 2009االردن  -م، مطبعة السفير 2009 -1979القدس في مفاوضات السالم ثالثون عاماً من التجاذبات : المجالي، عبد الحميد مسلم 64

  . 208 – 206ص
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ى القدس كما ينطبقان علـى جميـع   ينطبقان عل 338و 242ن قراري أ، وم1967التي احتلت عام 
  .)65("م1967راضي العربية المحتلة عام األ
  

من الجانب الفلسطيني غير الرسمي والرسـمي لتسـوية قضـية    وبرامج وقد طرحت عدة مشاريع 
ن ما يتحدث عنه الجانب الفلسـطيني هـو مدينـة    أفيصل الحسيني المرحوم  فقد نقل عن، القدس
  .والقسم الشرقي عاصمة فلسطين ، سرائيل، بحيث يكون القسم الغربي عاصمة إلمفتوحة

  
التي صاغها " بيلن –ابو مازن " رة ما سمي بخطةالفت أهم ما طرح لحل مشكلة القدس في تلك منو
كبيرا  اًيهود باراك الذي كان مساعدألن وزيرالعدل في حكومة ويوسي بي )بو مازنأ(مود عباس مح

م 1995ول عام في الحادي والثالثين من تشرين األق رابين اسحإسرائيلي وقتئذ لرئيس الوزراء اإل
  .)66("م 1995و 1993شهراً بين عامي  18بعد محادثات جرت على مدى 

  
 المنـاطق  وعاصمتها فيم 1999يار عام أولة فلسطينية بحلول الخامس من لى قيام دإوتدعوالخطة 
ها فـي  عاصـمت وسـرائيل  إلوقت نفسه بدولة  لة الجديدة فياوستعترف الدو .القدس الفلسطينية من

إال أن هذه الخطة ذهبـت   ،ى القدس مدينة مفتوحة وغير مقسمةوستبق، المناطق اليهودية من القدس
  . إلسرائيليدراج الرياح من التعنت اأ
  
يدور حول دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، و يفهم لرسمي الفلسطيني ن البرنامج اإ

 .من ذلك بأن القدس الشرقية يجب أن تكون مفصولة عن القدس الغربية وليست موحدة

    
دور الشعبي واألهلي هـو  ن ال، بل إال يقتصر الدور الفلسطيني في القدس على الدور الرسمي فقط 

ية ومنظمة التحرير الفلسـطينية،  ور الرسمي المتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينبكثير من الد كبرأ
سـرائيلي كـونهم   ذلك ألن مؤسسات المجتمع المدني أقدر على الحركة والتعامل مع الجانـب اإل و

المؤسسـات  ن نرى أ  -حصائية بسيطةوبإ -وعليه  .يعيشون في القدس و يحملون الهوية الزرقاء

                                                           

  .208 -206، ص ذكره مصدرسبق ،المجالي65
  . 207، ص المجالي، مصدرسبق ذكره 66
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نواد  وجمعيـات   )5( نواد رياضية و) 6(جمعية خيرية  180: تشملدس وأكنافها الشعبية داخل الق
تعمل كلها من أجل الحفـاظ علـى    اًطالب 20,363مدرسة أهلية عربية وعدد طالبها ) 34(ثقافية و

  . )67(هوية القدس وطابعها العربي اإلسالمي
  

األمر الذي  وتكثيفه في القدس،إن أهم دورتقوم به هذه المؤسسات هو تعزيزالوجود العربي البشري 
ويشـكل   .الهجرة الكنعانية إلى فلسـطين متداد التاريخي لهذا الوجود منذ يؤكد الوجود العربي واال

 االحـتالل اإلسـرائيلي  وجود هذه الجمعيات العربية ونشاطاتها المختلفة تحديا صارخاً لمحاوالت 
  .الحقوق التاريخية العربيةوتأكيداً على تثبيت ، القدس علىاليهودية فرض الهيمنة 

  
مما يعمل على زيادة  إن الوجود الفيزيائي للجمعيات يتبعه وجود بشري للعاملين في هذه الجمعيات،

مما يحد من تهجير السكان من ، ، ومساعدة المعوزينبتأمين العمل لعدد من المواطنين، عدد العرب
  . االسرائيليةالقدس الذي تسعى إليه السلطات 

  
قـراراً بخـروج    1993ولذا فرض ضمن قرارات أوسـلو ، أهمية هذا الوجود سرائيلإت فلقد عر

وقد تم تنفيذ ذلـك، فخرجـت   ، المؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من القدس
كما اتخذ قـراراً   .وغيرها من المؤسسات من القدس، والشؤون االجتماعية، وزارة التربية والتعليم

بإغالق بيت الشرق وغرفة تجارة وصناعة القدس وسبع مؤسسات فلسـطينية   11/8/2001بتاريخ 
 هلهـا و أألن القـدس  ؛ ، ولكن محاوالته باءت بالفشلفي المدينة يأخرى بهدف إلغاء الوجود العرب

  .)68(هذه المؤسسات الهامة لومازالوا يطالبون بإعادة النشاط رفضوا هذا اإلجراء، 
  

بتنفيذ مخططات متواصلة إلكمال دمج العرب المقدسـيين فـي    اإلسرائيلي االحتالل سلطاتتقوم 
غسل أدمغة الطالب العرب في المدراس التي تشرف  :، وذلك بعدة وسائل أهمهاالمجتمع الصهيوني

                                                           

، 2002االردن،  –القدس بين الحق العربي والوهم الصهيوني، منشورات جامعة فيالدلفيا ، مطابع الخط عمان : عليان، حسن محمد67
  . 91 -89ص

  .حسن عليان ، مرجع سبق ذكره وص 68
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ونقابـات  ، التأمين الصـحي سرائيلية ومن خالل ة القدس اإلعليها وزارة المعارف الصهيونية وبلدي
  .وأخطرها الحصول على الجنسية اإلسرائيلية ، لمهرجانات المشتركةواللقاءات وا العمال،

  
وذلك بإقامة مشاريع ، فإنها تتصدى لهذا الدمج إعالمياً وبالرغم من ضعف اإلمكانات المادية العربية

، اعتمدت لهـا البـرامج   وإقامة مدراس أهلية وطنية ،ماعية متواضعةوتقديم مساعدات اجت ،صحية
  .للحفاظ على طابعها العربي، ثقافية ورياضية واجتماعية للدفاع عن هوية القدسوجمعيات  ،الوطنية

  
نظـراً  ، اقتصادية سيئة بفعل الحصار المتواصل والمنافسة الصهيونية اًأوضاع تعاني مدينة القدسو

مشاريع اقتصادية تؤمن  قامةإ لىإ. باإلسرائيلي بشكل مباشر الرتباط االقتصاد الفلسطيني في القدس
ويجب على المؤسسات الشعبية إعـداد الدراسـات العلميـة     .مل واإلقامة للمقدسيين في القدسعال

يتم إعـادة  حتى ، سواء أكانت ربحية أم غيرربحية الالزمة لتسهيل إقامة هذه المشاريع وتشجيعها،
  . الصناعية وغيرهاع اإلنتاجية والسياحية والمشاري: ومنها، اقتصاداً يدعم الوجود البشري بناء
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السياسة الديموغرافية اإلسرائيلية في القدس
  

  :  تمهيد 1.3

يستشرف أهدافاً غير تلك ، الناظر إلى السياسة الديمغرافية االستيطانية اإلسرائيلية في القدس الشرقية
عنها قاطبة؛ ألن ذلك ضمن السياسات العسكرية  والتي ال تعلن، األهداف التي بحوزة إسرائيل

تهويد المناطق التي تقام عليها المستوطنات من خالل هدف أيديولوجي  برزهافمن أ. )69( اإلسرائيلية
، وخاصة مدينة القدس التي دتيطان في كل مكان من أرض الميعايتمثل في حق اليهود في االس

برز هذا الهدف بوضوح خالل حكم الليكود، فمن خالل وقد  .يعتبرها اليهود العاصمة األبدية لهم
المستوطنات التي أقامتها إسرائيل حول مدينة القدس بعد ضمها إليها، تسعى إسرائيل إلى إقامة 

حسب  من مساحة الضفة الغربية% 10أو مايعادل  2كم 840القدس الكبرى والتي ستصل مساحتها 
  . )70(الخطة

  
ستراتيجية كالمرتفعات قامتها على مناطق ارياً، نظراً إلنياً وعسكتحقق المستوطنات هدفاً أم كما

  .وبذلك تسيطر على مراكز النشاط والحركة ومحاور الدخول إلى القدس وسفوح الجبال، 

                                                           

  .80ص 1980 ، تشرين الثاني،11مجلة قضايا عربية، السنة السابعة، العدد " رائيليةاالستيطان والسياسة اإلس: ربيع، حامد عبد اهللا  69
  .15 -14ص 1987دار القدس للنشر والتوزيع، طبعة أولى، عمان، أيلول،" االستيطان الصهيوني والمقامة الفلسطينية: ناجي، طالل 70
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وخلق وجود إسرائيلي ، حصارها للتجمعات العربية في القدس: ومن األهداف األمنية للمستوطنات 
صق لها؛ لمراقبتها بحيث إنه في حالة وجود أي تحرك لمقاومة قريب من المناطق العربية بل ومال

  ).71( االحتالل تكون المستوطنات جاهزة وسريعة للرد

  
خلق واقع جديد على  - والذي يعتبر أهم هدف تسعى إسرائيل إلى تحقيقه  -الهدف السياسي أما 

لسطينيين، وبالتالي تالي تعذر التوصل إلى أي حل مع الفالاألرض يصعب تغيره بقرار سياسي، وب
 ومن الواضح أيضا أن عملية االستيطان هي.استخدامها كورقة ضغط ومساومة ضد الفلسطينيين

، عن طريق استيعاب المهاجرين الجدد في تلك المستوطنات لالحتالل اإلسرائيليتجسيد عملي 
على حساب  1967وقد تم التركيز على األراضي التي احتلت عام . وخلق مدن جديدة شرقي القدس

 1948 األراضي التي احتلت عام
)72 (.  

  

  :التركيبة الخاصة بسكان القدس 2.3
      

تغيرات حادة في البنية السكانية للعرب الفلسطينيين في القدس  1967حرب حزيران  أحدثت
سرائيلية تجاه السكان وسياسة التهويد التي اتبعتها لطمس المعالم جراءات اإلنتيجة اإل، العربية
باجراءات فورية على منذ األيام األولى لالحتالل باشرت سلطات االحتالل القيام و. بية للمدينةالعر

جالء قسم إو ،هدم حي المغاربة المحاذي للحائط الغربي وتسويته باألرض :منها، طريق التهويد
 عادة ترسيمإثر إحياء عربية كاملة من القدس على أكما قامت بعزل  ،كبير من سكان حي الشرف

  .الحدود للمدينة
  
غلبية يهودية مطلقة أساس تركيز أسرائيلية في القدس العربية بنيت على ن االستراتيجية السكانية اإلإ

وزرع ، خلق حقائق تمنع تقسيمها مجدداً بعد توحيد القسم الشرقي مع الغربيوذلك ل، في المدينة
عة من منطقة القدس طواق للمستوطنات حول المدينة ومحاصرتها ومصادرة مساحات شاسأ

                                                           

، 1، جمعية الملتقى الفكري العربي، ط1977 -1967بية المحتلة المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغر: عبد الهادي، مهدي 71
  .60ص1978. أيار، القدس، فلسطين

72-Racem, - Khameyseh.:  Israel Planning and house demolishing policy in the West Bank (copyright passia,  

    Palestinian, Academic society for the study of International Affairs) East Jerusalem December1989.p.6. 
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كبر مساحة أبهدف ضم  ؛مع تالفي ضم مخيمات الالجئين والقرى العربية المأهولة، وضواحيها
وغرض المخططات الصهيونية في المدينة العربية في المحصلة  . ممكنة بأقل عدد من السكان

لتغيير وضع  ية احتماالت سياسيةأمام ألقطع الطريق  1:3غلبية يهودية مطلقة أي بنسبة أتحقيق 
  .لى االستفتاء السكاني لتقرير مصير المدينةإذا ما توفر احتمال اللجوء إخاصة ، القدس

  
  )3(جدول رقم 

  الزيادة الديمغرافية لليهود عبر سنوات مختلفة

  المجموع  يهودي  مسيحي  مسلم  السنة
1800  4000  2750  2000  9750  

1835  4500  3250  3000  10,750  
1840  4650  3350  5000  13,000  

1850  5350  3650  6000  15,000  
1860  6000  4000  8000  18,000  
1870  6500  4500  11,000  22,000  

1880  8000  6000  17,000  31,000  
1890  9000  8000  25,000  42,000  

1900  10,000  10,000  35,000  55,000  
1910  12,000  13,000  45,000  70,000  
1922  13,505  14,700  34,400  62,600  

  . 43ص  2010المصدر دائرة اإلحصاء المركزية لعام 

  
ول ان في مدينة القدس خالل النصف األعداد السكدول السابق يتضح لنا مدى ارتفاع أمن خالل الج

لى تكثيف االستيطان في إوهذا راجع ، من القرن الماضي و ذلك مقارنة مع المسلمين و المسيحيين
  .القدس من بدايات القرن الماضي

  

 :لمدينة القدس بناء على التوسع الديموغرافي ين الحدود البلديةتعي 3.3

  

جل دراسة اآلراء أسرائيلية لجنة حكومية لترسيم الحدود البلدية للمدينة من شكلت السلطات اإل
  :اتجاهات هي ةوقد برزت ثالث، المطروحة

حدود كبر جزء ممكن من األراضي باعتبار ذلك فرصة لتوسيع أاتجاه توسعي ينادي بضم  )1
  .الدولة اليهودية
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  .اتجاه عرقي ينادي بضم األجزاء الهامة فقط من األراضي وتجنب المناطق المأهولة بالسكان )2
  . اتجاه عسكري هدفه ضم المناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية وذات القيمة االستراتيجية )3
  

قدس الشرقية نحو لى الإضافة باإلتضم ، الف دونم 260وبموجب االتجاه األول شملت المساحة نحو 
بينما حدد االتجاه الثاني مساحة لتجنب . لف نسمةأ 170تجمعاً سكانياً يصل عدد سكانه نحو  22

لى تقليل عدد إلى حل وسط يهدف إوبتأثير االتجاه الثالث تم التوصل . العدد الكبير من السكان
وبهذا . لمزايا االستراتيجيةلى الحد األدنى مع السيطرة على المناطق الفارغة وذات اإالسكان العرب 

ينة ونتيجة لذلك فإن ضواحي كاملة من المد .لف دونمأ 72 لىإاستقرت المساحة التي جرى ضمها 
ما في الشمال فقد امتد خط أ.العيزرية في الشرقوأبو ديس، : وجدت نفسها خارج المدينة مثل

السكنية العربية ومخيمات  القدس لتجنب الضواحي - م فقط عن طريق رام اهللا 50الحدود على بعد 
  :صبحت المناطق الواقعة ضمن خط حدود البلدية كما يليأو، الالجئين على امتداد الطريق

وينتهي شماالً ) يعقوب نفيه(ل المدينة من حدود مستوطنة يمتد هذا القطاع في شما :قطاع المطار •
ثر في أقصى الشمال كأكم ثم يتسع  )2- 1(لمحيط المطار، ويتراوح عرض هذا القطاع ما بين 

 بينما .لعربية المقامة على جانبه الغربيوشريطاً من المساكن ا، رام اهللا -طريق القدس : ويضم 
لى الشرق من الطريق بشكل يستبعد عدداً كبيراً من سكان إيستثني خط الحدود المساكن الواقعة 

بيرنباال، : عدت قرىاستبفي الغرب و.يامخيم قلندوكفر عقب، وضاحية البريد، وبيت حنينا، 
  .بيت اكساوالجديرة، وبيت حنينا القديمة، والجيب، و

شعفاط حتى بيت حنينا  فويمتد من مشار، شمال المدينة يقع هذا القطاع  :يعقوب نفيهقطاع  •
لف مواطن أ 30كثر من أويضم  .كم 5- 4ويتراوح عرضه ما بين ، كم 6ويصل طوله ، الجديدة

القدس بعرض ال يتجاوز  - اكن على امتداد الطريق رام اهللا عربي يقطنون في شريط من المس
فهي  - كم3والتي يزيد عرضها عن  - أما المنطقة المحيطة بهذا الشريط. أقصاه كيلو متر واحد

جنوب النبي ) غات زئيفسب(المنطقة وأقيمت عليها مستوطنة حيث صودرت هذه  ،رض فارغةأ
  .يعقوب

ألنه قلب المدينة  ؛حتالل أي خيار في ضم هذا القطاعلم يكن لسلطات اال :القطاع المركزي •
كم من الشيخ  4ويمتد بطول  ،ومركزها الجنوبي من الناحية االقتصادية والدينية والحضارية
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باب والمصرارة، ووادي الجوز، وويضم الشيخ جراح، ، جراح حتى جنوب الحرم القدسي
  .البلدة القديمةوالساهرة، 

. والثوري المجاورتين للبلدة القديمة ستثناء منطقة سلوانامساحة ب طاعاتالقكبرأ :القطاع الجنوبي •
لمساحة ، كم 7- 4وبطول ، تجمعات عربية محدودة وقليلة العدد ةوال يوجد في القطاع سوى ثالث

) جيلو(مستوطنة : ن هماتاقيمت على هذه األراضي مستوطنأوقد  .دونماً 30جمالية تبلغ إ
 .)73()تالبيوت(ومستوطنة 

 

  قدس حسب    سنوات مختلفةسرائيل لحدود بلدية الالي يوضح التوسعه التي قامت بها إوالجدول الت
  .و مساحة األراضي التي شملتها هذه التوسعه

 )4(جدول رقم

  توسيع حدود بلدية القدس حسب السنوات

  المساحة بالدونم  السنة

1952  33,5  
1963  36  
1964  38,1  
1967  108  
1985  108,5  

1993  126,6  

2010دائرة اإلحصاء المركزية لعام : المصدر             
)74 (  

  

  :1967عشية حرب حزيران  القدس النازحون من مدينة 4.3
  

و أ، عداد النازحين سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة بشكل عامأال توجد معلومات دقيقة عن 
للجنة الوزارية األردنية إلغاثة سوى تقديرات قسم السجل في ا ،من مدينة القدس بشكل خاص

. غاثةإوالتي تقتصر على المسجلين في سجالت اللجنة الوزارية والذين تقدموا بطلب ، النازحين
ساس أكسنة  1961ردني عام حصاء األعدد النازحين عن المدينة استناداً على نتائج اإل ويقدر

حصاء قارنة الرقم المقدر بنتائج اإلوم ،1967حصاء لتقدير العدد في أيلول عام سقاط نتائج اإلإو
                                                           

  2012-11-3تاريخ الزيارة  alquseya.ahladalil.com/t3371-topicموقع الكتروني  73
 1967بعد عام / هو القدس الغربية  1964التوسع حتى عام  .2كم191,4فإن المساحة ستصبح ) E1(في حالة ضم معاليه ادوميم   74

  .فإن التوسع قد تم باتجاه القدس الغربية 1993الغربية ودمج القدس الشرقية مع الغربية أما في عام  التوسع تم على حساب الضفة
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ن عدد السكان الذين نزحوا عن أ) 5(ويبين ذلك في الجدول رقم  .1967يلول عام أسرائيلي في اإل
سرائيلي إثر حرب حزيران وبالتحديد حتى أيلول داري اإلحسب التقسيم اإل -  مدينة القدس العربية

  - ثر الحرب إضافة للذين نزحوا دد باإلالع - ويشمل هذا  .نسمة 23193حوالي  -  1967عام 
 .سواء في فلسطين أو خارجها، سرائيليثناء التعداد اإلأالسكان الذين كانوا متواجدين خارج المدينة 

سرائيلي داري اإلوفي كلتا الحالتين قد فقدوا حق اإلقامة في مدينة القدس الموسعة حسب التقسم اإل
لى إنسمة نزحوا  14704 أن ومن المؤكد من هذا العدد.المدينةسرائيلية في قامة اإلبسبب قوانين اإل

ن أويالحظ  .وهم المسجلون في سجالت اللجنة الوزارية األردنية، األردن من مدينة القدس الموسعة
بطاقات وهؤالء لم يفقدوا ، لى القدس الشرقيةإلى المناطق التي ضمت إمن النازحين انتقلوا  اًجزء

  .لى خارج البالدإقد نزحوا فأما الجزء األكبر . نسمة 3564وعددهم هوياتهم 
  

سرائيلي ضمن التقسيم عدد سكان المدينة المقدر بعدد سكانها وفق التعداد اإلتم مقارنة ما فإذا 
ن الجزء األكبر من النازحين هم أي أ. نسمة 27157ن عدد النازحين عنها أ نجد ،اإلداري األردني

منهم ، نسمة 7316وعن المدينة الجديدة  .نسمة 19841هم حوالي من سكان المدينة القديمة وعدد
وسكان حي الشرف وباب ومن حارة اليهود ، من حي المغاربة الذي هدمته سلطات االحتالل

  .السلسلةالساهرة و
  
 3564(يبلغ  - سرائيلياإلون الفرق في عدد النازحين عن المدينة وفق التقسيم اإلداري األردني إ

لى مدينة القدس بعد إلى المناطق التي ضمت حديثاً إجزءاً من النازحين قد نزحوا  نأهو  -) نسمة
 .والتي لم تكن جزءاً من القدس قبل العدوان ،هم كمقيمين في منطقة القدسؤحصاإوتم ، العدوان

  ). 5(وهذا ما يتضح في الجدول رقم 
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  )5(جدول رقم 

  1967ثر حرب حزيران عام إلشرقية عشية ضمها وعدد النازحين عدد سكان القدس ا

اإلحصاء   المنطقة

األردني تشرين 

  1961ثاني 

اإلحصاء 

اإلسرائيلي 

أيلول 

1967  

عددالسكان 

قدرالم  

  1967 عام

حركة السكان 

عن المدينة في 

  1967أيلول 

عدد النازحين حسب 

وزارة شؤون 

األراضي المحتلة 

1973  

القدس الشرقية حسب 
اإلداري  التقسم

  اإلسرائيلي
75646  65857  89050  )23193(  14704  

سكان المناطق التي 
ضمت الى القدس 

  الشرقية 
15158  21488  17924  +3564  4506  

  1795  629+  5672  5701  4289  الطور 

  244  238+  1357  1613  1163  العيسوية 

  421  395+  3005  3400  2541  شعفاط 

  883  -  -  3609  ...  غرب بيت حنينا

  72  )1242(  2365  1123  2000  مطار قلنديا

صور باهر وأم 
  طوبا

4012  4710  4744  )34(  773  

بيت صفافا، شرفات 
  القسم األردني

1153  1332  1363  )31(  318  

القدس الشرقية حدود 
التقسيم (البلدية
  )األردني

60488  44369  71526  )27157(  10198  

  ...  )19841(  43516  23675  36801  المدينة القديمة 

  ...  )7316(  28010  20694  23687  المدينة الجديدة 

 -تموز  85األوضاع الديمغرافية في مدينة القدس تحت اإلحتالل اإلسرائيلي مجلة صامد اإلقتصادي العدد : صالح الصوباني: المصدر
  .156صفحة  1991أيلول 
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بدأت سلطات االحتالل بتطبيق القوانين التشريعية السابقة بعد  1967حرب حزيران  عقابأفي 
وشرعت في تنفيذ المخططات ، لها لالستيالء على األراضي والمنشآت والعقارات العربيةتعدي

وقد .خالل الميزان الديمغرافي لصالح اليهودإوالعمل على ، االستيطانية في المدينة وضواحيها
حياء ذات كثافة عربية أمنها ثمانية  ،حياً 36تضم  أي ثماني ضواحٍ) وحدات(لى إقسمت المدينة 

وقد اتبعت سياسة سكانية واستيطانية في المنطقة العربية من القدس تقوم .حياً يهودياً 28و ،عالية
  :محاور رئيسية ةعلى ثالث

  
  ):داخل األسوار(محور يتعلق بالقدس القديمة  -أوالً 

  

، شرعت سلطات االحتالل مباشرة بعد االحتالل بعملية تهويد واسعة داخل حدود المدينة القديمة
حي هدم، وكذلك ثاثهمأخالء ن تتاح لهم الفرصة إلأجلت سكانه دون أو ،دمير حي المغاربةوقامت بت
عمار الحي إشركة (وأسست شركة سميت ، 1968لبناء وتوسع الحي اليهودي الجديد سنة  ؛الشرف
لى مناطق شاسعة داخل إخالء وامتدت عملية اإل. تولت عملية تهجير السكان العربالتي ) اليهودي
ونشر في ، صدرته وزارة الماليةأدونماً بموجب قرار  116مصادرة وقامت ب.لقدس القديمةمدينة ا

ضافة باإل ،دكاناً ومتجراً 1048بناية تضم  595وكان على هذه المساحة  ،1443الجريدة الرسمية 
سوق (يخية كما كانت المساحة تشتمل على سوق عربية تار، لى خمسة جوامع وأربع مدارسإ

وشارع السلسلة يقع على امتداد عدد من العمارات التاريخية يعود تاريخ  ،ارع تجاريوش) الباشورة
 :حياء هيأ ةعربي في ثالث 6000وكان يعيش في هذه المنطقة حوالي  ،لى العصر المملوكيإبنائها 

وقد اقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية  .وحي الشرف، وجزء من حي السريان، حي المغاربة
من مساحة البلدة % 20ز لألمومة وعيادات صحية يهودية وتشكل هذه المساحة نحو وأندية ومراك

  .دونماً 868مساحة البلدة القديمة  - القديمة 
  

فقط خالل % 7.3رتفع بنسبة ان عدد السكان العرب في القدس القديمة أ) 6(يتضح من الجدول رقم 
, عن معدالت النمو السكاني الطبيعي وهي نسبة تقل كثيرا.%0.3بزيادة سنوية ال تتجاوز ، سنة 28

  . سنويا% 3.8والبالغ حوالي 
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  )6(جدول رقم 

  توزيع السكان العرب واليهود في احياء البلدة القديمة لسنوات مختلفة

 1995  1983  1972  1967  السنة

يه  عرب  األحياء
  ود

  مجموع  يهود  عرب  مجموع  يهود  عرب  مجموع  يهود  عرب  مجموع

  4600  -  4600  4322  4  4318  4195  -  4195  4246  -  4246  الحي المسيحي

  2200    2200  2008  461  1547  2079  15  2064  2391  -  2391  الحي األرمني

  2400  2400  -  2042  1701  341  1647  263  1384  3500  -  3500  الحي اليهودي

  18600    18600  17106  69  17037  15506  -  15506  13538  -  13538  حي المسلمين

  27800  2400  25400  25478  2235  23243  23427  278  23149  23675  -  23675  المجموع

  .مصدر سابق صالح الصوباني  -:المصدر

  
 - وسوف يتم استعراض هذه االساليب الحقا  األساليب –وقد استخدمت سلطات االحتالل شتى 

رئيل أ(إلجبارهم على بيع منازلهم في البلدة القديمة أو مصادرتها كما فعل  ،للضغط على السكان
جبار سكانه العرب على إ، بعد الذي سكن في منزل في شارع الواد في الحي اإلسالمي) شارون

باقتحام مبنى  11/4/1990وكما فعلت جماعة يهودية متطرفة في . 15/2/1987خالئه بتاريخ إ
والذي يقع في وسط حارة النصارى  - فندق ماريوحنا  - مملكة بطريركية الروم األرثوذكس 

  .ن يستخدم لخدمة األطفال المعاقينوالذي كا 1997عام ) مؤسسة اللقلق(بهدم مبنى قامت و. العربية
  

  ):خارج األسوار(محور يتعلق بالقدس الجديدة  - ثانياً 
  

وقد اتفقت الحكومات  ،1968سوار المدينة منذ عام أبوشر بتنفيذ المخططات االستيطانية خارج 
 .على تكثيف االستيطان خارج األسوار -  و الليكودأت العمل سواء حكوما - سرائيلية المتعاقبة اإل

من وسع مساحات ممكنة أسرائيلية المتبعة في هذا المجال اعتمدت على مصادرة فالسياسة اإل
، قرية عربية 28حدود البلدية لتضم ) رحبعام زئيفي(فقد رسم ، األرض بأقل عدد سكان عرب

الى  2كم 6.5فقد زادت مساحة القدس من . سكان العربمكان المناطق المأهولة بالوتجنب بقدراإل
 1990ثم وسعت مرة أخرى عام ، 2كم108.5) الشرقية والغربية(لتصبح مساحة القدس 2كم70.5

  .2كم 123في اتجاه الغرب لتصبح مساحتها حالياً 
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ع يجاد أوضاإو ،فرض األمر الواقع يلسياسة االستيطان في القدس ه ةاألساسي االستراتيجيةن إ
سكان المستوطنين فيها إو، اعادة تقسيمها مرة أخرىجيوسياسية يصعب على السياسي والجغرافي 

بعد أن كان ، التوازن الديمغرافي لصالح اليهودحداث خلل في إو، يجاد واقع جغرافي وديمغرافيإل
، يمن األراض% 100ويسيطرون على ، السكان العرب يشكلون األغلبية المطلقة في القدس العربية

صبح العرب بعد عمليات المصادرة وإقامة المشاريع االستيطانية أو. قليةأ 1995صبحوا عام فأ
ت مرحلة التهويد جاء، وراضيمن األ% 21حياء العربية يسيطرون على وفتح الطرق ضمن األ

راضي تبلغ أوتشمل ) المتروبوليتان(وهي رسم ما يسمى حدود القدس الكبرى  ،ورسم الحدود
هدف المستوطنات خارج حدود و. من مساحة الضفة الغربية% 15و ما يعادل أ 2كم 840مساحتها 

قليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية هو التواصل اإل
  .قامة شبكة من الطرق االلتفافية التي تصل بين هذه المستوطناتإلى إضافة ، باإلالبلدية

  
لى مباني إضمت  ،دونماً في منطقة القدس 3360تالل صادرت سلطات االح 1968وفي عام 

وكانت هذه الخطة . الجامعة العبرية على جبل سكوبس مع حزام عريض يربطها بغرب القدس
سرائيلي على يجاد اتصال مباشر ومستمر بين القدس الغربية والجيب اإلإلى إساسي أتهدف بشكل 
يجاد طوق إفي يتمثل والهدف الثاني  .لعبرية ومستشفى هداساالذي يضم الجامعة ا ،جبل سكوبس

من الفواصل البشرية والسكنية ما بين مركز القدس وشمالها والسيطرة على الطريق الرئيسي القدس 
، من خالل سبع مناطق سكنية في مجمعين رئيسيين في جبل سكوبس والتلة الفرنسية، رام اهللا - 

والمجمع . وجفعات شابيرا جنوباً، وجفعات شابيرا شماالً، عبريةهي الجامعة ال:ويضم ثالث مناطق
  .75ويضم أربع مناطق) مات أشكولر( الثاني

 

                                                           
  .119صفحة  31عدد  1997اإلستيطان في مدينة القدس األهداف والنتائج، حملة الدراسات الفلسطينية، صيف : خالد عايد  75
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  :المستوطنات في حدود بلدية القدس محور يتعلق ب -ثالثاً
  

في الجزء المضموم من القدس في  المستوطنات )8(و جدول رقم ) 7( يتضح من الجدول رقم 
  :هي وطناتالمستوهذه ، حدود البلدية

رضي حزما وبيت أمن  1980و 1968دونماً بين السنتين  1835تم مصادرة  :نفي يعقوب .1
دونماً  862المبينة  ، ومجموع المساحةوحدة 3800وبلغ عدد الوحدات السكنية فيها  .حنينا

وتعتبر احتياطياً لتوسيع المستعمرة في ، دونماً منطقة خضراء 46لى ذلك وجود إويضاف 
  .المستقبل

دونماً من أراضي  4840مساحتها ، و1970تم مصادرة أراضي المستوطنة عام  :موت ألونار .2
 .ستمالك للمصلحة العامة بحجة اال، كسا وشعفاطإلفتا وبيت 

ويقطنها حالياً ، وحدة سكنية 8000دونماً أقيم عليها  2875مساحة المنطقة العمرانية للمستوطنة 
  .وحدة سكنية 200دها مرة أخرى إلقامة كما جرى توسيع حدو .نسمة 37200حوالي 

من أراضي  1970دونم عام  2700بعد مصادرة  1971بدأ تأسيس هذه المستوطنة سنة  :جيلو .3
وقد ، مستوطن 30200يشغلها ، وحدة سكنية 7484أقيم عليها  .بيت جاال و شرفات وبيت صفافا

ة سكنية بعد مصادرة وحد 300تم توسيع حدود المستوطنة أكثر من مرة وكان آخرها إضافة 
وتعتبر هذه المستوطنة أكبر المستوطنات الواقعة  .باعتبارها أمالك غائبين ،المزيد من األراضي

اذ تسيطر على األراضي والمناطق العليا المشرفة على بيت جاال ، في الجزء الجنوبي الغربي
مركز المدينة يصل بين ) نحيلو -شارع بان (وقد شق شارع عريض .مدينة القدسووبيت لحم 
 9000لى إقامة إويشير المخطط العام للمستوطنة  ،لى شطرينإبيت صفافا وقسم  ،والمستوطنة
  .وحدة سكنية

مساحة هذه و ،من أراضي صور باهر 1970دونماً عام  2240تم مصادرة  :تالبيوت الشرقية .4
وتشكل  .مستوطن 15000تستوعب  ،وحدة سكنية 4400دونماً أقيمت عليها  1071المستوطنة 

وقد ، هذه المستوطنة مع مستوطنة جيلو الحزام الجنوبي الشرقي من أحزمة الطوق حول القدس
  .1973بدأ تـأسيس المستوطنة عام 

لى عائالت من إوتعود ملكية األراضي ، 1968صودرت سنة  على أراضٍ أقيمت :معلوت دفنا  .5
، وحدة سكنية 1184عليها وأقيمت ، دونماً 389 ومساحتهامدينة القدس في منطقة خلة نوح 
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 ،الغربيةنت تفصل بين القدس الشرقية وفي المنطقة الحرام التي كا 1973شرع في إنشائها عام 
وأقيم في جوارها المبنى الضخم لمقر حرس ) 1(وشق قربها شارع يعرف بـ الشارع رقم 

  .نسمة 4700ويبلغ عدد سكانها ، الحدود
من أراضي بيت حنينا  1970صودرت عام  ضٍتقع هذه المستوطنة على أرا :تلة شعفاط .6

دونماً حولت الى  1198حوالي  1973بلغت مساحة المخطط الهيكلي للمستوطنة عام  .وشعفاط
ت البنية ئواقتلعت األشجاروأنش، أعلن عن إقامة هذه المستوطنة 1990وفي عام ، محمية طبيعية
وجرى وصل هذه المستوطنة  ،ينوحدة سكنية لليهود المتدينين الكندي 2165التحتية إلقامة 

) 9(يوصل الشارع رقم  21لى الشمال الشرقي بواسطة شارع يحمل رقم إبالمستوطنات الواقعة 
ويفصل القرى العربية بعضها  ،بيةالغرالمستوطنات الشرقية و فيربط بين، سرائيلإلى داخل إ

  .بعض عن
.  دس الغربية والقدس الشرقيةهذه المستوطنة هي حلقة ربط بين األحياء في الق :رمات أشكول .7

وأقيم عليها الحي السكني مساحته ، دونماً من أراضي لفتا وشعفاط 3345صودر  1968في عام 
وهي تمثل الجزء الغربي من ، نسمة 6600وحدة سكنية تستوعب  2200دونماً ويضم ، 397

باإلضافة الى ، ت لمراقبة الطريق الذي يصل القدس برام اهللائستيطانية التي أنشاألحياء اال
  .تطويق مدينة القدس

أقيمت هاتان المستوطنتان على أراضي قرى بيت حنينا وشعفاط  :غات عومرفغات زئيف وف .8
ألف وحدة  12ن أجل إقامة مرحلة أولى م دونمك 3800مصادرة  توحزما وعناتا وقد تم

ي الشرقي من وتعتبر من أكبر المستوطنات في الجزء الشمال، ألف مستوطن 100سكان سكنية إل
بلغ عدد سكان سبغات زئيف  1995وفي سنة  .وتكون الحزام االستيطاني الثاني ،مدينة القدس

تشكالن الحائط  -باإلضافة الى مستوطنة نفي يعقوب - ن هاتين المستوطنتينإ. الف نسمة 30
رقية دونماً ضمن مشروع ما يعرف بالبوابة الش 827وقد صودر . الشمالي الشرقي لمدينة القدس

  .لتطويق األحياء العربية
، دونماً 1350مساحتها ، 1970صودرت سنة  أقيمت هذه المستوطنة على أراضٍ :عطروت .9

 ،دونماً 1158مساحة المنطقة المبنية ، انتزعت من أراضي قلنديا والرام وبيت حنينا وبير نباال
  .ت فيها صناعة األثاث والصناعات المعدنيةئوهي مستوطنة صناعية أنش
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لى بيت صفافا وبيت جاال إقيمت هذه المستوطنة على أراض تعود ملكيتها أ:عات همطوسغف.10
) كرافانات(بإقامة بيوت متحركة  1991بدأ تأسيسها عام و، دونماً 980تبلغ مساحتها اإلجمالية 

وتعتبر هذه المستوطنة مع مستوطنة جيلو الحزام الجنوبي  .وحدة سكنية 3600وسيتم إنشاء 
متداد الغربي ومحاصرة القرى الغربية داخل من أجل منع اال، يبنى حول القدسالغربي الذي 

  .حدود بلدية القدس وفصلها عن مدن الضفة الغربية
ستكمال حلقة الطوق حول ، الت في القدسئتعتبر أولى المستوطنات التي أنش :التلة الفرنسية.11

وحدة  5000وأقيم عليها ، دونماً 822مساحتها  ،، وأقيمت على أراضي لفتا وشعفاطالمدينة
  .نسمة 6500عدد سكانها و، سكنية

، 1924تابعة لقرية العيسوية سنة  أقيمت مباني الجامعة العبرية على أرضٍ :الجامعة العبرية.12
وبقيت الجامعة العبرية ضمن المنطقة المجردة من السالح ، 1948لى مستشفى سنة إباإلضافة 

ات حتالل بمصادرة مساحقامت سلطات اال 1967سنة وبعد  .الخاضعة إلشراف األمم المتحدة
وجرى توسيع حدود المستوطنة على حساب المناطق الحرام واسعة من أراضي العيسوية، 

حياء السكنية التي أقيمت بالغرب من ، ووصلت بالقدس الغربية عن طريق األوالمناطق العربية
 740ط الهيكلي أن المساحة تبلغ ويشير المخط ،التلة الفرنسية وغفعات همفتار ورمات أشكول

 .دونماً

 نها تسيطر على شمالإإذ ، مكانة استراتيجية من الناحيتين األمنية والسياسية لجامعة العبريةلو

وجبال األردن  لى إشرافها على وادي إ، باإلضافة وتشرف على مجموعة أخرى حولها، القدس
  .) لطجبال الس(الغربية 

وقد أعلن سنة ، يقع غرب باب الخليل في منطقة حي الشجاعية ):قرية داود(مشروع ماميال  .13
وتعتبر هذه المنطقة التي كانت منطقة حرام جزءاً  .دونماً 130عن استمالك ما مساحته  1970

ويجري .وإعادة تشكيل هاتين المنطقتين، الغربيةبمن مخطط عام يهدف لدمج القدس الشرقية 
).76(البناء فيه ألهداف تجارية سياحية

 

  
  

                                                           
  .119صفحة  31عدد  1997ئج، حملة الدراسات الفلسطينية، صيف اإلستيطان في مدينة القدس األهداف والنتا: خالد عايد  76
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  )7(جدول رقم 

  1992 - 1967 المستعمرات اإلسرائيلية في الجزء المضموم من القدس
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  فاطلفتا وشع  6500  5000  800  822  1968  التلة الفرنسية

  لفتا، شعفاط  6600  2200  397  3345  1968  رمات أشكول

  خلة نوح  4700  1184  389  389  1968  معلوت دفنا

  حزما، بيت حنينا  19300  3800  908  1835  1980  نفي يعقوب
  البلدة القدمة  2400  650  105  116  1968  الحي اليهودي
  كسا شعفاطإلفتا بيت   37200  8000  2875  4840  1972  رمات الون

  صور باهر  15000  4400  1071  2240  1970  البيوت الشرقيةت
  جيلو

1971  2743  2475  7484  30200  
بيت جاال، شرفات، 

  بيت صفافا
  عطروت

1970  1360  1158  
 ��� !
�"#$ %  

  
قلنديا، الرام، بيت 
  حنينا، بير نباال

غات زئيف ف
  غات عومرفو

1980  4627  1281  7438  35200  
بيت حنينا وشعفاط 

  تاوحزما وعنا
  ...  1198  1970  تلة شعفاط

) !)'وع(
2165  

  بيت حنينا وشعفاط  !,+*( 20000

  ...  980  1991  غفعات همطوس
!)'وع 
3600  

  بيت صفافا، بيت جاال  

  العيسوية  2500  ...  ...  740  1924  الجامعة العبرية
مشروع مابيال 

  )قرية داود(
1970  130        

باب الخليل، حي 
  الشجاعية

  جبل أبو غنيم
1991  1992  ...  

6500 
  )!)'وع(

35000 )*+,!  
بيت لحم، بيت ساحور، 
  أم طوبى وصور باهر

  .، مصدر سبق ذكره خليل التفكجي: المصدر
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  )8(جدول 

  )م2010(المستعمرات اإلسرائيلية داخل حدود بلدية القدس ومساحتها وعدد سكانها

  

  اسم المستعمرة

  

  المساحة

  

  عدد السكان

  12591  1195  تلبيوت الشرقية

  27569  2859  جيلو

  1125  310+2523  جبعات همتوس، جبل أبو غنيم

  2948  588  جبعات همفتار

  6631  2018  التلة الفرنسية

  3617  380  معلوت دفنا

  20250  1759  نفي يعقوب

  2348  122  الحي اليهودي

  38684  5467  بسكات زئيف

  3046  397  رامات اشكول

  12822  1126  راموت شلومو

  38992  4979  راموت

  4994  378  سنهدريا

دونم  أي  24754  إجمالي المساحات
35%  

عدد  175617
  م2010المستوطنين عام

  . 48ص  2جدول  2010المصدر دائرة اإلحصاء المركزية لعام          

  

 :)قيد التنفيذ و التجهيز( في مدينة القدس اإلسرائيليةالخطط   5.3

  

  :هذه المشاريع هيو، ي ومدنيأعد للقدس مشاريع استيطانية ذات مغزى سياس
لى الشمال من إيقع جبل أبو غنيم على بعد كيلو مترين ): هارحوما(مستوطنة جبل أبو غنيم  )1

ضمن أراض يملكها فلسطينيون من بيت لحم وبيت ساحور وأم ، مدينة بيت لحم لحدود بلدية القدس
حتالل منطقة لطات االواعتبرتها س .شجار الصنوبرأوتغطي الجبل غابة من ، وصور باهر اطوب

أصدر وزير المالية  1991في عام و. خضراء يحظر على الفلسطينيين بناء أية منازل سكنية فيها
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 26/2/1997في و.)ألغراض عامة(دونماً من أراضي المنطقة  1850اإلسرائيلي أمراً بمصادرة 
المكونة من ثالث وتشمل الخطة ، صادقت اللجنة الوزارية على خطة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم

 1800نحو  -ومعظم المساحة، دونماً 1992وحدة سكنية على أرض مساحتها  6500مراحل  بناء 
دونم من مالكيها العرب في المرحلة األولى سيتم بناء  400منها نحو ، أرض مصادرة - دونماً

وتجارة دونماً ومناطق أعمال  266لى مؤسسات عامة على مساحة إباإلضافة ، وحدة سكنية 2245
ويخطط .المرحلتين الالحقتين فال توجد خطة تفصيلية في حيز التنفيذ وفي. دونم 100مساحتها 

وتذكر بعض المصادر اإلسرائيلية أنه . لف مستوطنأ 36ن تستوعب أللضاحية االستيطانية الجديدة 
 .مستوطن لفأ 150ألف وحدة سكنية تستوعب  18من المتوقع أن يبنى في هذه المنطقة 

 

ن لمستوطنة جبل أبو إ). هارحوما(غات شموئيل فيبين المخطط الهيكلي لمستوطنة ) 9(الجدول رقم و 
لى استكمال تهويد القدس إستيطانية الصهيونية الرامية ستراتيجية االغنيم أهمية خاصة في اال

ه بهذ 1967غالق الحلقة الخارجية من األحياء اليهودية التي تم بناؤها في القدس منذ سنة إو
  .لى هذا الفراغ وتدخل حدود القدسإن تمتد مدينة بيت لحم أوخشية  ،المستوطنة

  
  . 44، ص 2011، آذار المصدر تقرير مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع/ صورة مستوطنة جبل ابو غنيم       
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  )9(جدول رقم 

  )هارحوما(بو غنيم أغات شموئيل جبل فالمخطط الهيكلي لمستوطنة 

  %المساحة نسبة مئوية  المساحة بالهكتارات  األراضي  أوجه استعمال

  3.4  71.6  منطقة صناعية  .1

  16.7  356.4  منطقة حرجية . 2

  13.1  277.6  طرق. 3

  3.8  103.4  أشجار على جوانب الطرق . 4

  3.3  70.6  مؤسسات عامة . 5

  37.5  797.6  منطقة بناء . 6

  4.9  106.0  حدائق. 7

  11.0  234.2  عامة  مبانٍ. 8

  1.4  29  فنادق وخربة سياحية . 9

  2.6  56.2  منطقة تجارية خاصة . 10

  0.6  13.7  منشآت هندسية . 11

  0.5  10.5  موقع ديني مسيحي قائم. 12

  100  2126.8  المجموع 

  2012- 11-16تاريخ اإلنزال  http: // www,arij. org/ paleye / abughnam :أنظر في اإلنترنت: المصدر             
  

وحدة سكنية في ضاحية رأس العمود  132هدف هذه الخطة بناء : خطة مستوطنة رأس العمود )2
وتحول ، دونماً 14.7العربية الواقعة على الطريق الرئيس بين القدس وأريحا على أرض مساحتها 

وقد أقر . الخطة في حال تنفيذها دون إقامة ممر بري ضيق بين منطقة أريحا والحرم القدسي
 .من اللجنة المحلية واللجنة اللوائية للقدسالخطة كل 
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  . 44، ص 2011، آذار المصدر تقرير مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع/  رأس العامودصورة مستوطنة       

  

لى الوصل بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم من خالل بناء إوهي تهدف   :E - 1الخطة  )3
قر أوقد  .لى مساحة تمتد بين المدينة والمستوطنةع، غرفة فندقية 3000وحدة سكنية و  1500

  .يتسحاق مردخاي هذه الخطة األسبق وزير الدفاع اإلسرائيلي
دونم تقع  700وحدة سكنية على مساحة  2000قامة نحو إوتشتمل على ): شاعر مزراح(خطة  )4

ل بين هاتين لى الوصإوتهدف الخطة  .غات زئيففالتلة الفرنسية و :تينستيطانيبين الضاحيتين اال
 .الضاحيتين

، وحدة سكنية على عشرات الدونمات 200تعد بلدية القدس خطة لبناء أكثر من  :خطة أبو ديس  )5
يجاد ثقل يهودي في أبو ديس يقابل وضع المؤسسات المركزية الفلسطينية في إلى إوتهدف الخطة 

  .هذه القرية التي يمربها خط حدود القدس
 ات من الدونمات المجاورة لجبل أبو غنيم بهدف توسيع البناءوتتضمن مصادرة مئ: هارحوما ب )6

  .مستقبال
نحاء أوحدة سكنية جديدة لليهود في  900لبناء  تهدف 1997ن خطة وزارة اإلسكان لسنة إ  

األمر الذي يرفع مجموع المباني ، لى البناء على جبل أبو غنيمإباإلضافة ، متفرقة من بلدية القدس
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عن وتهدف الخطة نفسها لبناء ما يزيد  .منزالً في هذه السنة 3250البلدية التي ستبنى ضمن نطاق 
 .) 77(وحدة سكنية في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية 5800

  
فإن الصراع   - في تغير الطابع السكاني  - على الرغم من هذه المحاوالت اإلسرائيلية      

اب المرأة الفلسطينية يفوق بكثير معدل إنجاب السكاني ال زال مستمراً، وبخاصة أن معدل  إنج
وهذا األمر يقلق القادة اإلسرائيليين منذ  .األمر الذي سيفسد على اليهود مخططاتهم، المرأة اليهودية

إن جسمها يرتعد بكامله عندما تسمع : لدا مائير رئيسة الوزراء السابقةإعالن دولتهم، وكما قالت جو
لك بدأت تعلو األصوات داخل القيادات الصهيونية بأن حل المسألة لذ، عن ميالد طفل عربي جديد

السكانية ال يتم إال من خالل عمليات الطرد والتهجير الجماعي للعرب، إال أن جميع الجهود 
إن اإلسرائيليين : رئيس بلدية القدس السابق" ميرون بنفنستي"اإلسرائيلية باءت بالفشل  كما يقول 

 . )78(موغرافيةفشلوا في معركتهم الدي

  

فقد وصلت مدينة القدس في ، وحسب معطيات دائرة االحصائيات المركزية ومدير مكتب التعداد
يهودي أي ما يشكل ) 429.100(نسمة منهم ) 622.100(إلى  1997التعداد السكاني في نهاية عام 

ي العام النسبة في القدس الكبرى ف وبلغت .% 31أي نسبة ، عربي فلسطيني) 193.000(و %  69
وبعد اتفاقية أوسلو . عرب% 52يهود و %  48ألبحاث إسرائيل  وفق تقارير معهد القدس 2010

على وضع قضية القدس على الئحة اتفق –ا الطرفان الفلسطيني واإلسرائيليوقع عليه والذي - 
  . )79(التأجيل لحين المحادثات النهائية 

  
لم تكن معنية في  وني إال أن الحكومة اإلسرائيليةمدينة المقدسه للكيان الصهيضم ال على الرغم منو

إعطاء عشرات اآلالف من العرب الفلسطينيين في القدس الجنسية االسرائيلية  حسب ما تنص 
لمضمومة فعلى الدولة الضامة منح المقيمين في المناطق ا، وتقضي القوانين الدولية في حالة الضم

ية تعارض بشكل أكبر وقاطع مع هدف الحكومة اإلسرائيلن هذا اإلجراء سيجنسيتها تلقائياً، إال أ
كما  .نيينيزيادة عدد اليهود المقيمين في إسرائيل وتقليص عدد الفلسط والقيادة الصهيونية، فهدفها 

                                                           
  .19ص 1990.، ديسمبر64مجلة شؤون عربية، العدد " الهجرة اليهودية إلى فلسطين التحدي والمواجهة: تيم، سعيد77
  .15 ص 2004االستيطان في القدس القديمة، مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، فلسطين: مصاروة، إيمان 78
  .123، ص  2005القدس الهوية واالقتالع ، المركز الفلسطيني للدراسات والنشر واالعالم ، رام اهللا ، : اسكافي، ابتسام 79
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أن طلب فلسطينيي القدس الشرقية للجنسية اإلسرائيلية ينطوي على اعتراف منهم بضم القدس 
والتي عربي في حمل جنسية االحتالل ودولتة، ه الفلسطيني الفي الوقت الذي ال يرغب في، للكيان

  .)80(تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية 

  

  :التركيبة االقتصادية للسكان في القدس 6.3
  

ويعيش السكان في ، متدنٍ -وخاصة القسم الشرقي منها  -إن المستوى االقتصادي لمدينة القدس 
  .ية سيئةالمدينة ضمن وضع اقتصادي وحالة معيش

  
حيث مستوى الدخل منخفض ، إن الخدمات المتاحة في القدس الشرقية تقتصر على الخدمات البلدية

نسبياً، فالمعطيات تفيد بأن معظم األعمال واألجور في المدينة دخلها بسيط ومنخفض بصورة 
  . كانيوتعاني المدينة كذلك من االكتظاظ الس، بالمقابل هناك ارتفاع في نسبة الفقر. واضحة

  
بحسب السكن والمتغيرات  –فإن متوسط األجر ، وحسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني

 5196بلغ متوسط األجر للعامل في الشهر الواحد عند المقدسيين  –االقتصادية األخرى في القدس
  . وهو أقل نسبياً مقارنة مع متوسط األجر للعمل في تل أبيب، شيكالً

  
وهذا يبرز بشكل واضح في أوساط  .عالية مقارنة وقياساً بتل أبيب وحيفاإن نسبة الفقر في القدس 

حيث بلغت نسبة العائالت المقدسية التي كانت مستويات الدخل فيها أقل من خط  .العجزة واألطفال
وخدمات الرفاه التي تقدم في . )81(%  20-  18، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى % 16الفقر 

وعائالت فيها معيل ، عائالت كثيرة األوالد، جموعة سكانية بميزات خاصةالقدس العربية تقدم لم
  .وعمل غير منتظم أو بطالة، واحد

                                                           
، 2002القدس والقانون الدولي، دراسة للمركز القانوني للمدينة ولالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان فيها، فلسطين، : دويك، موسى 80

 . 198ص
  .86، ص1999جامعة القاهرة، / سياسة إسرائيل في طرد السكان القرب من القدس، مركز الدراسات الشرقية / الهادئ مستمر الطرد 81



 

75 
 

من المنازل الموجودة %  23ة دائرة الرفاه االجتماعي في القدس الشرقية بما يشكل نسب وتعنى
  .من المجموع الكلي للمنازل المعتنى فيها في قسم الرفاه%  18وحوالي  ،فيها
  
وهذا االرتفاع يعزى إلى الوضع االقتصادي السيء للمدينة وسكانها، ، %26د ارتفعت النسبة إلى وق

  .والحاجة الماسة للسكان إلى المساعدة المهنية، وضعف وسائل الدعم غير الرسمي
ومن مستوى الدخل ، مشكلة الفقر في القدس الشرقية من التركيبة الديمغرافية واالجتماعيةوتنبع 

  . )82( المنخفض
  

شرقي : تقسم القدس إلى قسمين اإلسرائيليةالسلطات  عن القطاع الصناعي في المدينة، فإنأما 
فبينما تتسع صناعة التكنولوجيا في القدس الغربية يزداد عدد ، وغربي أو صناعي وغير صناعي

جه نحو ومن الواضح أنه ليس هناك أي خطط أو تو .العاطلين عن العمل في القسم الشرقي للمدينة
  .توسيع أو تنشيط الصناعة في القدس العربية لحل مشكلة البطالة

  
الحكومة ال تسعى إلى  بأن القدسبلدية ل مقدار الميزانية التي تخصصها أيضاً من خاللنا ضح ويت

فهي ال تنفق الكم المطلوب ، اقتصادية أو غيرها في القسم الشرقياالمشاريع إضافة وإنشاء ال
تصادي جديد في تفرض قيوداً على إقامة أي نشاط اقأي نشاط اقتصادي، ن أو تطوير لتحسي

اعي في المدينة، والعرب على القطاع الصن سلطات االحتاللالمدينة، كذلك فضال عن سيطرة 
ن كل تلك الممارسات واإلجراءات أن والواضح م. في هذه المصانع فقط ال أكثر عمااليعملون 

بتضييق الخناق  - ودفعهم ، لى تفريغ القدس العربية من سكانهاوتهدف إ، مقصودة سياسة إسرائيل
  . )83(إلى هجرها  -عليهم 

  
  
  
  

                                                           
 .نفسه   82
 .لطرد الهادئ مستمر، مرجع سبق ذكره و ص ا 83
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  :عداد السكانت 7.3
  

لف ا 16نحو  1989عام  بلغ عدد الوحدات السكنية التي يقطنها العرب في القدس حتى نهاية
عداد أاعتبار وب .لف وحدة بنيت للمستوطنين في القدس الشرقيةأ 26كثرمن أمقارنة مع ، وحدة

فراد فردا بينما معدل عدد األ 8,9لى إفراد العرب لكل وحدة سكنية يصل ن معدل عدد األإالسكان ف
  .)84( فردا 4,7اليهود في كل وحدة سكنية في القدس الشرقية ال يتجاوز 

 

   )10(جدول رقم 

  نمو السكان حسب السنوات في القدس

اليهود في القدس   بعدد السكان العر  عدد السكان اإلجمالي  السنة

  الشرقية

اليهود في القدس 

  الغربية

1997  622,100  193,000  161,580  267,520  
2002  680,400  221,900  176,853  281,747  
2003  693,200  228,700  177,743  286,757  
2004  706,400  237,100  182,000  287,300  
2010  900,000  300,000  200,000  400,000  
��  -����ء ا	��آ��� ا	��سدا��ة ا: ا	���ر����  .45، ص4، !�ول 2011

        

ن التقييد إحيث  ،سكانية في القدسمدى حجم المشكلة اإل) 10( من الجدول رقمرقام تظهر هذه األ
راضي، نتج عنه نقص خطير في الوحدات الجائر على منح رخص البناء واستمرار مصادرة األ

حد أمام أجيال الشابة مر الذي يضع األاأل ،من المواطنين عداد المتزايدةيواء األالسكنية الالزمة إل
 ضطرار للتكدس في وحدات السكن القائمةو االأ، ما البحث عن سكن خارج  القدسإ: الخيارين
 .ومشاركة عدة عائالت للمنزل الواحد ، نفسها

  
وجود لى عدم إويعود السبب الرسمي الذي تعزوه السلطات البلدية لعدم منح تراخيص البناء 

ن أوظلت هذه المشكلة قائمة طوال فترة االحتالل دون .حياء العربية في القدسمخططات هيكلية لأل

                                                           

 .9ص  1992، 1القدس ، ط -الواقع السكاني في مدينة القدس، الملتقى الفكري العربي :عبد الرحمن ،أبو عرفة84 
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عداد المخططات الهيكلية إفي الوقت الذي تم فيه ، يعرض سبب لعدم وجود مخططات هيكلية
 .) 85(العربية لألحياءبسرعة مذهلة للمستوطنات اليهودية المجاورة والمالصقة 

  
المتعلقة بالبرامج االستيطانية  واإلجراءاتشرة لسياسة الضم والمصادرة وللسياسات كنتيجة مباو

المستوطنين  أعدادتنامت ، أخرىولتعقيد ومنع البناء للمواطنين العرب من جهة ، الكثيفة من جهة
يهودية تصل  أغلبيةلى حد كبير والهدف المعلن والقاضي بتحقيق إاليهود في القدس بشكل يتالءم 

يتم اتخاذها تقضي  اإلجراءاتن مجموعة من إمواصلة الحفاظ على هذه النسبة ف وألجل .1:3الى 
متزايدة من المستوطنين  أعدادوجلب ، العربية المصادرة األراضيبزيادة وتيرة االستيطان في 

سواء في  ،المادية وتوفير المحفزات اإلغراءاتاليهود للسكن في المستوطنات الجديدة، من خالل 
م في مجال توفير مصادرالعمل المالئم والقريبة من أ ،و نوعيتهاأو تمويلها أالشقق أسعار ل مجا

  .موقع السكن 
عدد السكان العرب في القدس الشرقية نتيجة للزيادة  اعارتفيتبين  )10(رقم وبالرجوع للجدول 

بينما  ،%78أي بزيادة  ،1989لف نسمة عام أ 142لى إ 1967لف نسمة عام أ 80الطبيعية من 
لف نسمة أ 362لى إلف نسمة أ 197من  هاارتفع عدد السكان اليهود في القدس خالل الفترة نفس

نسمة  10,400لى إ1967من صفر عام وارتفع عدد السكان في القدس الشرقية %. 83أي بزيادة 
وصل عدد أ مر الذي، األضعافأأي بزيادة عشرة ، 1989الف نسمة عام  122لى إو  1972عام 
من مجموع عدد السكان %  86لى ما يوازي إكان اليهود في القطاع الشرقي من المدينة الس

  .)86(سكان القطاع  الشرقي من مجموع عدد% 46و أ، العرب
 

                                                           
 .أبو عرفة، نفس المرجع السابق وص  85
 .أبو عرفه، نفسه  86
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  )11(جدول 
 2010 التجمعات العربية داخل حدود بلدية القدس

 عدد السكان المساحات بالدونم اسم القرية

 13651 1078+658 السواحرة الغربية+ الثوري 

 20169 851+1745 الصوانه+ الطور 

 21909 5294+3327 المطار + بيت حنينا

 4771 427 باب الساهرة 

 5981 1577 بيت صفافا

 12984 1262 راس العمود 

 4129 506 )وادي ياصول(وادي حلوه 

 10703 2394 العيسوية 

 14050 2342+2949 السواحرة + جبل المكبر 

 10781 2441 كفر عقب 

 978 8939 شرفات 

 2672 711 الشيخ جراح

 31218 4277 شعفاط 

 9994 537 سلوان 

 11757 5333 أم طوبا+ صور باهر 

 7179 347 وادي الجوز 

 24,000 1,000 البلدة القديمة 

  2002لعام  208,627 47,391 المجموع

ألف نسمه حسب  280

أول /2010إحصائيات 

  العام

ألف نسمة حسب  300

نهاية /2010صائيات إح

 العام

  . 44، ص 3جدول  2010المصدر دائرة اإلحصاء المركزية لعام 
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  : ) 87(أعداد المستوطنين في مستوطنات شرقي القدس  8.3

  

، وتشوه طابعها مستوطنة تخنق المدينة المقدسة 38يضم شرقي القدس اليوم ما يزيد على 
والجدول التالي . ا سرطانية في جسد المدنية المقدسةوالسكاني، وتمثّل خالي والديموغرافيالتاريخي 

  :والشكل التابع له يوضحان تلك المستوطنات في شرقي القدس) 12(رقم 
  

  2009 - 1967المستوطنات اإلسرائيلية في القدس ) أ- 12(جدول رقم 

  عدد المستوطنين  المساحة دونم  تاريخ اإلنشاء  الموقع  اسم المستوطنة  الرقم

  300  150  1984  الشمال الشرقي  مستوطنة آدم  1

  20000  1500  1969  حدود البلدية  التلة الفرنسية  2
  2500  740  1969  حدود البلدية  الجامعة العبرية  3
  3000  116  1967  داخل األسوار  الحي اليهودي  4
  3000  200  1990  القدس الكبرى  أور سميخ  5
  15000  5000  1975  القدس الكبرى  أرموت هلتسيف  6
  900  200  1982  القدس الكبرى  يفيدإيلي د  7
  30000  3800  1982  القدس الكبرى  يتسحات زئيف  8
  3000  200  1985  التلة الفرنسية  يتسحات أومر  9
  500  3000  1969  القدس الكبرى  نكواع أومر  10
  4500  1071  1970  صور باهر  تلبيوت الشرقية  11
  26000  446  1982  القدس الكبرى  تسفون يورشاليم  12
  300  100  1991  القدس الكبرى  فعات همتوسج  13
  400  900  1980  غرب القدس  جيعون حدشاه  14
  30200  2700  1976  القدس الكبرى  هار جيلو  15
  1200  1550  1975  بيت إجزا  جفعات زئيف  16
  1500  3500  1973  القدس الكبرى  جفعات همقتار  17
  3600  200  1985  غربي القدس  جفعات هارادر  18
  6000  1000  1984  شرق القدس  ونرمات كدر  19
  2000  200  1991  رومات هداسا  رومات هداسا  20
  20000  397  1968  حدود البلدية  رومات أشكول  21

            

                                                           
  2009: اإلحصاء اإلسرائيلي  87
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  2009 - 1967المستوطنات اإلسرائيلية في القدس ) ب- 12(جدول رقم 

  عدد المستوطنين  المساحة دونم  تاريخ اإلنشاء  الموقع  اسم المستوطنة  الرقم

  30000  30000  1973  حدود البلدية  اموتر 22
  4500  400  1973  القدس الكبرى  سانهداريا مورج  23
  300  3500  1982  شرقي القدس  عنتوت  24
  3000  2000  1985  القدس الكبرى  كندار  25
  3500  2800  1983  غربي القدس  مفومودعيم  26
  50000  2000  1992  القدس الكبرى  معالية أدميم  27
  32000  15000  1978  القدس الكبرى  2معالية أدميم  28
  13000  270  1973  القدس الكبرى  نهالت دفنا  29
  18000  17000  1973  شمال القدس  نفي يعقوب  30
  2000  200  1985  شمال القدس  جفعات هارادار  31
  1000  250  1989  شمال القدس  2جفعات هارادار  32
  200  150  1995  غربي القدس  قرية داود  33
  3000  1000  1997  جنوبي القدس  يمجبل أبو غن  34
  389  4700  1968  جنوب القدس  معلوت دفنا  35
  4000  170  1991  جنوب القدس  جفعات هماتوس  36
  5000  1850  1990  جنوب القدس  هارحماة  37
  400  400  1975  جنوب القدس  منتزه كندا  38
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 :يينأشكال السياسة اإلسرائيلية الممارسة ضد السكان المقدس  9.3

  

 : الضرائب الباهظة 1.9.3

 

من الضرائب و.تستعملها السلطات اإلسرائيلية إلجبار المقدسيين على ترك مدينتهمالضرائب أداة 
والتي تجبى بنسب تصل إلى ، ضريبة األرنونا : ليةيالتي يدفعها السكان المقدسيون للحكومة اإلسرائ

وضريبة التحسين والصرف ) عقارأو ال(يحددها موقع السكن حسب المساحة للسكن،  25%
، وتجبى و ضريبة التلفاز والراديو، ضريبة القيمة المضافة عن كل ما يملكه المقدسيو. الصحي

  .)88(تلفازعلى السنوياً كضريبة  مبلغاً مالياًن سلطة البث تفرض إذ إ.بمعدل سنوي
  

يجب أن تصرف في  جميع الضرائب المحصلة من منطقة محتلة"بأن  وتقر اتفاقية جنيف الرابعة
ونا كخدمات بلدية تقدم للمواطنين، فمن المفروض أن يعود ما يتم تحصيله من األرن" .المنطقة نفسها

فالفلسطينيون رنونا من سكان القدس الشرقية  في ارتفاع مستمر، الدخل الذي يتم تحصيله من األو
يحصلون  ولكنهم ال، ةمن مجمل واردات الضرائب مقابل خدمات البلدي%  27يدفعون أكثر من 
كما يتم تصنيفهم كدافعي ضرائب عالية على الرغم من  .من هذه الخدمات %  5بالمقابل إال على 

  .)89(عدم مقدراتهم على دفع هذه الضرائب
  

وعلى  ،ن، والمحال التجارية، والمكاتبتفرض الحكومة اإلسرائيليه ضريبة األرنونا على السك
  .ضرائب المفروضة ذات تعرفة موحدةإال أن ال، وحداً بين السكانأن معدل الدخل ليس ممن رغم ال

م سوى نصف معدل األجر في القدس من الذين يدفعون الضرائب ال يشكل دخله%  50فحوالي 
يشكل دخلهم أعلى من %  12.1وحوالي ، )شيكالً وهو متوسط دخل المقدسي 5196أي نصف (

روضة على التاجر المقدسي مساوية للضريبة إن الضريبة المف."متوسط الدخل للمقدسيين ضعف
%  55و"غم من تفاوت مداخيلهما الشهرية المفروضة على التاجر اليهودي في القدس الغربية بالر

                                                           

العدد  19، مجلة صامد االقتصادي، مجلد "القدس مدينة الصراع المفتوح اإلجراءات االسرائيليه بعد احتالل القدس الشرقية: "الزين، سمير88
  . 67-52ص 108

  .، نفسه الزين، سمير89
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ي القدس طنات اليهودية فولتشجيع المستو، حقون في دفع ضريبة األرنونامن الفلسطينيين مال
  . )90(ضريبة األرنونا لمدة خمس سنواتفإن هذه المستوطنات ومستوطنيها معفون من  ؛الشرقية

  
وال يمكن اعتبار دفع المواطن المقداسي لهذه الضرائب تحت طائلة القانون مؤشراً ودليالً على قبول 

إن ما يدفع هؤالء المواطنين إلى  .وموافقتهم على العيش في ظلهاالسكان المقدسيين لدولة االحتالل 
ففي حالة ، يب واإلجراءات المستخدمة بحقهم وضدهمتسديد هذه الضرائب المفروضة هو األسال

تخلف المواطن عن دفع المبلغ المفروض عليه تزداد القيمة المطلوبة منه وتتضاعف، وقد تصل 
اإلجراءات المتخذة ضده إلى قيام سلطة الجباية التخاذ إجراءات معينة بالتنسيق مع الشرطة 

وقد يتعرض المتأخرين عن دفع ضريبة الدخل ة ممتلكات مختلفة من المنازل، كاحتجاز ومصادر
  .شهور 6لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 

 

 :الميزانية والخدمات 2.9.3

  

ميزانية محدودة لالستثمار في مجال البنى التحتية والخدمات في  االحتالل اإلسرائيليتخصص بلدية 
يقة بين البنية هناك هوة سح"وقد اعترف رئيس البلدية بقوله في هذا الشأن بأن ، شرقي القدس

  ."فحالة البنى التحتية في أحياء القدس الشرقية سيئة ، التحتية في شرق القدس وغربها
  

مقارنة بين نفقات البلدية والتي تصرف على القدس الغربية  1994وورد في تقرير نشر في العام 
ي معظم وف( % 12 – 2وتبين أن من المجموع الكلي لموازنة البلدية ، وعلى القدس الشرقية

ورد في التقرير أن نصف أحياء  .استثمرت في البنية التحتية%)  2الحاالت يكون الرقم أقرب إلى 
واألحياء المربوطة بشبكة صرف صحي بحاجة ، منظمة الشرقية ال يوجد فيها شبكة مجارٍ القدس
والعديد من .وهناك مشاكل هدر كبيرة للمياه، وشبكات المياه بحاجة لتغيير وصيانة .للترميمماسة 

ن المدينة، شوارع أحياء القدس العربية تنقصها اإلنارة ليالً مقارنة مع األحياء في القسم الغربي م
ارير واإلنارة في شرقي المدينة للشوارع واألرصفة والمج فقد وظفت حكومة االحتالل اإلسرائيلي

                                                           
، ص  2000، سـنة   43، العدد ، مجلة الدراسات الفلسطينية"طان اليهودي واألحوال المعيشية االستي/ القدس الشرقية : " الياس شوفاني، 90

36. 
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وهذا ، الشرقية من مستوى جهاز الخدمات المادية واالجتماعية في القدسمليون شيكل  196
  . )91(منخفض جداً بالنسبة لمستواها في غربي المدينة 

  
التي أنشئت بأمر من  –قامت لجنة للتخطيط االستراتيجي واألبحاث والوحدة لبرامج العمل       

والفجوات بين هذه ، ببحث ودراسة جهاز خدمات شرقي القدس واحتياجاته –رئيس البلدية 
وهذا اعتراف ، وقد أوصت هذه اللجنة بتقليص هذه الفجوات، لمتوفرةاالحتياجات وبين الخدمات ا

  .من المصادر اإلسرائيليه بالفوارق الموجودة
  

يحق ألي مواطن االنتفاع "من قانون التأمين الصحي ) أ 3(أما عن الخدمات الصحية فطبقاً للمادة 
جتماعي بالشخص الذي والمواطن هو كما تم تعريفه في قوانين الضمان اال" بالخدمات الصحية

  .تمنحه الحكومة الحق القانوني لإلقامة في إسرائيل
  
يجب على "والتي تنص على أنه ) ب 8(تعتمد هيئة الضمان االجتماعي على ما جاء في المادة و

بذلك على و" ."هيئة الضمان االجتماعي التأكد من أن الشروط التي يقضي بها القانون قد تحققت
لتأمين الصحي أن تتحقق فيه شروط االنتفاع من هذه الخدمة وهو شرط المستفيد من خدمات ا
يمكنهم –وهم ليسوا بسكانها األصليين  –فاالشخاص المقيمون في المدينة .اإلقامة في إسرائيل

  . )92( االنتفاع بالخدمات الصحية فقط عند الحصول على تأشيرة إقامة في المدينة من وزارة الداخلية 
  

 :التأمين الوطني 3.9.3

 

تلزم مؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلي دفع مخصصات لقطاعات معينة من سكان القدس الشرقية 
كبار السن، واألرامل، والمعوقون، : ومن هذه القطاعات، مقابل دفعهم لمستحقات التأمين الوطني

  .واألطفال
مخصصات، فيما يتعلق باستحقاق الأصدرت الحكومة قوانين عدة  84وحتى العام  67ومنذ عام 

غير التأمين الوطني اإلسرائيلي سياساته، فقد أصبح األطفال المولودون بعد ترك  84في العام ف
                                                           

  . 95، ص1999، ، مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية، القدسنكران العدالة لسكان القدس العربية: خوري، يوسف 91
  . 95خوري، مصدر سبق ذكره، ص 92
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من  شخص 1500قرابة صصاتهم من التأمين الوطني، فوالديهم للقدس ال يحصلون على مخ
غير عيزرية أو الرام أو ضاحية البريد، ألنهم غادروا القدس وسكنوا المواطني وأطفال القدس 

  .تم إيقافها التي قادرين على تحصيل مخصصاتهم
  
المدة الطويلة التي تسبق بدء : مواطنون مع مؤسسة التأمين الوطنيمن المشكالت التي يواجهها الو

، حيث يجري التحري والتحقق من عدة شروط وأمور فيما يتعلق بذلك، حصولهم على المخصصات
في حين ال ، مخصصاتها بعد وفاة زوجها فاألرملة العربية تستغرق سنة ونصف للحصول على
ويرى الموظفون أن سبب التأخر في ذلك . تنتظر اإلسرائيليه أكثر من شهرين إلى ثالثة أشهر

بسبب األوضاع األمنية المضطربة ، يعزى إلى صعوبة الوصول إلى المواطنين العرب في المدينة
  .)93(هناك
  

 :البناء وتراخيص العمران  4.9.3

 

ومن ضيق السكن والتضييق على حركة البناء ، الشرقية من االكتظاظ الكبيريعاني سكان القدس 
إن الكثافة في القدس الشرقية هي أكبر من أي  .بدعوى أنها أراضٍ خضراء، على األراضي الخالية
وآخذة باالنخفاض أو ثابتة في ، وهي آخذة باالزدياد بنسب كبيرة في أماكن، مكان آخر في القدس
  .لمدينة مناطق أخرى من ا

  
لمدينة، إال أن من مجمل السكان في ا نسبة مرتفعةيشكلون  الفلسطينيينعلى الرغم من أن و

  . )94(حاصلون على تراخيص بناء منهم %  17.5 -% 16.5
  

، مة هي مشكلة وجود بالنسبة للمقدسيين العرببناء والحصول على التصريحات الالزمشكلة الإن 
  : ويمكن عزوها إلى عناصر عدة 

ألن القسم األكبر من األرض التي يملكونها هي ؛ من المساحة للبناء% 15إن العرب يشغلون  
والرسوم والمصاريف ، أراض خضراء ال يمكن استغاللها للبناء حسب ادعاءات بلدية االحتالل

                                                           
 . 23، ص2001المسنون اوضاع حاجيات ومصادر دعم، جمعية العطاء لخدمة المسنين، القدس، : حسين سهيل93

  .34، ص 1995فلسطينيو القدس ومخاطر الطرد الصامت، مركز المعلومات البديلة، القدس، : كريستال ناثاين94
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ة جداً بالنسبة لدخل صاحب العائلة يالضخمة التي على صاحب ترخيص البناء أن يدفعها عال
وبناء عليه  .شيكل 2700صحاب األعمال  حوالي يث تبين أن معدل األجر الشهري ألح، الشهري

على صاحب طلب رخصة البناء أن يعمل نصف السنة األول حتى يدفع هذه الرسوم وحتى يكون 
كاملة على الملف منذ فتحه وحتى النقاش في اللجنة ويسيطر قسم الترخيص سيطرة  .لديه بيت
عدم منح : منق بالتضييق على الحركة العمرانية فيما يتعل ات اإلسرائيلية، إن اإلجراءالمحلية له

أي ال يجوز البناء  - وتصنيف عدد كبير من األراضي ضمن األراضي الخضراء ، تراخيص للبناء
والتي تهدف لتحقيق ، سرائيلية العامة في المدينةبر جزءاً ال تتجزأ من السياسة اإلتعتو –عليها 

ي في القدس ما يجعل هذه السياسة نموذجاً صارفاً للتمييز العنصري ضد التفوق الديمغراف
وقد شجعت السلطات االسرائيلية على البناء في مناطق محيطة بمدينة القدس  .)95( المقدسيين

وتشير إحصاءات  .كالعيزرية وكفر عقب وغيرها لتفريغ القدس من الداخل من اهلها المقدسيين
 16.386إلى أن عدد المساكن في المحافظة  2002فلسطيني للعام الجهاز المركزي لإلحصاء ال

ت نتائج المسح وقد أشار.2005غرفة في العام  3.3وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن ، مبنى
من األسر تعرضت لالستيالء على عقاراتها من أراض أو %  19.6إلى أن  2005في العام 

  ).96(% 13.6تشكل  2003وكانت النسبة في العام ، مساكن أو منشآت
  

ن هناك دونماً، حيث إ 871بالغة مساحتها ساة السكن تتضح بشكل أكبر في البلدة القديمة الإن مأ
والتي تنتشر فيها البيوت المترابطة ، اكتظاظاً سكانياً كبيراً في األحياء المقسمة إلى حارات

حتاج إلى وقفة،  حيث يلزمها الترميم كما أن حالة هذه البيوت في البلدة القديمة ت.والمتشابكة ببعضها
ولدعم صمودها في ظل  ة والسكنية للعائالت التي تقطنها،والتحديث لتراعي الحاجات اإلنساني

  .الممارسات اإلسرائيليه أمام حركة البناء أو حتى الترميم
  

ويتهم للبقاء فيها بسبب تخوفهم من فقدان ه، وتضطر هذه العائالت رغم كل الظروف السيئة للسكن
كما أن هذه األوضاع المعيشية تقود إلى نتائج هامة ، المقدسية وفقدانهم بذلك الكثير من الحقوق

  .خالقية والصحيةتتعلق بالمشكالت االجتماعية واأل

                                                           

  . 35نفس المرجع السابق، ص  95
 .كريستان، مرجع سبق ذكره و ص 96 
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ومارست السلطات اإلسرائيلية المختلفة والمستوطنون أساليب خاصة لالستيالء على عقارات البلدة 
   - :ي القدس الشرقية، ومن األساليب التي استخدمتها القديمة والمباني العربية ف

وفي ، في الحاالت المتنازع عليها يعمد المستوطنون ببساطة إلى اقتحام المنازلو، والقتل، االعتداء 
فإن القضية تستغرق سنوات يكون خاللها قد سمح ، حال لجأ صاحب العقار أو المستأجر للمحكمة

  .للمستوطنين بالبقاء فيه
  

البلدية بحفريات في موسم الشتاء بقصد ترك المياه تتسرب ألساسات البناء مدة طويلة، وأدى  وتقوم
ومن .باب السلسلة والسعدية واالرمن: وتصدع البيوت كما حدث في أحياءبالنتيجة إلى انهيار 

غيرت ممارسات السلطات االحتاللية تجاه البلدة القديمة تغيير أسماء معالم في القدس القديمة، فقد 
وحارة الشرف إلى مستعمرة ، وسوق الحصر إلى جبار، رحوف بيتي محسي ـأسم باب المغاربة ِل

  .وهي شركة حكومية إسرائيلية إلدارة أمالك الغائبين، هاربيع هايهودي وعميدار
  
ا ال شك فيه أن االمملشعب الفلسطيني المقيم على أرضه إلى أجزاء زأ احتالل اإلسرائيلي قد ج

والتي  1948الفلسطينيون المقيمون في أراضي : نه حقيقة قانونية منفصلةوجعل لكل مثالث، 
والفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والقطاع، والفلسطينيون المقيمون في ، سميت إسرائيل

الخصوصية أما وضع سكان القدس فلهم من . 1967القدس الشرقية المحتلة في حزيران العام 
حيث إنهم ، أفضل من وضع سكان باقي األراضي المحتلةنب متعددة ضعهم في جواإذ إن ونصيب، 
ولهذه المسالة وجه  .سرائيلينما يخضعون للقانون اإلعين تحت حكم السلطة العسكرية، وإغير واق

ها التمييز بين سكان القدس الشرقية هي إحدى القضايا التي يظهر فيآخر، إذ إن قضية مواطنة 
  .ن بشكل واضحنيواليهود والفلسطي

  
الحتاللية التي ترى سرائيلية تكشف عن جوهر السياسة اإلسرائيلية اإن السياسات والممارسات اإل

لى الجداول التالية توضح مدى الهجمة الشرسة عبدية، وسرائيل الموحدة واألالقدس عاصمة إ
حقوقه التي بالمواطن المقدسي وب وتكشف عن حجم الضرر الواقع، اإلنسان المقدسياألرض و

وخلق وضع ال يطاق للغالبية الساحقة من المواطنين العرب في ، تسعى الحكومة إلى الحد منها
  .جبارهم على ترك مدينتهم وتهويدها، وإالمدينة
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  )13(جدول رقم 

  البيوت المهدمة حسب السنوات

  

  

  )مصدر سبق ذكره( 2010مركز االحصاء الفلسطيني المركزي للعام 
  

  عدد البيوت المهدمة  السنة

1994  29  
1995  25  
1996  17  
1997  22  
1998  30  
1999  23  
2000  18  
2001  41  
2002  43  
2003  99  
2004  152  
2005  120  
2006  78  
2007  94  
2008  85  
2009  77  
2010  39  

  977  المجموع
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  )14(جدول رقم 

  عدد الرخص المعطاة حسب السنوات

  عدد الرخص  السنة 

1994  124  
1995  173  
1996  213  
1997  194  
1998  254  
2000  129  
2001  110  
2002  97  
2003  59  
2004  49  
2008  125  

  رخصة بناء  1527  المجموع
  

  )مصدر سبق ذكره( 2010مركز االحصاء الفلسطيني المركزي للعام 
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  )15(جدول رقم 

  1943/العامة جدول مصادرة األراضي حسب السنوات باستخدام قانون االستمالك للمصلحة

  المساحة بالدونم   الحي/ المنطقة   تاريخ المصادرة

  3.345  رموت اشكول)المشارف(التلة الفرنسيةجبل سكوبس   8/1/68

  485  )خلة نوح(معلوت دفنا  

  3.830    المجموع

  765  نيفي يعقوب  14/4/68

  116  البلدة القديمة الحي اليهودي فقط  

  881    المجموع

  470  نيفي يعقوب   30/8/70

  4.840  شعفاط) كساإلفتا،بيت  أراضي(لون أرموت   

  2.240  )صور باهر(تلبيوت شرق   

  2.700  )بيت جاال شرفات(جيلو  

  1.200  )قلنديا(عطروت   

  130  وادي الربابة   

  100  شارع يافا  

  600  منطقة رمات راحيل  

  12.280    المجموع

  4.400  )بيت حنينا، حزما(بسكات زئيف  20/3/80

  137  قلنديا، عطروت  1/7/82

  280+  1.850  بوغنيمأجبل   16/5/91

  دونم 535  بيت صفافا+ بيت حنينا   1/2/95

  24.200    المجموع
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 الفصل الرابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المشاريع االستيطانية المستقبلية في القدس حسب الرؤية اإلسرائيلية

  

 :تمهيد  1.4

  

كثيرةٌ هي المخططات و المشاريع االستيطانية المستقبلية في القدس، فالرؤية اإلسرائيلية تعتبـر      
القدس بؤرة الصراع الوجودي لدولة إسرائيل، لهذا تراها تخطط لعشرات السنين و في كل شبر في 

 .مدينة القدس و محيطها

  
بلية في مدينة القدس، وقد تـم  وفي هذا الفصل سوف نستعرض أهم المخططات و المشاريع المستق

االعتماد على مصادر إعالمية ومقابالت شخصية مع المعنيين في متابعة شؤون االسـتيطان فـي   
 .مدينة القدس و بعض المصادر المكتوبة

  
 ةهـدف المخططـات اإلسـرائيلي   أفـاد أن  ) 97(فمن خالل مقابلة شخصية من السيد أحمد صب لبن

، بالطريقة القانونية حسب االدعاء اإلسرائيليالفلسطينية  األراضيزيادة السيطرة على االستيطانية 
ل لجان تكون من خالالجديد، تبدأ المشروع االستيطاني  ترسخمجموعة خطوات  وذلك عن طريق

قامة ولى فتكون حسب رؤيا البلدية في إأما بالنسبة لأل .األولى محلية وهي البلديات والثانية اللوائية
يتم المصادقة على المشروع من الخ و.. تحتية أومشاريع تجارية  مشاريع بنية مشروع استيطاني أو

                                                           
الباحث الميداني المتخصص في شؤون االستيطان في مدينة القدس 2012 - 7 -17لة شخصية مع السيد احمد صب لبن بتاريخ مقاب 97

 ".عير عميم اإلسرائيلية " والعامل في مؤسسة 
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ثم يتم عرض المشروع في المرحلة الثانية على اللجـان اللوائيـة التـي بـدورها     ، اللجان المحلية
مع ما يتناسب ويتوافق مع دولـة االحـتالل   ، تنظرإلى المشروع وفق المخططات العامة للمشروع

 60وبعد ذلك يتم تقديمه لالعتراض العام مـدة   .على المشروعثم يتم المصادقة ومن ، اإلسرائيلي
عالنية في موقع البناء و نشره بناء على أرض الواقع بوضع لوحات إمن تاريخ تحديد موقع ال اًيوم

كمـا   -قليلة االنتشارهي صحيفة الفجر الجديد وهي  ،تان عبرية وواحدة عربيةنفي ثالث صحف اث
إلى مدينة القدس تحديدا مع العلـم أن الصـحيفة الرسـمية     ال تصل" فيقول –ب لبن السيد ص يرى

نشر فيها عكس الصحف العبرية الرسمية التي تواألكثر انتشار في مدينة القدس هي صحيفة القدس ب
لمقدسي عن ب المواطن ايويكون الهدف من ذلك تغي.حرنوتيدعوت أو، مثل هآرتس، هذه المشاريع

يطرح لالعتراض العام مدة اً فإنه وضخماً ذا كان مخطط المشروع  كبيروإ. رائيليةالمخططات اإلس
اللجان اللوائيـة   -إن كان هناك اعتراض –والغريب أن الذي يقوم بمناقشة االعتراضات .اًيوم 90

 ".ن لم يكن أوبشكل ضعيف ، وبالتالي يكون االعتراض كأالتي صادقت على المشروع

  
الكبيرة في مدينة القدس الشـرقية و التـي يوضـحها    المشاريع االستيطانية  أن يعتقد السيد أحمدو

مصادقة وزير الداخلية عليهـا بعـد    من الخصوصية، وذلك بتوقيع ولها شيء ) 16(الجدول رقم 
قف خلفها دولة االحتالل عـن  ة، ومن ثم يتم طرح العطاءات التي تمصادقتها من قبل اللجان اللوائي

 .اإلسرائيلي  طريق وزارة االسكان

  



 

94 
 

  )16(جدول رقم 

  )98(المشاريع االستيطانية المستقبلية في مدينة القدس

اعداد الوحدات السكنية    المشاريع 
مشاريع لمخططات حاليا يتم تداولها في لجـان التخطـيط   ) أ 

  :والبناء في مدينة القدس مقسمة على النحو التالي
  

عليها من قبـل   مشاريع لمخططات استيطانية تم المصادقة) 1
لجان التخطيط والبناء اإلسرائيلية، وتـم اصـدار العطـاءات    

  .بحقها، ويجرى تنفيذها على أرض الواقع 

1235  

  452  .مشاريع لمخططات يتم تداولها في اللجان المحلية للبناء ) 2

مشاريع لمخططات تم تداولها في اللجان اللوائية، ولم يـتم  ) 3
  .تقديمها لالعتراض العام 

1827  

اعداد الوحدات السكنية   المشاريع 
  5002  .مشاريع لمخططات تم تقديمها لالعتراض العام) 4

مشاريع لمخططات تم المصادقة عليها نهائياً، وحالياً يـتم  ) 5
  .اصدار عطاءات بناء 

7889  

مشاريع لمخططات تم المصادقة عليها، ولم يـتم إصـدار   ) 6
  .عطاءات حتى اللحظة 

5271  

  21676  وع المجم

مشاريع لمخططات مستقبلية لم يتم تـداولها فـي لجـان    ) ب
  .التخطيط حتى اللحظة

30300  

مشاريع لمخططات استيطانية يتم حالياً تداولها فـي لجـان   ) ج
تخطيط البناء اإلسرائيلية  في محيط القدس وخارج حدود بلدية 
االحتالل في القدس، ولكنها ذات تأثير مباشر على المسـتقبل  

  .لسياسي لمدينة القدسا

5110  

  57086  مجموع المشاريع المستقبلية 
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 :أهم عطاءات البناء في مستوطنات القدس  2.4

  

 :)99(وغيرها  وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم 872طرح عطاءات لبناء  )1

 

المضي قدما في البناء االستيطاني ضاربة بعرض الحائط  قررتتفيد التقارير الصحفية ان إسرائيل 
عطاءات مختلفة لبناء  5عن طرحها ، وزارة اإلسكان في تل أبيب حيث اعلنت، ضغوطات الدوليةال

 .وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على جبل أبو غنيم جنوبي مدينـة القـدس المحتلـة    872

وحدة استيطانية ضمن  632نه سيتم بناء إوفقا لإلعالنات ف"ويوضح السيد احمد صب لبن ذلك بقوله 
يلـي  إ(كان وزير الداخلية اإلسـرائيلي   والذي، بو غنيمألة الثالثة من مخطط مستوطنة جبل لمرحا

العطاءات الخمسة أعلنت عنها وزارة اإلسكان وان .الماضي 2011ب آفي قد صادق عليها ) ايشاي
وقد جاءت في أربعة منها عطاءات لبنـاء وحـدات   ، االسرائيلية عبر موقع دائرة أراضي إسرائيل

دام التجـاري  باإلضافة إلى عطاء خامس لبيع أربع قطع من األراضي لالسـتخ ، تيطانية جديدةاس
 .المستوطنة داخل بمساحة أربعة دونمات

 

إلى أن اسرائيل اليوم تمضي قدما في إجراءات عزل مدينة القـدس   )100(السيد يعقوب عودة ولفت
يتوقـع   إذوبي وهو األبرز حاليا عن محيطها الجغرافي في عدة محاور سواء كان في المحور الجن

انية، تبدأ مـن مسـتوطنة   من البناء االستيطاني في عدة مشاريع استيط ةأن تشهد تلك المنطقة موج
الغربية ومستوطنة " هار حوما"وتزحف غربا عبر المرور بمشروع مستوطنة ، بو غنيم شرقاأجبل 

" الوطنية"وصوال إلى الحدائق " غيلوا"باإلضافة إلى المشاريع التوسعية لمستوطنة " جفعات همتوس"
عليهـا  " عـات يائيـل  جف"والتي يراد بناء مستوطنة ، الجديدة التي أعلن عنها على أراضي الولجة

أمـا   .جنوبي الضفة الغربية الواقع" يونصغوش عت"والتي ستعتبر بوابة الجيب االستيطاني مستقبالً
 .لقدس عن امتدادها الجغرافـي الطبيعـي  بات يشهد تطورات عديدة بهدف عزل افالمحور الشرقي 

وعن الغور والضفة ، وهنا يدور الحديث  عن عزل القدس عن بلدتي العيزرية وأبو ديس من جانب
 .الغربية شماال من الجانب اآلخر
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ن األخيـر عـن نيـة بلديـة     إلى اإلعال صب لبنالسيد وعن أبرز التطورات في هذا المحور نبه 
 ر الفصل العنصري الشرقية، وفي على حدود جدا" كدمات تسيون"ستيطانية بناء البؤرة االاالحتالل 

الواقعة ما بين أراضي " الوطنية"هذا المحور تمضي اليوم اجراءات المصادقة على مخطط الحديقة 
معليه "وهي التي تعتبر البوابة التي ستستقبل الجيب االستيطاني ، قدما وساقاعلى الطور والعيساوية 

الضـفة   وهو ذات الجيب الذي يقع شرقا فـي قلـب  ، عمل على ربطه في مدينة القدسوست" ادوميم
 .لى شطرين حالياإالغربية ويعمل على فصلها 

 

ى مبتغاها على الرغم مـن  هناك قد وصلت إل اإلسرائيليةن المخططات إوبالنسبة للمحور الشمالي ف
التي من المتوقـع أن  " اطراموت وريختس شعف"من المخططات التوسعية لمستوطنتي  وجود بعض

بربط الجيب االستيطاني سرائيلية اليوم نجحت تيطانية اإلولكن المخططات االس، يبدأ العمل بها قريبا
بشكل مباشر في مدينة القدس عبر تواصل جغرافي وشـبكة مـن البنيـة    " جفعات زئيف"الشمالي 

دون الحاجة لعبـور أيـة    التحتية ومن الشوارع التي تعمل على وصل المستوطنين في القدس من
 .حواجز عسكرية

 

  )101(وحدة استيطانية جديدة بالقدس 180مخطط لبناء  )2

على مخطط  ناء اإلسرائيلية،صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والباستمرارا لمسلسل تهويد القدس     
المخطط ، ضمن )هنتسيف اارمون(الشرقية " تلبيوت"وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  180لبناء 

مـن   نما استولت عليها سلطات االحـتالل دو 67على  )7977(الهيكلي الذي يحمل الرقم الهندسي 
أن المخطـط يقـع   ) 102( "عير عميم"مؤسسة  تقرير وحسب. صور باهر واألحياء العربية المجاورة

ء وسيعمل على توسيع المستوطنة باتجاه بلدة صور باهر عبر بنا" ارمونا هنتسيف"جنوب مستوطنة 
مبان ضخمة، إضافة إلى مبنى سادس لالستخدام العام، وثالثة مبان أخرى ستخصص لالستخدام  5

                               . لمستوطنةلالهندسي للبنية التحتية 
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  )103(وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح 14مخطط إسرائيلي لبناء )3

وحدة استيطانية جديـدة   14مخططا إلقامة قدمت بلدية االحتالل ية إلى أن نشرت التقارير الصحف
وقالـت أسـبوعية   .توضح هذا المخطط) 5(والخريطة رقم  في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

إن المخطط سيقام على أنقاض مبنى مكون من طابقين تم االسـتيالء عليـه   : العبرية" يروشاليم"
أقرته بلدية االحتالل بسبب قيام أحد المقدسيين بإضافة بناء إلى بيتـه  مؤخراً، مبينة بأن المشروع 
األسبوعية قيام مستوطن بشراء المنزل من خالل ما يسمى وادعت  .إلعاقة البناء االستيطاني هناك

زاعمة أنه كان ملكا للمستوطنين قبل احتالل القدس، مضيفة بأنه " الصندوق ألراضي إسرائيل"بـ
ن ارتفاع المبنى الجديد خمسة طوابق، أي بارتفاع مبنـى الصـليب األحمـر    وفقا للمخطط سيكو

  .المجاور له

  )5(خريطة رقم 
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)104(في وادي حلوة" موقف جفعاتي"طط جنة إسرائيلية تناقش مخل )4
 

بموقـف  (قررت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية مناقشة مخطط مـا يعـرف   
في حي وادي حلوة بسلوان جنوب المسجد األقصى المبـارك بهـدف المصـادقة علـى     ) جفعاتي
 .المخطط

 

ء اإلسرائيلية وضعت المخطط اإلسرائيلي بأن اللجنة اللوائية لتخطيط والبنا وأشار الباحث صب لبن،
وينص على بناء مبنـى ضـخم   ) 13542( المعروف بموقف جفعاتي والذي يحمل الرقم الهندسي 

والذي يقع على تخوم األسوار الجنوبية للبلدة القديمة في القدس فـي  ، مترا مربعا 10626بمسطح 
وذلك ، من شهر شباط القادم 13ي حي وادي حلوة على جدول أعمالها في جلستها المقرر عقدها ف

، القـدس  مدينةالذي يراد وصله باب المغاربة جنوبي ، بهدف المصادقة على مخطط البناء الضخم
 .باب المغاربةبعبر تشييد جسر بين المبنى ومدخل بوابة 

 

وذلك ضمن خطة لتوسيع النفـوذ  ، إن المخطط ينص على تشييد مبنى ضخم جدا:" وقال صب اللبن
لي وتعزيز السياحة اإلسرائيلية إلى حي وادي حلوة المقدسي الوقع في سلوان، وينص على اإلسرائي

بناء مبنى لالستخدام السياحي على قطعة ارض مالصقة تقريبا لسور القدس الجنوبي تبلغ مساحتها 
في " عير دافيد"مترا مربعا، وهذا البناء من المقرر أن يخضع لسلطة إدارة ما يدعى بحديقة  5420

نـه مـن   إووفقا للمخطط ف .وبالتالي سيكون تحت إدارة جمعية ألعاد االستيطانية، حي وادي حلوة
هذا باإلضافة إلى موقف ، مترا فوق األرض 10626المقرر أن يتم بناء مبنى ضخم مسطح يقارب 

% 273ن نسبة البناء التي أقرت لهذا المخطط تبلغ أومن المرجح  .سيارة 250تحت األرض بسعة 
ـ إ، ووفقا لتعليمات المخطط فساحة األرض المقرر إقامة المشروع االستيطاني عليهامن م  اًن طابق
تخصيص مسـاحات  وآلثار اإلسرائيلية، في البناء الجديد سيخصص الستخدام علماء ودائرة ا مالكا

 أخـرى ، وغرف اسـتقبال للـزوار و  لالستخدام السياحية ومعارض للمكتشفات األثرية اإلسرائيلية
 ".عير دافيد" إدارة لمكاتب ومساحات ومعرض تجارية ومحال وقاعات ، ية وإرشاديةتعليم
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 مـن كـانون   28لتخطيط والبناء اإلسرائيلية في لعلى مصادقة اللجنة المحلية المخطط قد حصل و 
في إشارة واضحة إلـى إصـرار الجانـب    ، تم وضعه على جدول أعمال اللوائية، و2011األول 

. ، وتعزيز سيطرته عليهاي قدما في تهويد األحياء المقدسية في القدس الشرقيةاإلسرائيلي في المض
على مخطط أخر في سلوان في قلب حي وادي حلـوة يطلـق   اللجنة المحلية اإلسرائيلية صادقت و

ويراد من ، اللوائية اللجنة ولكنه حتى اآلن لم يوضع على جدول أعمال، "بيت همعيان"عليه مخطط 
وهو مخصـص لالسـتخدام السـياحي    " ببيت همعيان"إنشاء مبنى ضخم يدعى  مخططالخالل هذا 

رض ألوان علـى  فمن المقرر إقامته بموقع قريب من عين س" بعير دافيد"وتحديدا لزوار ما يدعى 
 .الجنوبية القدسرتقع بالقرب من أسوا

 

 )6(خريطة رقم 

 
 

العربية بمدينة القـدس  الدراسات ات في جمعية السيد خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلوم: المصدر

        ....28/6/2012بتاريخ 
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االستيطاني في قرية سلوان بالقـدس، و ذلـك بهـدم المنـازل      المخطط) 6(رقم توضح الخريطة 
  .الفلسطينية ؛ بهدف أقامة مشاريع استيطانية جديده 

  

 

  )7(خريطة  رقم 

المعلومات في جمعية الدراسات العربيـة بمدينـة    السيد خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم: المصدر

 .28/6/2012القدس بتاريخ 

  
توضح بالتفصيل الوحدات السكنية و المرافق األخرى االستيطانية التي يخطـط    )7(رقم الخريطة 

  .القامتها في سلوان بالقدس 
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  )105(االحتالل يوسع هجمته على القدس لصالح مشاريع استيطانية )5

سـلطات االحـتالل    بعض القرارات التي أصدرتها لتقارير الصحفية يتبن لنامن خالل مراجعة ا  
بمصادرة المئات من الدونمات من أراضي قرى مدينـة القـدس إلقامـة عـدة مشـاريع       الخاصة

دونماً من أراضي العيسوية والطور لصالح  738مصادرة : ومخططات استيطانية في المدينة، منها 
بالشـارع  "إلقامة ما يسمى ، حنينا تونماً آخر من أراضي شعفاط وبيد 117، و"حديقة قومية"إقامة 

 .رام اهللا -رئيسي المعروف بشارع شعفاطالموازي للشارع ال"21

 

، دونمـا  738، واقترح إقامة الحديقة على أراض بمساحة 2005وأنشئ المخطط األولي في العام " 
 2009لقرية الطور، ولكن في العام مالي تمتد من القسم الجنوبي من قرية العيسوية حتى القسم الش

  .11092 اء هذا المخطط وتمت صياغة المخططإلغ تم

  
، وبمبادرة مشتركة بين بلدية االحتالل في القدس وسلطة تطـوير  2009وفي شهر تموز من العام 

الذي " ةالحديقة القومي"تم االنتهاء من مخطط  - ق الطبيعية والقومية اإلسرائيليةالقدس ودائرة الحدائ
في النسخة النهائية من المخطط تم اإلقرار بأن األراضي المملوكـة للجامعـة   . قدم للجنة التخطيط

، مما يعني أن مزيداً من األراضي المملوكة للفلسطينيين "الحديقة القومية"العبرية لن تستخدم لهدف 
لجنـة المحليـة   ال صادقت2011وفي الخامس من نيسان . لمخططستكون عرضة للمصادرة لتنفيذ ا

  .)106("والبناء على المشروع للتنظيم

 

خاصة للسلطات   أهميةذات  -علنت مؤسسات التخطيط اإلسرائيليةوكما أ -" الحديقة القومية" دوتع
ووفقاً للمخطط يجب أن يظهـر الموقـع كمنطقـة    . نها تمثل البوابة الشرقية للقدسأل؛ اإلسرائيلية

 وتعتبـر . تراتيجية، إضافة إلى الحاجة للحفاظ علـى الطبيعـة  مفتوحة وذلك ألهميته األثرية واالس
، تشكل جزءاً أساسيا من الموروث "الحديقة القومية"سلطات االحتالل بأن المنطقة التي ستقام عليها 

وتزعم بأن إقامة الحديقة يمثل طريقة للحفاظ على األهمية الدينية والثقافيـة  ، الحضاري اإلسرائيلي
وأن أعمال البناء بحاجة إلى تنسيق مـع  ، لى ذلك يمثل الموقع ككل منطقة أثريةللموقع، باإلضافة إ

 تم تغيير الحالة القانونيـة لـألرض   و. سلطة اآلثار التي تعمل وفقاً لقانون سلطة اآلثار اإلسرائيلية
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يمنـع البنـاء أو    وبالتـالي ، "حدائق قوميـة "من أراضي بناء للمصلحة العامة إلى وفق المخطط، 
عالوة على ذلك تهدف الحديقة ". للحديقة القومية"ط للمصلحة العامة من أجل إفساح الطريق التخطي

إلى ربط الجامعة العبرية في الغرب بالشارع الرئيسي لمستعمرة معاليه أدوميم في الشرق، وبلـدة  
فـي  الطور في الجنوب إلى العيسوية شماالً، من ناحية أخرى سيتم إنشاء مشاريع سياحية مستقبلية 

توضحان التوسعات في مدينة القدس الكبرى حسب ) 9+8(و الخريطة رقم .المنطقة ضمن المخطط
  .الرؤية االسرائيلية

 

  )8(خريطة رقم 

 2009قاعدة بيانات اريج : المصدر 
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  )9(خريطة رقم 

 

 

 :دونما بواد الجوز 13أوامر بمصادرة  .6

 حقوق االجتماعية واالقتصـادية عـن أوامـر   مركز القدس للمدير  )107(السيد زياد الحموري افاد
مصادرة ألراض في المنطقة الصناعية بحي واد الجوز في البلدة القديمة بالقـدس المحتلـة، تبلـغ    

دونما، وتمتد من مفرق الجامعة العبرية، وحتى المتحف الفلسطيني أو ما يطلق عليـه   13مساحتها 
  "متحف روكفلر" ـب

 

على السكان جديدة التي طرحت لإليداع قبل نحو أربعة أشهر وتوزيعها أوامر المصادرة الأن :"وأفاد
من أخطر مشاريع التهويد للمنطقة الواقعة شمال البلدة القديمة، واسـتهداف واضـحة    الفلسطينيين
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حيث تعرض أوامر المصادرة الجديـدة  ، في محيط البلدة القديمة للمنطقة الصناعية العربية الوحيدة
  .) 108("هذه المنطقة في مستخدم وعامل فلسطيني 700زيد عن ب عمل وما ير 170للخطر مصالح 

دعاءات البلدية بأن أوامر المصادرة هذه هي للمنفعـة العامـة، مشـيرا إلـى أن     االحموري  وفند
سواء في حي الشيخ جـراح،  ، المقصود بذلك منفعة المخططات االستيطانية في محيط البلدة القديمة

قام مجمعات تجارية إسرائيلية ضخمة هناك، إضافة إلى خطط بنـاء  تيث س، حأو في منطقة الحسبة
بدءا من الجامعة العبرية حتى جامعـة المورمـون،   ، الكليات العسكرية على سفوح جبل المشارف

دار : مثـل ، علما بأن المنطقة المستهدفة تقع بالقرب منها دوائر ومؤسسـات حكوميـة إسـرائيلية   
ومقر وزارة الداخليـة، وبالتـالي فـإن    ، ومركز صحي الشيخ جراح الحكومة، والجامعة العبرية،

المشروع برمته يخدم مخططات االستيطان والتهويد اإلسرائيلية في تلك المنطقة الحيوية شمال البلدة 
ما افاد به السيد الحموري من مخططات لبتالع مدينـة القـدس   ) 10(وتؤكد الخريطة رقم . القديمة
   .بالكامل
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  )10(خريطة رقم 
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  : السيناريوهات المستقبلية لمدينة القدس 3.4
   

  :قدس أمام ثالث سيناريوهات متوقعةفي ضوء ترتيبات مسار التسوية، سيكون مستقبل ال
  .نجاح مشروع التهويد في حسم هوية المدينة : السيناريواألول

 ،المحتل من تقسيم المسجد األقصى تهويد في حسم هوية المدينة وذلك بأن يتمكنالأن ينجح مشروع 
بالصالة فيه إلى جانب المسلمين ويفتح الكُنُس العمالقة المحيطة بالمسجد " حق اليهود"وتثبيت مبدأ 

ويعيد تعريف " مدينة داود" األقصى، ويهجر السكان في المحيط القريب من البلدة القديمة ليؤسس
حقيقة ديمغرافية جديدة يصعب التنبؤ ا،منتجاًًً الحدود البلدية بضم المستوطنات المحيطة جميعه

 .بنتيجتها 

  
  .تعرض مشروع التهويد لمصاعب ومشكالت حقيقية تعيق تنفيذه : السيناريو الثاني

أو ، أن يواجه المحتل مشكالت حقيقة في تطبيق متطلبات السيناريو األول بشكل يعيق تنفيذه ويؤخره
أخرى، فإذا وجد االحتالل اإلسرائيلي صمود المقدسيين حتى يدفعه للعدول عنه بحثاً عن بدائل 

كبيراً من خالل الدعم واالسناد المنهجي، وحركة جماهيرية فاعلة داخل القدس تربك االحتالل 
بتحرك جماهيرينا وسياسياً خارجياً يجعل ثمن تحركاته  تجاه القدس أغلى وأكثر مما ، اإلسرائيلي

بكل تأكيد من حسم هوية ، أقل تطرفاً ستمنعه، بني بدائليتوقعه أو يستعد له، فسيضطر إلى ت
 .المدينة

  
  . إفشال مشروع تهويد شرقي القدس وإنهاؤه: السيناريو الثالث 

مما يتطلب منع المحتل من تحقيق في تقدم ، أن يتمكن المقدسيون من حسم هوية المدينة لصالحهم
مع إضافة إنجازات ، المجال الديمغرافي ومواصلة تحقيق التقدم في، على جبهات المواجهة جميعاً

وتحقق هذا السيناريو أقرب  للمستحيل في ظل ، حقيقية في العمران والهوية الثقافية للمدينة
 . )109(وفي ظل الواقع السياسي الراهن، االحتالل

  

                                                           

  .2007/ 8/ 24هآرتس ،  109
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و يبقى السيناريو الثاني هو األقرب للتحقق، دون استبعاد السيناريو األول فه، في ظل هذه القراءة
  .وإن كانت الظروف الحالية ليست مواتية له إلى الحد المطلوب، يبقى واقعياًً

  

  : مواقف وحلول مقترحة لمستقبل مدينة القدس 4.4
   
بخصوص  181رؤية األمم المتحدة منذ قرار رقم : اقتراح الحل من خالل تدويل مدينة القدس  - 1

 .تقسيم فلسطين 

 1947لخاصة لألمم المتحدة من خالل تقريرها سـبتمبر عـام   هذا االقتراح تقدمت به اللجنة ا       
وكان الهدف من هذا القرار هو لحسم الخالف بين العرب واليهود ومن خالل إنهاء االنتـداب  
البريطاني على فلسطين وتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية وإقامة نظام منفصـل  

ويضع . ) 110(مجلس دولي باسم األمم المتحدة للقدس وضواحيها تحت نظام دولي يدار من قبل 
ضمانات مناسبة لحماية األماكن المقدسة داخل وخارج مدينة القدس واتخاذ كافـة الترتيبـات   

  .  ) 111(الالزمة لتقديمها
 تقاسم الجغرافيا والسيادة في القدس : اقتراح الحل الجغرافي لقضية مدينة القدس - 2

ذا الحل الجغرافي هو تجزئة السيادة بين العرب واليهود حيث يكون األساس الذي يقوم عليه ه       
يتم وضع القدس الشرقية العربية بما فيها البلدة القديمة تحت الحكم العربي ويقوم هذا االقتراح 
على تسليم بوجود للقدس العربية الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية وذلك إلى جانب القـدس  

ة إسرائيل والمقصود هنا بالقدس الشرقية التي تم احتاللها مـن  الغربية التي ستبقى تحت سيطر
  .) 112(م 1967إسرائيل عام 

اقتراح نظام خاص يسمح بحرية العبادة في األماكن : اقتراح الحل الديني لمستقبل مدينة القدس - 3
 المقدسة ألتباع الرساالت والديانات السماوية 

بعـد   -رئيسة وزراء إسرائيل –أكدته غولد مائير  وهو ما 1967برز هذا االقتراح بعاد عام        
تسلمها لرئاسة الحكومة بإعرابها عن  استعداد إسرائيل لعقد اتفاقيات مـع السـلطات الدينيـة    

لضمان الوضع الديني القائم والوضع العالمي لألمـاكن التـي تعتبـر     –المسيحية واإلسالمية 
                                                           

  . 34م ص1997ترجمة ابراهيم الراهب ، دار كنعان للدراسات والنشر الطبعة األولى : هنري، كتن ، القدس 110
  .م1947اني تشرين ث –نوفمبر  29بشأن تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  181راجع نص قرار رقم  111
  . 133، ص1996ربيع في دراسة لمركز يافي  26مجلة الدراسات السياسية العدد " : القدس" دوري غولد  112
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يتعلق  دي كان قد اقترح نفس المضمون فيماوكذلك بيغن الليكو.مقدسة في نظر مختلف الديانات
بإدارة األماكن المقدسة للديانات الثالث في القدس ويمكن تقديم اقتراح يضمن حرية وصـول  

  .) 113(بهم في القدسأبناء الديانات الثالث إلى األماكن المقدسة الخاصة 
 اإلداري في مدينة القدس  –التقاسم الوظيفي : اقتراح الحل البلدي  - 4

اقترح أكاديميون وسياسيون إسرائيليين عديدين حلوالً بلدية وسـيلة للتعامـل مـع المطالـب            
الفلسطينية في القدس األمر الذي يفتح الباب الحقاً أمام احتمال طرح حلـول إداريـة لمسـألة    
القدس على شاكلة القبول بمجلسين إداريين منفصلين يعمالن في إطار مدينـة موحـدة تحـت    

رئيس بلدية القدس األسبق تسويقه ) تيدي كوليك(سرائيلية هو األمرالذي كان يحاول السيادة اإل
  .) 114(" التشارك في القدس" لسنوات طويلة تحت عنوان 

 

المقترحة والمواقف السابقة، نصل إلى نتيجة مفادها أنه من الصعب التسوية  حلولبعد استعراضنا ل
المسجد االقصى تكفل تصفية جميع عناصر الصـراع  تصور حلول نهائية حاسمة لمسألة القدس و 

وتكون مقبولة من جميع األطراف ، أو بين المسلمين واليهود على المدينة، بين العرب واإلسرائيليين
  .في الشرق األوسط، بما فيها إسرائيل والفلسطينيون

  
من األطراف  كثيرمن قبل نصيب أكبر من النجاح  االنسب الذي يستحوذ على ويعتبر الحل الديني

وألن اهتمام إسرائيل مركـز  ، ألن حالة القدس مختلفة -وخصوصاً من قبل الفلسطينيين  -العربية 
ولقد أبدى كيسنجر ذات  .بالضرورة غزو الدول العربية باسم القدس يسعلى الصراع الفلسطيني ل

عادة عن حالـة  تنتج " أن صراعات مثل الصراع بين العرب واإلسرائيليين : مرة مالحظة مفادها 
جمود تقطعها بين الحين واآلخر سلسلة من الحروب حتى يفرز في النهاية توازن لم تتمكن الحكمة 

مكن أن يتحقق هذا التوازن فيما يتعلق بقضية القـدس؟ مـن   ولكن هل ي" توصل إلى إدراكه من ال
  .)115(الصعب إعطاء جواب حاسم في معظم الحاالت

                                                           
  .310مرجع سابق ،ص ": القدس"غولد  دوري، 113
 ، مركز الدراسات االستراتيجية باألهرام ،114موقف القدس من المفاوضات ، مجلة السياسة الدولية ، العدد : رسالن ، هاني114

  .118م،ص1993
  . 12،ص  3مجلة شؤون دولية ، ع " تأثير المقدسات الدينية على المركز القانوني لمدينة القدس : " جعفر عبد السالم -115
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مـن   اسرائيلي دون أوراق ضغط حقيقية ال يمكن لها أن تحقق أيلذلك فإن التفاوض مع الجانب اإل
الحقوق العربية واإلسالمية في المدينة، وأن الحلول اإلسرائيلية تستبعد أي تنازل يتعلـق بالسـيادة   

 .اإلسرائيلية على المدينة، وتعتبرها عاصمة موحدة إلسرائيل

  
  -:نة يواجه عدة عقبات منها ولعل التوصل إلى حلول مرضية لجميع األطراف لوضع المدي

  -:إصرار إسرائيل على االحتفاظ بالمدينة وتهويدها   -العقبة األولى 

مهملة حقوق  ،إسرائيل مصممة على مقاومة أي تغيير في وضع القدس وتدعم ذلك بقوة السالح إن
ت األمـم  مهملة الرأي العـام وقـرارا  وقواعد القانون والعدالة، كان األصليين الذين طردتهم، والس

كما أشرت سابقا وفي هذه  -القدس عاصمة موحدة لدولة إسائيل االبدية   المتحدة، ولقد أعلنت أن 
األوضاع ال يقبل العقل اإلسرائيلي اإلعتراف أنه ضم القدس بصورة غير شـرعية، أو ينسـحب   

ودة إلى القوانين الخيال أن تصلح إسرائيل األخطاء التي ارتكبتها بأية وسيلة باستثناء الع فمن .منها
 .أو استخدام القوة

  
  -:دعم الواليات المتحدة إلسرائيل وقبولها ألفعالها  - العقبة الثانية 

وهـذا  ، فالواليات المتحدة تقف دوماً إلى جانب إسرائيل وتعتبرها حليفها االستراتيجي في المنطقة
اعدات المالية ن خالل المسوالذي يستمد قوته م، يشجع إسرائيل لمقاومة أي تعديل في وضع القدس

 .1947الدعم السياسي الذي تتلقاه من حكومة الواليات المتحدة منذ عام والعسكرية الواسعة، و

  
س تحت السيطرة وفي ظل هذه العقبات فإن الحل النهائي إذا ما أريد التوصل إليه فسوف يبقي القد 

ب في أحسن األحوال إال السماح لهـم  ولن ينال العر، وتبقى العاصمة الموحدة إلسرائيلاليهودية، 
بإقامة أحياء إلدارة الشؤون القومية واإلشراف الديني تحت السيادة اإلسرائيلية الشاملة على األماكن 

 .المقدسة

  
ومن المالحظ أنه لم يتم أي توجه دولي واضح إلجبار إسرائيل علـى اإلنسـحاب مـن المدينـة      

لعسكرية وحواجز الطرق المانعة من الوصول إليها فـي  المقدسة، وتحرير المقدسات من السيطرة ا
  .المناسبات الدينية وإقامة الشعائر الدينية
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إن الموقف بشأن القدس موقف دقيق، وأي تفريط من الجانب العربي أو الفلسطيني في القدس لـن   
ا الحق العالمين العربي واإلسالمي، ومن ثم فإنه من الضروري اإلصرار على هذ مقبوالً لدىيكون 

 .بكافة الوسائل الممكنة وحشد كل الطاقات في الطريق إلى القدس

  
خاصة في ضـوء التطـورات    ،إن أي حل بشأن القدس يبدو غير قابل للتطبيق في الوقت الحاضر

وعلى الصعيد الفلسطيني اإلسرائيلي على ، اإلسرائيلية عامة –الراهنة على صعيد العالقات العربية 
الب بتبني مبدأ الحلول الوسط يجب أن ينظر بجدية إلـى ردود األفعـال   ومن يط. وجه الخصوص

وخاصة من األحزاب اإلسالمية والتي تحارب بقوة كافة الحلول السلمية التي ينشأ عنها ، المعارضة
 .التفريط والتنازل

  
بشأن ي ظل تسوية مؤقتة ماذا سيحدث إذا لم يقبل الفلسطينيون بتعايش ف: والسؤال الذي يطرح نفسه

طلق الفلسطينيون االنتفاضـة  دة االسرائيلية؟ ماذا سيحدث إذا أالمدينة موحدة تحت السيا القدس تبقي
و بالصورة العنيفة عن الماضي؟ وماذا ستكون النتائج المترتبة على عدم حل قضية القـدس  الثالثة 

لية السـلمية؟  بصورة ترضي جميع األطراف المعنية؟ وهل يمكن أن تدمر مسألة القدس باقي العم
ماذا ستفعل الحركات المعارضة لالتفاقات إذا تم التوصل إلى حل وسط نشأ عنه تنـازالت مـن   و

 األطراف المتفاوضة؟

  
بها ألن مشكلة القدس من أكثر القضايا الحساسة ولكـن  ؛ كل هذه التساؤالت وغيرها ال يمكن التنبؤ

 .الزمن كفيل باإلجابة عليها

  
ة من أجل حمايـة  غايات في حد ذاتها، إنها  ضروراتفاقات السالم ليست إن  يمكن القول: وأخيراً

تقنين لتوازن سياسي جديد، أمـا  ، فاالتفاقات الراسخة المصالح القومية من خالل المادة الدبلوماسية
  .االتفاقات التي تفشل في ضمان القيم التي يقوم المجتمع عليها، فإنها ال تستحق السعي لها أصالً
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  :الستنتاجات واآلفاق المستقبلية لمستقبل مدينة القدسا 5.4
 

القـدس و المسـجد االقصـى     ن أحد السيناريوهات المحزنة لمستقبل مدينةإ: لقولاأستطيع  اخيراً
التـي يقترحهـا   و. غير مقسمة وغير تابعة إلسرائيل أو لفلسطين" وضع خاص"تحولها إلى مدينة 

منطقتنا، مثل مدينة واشنطن التي أقيمـت علـى أراضٍ   أحياناً بعض الذين يبحثون عن حلول في 
جرى تعريفها كمكان غير تابع أليـة  وغير طيب خاطر من واليتي ماريالند وفرجينيا،  أخذت عن

المدينـة ومعظمهـم    لسـكان وسيء لواليات المتحدة األميركية، يرضي اأميركية، وهو حل  والية
اإلدارة مـن أصـحاب    غالبية العاملين فيع، و، تعيش في فقر مدقأعضاء في أقليات ال سلطة لها

دم اقتراح بضم واشنطن وق. يوم ريالند وفرجينيا مساء كلالعالية يعودون بسياراتهم إلى مي المراكز
والية ميريالند مدينة صعبة لها  لكن االقتراح جوبه بالرفض، إذ اليعقل أن تتبنىيالند ريإلى والية م

 .مشاكلها

  
في االنحطاط، " الوضع الخاص"كيف تستمر القدس ضمن هذا  -ذاته لنسقعلى اأستطيع أن أتصور 

في نهاية المطاف قـد  . من سكانها وتجميع ديون ال يستطيع أحد تسديدها وإبعاد القطاعات األقوى
المـرء أو ال   فققد يت.اال أريدهأو إلى فلسطين، وسيقول كل منهما شكراً، إلى إسرائيل  تُقدم القدس

سيناريوهات لحـل النـزاع ال    إال أنه يؤكد نقطة أن معظم الذين يحاولون صياغة، لمع هذا التحلي
المقترحات المفصلة لحل مشـكلة إدارة   حتى في. ينظرون إلى القدس عادة من خالل عيون سكانها

باحتياجاتهم لصـالح حـل الوضـع النهـائي، حسـب       المدينة يتم استهداف المقدسيين والتضحية
لذا لم تعـطَ سـوى   . وإسرائيل وفلسطين وبقية العالم ،العالمية للقوى العظمى االحتياجات السياسية

أن سكان المدينة سوف يتوجب عليهم تقديم وثائق إثبات الهويـة عنـدما    أهمية محدودة إلى حقيقة
األكثر تفصيالً وتنميقاً، التي تتخيل مدينـة   حتى الحلول . إلى تل أبيب أو رام اهللا يرغبون بالتوجه

وسيادة فلسطينية على الجزء الشرقي، ووضـع  ، ة وسيادة إسرائيلية على الجزءالغربي منهامفتوح
وهي حاجة ثانوية (لسكان المدينة بحرية الحركة بين الشرق والغرب  خاص للمدينة القديمة، يسمح

 .  "المفتوحة" إال أنها تجعلهم يقفون في صفوف طويلة عند مخارج هذه المدينة ،)لمعظم المقدسيين

فيها  يعيش ،أن المدينة مقسمة في الواقع إلى ثالثة أجزاء مميزة إلى حد ماوهكذا يعرف كل مقدسي 
حوالي ثلث سكان المدينة من الفلسـطينيين وثلـثهم مـن اليهوداألرثـوذكس     . سكان مختلفون جداً
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" اآلخرون"عليه اسم  وأما الثلث الثالث الذي يضم يهوداً غير متعصبين فيمكن أن يطلق، المحافظين
هي التي تعتبر بشـكل عـام    الواقع أن هذه المجموعة األخيرة. في غياب أية تسمية مناسبة أخرى

المجموعات الثالث هذه لـديها   . والتي تحمل معظم مفاتيح نشاطات المدينة، المسيطرة على القدس
ويمكـن حـل    .بطرق مختلفة متباينـة  نها تنظر إلى المساحة العامة، حيث إاحتياجات مختلفة جداً

ضمن حل الوضع النهائي (كبيراً يضم مدناً ثالث  خالفات المدينة الداخلية إذا أصبحت تجمعاً مدنياً
األخريـان  وتكون المـدينتان  ، األرجح تحت السيادة الفلسطينية سوف تكون المدينة الفلسطينية على

سيم األفضل، واألفضل كثيراً فيما يتعلق باحتياجات السكان فهذا هو التقو ).تحت السيادة اإلسرائيلية
 يقع بحثها، وهذا الحل يطرح مشاكل خاصة به. غير مقسمة أو تقسيم سياسي إلى مدينتين من مدينة

إال أنه يثبت كيف يتطور طرح الحلول حول القدس ويتسع ويتغيرعنـدما  . خارج نطاق هذا البحث
يفـرق  هذا المنظور الذي  ى موازنةوحتى تتسن. يسمح لسكان المدينة بالمشاركة الكاملة في العملية

الحاجة إلـى حـل آخـر مكمـل      على من األهمية بمكان التأكيد كذلك .بين الفئات السكانية الثالث
ولكنه بحاجة ألن لكل مجموعة،  ويوفّر حكماً ذاتياً، يحد من التوترات الذي  .الفصلوموحد، وهو 

نحن ننـزع إلـى االفتـراض بـأن     . لكبرىا ترافقه مسؤولية متبادلة وشراكة في مستقبل المدينة
تهم، اليهود المتعصبون بـأن يهتمـوا بـأفراد طـائف     – مجموعات األقليات تحتاج ألن تهتم بنفسها

هناك إشارات على مسؤوليات متبادلة بين هذه المجموعـات   إال أن -والفلسطينيون بأبناء جلدتهم 
دية غير المتعصبة على القدس مـن أجـل   المجموعة اليهو" لسيطرة" فوراء النزعة الطبيعية. كذلك

 المتواجدة هناك، نجد هذه األيام يهوداً متعصبين يشاركون في مشاريع خيرية داخل رعاية األقليات
مثل بوابـة   تعارض بناء متحف التسامح على مقابر إسالمية وتتدخل في قضايا، الجالية الفلسطينية

المسـلم حـول    جة بعيـدة مشـاعر الموقـف   عن طريق اتخاذها مواقف تراعي إلى در، المغاربة
لدينا أيضاً رأي في نوعية : ربويين فلسطينيين في القدس يقولونوقد يسمع المرء أحياناً ت .الموضوع

إال أن أي حل لن ينجح ، صحيح أن القدس هي موضوع قلق دولي. التعليم لليهود في القدس الغربية
  .مشاركة محلية في تصميمه وتنفيذه في غياب
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 : النتائج التاليةأن وقد خلصت الدراسة إلى  6.4

   

اتضح من الدراسة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قـد اسـتخدمت العديـد مـن السياسـات       )1
 .للسيطرة على على األراضي في شرق القدس وإقامة المستوطنات  العنصرية والممارسات

 1967احتاللها عـام  خلصت الدراسة أن إسرائيل مهتمة في إقامة المستوطنات في القدس منذ  )2
ضمن مشاريع مدروسة ومخططه ومبرمجه تضعها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سواء كانت 

 .ليكودية أوعمالية 

تؤمن إسرائيل أنها ستحقق مكاسب سياسية كبيرة ستجنيها إسرائيل من االستيطان في القـدس   )3
كانها ومنع البناء وصعوبة ناتجه عن تغير طابعها الديمغرافي وتهجير سكانها وسحب هويات س

الحصول على تراخيص للبناء،  لحسم قضيتها لصالح إسرائيل في ظل أي مشـاريع للتسـوية   
 .والحلول السياسية النهائية أو مبادرات السالم في المستقبل

اتضح أن إسرائيل تستمر في عدم اإلهتمام والمباالة و التجاهـل ضـاربة بعـرض الحـائط      )4
علقة بوقف االستيطان في القدس، دون أن يعمل المجتمع الـدولي علـى   القرارات الدولية المت

 .إلزامها بذلك بأية طريقة أو وسيلة 

لقد استغلت إسرائيل اتفاقات السالم الموقعة مع الفلسطينيين والعرب وقامت بتكثيف نشـاطاتها   )5
ما هوعليه، االستيطانية في القدس، وتنصلت من كل االتفاقيات والتعهدات بإبقاء حال القدس ك

 .والعكس صحيح فقامت بتوسيع وزيادة المستوطنات في القدس

من خالل التحليل لألنشطة والممارسات والسياسات المتعلقة باالستيطان في القـدس اسـتنتج    )6
الباحث التقصير الواضح للتصدي للنهج االستيطاني على كافـة السـبل الشـعبية والرسـمية     

د المقدسيين في التمسك باألرض والحفاظ عليها من الفلسطينية، وحجم الضعف في دعم صمو
 .قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية أوالدول العربية واإلسالمية 
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   :الخاتمة 
  

ن إسرائيل باقية فـي  سياسة اإلسرائيلية وضوحا و داللة  على أإن المستوطنات هي أكثر المعاييرال
ونرى أن المستوطنات  .و للقوانين الدولية ضاربة عرض الحائط أي مشروع للتسويةمدينة القدس، 
فعلـى   ،وإذا كان لهذا التوافـق أن يـتم   ،الفلسطيني هما على طرفي نقيض -سرائيلى والتوافق اإل

ستيطان فى المناطق المحتلـة  إن اال .منظورها حيال المستوطناتإسرائيل أن تعيد النظر جذرياً فى 
، على جميع المستويات ن التحرك الفلسطيني العربيتاج إلى مزيد مهو عملية ديناميكية متحركة تح
هـو   قائع جديدة من قبل إسرائيل ،حيث إن تاريخ المشروع الصهيونيوذلك للحيلولة دون فرض و

، فالمسـتوطنات  ستيطان فيهـا من الوقائع المفروضة من خالل االستيالء على األرض واال سلسلة
،إنها الوقائع التى تقـوم عليهـا السـيطرة     وسعيالحربة فى برنامج إسرائيل الترأس  اليهودية هي
 .اإلسرائيلية

  

فترات مد وجذر حسب توجهات الحزب المسـيطر علـى    القدسشهدت حركة اإلستيطان فى  وقد
، وبصفة عامة فإن حركة االستيطان تكون أكثر نشاطاً واتساعاً في عهد حكومات الليكـود  الحكومة

وتهويدها وضـمها ضـماً   ) مناطق المحتلة من عروبتهاتطهير ال(بكل صراحة بوجوب  التي تنادي
 .كامالً 

  

على عزم  ، يدّل1993سبتمبر /وسلو فى أيلولتفاق أفي القدس  منذ ا إن نمو المستوطنات وتطورها
 لخرق اإلسرائيليإسرائيل الدائب على بقاء سيادتها الفعلية فى األراضى العربية التى تحتلها اليوم فا

على عدم جدية إسرائيل فى عمليـة  داللة قاطعة دل ، وهذا يتفاقات السابقةع االاً لجميمازال مستمر
جديد بالنسبة للسياسة اإلسرائيلية  ، وهذا اليشكل أيستيطانها، وسعيها لكسب الوقت لتعزيز االتسوية

غتصاب حقوق سة التى قامت باألساس على مفهوم اوالفلسفة الصهيونية التى تنطلق منها هذه السيا
 .رين وسياسة فرض األمر الواقع بالقوة اآلخ

  

، بحجة الـربط بـين المسـتوطنات    في مدينة القدس من خالل التمعن فى شبكة الطرق التى شقت 
كنتونات  يبين التجمعات الفلسطينية وعزلها ف غرض منها هو منع التواصل الجغرافينالحظ بأن ال

الضفة الغربية  راضيالجغرافية على جميع أتجعل فكرة الوالية ، محاصرة بالمستوطنات اإلسرائيلية
  . هتحقيقا مبدئيا للمفاوض الفلسطينيي صعب مطلبو القدس 
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