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 االستيطان يف مدينة القدس

 مقـدمــة  

 
  يجكفتلا ليلخ

  
تغير الطابع ل ،بشكل جذري تعرضت فيها،حداثاً درامية أمل تشهد القدس عبر التاريخ 

فبعد . ها هذه املرحلةتشهدالديموغرايف واالقتصادي واالجتماعي والعمراين، كتلك التي 
تالحقة التي سرائيلية املجراءات واملمارسات اإلجوبهت بسيل من اإل ةاالحتالل مباشر

رض والبناء سالمي عن طريق مصادرة األواإل ىل إزالة طابعها العربيإهدفت 
استمر . الطابع اليهودي عليها ىل غَلبةإتؤدي  سكانية ةاالستيطاين وإحداث خلخل

 بحسبو .سرئيلإىل إات الدولية التي توجه القدس على الرغم من اإلدانيف االستيطان 
زمة بسبب املستوطنات يف ظل انتقادات أسرائيل إتواجه  زرويتر نقلته وكالةحتليل 

واالحتاد مم املتحدة املاضية تلقت نقداً شديداً من األ الفتراتففي  .دبلوماسية متزايدة
وحدة  11.000عالن خطط لبناء أكثر من إبسبب  األميركية بي والواليات املتحدةووراأل

جاب رئيس أو  1.عليهاموا دولتهم ن يقيأن ويريد الفلسطيني يف مناطقسكنية جديدة 
املستوطنات قائالً يف فكرة جتميد البناء  برفض نتنياهو ة بنيامينسرائيلياإل احلكومة

احلكومة برئاسته لن تخلي مستوطنات يف القدس والضفة الغربية خالل واليتها "ن أب
رفضه هذه  ويف" .ىل غير رجعةإ ن عهد تقديم التنازالت من هذا القبيل قد وىلأمعتبراً 

ثبتت بطالن أن جتربة حكومته احلالية على الصعيد السياسي إ" :قائالً الفكرة أضاف
من نتائج النزاع مع الفلسطينيين وليس  هي قضية االستيطان إىل أننظراً  ،خطوة كهذه
قامة دولة فلسطينية، وحتدث عن نوع من إعلن رفضه أويف تصريح آخر   2.من مسبباته

 كد مواصلة البناء يف مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية،أو ،احلكم للفلسطينيين
أن سيطر على الفلسطينيين وال ين أريد يال  ، فهورئيساً للحكومةما دام نه أمشدداً على 

طار إلذا سيكون هنالك نوع من احلكم يف و، لسرائيإمواطنين يف دولة  حتولهم إىل يدعم
                                                            

 ئرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية ـ جمعية الدراسات العربية ـ القدسمدير دا. 
 .7/2/2013 ،"القدس"جريدة  1
 .18/1/2013خبارية اإل "معاً"وكالة  2
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 هي القدس": نتنياهو قال ،حتالل مدينة القدسة العالتاسذكرى الويف   3.منزوع السالح
سرائيليين يف القدس أعمق من جذور أي ن جذور اإلإ": تابعو  4.لن يقّسمومة قلب األ

كان لليهود من قلب  إنْ ": قالفوغ سرتييتسحاق ه ا زعيم حزب العملمّأ  5."شعب آخر
وقد استمر البناء   6.ئيلبدية للشعب اليهودي وإلسرافالقدس هي قلبهم وهي العاصمة األ

ات وطنكان باملصادقة على اخملططات لتوسيع مستأسواء  ،االستيطاين يف مدينة القدس
كان ذلك داخل مدينة أت جديدة، وطناقامة مستاملصادقة على خمططات إلب مأ ،قائمة

منياً وسياسياً أإقامة القدس الكبرى التي أخذت بعداً  من أجل خارجها أمالقدس 
ن أسرائيلية اإل اهداف املوضوعة ضمن االستراتيجيوديموغرافياً لتحقيق األ وجغرافياً

  .دون شريك فلسطينيمن القدس عاصمة لدولة واحدة 
  

  القوانين واألنظمة التي اتبعت يف تهويد القدس
استخدمت السلطات اإلسرائيلية قوانين املصادرة : مصادرة األراضي .1

وبموجب قانون  .ات عليهاوطنجل إقامة املستأمن  "للمصلحة العامة"
االستمالك "ومن خالل وزارة املالية وحتت غطاء ، 1943األراضي لسنة 

من مساحة  ٪35، ما يعادل 2كم 24تمت مصادرة  "للمصلحة العامة
د يشيتم تو ،ة إسرائيليةوطنمست 15نشئت عليها أُوالقدس الشرقية، 

عامة من أهم وكان قانون املصادرة للمصلحة ال. سكنية ةوحد 60.000
ألراضي الفلسطينية االستيالء على لالقوانين التي استخدمتها إسرائيل 

 .7.التي كانت تعتبر اجملال احليوي للتطور العمراين الفلسطيني

                                                            
 .27/5/2014بتاريخ ، خطاب نتنياهو 3
 .املصدر نفسه 4
 .1/6/2016 ،حياء ما يسمى يوم القدسجلسة الكنيست إل 5
 .28/5/2014بتاريخ  ،رتسوغ يف احتفال الكنيستياب هخط 6
 .الوقائع الرسمية/ 1943 سنةراضي لقانون مصادرة األ 7
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استخدمت السلطات اإلسرائيلية قوانين التنظيم : قوانين التنظيم والبناء .2
عن طريق التنظيم  يهعلوالسيطرة  العربي للحّد من النمو العمراين والبناء،

يف فبدأت إسرائيل ومنذ األيام األوىل لالحتالل بإغالق مناطق  .والتخطيط
األمر  ،منع البناء عليهاإعالنها مناطق خضراء يُ والبلدة القديمة  حميط
إالّ إنها  ،من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء ٪52جعل  الذي

 كما حدث يف ،طنات عليهابرت مناطق احتياط استراتيجي لبناء مستواعتُ
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تم حتويلها من  حيثغنيم ومنطقة الراس يف قرية شعفاط  بوأجبل 
). رمات شلومووحوما،  هار( ىل مناطق بناء استيطاينإمناطق خضراء 

كذلك تم حتديد مستوى البناء، فبالنسبة إىل الفلسطيني ال يسمح له 
صى، بينما من مساحة األرض، وهو احلد األق ٪75بالبناء يف أكثر من 

فضالً   8.من مساحة األرض ٪300يسمح لليهود بنسبة بناء تصل إىل 
أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي  كثيرة عراقيل تضعوُ عن ذلك

دوالر للرخصة الواحدة، باإلضافة إىل الفترة التي  30.000تصل إىل 
 دونمن ما دفع بالسكان إىل البناء وهو  ،ةرخصالستغرقها إصدار ي

حيث  ،اجتاه املناطق احملاذية لبلدية القدسيف أو الهجرة  ،ترخيص
قل أبسهولة احلصول على رخصة وب ، ويمكنأسعار األراضي معتدلة

  9.ما هو موجود داخل حدود البلديةعتكلفة 

                                                            
  . لليهود٪300هي نسبة البناء على مساحة األرض، فكل دونم من األرض يسمح ببناء عشر طبقات وأكثر، وهي نسبة  8

 .ات على املساحة نفسهاأي ثالث إىل أربع طبق ،٪75أمّا العرب فإن النسبة تصل إىل 
 .بلدية القدس/ قسم التخطيط / سياسة بلدية القدس جتاه املناطق العربية  9
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الغائبين آلة  والعتبر قانون أميُ  :1950 لسنةالغائبين  والقانون أم .3
ففي . كانت تابعة مللكية فلسطينيةضافية للسيطرة على األرض التي إ

ف من الفلسطينيين ونزوحهم من بيوتهم وعن أعقاب النكبة وطرد اآلال
 هموأمالكالفلسطينيين قامت إسرائيل باالستيالء على أراضي  ،أراضيهم

ف الغائب وفقاً لهذا ويعرَّ ."بالغائبين"وتعريفهم  ،بواسطة تغيبهم قانونياً
لك يف املنطقة التي تقع حتت النفوذ القانون بأنه كل شخص صاحب م

 29/11/1947والذي كان أو سيكون يف الفترة ما بين  ،سرائيلياإل
قت وعن جملس الدولة امل صدرتنتهاء حالة الطوارئ التي اوموعد إعالن 
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، ةلبنان، سوري(أحد رعايا الدول العربية التالية  19/5/1948يف 
يف أي  أو نه وجد يف هذه الدولأ أو) ردن، العراق، اليمنمصر،السعودية، األ

ا لكنه "أرض إسرائيل"منطقة من فلسطين التاريخية سميت وفقاً للقانون 
عتبار أن استغالل هذا النص بافقد تم  .غير خاضعة للسيادة االسرائيلية

راضي الذين يملكون بيوتاً يف القدس ويحملون هوية الضفة أصحاب األ
أموال (عتبر أموالهم طة الفلسطينية تُ ن أراضي تابعة للسلوسكنيالغربية و

ذا ما كان مواطناً يف إعتبر غائباً إىل ذلك فإن الشخص يُ إضافة .)غائبين
ويف املوعد أعاله كان قد ترك فلسطين،  ،حدى مناطق فلسطين التاريخيةإ

نتقل إىل منطقة ما فيها تخضع لقوات اأو  ،1/9/1948أو قبل تاريخ 
وهكذا . قتالية يف أرض فلسطين التاريخية مسيطرة على مناطق" معادية"

من السكان الفلسطينيين أنفسهم غائبين على الرغم من أنهم  ونوجد كثير
كذلك ). احلاضر الغائب(ما زالوا يسكنون داخل الدولة ، وهو ما يطلق عليه 

الغائبين وظيفتها تسجيل كل  والعلى أم قيّمأقر القانون إقامة مؤسسة ال
ووفقاً لهذا القانون فإن . قيم سجل امللكية التابع للأمالك الغائبين يف

نع منعاً باتاً مُ أنه كما ،ك وترميمهامالملزم باحلفاظ على هذه األ قيمال
 إالّ. خرىأي ملكية أُ أو إىل ك إىل ملكية خاصةمالمن نقل ملكية هذه األ

ك إىل سلطة التطوير كي تتمكن مالحرية التصرف يف نقل هذه األ يملك هنإ
 كل من نقل ملكية عندكما حدث  ،خرىونقلها إىل أطراف أُ  هاستعمالامن 

والقنصلية السعودية يف  ،خرىعائلة بن الدن يف قرية شعفاط إىل عائلة أُ
 والأم القيم علىوفندق شبرد من  ،مبسادورفندق اإلوجراح،  الشيخ

حدث و .اوحدة استيطانية عليه 90وتم بناء  10،مسكوفتشالغائبين إىل 
جبل  علىقواس السبعة وفندق األ ل مراد يف الشيخ جراحآمر نفسه مع األ

ن القانون، كما يتضح لرغم من الهدف املُعلن من وراء سوعلى ا. الزيتون
قت على أمالك وبشكل م" احلفاظ "من حماضر جلسات الكنيست، وهو 

الغائبين ريثما حتُل مشكلتهم وفقاً التفاقيات مستقبلية بين األطراف 

                                                            
  ، 2016يونيو /تويف يف حزيران. إرفين مسكوفتش، مليونير يهودي، وهو عراب االستيطان يف مدينة القدس 10

 .ودفن يف املقبرة اليهودية بجبل الزيتون
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ل هذه القضية، فإن هذه السلطة قامت بنقل من شأنها ح التي نازعةاملت
 .أو إىل أفراد كما سبق ذكره ،ف من الدونمات لشركات توطين يهوديةاآلال

كان قد تم نقل األمالك غير املنقولة من  30/9/1953وبتاريخ 
 جمموعفنجد أن من  إىل سلطة التطوير القيمالعقارات واألراضي من 

إىل أيدي عائالت  64.000 من سكنية انتقل ما يقربوحدة  69.000
كثر من ثلثي ما أ استوطن 1954 سنةوحتى  .1958 سنةيهودية حتى 

 يغغائبين يف ص والعتبرت أما وأراضيسمى القادمين اجلدد يف أمالك 
وبعد  11.منها التمليك، والتأجير ملدة قصيرة أو طويلة تعددةقانونية م

 والالقدس شرع يف فرض قانون أمإحكام االحتالل قبضته على 
ن بقاء السكان العرب يف مدينتهم شكل عقبة أمام تنفيذ إ إالّ ،الغائبين

يتالئم مع الواقع اجلديد كي قانون الوقد جرى تعديل على . هذه السياسة
نهم مكثوا بعد أن أصبح سكان القدس العربية وفقاً له غائبين، وذلك أل

 األمر الذيانون خارج حدود إسرائيل، الفترة التي نص عليها الق والط
سرائيلية دفع سلطات االحتالل إىل إيجاد احللول بما يتفق واملصالح اإل

دارية من خالل وضع قانون خاص هو قانون التنظيمات القانونية واإل
وما تبعه من تعديالت  ،1968 سنةي صادق عليه الكنيست أول مرة ذال

التي الحقت تطبيقه إىل أن صدر من أجل سد الثغرات والعيوب  ،الحقة
 نصو .داريةقانون التنظيمات القانونية واإل سماخيرة حتت األ تهبصيغ

إىل بالنسبة " غائبين"عتبار سكان القدس الشرقية اعلى  القانون املعدل
واملقصود  .نهمع صفة العدو إلغاءو ،الكائن يف تلك املنطقة فقط الوضع

إىل اسرائيل، يف  تضواحيها التي ضمبتلك املنطقة فقط القدس الشرقية و
 أو ،جتاه منع السكان من املطالبة باسترجاع أمالكهم يف القدس الغربيةا

كما استثنى هذا القانون من مفهوم  .أي مكان آخر داخل دولة إسرائيل يف
ردن أو غيرها من الدول العربية شرط ن ينتقل إىل مكان آخر كاألالغائب مَ 

شخاص ستثنى األا وأيضاًوجب ترخيص قانوين، االنتقال بم هذاأن يتم 
على أن يكونوا موجودين فيها،  حتاللهاا دعن القدس الذين كانوا خارج

                                                            
 ."السيطرة على احليز"، 2015 ،ينيين يف القدسهلي حلقوق الفلسطاالئتالف األ 11
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أي ألغى هذا القانون  غير أن .بتاريخ بدء سريان القانون ،بشكل مشروع
سكان القدس ب فيما يتعلقم قد أجراه على أموال الغائبين إجراء كان القيّ

ويعتبر هذا التعديل . قبل املصادقة على هذا القانونكهم مالأالشرقية أو 
لسنة  58مر رقم الغائبين وفق األ والطلق عليه قانون أمأُاجلديد الذي 

ف الغائب بأنه ذلك الشخص الذي ترك منطقة الضفة الغربية ، يعر1967ِّ
وهذا القانون . أو بعده هنفسأو يف اليوم  يونيو/حزيران 7قبل يوم من

الغائبين  والتشريع أم لكن، 1950الغائبين لسنة  واليشبه قانون أم
ويف أعقاب بناء جدار الفصل يف . األولكان أوسع من  1967لسنة 

من الفالحين الفلسطينيين من سكان  ونالضفة الغربية والقدس، مُنع كثير
الضفة الغربية من املرور والوصول إىل أراضيهم القائمة يف القدس 

ستصدار افُرض عليهم  إذ ،سرائيلي من اجلداروضواحيها يف اجلانب اإل
يف كثير من احلاالت رفضت قوات االحتالل إصدار و. تصاريح للدخول

غائبين منذ تلك  والهؤالء بإدعاء أن أراضيهم تعتبر أمإىل تصاريح 
يف  "هآرتس"كشفت صحيفة  2008 يناير/ويف كانون الثاين .اللحظة

وحدة سكنية  300ان لبناء سكيف عن خطط جديدة لوزارة اإلاسبق صح
وذلك بعد ما تم  ،على أراض تابعة لفلسطينيين من سكان بيت ساحور

صدرت احملكمة أ 15/4/2015ويف  .لقانونلغائبين وفقاً  همإعالن
يف  1950الغائبين لسنة  والسريان وتطبيق قانون أم شأنالعليا قراراً ب

سكان الضفة  من ربالقدس الشرقية على أمالك تعود إىل الفلسطينيين الع
وقد . 09/2038+ 06/5931ستئناف رقم اوذلك يف ملف  الغربية،

رئيس احملكمة العليا بموافقة ستة قضاه آخرين  الذي أصدره ،نص القرار
 ،على أن القانون املذكور يسري على هذه األمالك خالفاً لتطبيقه أجمعوا

ين العرب من أمالك الفلسطيني" ةتعود ملكيطبق حتى اليوم بحيث  مثلما
 والأم القيم علىسكان الضفة الغربية والكائنة يف القدس الشرقية إىل 

كتسجيل األمالك  ،أي إجراء آخرإىل دون احلاجة من الغائبين مباشرة و
هذه ب يتعلقأو حتى إعالم صاحب الشأن أو أي إجراء آخر  القيمباسم 



9 
 

 ،ة العلياويتلخص قرار احملكم" .كما جرى حتى صدور القرار ،األمالك
سن الحقاً وانين األراضي التي سُنت أو قد تُقراراتها السابقة أو ق على غرار

ستمالك كل األراضي الواقعة غربي اأو مستقبالً بهدف واحد ال يتغير وهو 
مثل سلطة  ،النهر وتسجيلها باسم الدولة أو أجهزتها بمختلف تسمياتها

حملية أو جمعيات  كبلديات وجمالس ،أو السلطات احمللية ،التطوير
   12.استيطانية

استكماالً للمشروع اإلسرائيلي يف القدس يعمل اإلسرائيليون على : األسرلة .4
أسرلة األقلية التي بقيت يف املدينة من الفلسطينيين، والتي ال تزيد 

وتسعى إسرائيل لربط . من إجمايل عدد السكان ٪22 لىنسبتها ع
ة والصناعية واخلدماتية بتلك القطاعات الصحية والتعليمية والتجاري

ىل ضم األقلية إالقائمة لديها، وحتويل ضم املدينة من ضم األرض 
ىل إوتقوم البلدية بما يلزم من إجراءات جنباً  .احملدودة لسكان القدس

ن تبقى من املواطنين املؤسسات اإلسرائيلية ألسرلة مَ سائرجنب مع 
ر اخلدمات املقدمة يل تطوالفلسطينيين يف القدس الشرقية وذلك من خال

لذلك تعمل على رفع مستوى استيعاب  .قلية التي تريد أسرلتهاإىل األ
املدارس اإلسرائيلية احلكومية لتعوض املدارس العربية احلكومية 

طالب عربي يف املدارس  39.189حيث يدرس اآلن  واخلاصة،
 يف 30.270بينما يدرس  ،٪53و ما نسبته أاإلسرائيلية يف القدس 

املدارس العربية اخلاصة واحلكومية، إضافة إىل حماصرة مشروع 
ة يف األحياء يالصحة الفلسطيني يف القدس من خالل تقديم خدمات صح

يف القدس الشرقية كادت تصل إىل كل حي من خالل صناديق املرضى 
. اإلسرائيلية التي يصرف عليها طبقاً لنظام التأمين الوطني والصحي

كلت البلدية جلنة من كبار موظفيها، لوضع تصور ولتحقيق كل ذلك ش
يساهم يف رفع مستوى القدس الشرقية وحتقيق الدمج الكامل بينها وبين 

  13.القدس الغربية
                                                            

  وإسقاطات  1967املكانة القانونية لسكان القدس منذ العام " ،أسامة حلبي :يفراجع قانون أمالك الغائبين  12
 .2008االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين يف القدس، : القدس( "الضم على حقوقهم املدنية واالجتماعية

 .28ص ، 1999 ،"القدس نداء أخير" ،نيمحمد غأ 13
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تنظر إسرائيل إىل املواطنين الفلسطينيين يف القدس على : سحب الهويات .5
أنهم مواطنين أردنيين يعيشون يف دولة إسرائيل، وذلك طبقاً للقوانين 

حتالل سنة أعلنت يف األيام األوىل لال إذلتي فرضتها على مدينة القدس، ا
منع التجول، وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك بتاريخ  1967

 ي، واعتبرت أن جداول هذا اإلحصاء هي احلكم األساس26/6/1967
الفلسطينيين  كلإلعطاء بطاقة اإلقامة للفلسطينيين يف القدس باعتبار 

س قد دخلوا إسرائيل بطريقة غير شرعية يف اخلامس من القدباملقيمين 
 "إنسانية"كفلته  كإجراء ثم سمح لهم باإلقامة يف القدس يونيو،/حزيران

وإنما أجانب يقيمون إقامة  ،دولة إسرائيل، وبذلك فهم ليسوا مواطنين
وهذا الوضع القانوين جعل كل مواطن مقدسي يقيم . دائمة داخل إسرائيل

يف الضفة الغربية وقطاع غزة ملدة  أمخارج البالد،  نأكامكان آخر ب
 وصاًخصو ،اإلقامة الدائمة يف املدينةيف طويلة نسبيًا يفقد حقه املتمثل 

يخول وزير الداخلية إلغاء  1974ن قانون الدخول إىل إسرائيل لسنة أ
من ) أ(ذلك تنص املادة إىل إضافة . قتة أو دائمةواإلقامة سواء كانت م

إسرائيل على مبدأ فقدان األشخاص لإلقامة الدائمة يف إىل دخول أحكام ال
و من حصل على جنسية أ أعوام ةدولة أجنبية مدة سبعبحالة اإلقامة 

فيهم الفلسطينيون الذين يسكنون خارج حدود القدس التي  نبم ،خرىأُ
 سنةحتى  1967 سنةومنذ  .رسمتها السلطات اإلسرائيلية بعد االحتالل

و ما يعادل أبطاقة هوية مقدسية  15.000 لىما يزيد ع تم سحب 2016
ألسباب آنفة   14قامة داخل مدينة القدس،فلسطيني فقدوا حق اإل 80.000

وسلو وما تبعه من تعقيدات وتقييد املقدسيين أوقد جاء اتفاق . الذكر
ن رفض السلطات االسرائيلية إباحلصول على اجلنسية الفلسطينية، بل 

سرائيلية لهوية اإلا نون واحلاملون املقيمولسطينين يحمل الفأمبدأ 
 ين منحجام كثيرإ جنم عنهاتعقيدات شتى،  أدى إىل اجلنسية الفلسطينية

وخطة فك  1988 سنة توجاء .ن حمل اجلنسية الفلسطينيةعالسكان 

                                                            
 .القدس/ وزارة الداخلية  14
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التعقيدات التي تواجه  يفزيد تردين لاأل -االرتباط الفلسطيني
ليصبحوا عبارة عن  عنهم ردنيةة األاملواطن عبر إسقاطالفلسطينيين 
ىل عدم إردنية حتتاج يف حالة التنقل يف العامل العربي أحملة وثائق 

من السكان  ينكثيربما دفع وهو  ،ي دولةأممانعة وتنسيق مسبق مع 
اجلنسية ب واملطالبةمور ىل الهروب نتيجة هذه األإالفلسطينيين 

مواطن  24.000ثر من كأىل إسرائيلية التي يزيد عدد حاميلها اإل
و أشيرات أدون تمن نحاء العامل أصبحوا يتنقلون يف معظم أو  15وعائلة

قامة إلاجنبية نتيجة اجلنسية األ لا من حممّأ. ةي دولأتنسيق مسبق مع 
صبحوا زائرين أو ،فقد تم سحب هوياتهم) طالب، متزوجون(خارج البالد 

 ثة شهور عليهممدة ثالشيرة دخول أجانب يحصلون على تأ اًوسياح
سرائيلية لها وهكذا فإن اختيار احلصول على اجلنسية اإل .املغادرة بعدها

حمل  وإذا كان. القدس يف شأنن املفاوضات مخطورتها الكبيرة الناجتة 
فيما بعد  سيتم التفاوض ماياً، فعلى سرائيلية فعلاجلنسية اإل املقدسيين

كذلك . يف الواقع سرائيليةإوهي  ،)م السيادةأالسكان على ( ؟القدس بشأن
عتبر سرائيلي يُالقانون اإل حسببفإن احلصول على اجلنسية الفلسطينية 

اً بالنسبة إىل غائبسرائيلية إصيل يحمل جنسية غير أنسان عربي إكل 
مالكه باعتبارها أوبالتايل يمكن السيطرة على  ،قامة الدائمةيف اإل احلق

   16.غائبين والمأ
راضي اخملصصة التخطيط ال تكتفي بتحجيم األ سياسة: هدم املباين  .6

ىل إبل تتجاوزها ، للسكن، وتقليص حقوق البناء وفرض غرامات باهظة
وعملية هدم املباين واخملالفات تشكل عقاباً مفروضاً على . هدم املبنى

 .ضائقة سكنهم ومعاناتهم يفيزيد  ، األمر الذياملقدسيين الفلسطينيين
على و .يف القدس الشرقية ياًبيتاً مبن 95تم هدم  2014 سنةخالل و

جهزة التخطيط واحملاكم أوامر الهدم الصادرة عن أن عدد أالرغم من 
تكون بشكل انتقائي  يناعملية هدم املب فإن ،سرائيلية مرتفعةاإل

هذا الواقع يدفع عدداً . سرائيليةحتددها السلطات اإل تعددةالعتبارات م
                                                            

 .القدس/ معطيات وزارة الداخلية  15
 .سرائيليةوزارة الداخلية اإل 16
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مر هدم العيش يف حالة أمبناها السكني  سر التي صدر بحقكبيراً من األُ 
هذا يدفع و. نها تقف يف الدور لتنفيذ هدم مكان سكنهاأرعب وضائقة ك

سلوكيات اجتماعية ل ذعانىل حتجيم حريته واإلإسرة رب األ ضعالو
ن إ .ىل حد االبتزاز السياسي خوفاً من هدم منزلهإوسياسية تصل 

القدس  كل من لة موجودة يفخمالفات البناء والبناء غير القانوين حا
 الّإ ،ليهودية والفلسطينية على حد سواءحياء ايف األو ،الشرقية والغربية

ن تعامل سلطات التخطيط والبلدية مع البناء غير القانوين واخملالف إ
حياء اليهودية على التعامل مع خمالفة البناء يف األإذ يتم . يكون خمتلفاً

جراء إيل التخطيط ومنحها ترخيصاً بويمكن تعد ،ةنيمدنها خمالفة أ
لكن خمالفة البناء الفلسطينية هي جنحة . داريةإتعديالت تخطيطية و

صدار إ، وعليها من خالل فرض غرامات باهظة منية يعاقبأومشكلة 
سياسة التخطيط  وتُعدّ. تنفيذ عملية الهدم وامر هدم من احملاكم وحتىأ

خرى لدى املواطنين أُ مواقع  مر يفكما هو األ ،املعمول بها يف القدس
هي املشكلة الرئيسية والسبب يف البناء  ،سرائيلإالفلسطينيين يف 

وهي منبثقة من اعتبارات سياسية وتسعى  ،اخملالف وغير القانوين
كل ذلك و ،هداف الضبط املكاين والتبعية السياسية واالقتصاديةأتحقيق ل

مام توفير املسكن أًا زمة سكنية ويشكل عائقاً ملحوظاً ورئيسيأيخلق 
ن البناء غير املرخص يشكل عبئاً مالياً كبيراً أمما تقدم يتضح و .الالئق

سرة ذا كانت األإىل العبء النفسي إضافة هذا باإل ،سر الفلسطينيةعلى األ
يشكل  كذلك .مكان هدم منزلهاإتعيش يف بناء غير مرخص وتخشى من 

سرة يحول دون اتخاذه لرب األهذا الواقع ضبطاً سياسياً وتبعية سياسية 
ويف حالة هدم . على بيته من الهدم موافقة سياسية بشكل حر خوفاً

مرت كل مواردها يف بناء ثن استأدون مأوى بعد من سرة املبنى تبقى األ
  17.البيت

يقصد بقانون اجليل الثالث بأن كل شخص حممي : قانون اجليل الثالث .7
، وقبل رفع احلماية عن املستأجرين 1968إذا كان مستأجراً قبل سنة 

                                                            
 راضيبحاث األأ/ جمعية الدراسات العربية  17
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الذي كان سائداً يف الفترتين األردنية واالنتدابية بموجب عقود إيجار 
االستئجار من املالك، سواء أكان املأجور سكناً أو تبين حقوق اإليجار و

جتارياً، إذ قام املاك بتأجير املستأجر بموجب عقود تتضمن وصفاً 
وكان قانون . كامالً للعقار واستعماالته، وكيفية الدفع بموجبه للمالك

هذا سائداً آنذاك يحمي املستأجرين من إخالء " اإليجار واالستئجار"
ستحقات بانتظام ويف املواعيد املما دام املستأجر يقوم بدفع املأجور 
سكنت مدينة القدس أجيال متعاقبة من احلمائل و. حسب العقدباحملددة 

تئجار عقارات خالل العقود وقامت باس ،القادمة من خارج املدينة
من هؤالء من اليهود الذين سكنوا مدينة كانت نسبة كبيرة و ،املاضية
ونتيجة حرب  .جروا من سكان عرب أو قاموا بتأجير عربأستاالقدس و

من اليهود الذين  يننتقال كثيراىل تقسيم املدينة وإالتي أدت  1948 سنة
خر، وأدت الهجرة انب اآلاجلىل إكانوا يسكنون يف مدينة القدس 

ىل أن قام إاجتاه املدينة يف خرى الفلسطينية من القدس الغربية وأماكن أُ
عوام التالية قامت ويف األ. ماكن التي تم تفريغهاالالجئون بالسكن يف األ

لتحدد فيها ) ناطةاإل(وامرردنية بإصدار جمموعة من األاحلكومة األ
عقارات يف املناطق التي تقع  لكونىل يهود كانوا يمإمالك التي تعود األ

مالك أ القيّم علىصبح أمالك التي رفقت ذلك بقوائم لألأ، وحتت سيطرتها
بتأجير  ،بدوره ،الذي قامو يديرها،ردنية األ احلكومةه تالذي عين العدو

شراف على و أنه قام باإلأ ،جيرأت عقودىل الساكنين بموجب إمالك هذه األ
 جانبأشخاص يف سنوات سابقة من ىل إمالك التي كانت مؤجرة األ

ستمر هذا او. يجار واستئجارإاجلمعيات أو الهيئات اليهودية بموجب عقود 
حتالل الضفة اعندما قامت الدولة العبرية ب 1967 سنةالوضع حتى 

املدينة بموجب قرارات صادرة عن الكنيست  شطري وتم توحيد ،الغربية
سرائيية على القوانين اإل وبدأت بتطبيق ،وسيع حدودها، وتسرائيلياإل

عن الكنيست  مدينة القدس التي تم ترسيم حدودها بموجب قرار صادر
 مراضي أهذه القوانين سواء أكان بمصادرة األبتطبيق  أوابدو .سرائيلياإل

مالك اليهودية التي ىل ما يطلق عليه األإالعودة  مقوانين التنظيم والبناء أ
وأصبحت منذ تلك الفترة تدار من  ا،هريدي أمالك العدو القيم علىكان 
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بتحويل جزء كبير  املذكور قيموقام ال .الغائبين والمأ القيم على جانب
ىل املؤسسات إبنقلها  ،بدوره ،ىل القيم العام الذي قامإمالك من األ

سرائيلية قضايا أمام احملاكم اإلالرفع  باشرتاالستيطانية التي 
االستيالء وإفراغ املساكن  عن طريق مالكعن هذه األ ةاملسؤولعتبارها اب

على اعتبار أنهم هم ئإبقاب اتخاذ القرار أو ،العرببهلة آالتي كانت 
الغائبين بصورة  والمأ القيم علىتقوم مؤسسة هكذا و .ن قانونياًوحممي
ويتضح ذلك  .سرائيلية حيال القدسخرى بتنفيذ السياسة الرسمية اإلأو بأُ

 لستخدام كاة التي مل تبخل يوماً يف من خالل ممارسات هذه املؤسس
عتبر ويُ. سلطتهاإىل الوسائل لالستيالء على املنازل العربية وضمها 

قانون اجليل الثالث من أخطر القوانين التي سنّت يف فترة االحتالل، 
وسريان هذا القانون يعني االستيالء على مزيد من املنازل والعقارات 

كل ستخدم فيه يُ اًعنيف اًأن هنالك صراع وصاًوخص ،داخل البلدة القديمة
 ،سرائيلية الداعمة لعملية االستيطانالقوانين والتشريعات واحملاكم اإل

و جلنة تطوير احلي اليهودي، أاملنفذة كجمعية عطيرت كوهانيم  اوأذرعه
   18.ا من مؤسسات الدولةموغيره

  
  القدس الكبرى باملفهوم اإلسرائيلي

  19.لقدس الكبرىا يف رسم خطوط ياًمفصالً أساس عربيةشكلت الزيادة السكانية ال
زر وزير اإلسكان يليعإ بن بنيامينبدأ التخطيط للقدس الكبرى التي كان  1993 سنةففي 

رابين، لتنفيذ اخملطط الذي  يتسحاقيحمل لواءها، مدعوماً بتعليمات مباشرة من آنذاك 
قليص التقارب واالحتكاك كان من أهم أهدافه خلق تواصل واضح للسكان اليهود وت

عاملية،  وكمدينة ،العرب، واحلفاظ على تعزيز مكانة القدس اخلاصة كعاصمة إلسرائيلب
 لتحقيق ممرات داخلها بواسطةبباإلضافة إىل ربط املستعمرات خارج حدود البلدية 

حداث تغيير إل تسعىذه اخلطة وه. من اليهود ٪88من العرب و ٪12 :أغلبية يهودية
 )رئيس بلدية القدس آنذاك(وملرت أيهود إ ، تنفيذاً لرؤيةةسرائيلياإل ةصلحمل لديموغرايف

خراج التجمعات إىل إو ىل ضم الكتل االستيطانية الواقعة خارج حدود البلدية،إالهادفة 
                                                            

 .)2016 ،مؤسسة رؤيا( قانون اجليل الثالث والسيطرة على احليز" ،خليل التفكجي 18
بلدية القدس / سكان إدارة أراضي إسرائيل وزارة الداخلية وزارة اإل/ ن القدس خطة أساس وخطة تطوير متروبولي 19

 .الوثيقة الرسمية 1994
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ىل كانتونات، إفصل املناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتقسيم الضفة  وإىلالعربية، 
يجاد ي جهد فلسطيني إلأجزاء كبيرة من الضفة الغربية ومنع أحكام السيطرة على إىل إو

رض، االنتقال ملمارسة السيادة الفلسطينية على األ أو وحدة الوالية اجلغرافية عليها،
ومنع قيام عاصمة تدمير أي نمط اقتصادي مستقل خاص بالضفة الغربية إىل و

نضمام اسرائيلية بمة اإلويف تطور مفاجئ ترافق مع توسيع احلكو .القدسيف فلسطينية 
 ،الدفاعىل االئتالف احلكومي وتسليم زعيم احلزب ليبرمان وزارة إسرائيل بيتنا إحزب 
الكاملة سرائيلية ىل السيطرة اإلإدوميم أضم مستوطنة معاليه  بشأنستطالع للرأي اأظهر 

نتظار ادون من سرائيلي عليها من اليهود يؤيدون ضمها وفرض القانون اإل ٪78أن 
 تفاقية سالم مع اجلانب الفلسطيني، وحتى لو دفعت إسرائيل ثمناً سياسياً على خطوتهاا

 الديه ،اليمين منها أو اليسار ،سرائيليةحزاب اإلأن األ تبينوهكذا ي  20.أحادية اجلانب هذه
   .إجماع على ضم املستوطنات وإقامة القدس الكبرى

دون من سيع احلدود وضمها تو تدريج العمل علىبالسرائيلية ت السلطات اإلأوبد
القدس بدوميم أل مستعمرة معالية فتتاحها لوصانفاق التي تم نت األ، فكاإعالن رسمي

نفاق حتت وكذلك األ ،بين املستعمرة املذكورة والقدس تسير بشكل سلس احلركة جلعل
يف زئيف  عاتغفيون، والشوارع العريضة مع كتلة سمنطقة بيت جاال مع كتلة غوش عت

ينتهي العمل بها يف  سكة حديدقامة يف إإسرائيل  شرعت هنفسويف الوقت  .زء الغربياجل
التي اخلفيفة فتتاح سكة احلديد ا، من أجل ربط منطقة الساحل باملدينة و2017 سنة

وعزل القرى واملدن الفلسطينية  ،قيمت داخل حدود البلديةأتصل بين املستعمرات التي 
وكان جدار  .جزاء يسهل السيطرة عليهاأىل إحياء العربية بالشوارع العريضة وتفتيت األ

 ها،سباب الصراع الديموغرايف فيأقيم حول املدينة سبباً من أالفصل العنصري الذي 
سرائيلية منهم زعيم املعارضة اإل ،سرائيليينمن السياسيين اإل ونكثيروهو ما أعلنه 

صل عن القرى الفلسطينية، فإننا إذا مل ننف" :رئيس حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ إذ قال
   21.سنخسر القدس

                                                            
 .31/5/2016، "معاً"وكالة  20
 .29ص ، 15/3/2016 ،"الغد"جريدة  21
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  تهويد مدينة القدسعلى املؤسسات العاملة 
  

، ويرأسها ماتي دان 1978 سنةنشأت  :(Ateret Cohanim)عطيرت كوهانيم - 1
)Mati Dan ( هااملكاتب احلكومية، بما في كلوهو مستوطن له صالت واسعة يف 

 21سالمية واملسيحية على حياء اإليف األ وتسيطر اجلمعية. احلكومةرئيس  ديوان
أغلبية هذه العمارات يف شارع و .عائلة 60يسكن فيها  ةغرف 300عمارة تتكون من 

تم االستيالء على منزل  6/5/2016ويف  .ئيل شارونيشهرها منزل أرأالواد، و
سان (كذلك حصلت عطيرت كوهانيم على منزل . عائلة اليوزباشي يف حارة السعدية

كما سعت . نيئوت دافيد، وهي عمارة كبيرة بالقرب من كنيسة القيامة )جورج
البتراء،  فندقو إمبيريال فندق :شراء فندقين كبيرين بالقرب من باب اخلليلل اجلمعية

كما أن هنالك . وما زالت القضايا القانونية مستمرة مل حتسم بشأن هذه الصفقة
هحسيدوت  هلق عليه اسم معالييف برج اللقلق إلقامة جممع سكني أط اًمشروع

(Ma`aleh Ha`sidot) .ىل الدولة التي ستقوم ببناء إمالك تعود ملكية هذه األو
كنيس سيرتفع سبعة أمتار عن أسوار  فضالً عن ،وحدة سكنية 33اجملمع املكون من 

 .البلدة القديمة
 ةوي حلادودخلت أول بيتين يف حي  1991 سنةويف  .1986سنة تشكلت يف  :لعاد إ- 2

 تسميتهن وعاد املستوطنأو .وهو احلي املركزي يف سلوان ،)القراعينو العباسي،(
ويوجد . ةمعيعلى رأس هذه اجل) David Be`eri(بئيري ويقف دافيد  ،رض داودأ

. عائلة يهودية 27اليوم يف منطقة وادي حلوة عشرات الوحدات السكنية تسكنها 
قرب من املنطقة، استولت على خرى بالوتملك اجلمعية عشرين وحدة سكنية أُ 

عيش فيها تو ،2004 أبريل/نيسان – فبراير/غلبيتها خالل الفترة ما بين شباطأ
تعليمية ومعلوماتية، بما يف ذلك تنظيم جوالت  أنشطةلعاد بإوتقوم . عائلة 23اآلن 

، قلوب اليهود وعقولهم يفوحماضرات وندوات، تشكل كلها جزءاً من املعركة للتأثير 
 .تعريف املنطقة بأنها منطقة يهودية على تعميق وتعمل



18 
 

راضي أدارة إتقوم ب: (Minhal Mekarke`ey Israel) إسرائيلراضي أسلطة  -3
راضي راضي، ويشمل ذلك األتمتع بسلطات شاملة فيما يتعلق بشؤون األتالدولة و

 .)ردنية الهاشميةخزينة اململكة األ(ردنية التي كانت يف السابق ملكاً للحكومة األ
راضي التي تقع حتت سلطة الصندوق يضاً األأأن تدير  عليها نظمةووفقاً لهذه األ

 .راضي جرى فصلها فعلياًلكن إدارة األ. القومي اليهودي
وهي دائرة من دوائر وزارة العدل، تدير  :مالك اليهودية يف القدساأل القيّم على -4

يف ) العامة  والمم على األالقي(و مؤسسات يهودية أمالك التي كانت ملكاً ليهود األ
والتي ) مالك العدوأ القيم على(ردنية الفترة االنتدابية أو التي كانت تدار يف الفترة األ

ردين الذي كان يقوم ناطة الصادرة عن وزير الداخلية األضمن أوامر اإل هاعالنإتم 
 .ملفاً 532هذا القيم  إىل ويبلغ عدد امللفات التي تعود. بإدارتها وتأجيرها

وزارة املالية، تدير أمالك الفلسطينيين الذي دائرة يف  :الغائبين والمأ القيم على -5
ىل الدولة التي قامت إمالك التي تعود أو األ ،يقيمون خارج حدود مدينة القدس

ردن، العراق، ، شرق األةلبنان، سوري( 1948 سنةباالعتداء على الدولة العبرية 
وترفض  .سرائيلإخارج حدود  ضرأأي جزء من على أو  ،)السعودية، اليمن، مصر

 Aryeh)غمالك التي تديرها على الرغم من أن آريه كنفصاح عن األهذه الدائرة اإل
King) ،  وهي منظمة يمينية من منظمات  ،راضي إسرائيلأوهو رئيس صندوق

 .ىل احملكمة العليا بالكشف عن بيانات تلك الدائرة إقدم طلباً  ،املستوطنين

كان هذا الصندوق  :(Keren Kayemet l`y israel)ق القومي اليهودي الصندو -6
 سنةجل املستوطنات اليهودية يف الفترة قبل أراضي التي تم شراؤها من يدير األ
مالك يف مستعمرة نفي يعقوب وعطروت وتزيد ويدير هذا الصندوق األ. 1948

 .دونم 1200املساحة على 
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، 1988 سنةسست وفق قانون سُن يف ة أُوهي منظمة رسمي: سلطة تنمية القدس -7
ترميم  هابرز مشاريعأللمشاريع الكبرى يف القدس، ومن  ةصبحت الذراع التنفيذيأو

قامة تسع حدائق ومتنزهات وطنية إالسور وأعمال تنمية يف سلوان وجبل الزيتون، و
رار وبموجب ق. البلدة القديمة، وحتديث البنية التحتية يف البلدة القديمة يف حميط
من  اًضخم اًاحلكومة مبلغ منحت 2005 أغسطس/الصادر يف آب 4090احلكومة 

ىل هذه السلطة لتنفيذ إمليون دوالر  250و ما يعادل أمليون شيكل  720املال يبلغ 
 .املشاريع

مباشرة ،  كومةرئيس احل ديوانمام أوهي مسؤولة : )البراق( مؤسسة احلائط الغربي -8
نفاق خلاصة بمحيط احلائط الغربي بما يف ذلك األنها مسؤولة عن اخلطط اأكما 

وذلك ألن  ،خرىبين املؤسسات األُ مميزةوتتمتع املؤسسة بمكانة عليا و .هاحمليطة ب
 .رئيس جملس حكامها هو حاخام احلائط نفسه

شركة تابعة لوزارة السياحة والبلدية وتعمل يف تطوير : شركة تنمية القدس الشرقية -9
كز رويت. 1966 سنةحتية اخلاصة بالسياحة يف القدس منذ املشاريع والبنى الت

ال سيما يف منطقة جبل الزيتون، وجبل وعملها على احلوض املقدس للبلدة القديمة، 
ىل إوادي الربابة، وشاركت يف حماولة حتويل حي البستان يف سلوان وصهيون، 

 . بناية 25موقع سياحي وهو املشروع الذي يتطلب تدمير 
تعمل حتت رعاية وزارة  :هوتطوير ة بناء احلي اليهوديشركة إعاد  -10

د والسياحة والبلدية، ومسؤولة عن صيانة ما يحيط باحلي اليهودي ومدينة دا
يضاً يف أسالمي، وبما يف ذلك طرق املشاة وسوق اللحامين يف احلي اإل ،)سلوان(

بناء نشرت خطة ضخمة ل 2001 سنةويف  .إعداد املشاريع اخلاصة بتلك املنطقة
مئات املساكن يف احلي اليهودي ويف جبل صهيون على مساحة يبلغ جمموعها 

ومشاريع سياحية بالقرب من جبل صهيون ويف سلوان وباب  ،ً دونما 250
هداف أوجرى حتديد . مليون دوالر 36.4 تبلغ الساهرة وباب املغاربة بتكلفة

يف البلدة  إعادة وجود يهودي قوي"املشروع يف مقدمة الكتيب على أنها 
ومن املشاريع إقامة مشروع كيدم، وإقامة موقف حتت األرض يتسع  ."القديمة
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سطح السوق، يربط بين احلي اليهودي أوبناء شارع للمشاة فوق  ،لستمئة سيارة
  .سالمية واملسيحيةحياء اإلوالبؤرة االستيطانية املنتشرة يف األ

    



21 
 

  
  



22 
 

دس املقدسات للديانات الثالث، من أهم تعتبر البلدة القديمة التي تضم داخلها أق
. منطقة أثرية حممية عاملياً هاعالنإونتيجة هذه األهمية تم  .املناطق يف العامل حساسية

وقد جاءت األهمية الكبرى لهذه . ضعت يف قائمة التراث احلضاري الذي يجب حمايتهووُ
فهنا نرى اآلثار  .املنطقة، كونها حتمل بصمات التاريخ األثري، والفكري، واحلضاري

البيزنطية، واإلسالمية، حتى العثمانية مروراً بالصليبية، واململوكية، والفاطمية 
ضعت املدينة يف دائرة الهدف بعد احتاللها، فكان هذه األهمية وُإىل ونظراً . واألموية

االستيالء على البيوت واملنازل وهدم حارة الشرف واملغاربة ضمن سياسة وضع 
فكان عامل الهدم . ملشهد املكاينعلى احداث تغيير إ من أجلاملكان، يف ة بصمات يهودي

الذي طال اآلثار اإلسالمية يف منطقة باب املغاربة املرحلة األوىل يف عملية االستيطان 
وتتالت عمليات االستيالء ، 10/6/1967يف  ةداخل البلدة القديمة والتي بدأت مباشر

ة لتنفيذ سياسة اخلطوة خطوة باقتالع تنوعلقوانين املعلى البيوت واملنازل باستخدام ا
فكان سقوط بيت هنا أو هناك يتبعه احتفاالً . الفلسطينيين من بيوتهم واالستيالء عليها

  .كبيراً ورفع األعالم 
ثم بدأت سياسة شارون باالمتداد نحو احلي اإلسالمي، وتبعه االستيالء على بيوت 

وتبعه  22باالستيالء على فندق مار يوحنا، 1991 سنةاحلي املسيحي الذي كان بدايته 
ضمن خمطط ) ةطريق تراسنطوطريق احلبشة ( هنفسخرى يف احلي االستيالء على بيوت أُ

تنفيذاً ملشروع كبير هو إحداث تغيير  ةمرسوم للجمعيات االستيطانية بإقامة ممرات آمن
وتنفيذاً ملشروع  ،يمةالبلدة القديف اليهودي  ة الوجودصلحجغرايف وديموغرايف مل

وكما قال  .الذي يقضي بالتخلص من السكان الفلسطينيين وترحيلهم 2020سنة القدس 
التحول من مشكلة  علىعندما يوشك وجود األقلية العربية : "بنيامين نتنياهو

   ."ديموغرايف، فإن الدولة اليهودية ستتحرك بسرعة وبال رحمة رىل خطإديموغرافية 
، عندما بدأت 1967 سنةالبلدة القديمة مباشرةً بعد حرب  يفبدأ االستيطان 

حياء العربية دونماً من األ 116اجلرافات اإلسرائيلية بهدم حارة املغاربة ومصادرة 
 ، إذ1943 سنةداخل البلدة القديمة، مستغلة قانون املصادرة للمصلحة العامة الصادر 

اجلريدة "يف والصادر  108/322أ/وبموجب القرار رقم ت ب 14/4/1968علن يف أُ

                                                            
 .أصبح اسمه بعد االستيالء عليه نئوت دافيد: فندق مار يوحنا 22
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وكان قائمًا على هذه املساحة  .مصادرة املساحة املعلنة 1443رقم  "الرسمية
مدارس وسوقاً  أربعدكاناً ومتجراً وخمسة جوامع و 1048بناية تضم  595املصادرة 

ويقع على طول هذا . هو جزء من شارع باب السلسلة اًجتاري اًوشارع ،عربية تاريخية
وكان يعيش يف . ها إىل العصر اململوكيؤن العمارات التاريخية يعود بناالشارع عدد م

حي املغاربة الذي دمر كلياً بعد  :عربي يف ثالثة أحياء هي 6000هذه املنطقة نحو 
 ٪20حو نوتشكل هذه املساحة . وحي الشرف ،وجزءاً من حي السريان ،احلرب مباشرةً

ات بدأت سلطات االحتالل ياية الثمانينويف بد. البلدة القديمة من القدس من مساحة
جل السيطرة على أبهجمة عنيفة داخل األحياء العربية مستغلة جمموعة من القوانين من 
  .األبنية واألحياء والبيوت حتقيقاً لهدف كبير هو تهويد البلدة القديمة

  
  23القوانين املستخدمة لالستيالء على املنازل داخل البلدة القديمة

 .هوديةمالك الياأل .1
 .الغائبين والمأ .2
 .قانون اجليل الثالث .3
 .منيةأسباب أ .4

                                                            
 .1967مارس /آذار 26 ،1994عدد ال/"ردنيةاجلريدة الرسمية األ 23
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  احلوض املقدس
، عندما بدأت االنتدابيةظهر مصطلح احلوض املقدس أول مرة يف الفترة العثمانية ثم 

 .دارة الدوليةوضع خطط مفصلة حلدود القدس التي ستصبح حتت اإلبحكومة االنتداب 
سرائيلية يف كامب اإل - املفاوضات الفلسطينيةول مرة يفأوتم سحب هذا املوضوع 

سرائيلي فقد تقدم اجلانب اإل. ديفيد، عندما بدأت تظهر مالمح تقسيم البلدة القديمة
قبور إىل ، ةوادي حلو إىل )هنوم(حتدد هذا احلوض الذي يبدأ من وادي الربابة  ةطيبخر

هذا الطرح بناء على جاء و. واملقبرة اليهودية يف جبل الزيتون) طنطور فرعون(امللوك 
ن تم أفبعد . روت لبيدوت ومناحم كالين سرائيليرأي املستشارة القانونية للوفد اإل

قامت احلركة  ،سرائيليين وفوقه للفلسطنيينرض لإلاالنتهاء من قضية ما حتت األ
الستعماله كمسجد، وانتهى  ،قصىوهو حتت املسجد األ ،سالمية بفتح املصلى املروايناإل

سنة  ويف طابا .رض وما فوقها يف مفاوضات كامب ديفيدك مشروع ما حتت األبذل
ىل إوكيفية الوصول  ،بخرائط مفصلة، حلدوده تم طرح وترسيم احلوض املقدس 2000

املقبرة اليهودية يف جبل الزيتون باعتبار أن الطريق الرئيسي بين القدس والقرى 
  .الفلسطينية يمر بوسط املقبرة

يقع يف اجلزء اجلنوبي واجلنوبي الشرقي و ،2كم 2.5وض املقدس احل ةتبلغ مساح
يطلق على سلوان (د ووفيه بداية القدس القديمة يف فترة امللك دا. من البلدة القديمة

سرائيلية، ات، واستمرت يف الفترة اإلياحلفريات يف بداية الستين شُرع يفو .)دومدينة دا
 .وجدت آثار يبوسية وإنماد، وترة امللك داي شيء يدل على فأ علماء اآلثارومل يجد 

سرائيل اليوم هدم إوحتاول  ،)دوحديقة امللك دا(واملنطقة الثانية هي منطقة البستان 
 97ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم هدمها  ،املنازل العربية يف هذه املنطقة

جتمع سكاين عربي فهنالك  ،ةا منطقة وادي حلومّأ. امللكقامة حديقة وحده سكنية إل
قيمت على أنها أب االستيالء على هذه البيوت مرة 1990 سنةسرائيل ومنذ إ اشرتب ،كبير

تم  2016 سنةحتى  سنةال تلكومنذ  .خرى باستخدام قانون الغائبينأُراض يهودية، وأ
ثرية على املناطق املشرفة على املنطقة األ بالكاملسيطرة البيتاً، و 40االستيالء على 

تأجيرها منذ  تمسالمي إراضي وقف أا منطقة املقابر اليهودية فهي مّأ). دونة دامدي(
ومنذ تلك الفترة حتى اليوم تمت السيطرة  .اليهودإىل بداية القرن السادس عشر 

يح املنتظر شأن املمن وتنبع قدسية املقبرة يف املعتقدات اليهودية . االسرائيلية عليها
به  نويلحقوموات كل ويهبط على جبل الزيتون، فينهض األسيأتي من السماء حامالً الهي
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عدد  أن 1949 سنةوهكذا نرى منذ . قامة الهيكل الثالثيدخلوا من باب الرحمة إلكي 
 يف مدينة 2000 يف سنةموقعاً  326ىل إموقعاً  30من  ازداداملقدسة اليهودية ماكن األ

لديانات هي إىل اهودية  بالنسبة ن املقدسات اليأومنها هذا احلوض على اعتبار  ،القدس
  .خذ بعين االعتبار يف املرحلة النهائيةؤساس احلل وتأ
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  التاريخية / احلدائق التوراتية 
  

  
  

عالن مساحات إرض بدأت سلطات االحتالل بيف ظاهرة لتزوير التاريخ وتهويد األ
اجلمعيات وذلك بالتعاون مع . تلمودية/ راضي القدس حدائق تاريخية أكبيرة من 

االستيطانية ووزارة السياحة بهدف تغيير املعامل وتاريخ املدينة املقدسة، حيث يتم 
 ةيهودي ها تسميات دينية يهودية، وتقديمها للعامل مدينةًؤعطاإنشاء هذه احلدائق وإ

حاطة البلدة القديمة إوقد تم . بالتاريخ والدين والسيادة اًتاريخية ترتبط ارتباطاً عضوي
جبل (وشماالً ) وادي جهنم(والشرقية ) سلوان(دائق بدءاً من املنطقة اجلنوبية بهذه احل
  ). املشارف
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 البوابة الشرقية

القدس وتمتد فوق املدخل الشرقي الرئيسي للمدينة من اجتاه غور  يشرق تقع شمايل
ويهدف املشروع إىل إقامة مراكز . دونم 2700حو نمساحة املنطقة وتبلغ . األردن

كذلك إقامة مشاريع إنتاجية ، و2م20.000و 15.000مساحة تقدر ما بين على جتارية 
، قررت البلدية تخصيص 1996 سنةويف  .مؤسسات بلدية ومواقف باصاتو) هاي تك(

 ةأعدت بلدية القدس خط 20/11/1996يف و .مليون شيكل لتخطيط البوابة 2/1 مبلغ
قد أعلن موافقته آنذاك ورش وكان وزير اإلسكان مئير ب ،سكنيةة وحد 2200لبناء 

 .املبدئية على املشروع
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  E1املشروع االستيطاين 

  
  
  
  
  
  

دونماً من أراضي  12.443على مساحة تبلغ  1994 سنةتم إعالن هذا املشروع 
وزير دق عليه اويهدف اخملطط الذي ص .بو ديسوأ العيزرية،وعناتا، وقرى الطور، 

  ىلإ 1997 سنة، يف مردخاييتسحاق  ،اع اإلسرائيلي آنذاكالدف
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  .2كم 1إقامة منطقة صناعية على مساحة  .1
 . وحده سكنية 4000إقامة  .2
 . فنادق 10إقامة  .3

 :عتبر اخملطط من أخطر اخملططات اإلسرائيلية يف حال تنفيذه لألسباب التاليةويُ  
املناطق  كامل وتطويقالإغالق املنطقة الشرقية من منطقة القدس ب .1

يف وليس هنالك أي إمكان للتوسع املستقبلي ) حزماوالطور، وعناتا، (
  .اجتاه الشرق

يف وإمكان تطورها ) كعاصمة لفلسطين(منع إقامة القدس الشرقية  .2
 .اجتاه الشرق

ربط جميع املستعمرات الواقعة يف املنطقة الشرقية وخارج حدود  .3
وبالتايل حتويل  ،قدساملستعمرات داخل حدود بلدية الببلدية القدس 

 .اتوطنالقرى العربية إىل معازل حماصرة باملست
من  ٪10إقامة القدس الكبرى باملفهوم اإلسرائيلي الذي يعادل  .4

قضية الديموغرافيا مساحة الضفة وإحداث تغيير جذري يف 
  ةاإلسرائيلي للمصلحةالفلسطينية 

توصيات  يلي يشاي علىإويف خطوة جريئة وافق نائب وزير الداخلية 
وزارة الداخلية اإلسرائيلية التي قدمت توصياتها بضم مستوطنة كيدار إىل 

كم شرقاً وتوسيع املستوطنة بـ  3دوميم الواقعة على بعد أمستوطنة معاليه 
وضم املناطق  ،دوميمأ همعاليسلطة ىل إ تها، ونقل إداردونم 12.000

وحدة  6000ناء وسيتم ب. دوميمأ هىل معاليإالفاصلة بين املستوطنات 
دوميم أ هن مستوطنة معاليأعلماً ب ،مستوطن 30.000سكنية الستيعاب 

  24.يةها السلطات اإلسرائيلتعلنأكبر املستوطنات وأول بلدية استيطانية أتعتبر 
يف  نسمة، 36.089 إىل عدد سكانها، ويصل 2كم35تبلغ مساحة خمططها و

ونة من ثماين مستوطنات ملكدوميم اأ هفإذا تم ضم كتلة معالي .2011 سنة

                                                            
 .26/4/2009 – 48عرب  24
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علمون، نفي برات، املنطقة  دوميم،ألون، كفار أ، E1 دوميم،أ ه، معاليكيدار(
 2كم191 التي ضُمتتصبح مساحة األرض ف) دوميمأالصناعية مشور 

  25.مستوطن 100.000 لىالستيعاب ما يزيد ع

                                                            
 .35انظر جدول مستعمرات القدس الكبرى، ص  25
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  2020اخملطط 
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من اجملموع العام  ٪39 بعد أن وصل عدد السكان العرب إىل 2020 سنة جاء خمطط
فترة الالتي أتبُعت خالل و ،جتاه املدينة للسكان على الرغم من السياسة السابق ذكرها

كما أن الدراسات الصادرة عن مراكز األبحاث اإلسرائيلية والتي تنبأت . 1967-1994
من اجملموع العام للسكان أضاءت الضوء  ٪55سيصبحون  2040 يف سنةبأن العرب 

فشكلت احلكومة اإلسرائيلية طاقماً توجيهياً مكوناً  .مام اخملططين اإلسرائيلييناألحمر أ
ممثالً عن بلدية القدس برئاسة رئيس  31وضمت  ،خمططاً يف جماالت متعددة 40من 

طة هيكلية ملدينة القدس بهدف تطوير املدينة وتقوية مركزها يالبلدية لوضع خر
تقوية مركزها  ، وكذلكزاً للشعب اليهوديباعتبارها عاصمة الدولة العبرية ومرك

الدولية ووالعناية باملباين العامة ومباين املؤسسات القومية  اًواجتماعي اًاقتصادي
وتعزيز وزيادة قوة جذب املدينة بعد أن ظهرت يف السنوات السابقة كمدينة طرد سكاين، 

سرائيل السيطرة على احتياط من األراضي للبناء السكني الذي يعني أن حماولة إ إيجادو
سطور الكتاب  بين يبرزهو الصراع الديموغرايف الذي  اً،املدينة قد اتخذت منحى جديد

يف  ،احملافظة على نسبة النمو السكاين العربي إىلتشير اخلطة  إذالصادر عن البلدية، 
كما أن  ،سكنية غير قانونية ةوحد 20.000-15.000حين تفيد املعطيات بوجود ما بين 

 ووجهسكنية لليهود  ةوحد 20.000يف اجتاه الغرب وبناء اق مشروع التوسع إخف
صفادي وحتويله إىل  ثره إغالق ملف مشروعيف إمقاومة من األحياء اليهودية وتم ب

بكل أبعاده السياسية  2020سنة وهكذا فإن خمطط   26.منطقة القدس الشرقية
يف  وصاًخصواملدينة يف الوجود الفلسطيني  والتخطيطية يطرح هدفاً واحداً هو تقليص

حيث يخصص فائض الوحدات ، هذه املرحلة املصيرية التي تمر بها قضية القدس
ا أمّ . السكنية ومساحات التطوير للجانب اليهودي بهدف جذب سكان جدد ومنع الهجرة

 منح ية عن طريق، فإنها جاءت فقط الستيعاب الزيادة السكاننبالنسبة إىل الفلسطينيي
دون األخذ بعين االعتبار البنية من جديدة على املباين القائمة،  بقاتحقوق بناء ط

بعض املناطق ذات الطابع  راالعتبا يفنه يأخذ أالتحتية الستيعاب السكان اجلدد، كما 
 26.000دونم لبناء  2500ن تخصيص أ يف حين. سمح بالبناء فيهاالقروي التي ال يُ

ملكية األرض  :مكن تطبيقه على األرض ألسباب عديدة أهمهاوحدة سكنية للعرب ال ي
وقضية املشاع وعدم وجود بنية حتتية، باإلضافة إىل عدم توفر اإلمكانات املادية لهذا 

دونم هي  9500علماً بأن . السابقة الذكر تالبناء إذا افترضنا حل جميع املشكال
                                                            

 .سرائيليإخمطط  - صفادي هموشي 26
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أن احلكومة اإلسرائيلية ا وال سيم ،وحدة سكنية 47.000خملصصة إلقامة املساحة ا
الذي يعني أن القدرة  ، األمروشركات البناء لديها نظامها اخلاص يف البناء وبيع الشقق

، وفقاً للخطة اهذا اخملطط سيتم تنفيذهعبر االستيعابية املراد حتقيقها للجانب اليهودي 
  .البناء العربي يف مهب الريحخمطط ما يبقى بين ،املدرجة
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  30/1مشروع 

  
  

وهو اخملطط الهيكلي اللوائي ملنطقة القدس الذي يمتد من ، 30/1يعتبر املشروع 
 إذ ،منطقة اللطرون حتى حدود بلدية القدس املوسعة، أهم اخملططات الهيكلية للمنطقة

االجتماعية والتربوية ومن النواحي االقتصادية  هوتطويرمين لواء القدس أيهدف إىل ت
. التنفيذ بما يضمن احلفاظ على طبيعة نسيج البناء القائممن خالل عملية تطوير ممكنة 

فهو يهدف إىل تكثيف  ،باإلضافة إىل إحداث تغيير جذري للوضع السكاين يف املدينةو
توسيع  إىل كذلكو ،عملية البناء يف ضواحي املدينة وحتضير اخلرائط التفصيلية لها

اً يف املناطق وصوخص ،ي القائماألحياء القائمة من خالل احملافظة على النسيج البنائ
 ، وإىلمثل حوض البلدة القديمة ،احلساسة واملناطق التي يجب احملافظة على طبيعتها

االمتيازات، وإعالنها منطقة تطوير من  ومنحهالقدس من اخلارج، إىل اتشجيع الهجرة 
الثقافة املركز الديني وقلب  ملدينةوتشجيع العمالة والعمل، واعتبار ا ،الدرجة األوىل

وهي جممع روحي  ،قلب الشعب اليهودي هانأالروحانية ألقسام كبيرة من سكان العامل، و
  . لكل يهود العامل
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  جدار الفصل العنصري
  

  
 

أن اجلدار غير بقرار حمكمة العدل الدولية  وصاًوخص ،على الرغم من القرارات الدولية
لقوانين واألعراف الدولية واستمرت ا جتاهلهايف السلطات اإلسرائيلية أمعنت  فإنقانوين، 

اكتمل بناء جدار الفصل حول  2012 أواخر سنةويف  .حق بهلتشييد اجلدار والنظام امليف 
 ةىل معابر رسميإوحتويلها  ةبتأهيل احلواجز العسكري ،بدوره ،قام اجليشو ،مدينة القدس

ميس اوسمير كفر عقبالقدس  ار يف شمايلوهكذا عزل اجلد .ىل سلطة املطاراتإوتسليمها 
بو ديس واجلنوب الغربي بير عونا أاجلنوب الشرقي يف املدينة و يشرق يف ومنطقة الشياح

كما يعاين أطفال منطقة بيت حنينا . فلسطيني 125.000راضي بيت جاال بأكثر من أن ع
 ،مفقد حرموا االلتحاق باملدارس يف القدس عقاباً له ،معاناة شديدة من هذا اجلدار) عداسا(

فقدهم فرصتهم يف التعليم الذي هو حق أما وهو ألن اجلدار عزل بيوتهم عن مدارسهم، 
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وهذا ما نصت  ،ويجب ان يكون متاحاً لكل طفل يف سن التعليم ،احلكومةلزامي على إجماين و
وحتولت قرى . ويف الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان 20عليه اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 

القدس إىل منطقة جافة، بعد أن عزلها جدار الفصل عن مدينتي القدس ورام  يغرب شمايل
 ٪25 تهوإحكام شركة ميكروت اإلسرائيلية على مصادر املياه وتزويدها فقط بما نسب ،الله

ودفع املزارعين  ،املزروعات من جهةبحلق دماراً كبيراً أالذي ، األمر من حاجاتها اليومية
 يغرب شمايل ويشعر أهايل قرى .خرىنام والدواجن من جهة أُإىل العزوف عن تربية األغ

مل يعد لهم  إذثر إحكام اخلناق عليهم بعد اكتمال بناء اجلدار، إ يف القدس بالضيق الشديد
منطقة رام الله، يضاف إليها بلربط هذه القرى املعزولة  تحَطريق سوى النفق الذي فُ 

ىل مكب لنفايات املستوطنات إويل املنطقة النفايات التي يلقيها املستوطنون فيها وحت
ما أدى إىل تلوث مياه الينابيع وهو  ،وحتويل جماري املياه العادمة إىل أودية املنطقة

القدس نموذجاً آخر للعزل الذي  يشرق يعتبر قرى جنوبكما تُ. الزراعة لفواملياه اجلوفية وت
ة معزولة أشبه بجزير املكبر جبلقرية الشيخ سعد و خربةأصبحت إذ يفرضه جدار الفصل، 

وتعتبر هذه القرى البوابة الشرقية للمدينة ال . نسمة 15.000 ا قرابةمويبلغ عدد سكانه
كما . صحيةالراكز املوحتديداً  ،ىل اخلدمات الكافيةإن تنفصل عنها وذلك الفتقارها أيمكن 

اكن عملهم وعن أم ،وعن مدارس أطفالهم ،عن مقبرتهم الوحيدة هايل القرىأتم عزل 
كما تتعرض منطقة بيت . من السكان إىل املغادرة ٪25ما دفع بأكثر من وهو وعائالتهم، 

بفصل املدينة عن القدس وعن القرى احمليطة  أكارثة حقيقية جراء اجلدار الذي بدلحلم 
من أهم املعوقات التي عملت يُعد كما أكدت وزارة السياحة واآلثار أن جدار الفصل . باملدينة

جدار الضم ماض بال هوادة يف تعذيب غير أن . ى ضرب قطاع السياحة يف بيت حلمعل
حقوقهم اإلنسانية املشروعة، وترسم به احلكومة اإلسرائيلية  لالفلسطينيين وسلبهم ك

ألسباب  ؤهجاء بنابل  ،منياً كما تدعيأوليس  ،احلدود النهائية إلسرائيل من جانب واحد
  .نيةمسكانية باستخدام احلجج األ

 
  األوضاع باملدينة املقدسة يفل فصتأثيرات جدار ال

اعتراف املستشار القضائي للدولة العبرية السابق مئير شمغار بأن جدار الفصل 
م على أموال الغائبين أن يستويل يف مدينة القدس، يتيح للقيّالعنصري الذي يقام اآلن 

 إقامة ا الوضع الناشئ عنوهذ. الذين يسكنون خارج اجلدار نعلى أمالك الفلسطينيي
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كما أن إسرائيل   27.قيمكهم، التي انتقلت إىل الالمأاجلدار سلب الفلسطينيين أراضيهم و
ستالب حقهم يف احلركة وحرمانهم من الالفلسطينيين أمالك تسعى من خالل استالب 

لعزل القدس بكل ما فيها من أحياء وقرى  عددةاملقدسية من خالل ذرائع متحقوقهم 
عتبار يف حتديد مسار وألول مرة تعترف الدولة بأن اال  28.ة عن الضفة الغربيةحميط
فهو سكين يقطع شرايين  ،خرىمنياً فقط، ويف املسار تدخل اعتبارات أُ أالفصل ليس  جدار

عربي يحملون بطاقات زرقاء  320.000ويعيش يف املدينة . احلياة وطوق خانق
ألفاً سيعيشون يف مناطق القدس  125ر، بينما ألفاً سيعيشون داخل اجلدا 130مقدسية، 

خذت بعين االعتبار حلدود بلدية هي التي أُ االعتبارات الديموغرافية كما أن. خارج اجلدار
السابق أوملرت لديه  احلكومةورئيس بلدية القدس السابق ورئيس . القدس املستقبلية

   :هما نتصور واضح تماماً ملستقبل القدس، يقوم على عنصرين رئيسيي
 راميس، كفريسم خميم شعفاط،(إخراج التجمعات الفلسطينية خارج حدود البلدية . 1

  ).اعون ، بيرةبو مغيرأحي بو ديس، أ ،منطقة الشياح ،عقب
ضم الكتل االستيطانية التي تقع خارج حدود البلدية، واحلفاظ على البلدة القديمة . 2

 من اجملموع العام للسكان ٪12 على ال يزيد عددهم نوما حولها من سكان فلسطينيي
  ).يونسعات زئيف، غوش عتغفدوميم، أ همعالي(
  

                                                            
 .25/1/2005، "فمعاري" ،"فضيحة صنعت يف القدس"،مرغليتوان  27
 .26/1/2005 ،"هآرتس" ،"خطة عزل القدس"، ساعميره ه 28
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  مدينة القدس يفثر جدار الفصل العنصري أ
 

  األثر االقتصادي .1
قل الثقل االقتصادي نُ إذبدأ اخلنق االقتصادي ملدينة القدس بعد االحتالل مباشرة، 

ك عن طريق فرض الضرائب الباهظة خارج حدود البلدية، وذلإىل  أو ،ىل القدس الغربيةإ
، فضالً عن التقتير يف يةشرقال القدسعلى أصحاب املتاجر أو املؤسسات الصناعية يف 

. إصدار الرخص للمنشآت اجلديدة وعدم وجود مناطق صناعية خاصة لهذه املنشآت
التي ولقدس اجتاه املناطق احمليطة بايف أدت هذه السياسة إىل هجرة اقتصادية كبيرة و

  .لالستثمار االقتصادي تتوفر فيها شروط مريحة
أبو  ،العيزرية( أو الشرق) الرام( اجتاه الشماليف وهكذا انتقل الثقل االقتصادي 

، حيث عمدت السلطات العسكرية اإلسرائيلية آنذاك إىل التسهيل يف منح الرخص )ديس
فضالً عن  ،وتخفيف الضرائب مقارنة بالضرائب الباهظة املفروضة يف شرقي القدس

وجود مساحات واسعة من األراضي واخملططات الهيكلية املصادق عليها يف الوقت 
من مساحة  ٪35 نسبتها مصادرة األراضي التي بلغت جراءالذي كانت تعاين املدينة 

كل هذه العوامل جمتمعة أدت إىل . القدس وجتميد اخملططات الهيكلية وتقييد البناء
وبشكل متوازٍ أدى وجود املنشآت . ناطق احمليطة بالقدسهجرة رؤوس األموال إىل امل

الصناعية إىل حركة عمرانية كبيرة ، حيث شجعت البلدية إقامة املشاريع العمرانية 
اجتاه الضواحي، وتفريغ يف ما أدى إىل هجرة سكانية كبيرة  ، وهو)مشروع العيزرية(

اخلليج الثانية، ونتيجة ومع اندالع حرب . جزء كبير من البلدة القديمة وما حولها
إلغالقات وإقامة احلواجز، والسياسة اإلسرائيلية يف سحب الهويات بذريعة أن مكان ا

 وصلت، وإقامة جدار الفصل، فقد حدثت هجرة معاكسة ةاإلقامة هو خارج حدود البلدي
خارج  انتقلوا من أماكن سكناهم  29،فلسطيني 40.000 إىل نحو 2007 سنةحتى بداية 

 فيما يتعلقأحدث اكتظاظاً سكانياً وتعليمياً  األمر الذيبلدية إىل داخل حدودها، حدود ال
  .الوحدات السكنية والصفوف التعليميةب

  األثر االجتماعي  .2

                                                            
  .2007، الغرفة التجارية الصناعية ،"االحتياجات التنموية للقطاع االقتصادي" ،بوالسعودأعزام  29
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تواجه مدينة القدس حملة منهجية تنفذها سلطات االحتالل، هدفها يف الدرجة 
البيوت، وإغالق  األوىل السكان العرب، وتتمثل يف إهمال البنية التحتية، وهدم

حدة  يفوتقييد البناء، األمر الذي زاد  ،وترويج اخملدرات يف صفوف الشبان ،املؤسسات
بين الشباب غير املؤهل وصاً وخص ،السكان، كما ارتفعت البطالة يفالفقر وتأثيره 

االقتصادية  تما زاد املشكالوهو ، 2005 سنةخالل  ٪20إىل  تهامهنياً، فوصلت نسب
يخلق  إذ ،األسرية تن على اخملدرات واملشكالالتي جتلت يف آفة اإلدما واالجتماعية

انتشار اخملدرات واقعاً مؤملاً بين فئات الشباب يف اجملتمع املقدسي الرتباطه املباشر 
وانعكس هذا الوضع على ارتفاع نسبة التسرب من املدارس،  .باجملتمع اإلسرائيلي

جلريمة واالنحرافات األخالقية، وقد تأزم الوضع وبالتايل ارتفاع نسبة األمية ونسبة ا
أدى إىل هجرة السكان من أماكن السكن خارج اجلدار إىل داخله  إذبعد إقامة اجلدار، 

فأحدث ضغطاً على الوحدات السكنية، التي هي أصال تعاين ارتفاع الكثافة السكانية 
فة الواحدة، وانعكس ذلك أفراد للغر 5وقد ارتفعت إىل  ،فرد للغرفة الواحدة 2.2بنسبة 

وكان إلشغال  .انتشرت ظاهرة سفاح القربى ، فقدعلى األوضاع االجتماعية واألخالقية
حيث ب ،سرة املقدسيةوضع األُ يفثر كبير أالوحدة السكنية الواحدة بأكثر من أسرة 

 2005 سنةحسب سجالت احملكمة الشرعية يف القدس بارتفعت نسبة الطالق فوصلت 
 .الوضع العائلي يفما أن ارتفاع أجرة السكن لذوي الدخل احملدود ترك أثره ك، ٪65إىل 

فهذا االرتفاع وما يرافقه من متطلبات معيشية مع ثبات قيمة الدخل، أدى إىل حدوث 
 .األسرة لدىانهيارات اجتماعية وصحية 

  
  اآلثار النفسية واالجتماعية  .3

كم حول مدينة القدس إىل إثقال  72 م وطوله 8 أدى بناء اجلدار الذي يبلغ ارتفاعه
إىل اضطرار عدد كبير من وة، تنوعكاهل املقدسيين باإلجراءات اإلسرائيلية امل

 وإمّا ،ا للوصول إىل مواقع عملهم، إمّمالنتقال وتغيير مكان سكنهإىل االفلسطينيين 
حن ون. للمحافظة على امتيازاتهم املتعلقة بهوية القدس وإمّابسبب مدارس أبنائهم، 

وتأخذ هذه . لداخلإىل اخلارج والثاين إىل ااألول  :نشهد نوعين من الهجرة العكسية
هجرة  عدّنها تُإ إالّ. الهجرة شكالً طبيعياً من وجهة نظر الناظرين إليها بشكل سطحي

. موجهة من سلطات االحتالل اإلسرائيلية التي تهدف إىل تفريغ مدينة القدس من أهلها
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بسبب  رسمية فإن عدد األسر التي تم تهجيرها من حمافظة القدسحسب اإلحصاءات البو
، رادفأ 9609وبلغ عدد األفراد املهجرين يف احملافظة . أسرة 1635 هو بناء اجلدار

وأصبح ربع مليون فلسطيني يعيش يف عزلة تامة بعد االنتهاء من بناء جميع مقاطع 
سبب اإلجراءات اخلاصة بدخول ب ،يضاف إليها العزلة املفروضة عليه من قبل ،اجلدار

وعلى املستوى . 1993 سنةوالتي فرضتها السلطات اإلسرائيلية منذ  ،مدينة القدس
 اجملتمعي نالحظ انهياراً يف مركزية مدينة القدس للفلسطينيين، حيث أصبح من الصعب

الرغم من كونها مركزاً روحياً، على و .الوصول إليها هويات الضفة الغربية يملاح على
أصبحت أسواقها و ،إن عدم القدرة على الوصول إليها أفقدها رونقها ومركزيتها الفعليةف

واختفت النشاطات . وتفتقد أهلها األصليين) من أجانب وإسرائيليين(اح يتعج بالس
. حت القدس قرية كبيرةضوأ ،الثقافية بعد انسحاب كثير من املؤسسات الوطنية منها

ا الثقافية ماجملتمع والعائلة املقدسية يف بنيته يفجتماعي ثر احلصار الثقايف واالأوقد 
ال جتد  إذ ،األسر يف وضع حمزن هذهاالبتعاد عن العائلة املمتدة  جعلو. واالجتماعية

أو من يشاركها أفراحها كونها أسرة مقدسية ال يستطيع باقي  ،من يدعمها وقت الضيق
بعدم لذي يمكن أن يؤدي إىل الشعور اوبذلك يشتد الشعور بالعزلة . أهلها دخول القدس

أسرة النووية فإن اجلدار وضع كثيراً من األسر يف إىل ا بالنسبة أمّ. ملكانإىل ااالنتماء 
هذه املشكلة ال حل لها يف وضع العائالت اخملتلطة . بالسكن تعلقمعضلة حقيقية فيما ي

 ،يها خيار مستحيلوبالتايل يقع عل). حد الزوجين يحمل هوية زرقاء واآلخر خضراءأ(
ذا سكن خارج إا البقاء سوياً والعيش يف ظل تهديد سحب هوية القدس من حاملها إمّ

. ا العيش منفصلينمّإو ،خطر االعتقال حلامل هوية الضفة وإمّا ،حدود بلدية القدس
. وأدى االنتقال من حميط القدس إىل داخلها إىل تنازالت اجتماعية واقتصادية صعبة

خرى باهظة التي يدفعها املواطن املقدسي، من ضرائب املسقفات وضرائب أُفالتكاليف ال
 بالما يجعل أفرادها يعيشون يومهم وهو  ،كفيلة بوضع األسر حتت ضغط مادي جسيم

وتتأثر الصحة النفسية لألفراد بسبب املساكن املشتركة واملساكن . تخطيط للمستقبل
 يففاحلياة يف بيئة مكتظة تزيد . تهاإلنسان فرديته وخصوصيفقد ي إذ ،غير الصحية

وتؤدي يف كثير من األحيان إىل زيادة نسبة الطالق  ،معاناة األطفال وأفراد األسر
  30.ظواهر اجتماعية فتاكة، مثل آفة اخملدرات وإىل بروزواالنحراف، 

                                                            
 .القدس/ رشاد املركز الفلسطيني لإل 30
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 قطاع السياحة يفاألثار  .4

ي هنا القدس من اقتصاد مدينة القدس، ونعن ٪40يشكل القطاع السياحي ما نسبته 
منذ اندالع  ويعتبر القطاع السياحي أكثر القطاعات تأثراً .العربية أو القدس الشرقية

  ، إذاالنتفاضة
تشرين انقطع التدفق السياحي إىل مدينة القدس، وألغيت جميع احلجوزات منذ  .1

 .2005 أواخر سنةحتى  2000أكتوبر /األول
غالق أبوابها الواحد تلو اآلخر، بإ) دقافن 4(بدأت الفنادق العربية يف القدس   .2

نسبة كانت  فندقاً 37ىل حد أن إووصل . بالتدريجوبتسريح عمالها وموظفيها 
ن نسبة إف األكثر حظاً  ، والفنادق الستة2003سنة  ٪8 أقل من اإلشغال فيها

ويبين اجلدول ، هانفس سنةفقط يف ال ٪23و ٪10بين ما اإلشغال فيها كانت 
  .2007-2000 دق العربية العاملة يف القدس يف السنواتتطور عدد الفنا أدناه

حافلة  220شركة تملك  17(بدأت البنوك تطالب شركات النقل السياحي  .3
 ٪90ن حتديث مبتسديد التزاماتها الناجتة ) 2002سنة سياحية يف منتصف 

، ومع عجز الشركات عن التسديد تم بيع 2000 سنةمن هذه احلافالت الذي تم 
، بعضها بيع باملزاد العلني وبأرخص األسعار تمن هذه احلافال ٪70أكثر من 

 60ىل أقل من إحتى انخفض عدد احلافالت السياحية  ،بعد حجز البنوك عليها
  .حافلة

قل نسبة شهدتها مدينة القدس عبر تاريخها، وازدادت أتدنى حجم العمالة إىل  .4
ت يف حدها األقصى لذلك نسبة البطالة يف املدينة إىل نسبة غير مسبوقة، بلغ

35٪.  
اضطر عدد من أصحاب حمالت بيع الهدايا التذكارية للسياح إىل إغالق حمالتهم  .5

 حمالً 350، نتيجة عجزهم عن دفع املصاريف الثابتة والضرائب، وبلغ ذلك كلياً
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ىل إص ذلك ي، وتم تقل 2002 يف أواخر سنةيف إحدى املراحل  مغلقاً جتارياً
  .أصحاب احملالت نوع جتارتهم ييرغتدريج، بعد تبالالنصف 

بيع تذاكر السفر فقط، باإلضافة إىل انقطع عمل مكاتب السياحة، وحتول بعضها  .6
-2000( يف املدينة عاشوا يف شبه بطالة عربياً سياحياً دليالً 160إىل أن 
 . كما تدهورت أوضاع املطاعم السياحية إىل حدود عمل دنيا). 2004

حتسن على الوضع السياحي يف مدينة القدس، وتمكن طرأ  2005 سنةمنذ بداية   .7
لفنادق ا ةمنافس يفىل العمل، لكن اإلسرائيليين زادوا إبعض الفنادق من العودة 

قامة ك مشاريع إلاوهن ،فنادق قريبة من األماكن السياحية 3العربية بإقامة 
وتم املصادقة على مشروع بالقرب من مدينة  ،غرفة سياحية جديدة 20.000

  .فنادق 9غرفة و 1100 نشاءت حلم إلبي
من شراء ما  2007وسنة  2005 سنةتمكن بعض شركات النقل السياحي بين  .8

حافلة جديدة، لكن أسطول املدينة من هذه احلافالت ال يزال غير كاف  35يقارب 
  31.لتغطية احلاجات السياحية

 
  الوضع التعليمي يفاآلثار  .5

التعليم تنفيذ سياسة فرض  ةراتابعة لوزاملؤسسات احلكومية ال باشرتخطوة خطوة 
 إنشاءو، بعادهاأسرائيلية على املدارس العربية لبث الرواية اليهودية بكل املناهج اإل

فبعد أن تم رفض  .ليس له عالقة بالهوية الفلسطينية أو الوطنية االنتماء عديمجيل 
انتقل الطلبة  ، إذطالب من دونبقي كثير من املدارس و، 1967 سنةاملنهاج اإلسرائيلي 

ىل املدارس الوزارية التابعة لألوقاف اإلسالمية واخلاصة، تراجعت احلكومة إ
ستراتيجية بدأت الكنها وضعت خطة ، فرض املنهاج اإلسرائيلي عننذاك آاإلسرائيلية 

املدارس  لبخطوة خطوة وبأسلوب مبرمج من أجل فرض املنهاج اإلسرائيلي على ك
وجزءاً من  ،حتالل كافةحملتلة، بعد أن طال مدارس بلدية االالفلسطينية يف القدس ا

 ىأد ، وهو مااملدارس اخلاصة التي حصلت خالل األعوام املاضية على منهج من البلدية
                                                            

 .مصدر سبق ذكرهأبو السعود،  31
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زداد الضغط يف او .ىل التدخل يف شؤونها الداخلية وفرض املنهاج اإلسرائيليإفيما بعد 
لى أن القدس موحدة وعاصمة لدولة اتفاق جميع األحزاب ع نتيجة السنوات املاضية

يف أجندتها جهاز التربية والتعليم وفرض  املتعاقبة وعليه وضعت احلكومات .واحدة
وفرض  ،وتغيير املسميات واألعياد ،املنهاج اإلسرائيلي على جميع املدارس العربية

 ج جيل جديد ال يعرف أعياده الوطنيةيلتخر ،الرؤية اإلسرائيلية على هذه املناهج
الفعاليات الوطنية والشعبية وجلان أولياء  حاولتضوء ذلك  يفو. اجلغرافية ومسمياته

عتبار بعين اال تخذأغير أنها العصيان رفض القرار اإلسرائيلي،  تكتالتالطلبة و
دارات املدارس واجلهاز إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد االتهديدات اإلسرائيلية ب

حتالل يف حال من بلدية االهذه املدارس  التي تتلقاهقطع املساعدات ابو ،األكاديمي
 سنةويف مقارنة بين عدد الطلبة الدارسين  .لتزام بالتعليم اإلسرائيلي اجلديدرفض اال
يف مدارس البلدية والوزارية، فقد كان عدد الطلبة يف مدارس البلدية ال يتعدى  1967

 أطفال روضة 102 هناك 2013 سنةل القدس بلدية معطيات حسببلكن  .1٪
 الروضة قبل ما سن يف طفالً  1052( طفالً 2667 فيها يتعلم اً رسمي بها معترف

ليها إلكنها غير تابعة  ،ً البلدية جزئيا هامولترياض  وثمة. )الروضة سن يف 1615و
يف سن ما قبل  طفالً 5053( طفالً 8166روضة يتعلم فيها  331دارياً، بلغ عددها إ

 63ىل رياض األطفال العاديين هناك إضافة وباإل). روضةيف سن ال 3113والروضة 
يف سن ما قبل  طفالً 359(اصة اخلحتياجات اال من ذوي طفالً 573روضة يتعلم فيها 

من الصف األول حتى (ا مرحلة التعليم األساسي أمّ ).يف سن الروضة 214والروضة 
ا املدارس أمّو .بةوطال اًطالب 23.351مدرسة يتعلم فيها  34هناك ف) الصف التاسع

 حتىوطالبة يف الصف السابع  اًطالب 8561مدرسة يتعلم فيها  24الثانوية فهنالك 
وطالبة يتعلمون يف الصفوف العاشر حتى  اًطالب 7230ىل إإضافة  ،التاسعالفصل 

 39.142مدرسة يبلغ  58وبالتايل فإن جمموع الطلبة الذين يتعلمون يف . الثاين عشر
مدرسة تابعة للبلدية يف العام  52بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون يف و. وطالبة اًطالب

وطالبة يف جميع املراحل، ما عدا رياض  اًطالب 38.331حو ن 2012/2013الدراسي 
وهنا نرى أنه يف العام الدراسي احلايل زاد عدد املدارس . األطفال والتربية اخلاصة
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دارس القطاع اخلاص والشركات هنالك من بين مو .عدد الطلبة لكوكذ للبلديةالتابعة 
يتعلم فيه ورة التربية والتعليم اإلسرائيلية اعترف به وزت اًابتدائي اًإطار 51أكثر من 
ا بالنسبة أمّ .وطالبة اًطالب 8083يتعلم فيه  اًثانوي اًإطار 36و وطالبة، اًطالب 20.928

 285ترف بها يتعلم فيها مدارس ابتدائية رسمية ومع 3أطر التربية اخلاصة فهنالك إىل 
 5هناك و. اًبالط 259ىل مدرستين للمراحل العليا يتعلم فيها إإضافة  ،وطالبة اًطالب

املدارس الرسمية  إىل جانبوطالبة،  اًطالب 586مدارس متعددة األجيال يتعلم فيها 
 اًطالب 33مدرسة واحدة فقط معترف بها غير رسمية يتعلم فيها  وثمة .املعترف بها

 السلطة يمنع القدس مدينة يف خاص سياسي وضع وجود معو. لبة فقطوطا
 تدين فضالً عن التربوية، إدارة املؤسسات يف مباشر بشكل التدخل من الفلسطينية

 رة التربية والتعليماممارسات وز يف الواضحة والبلبلة ،التخطيط على القدرة
 يف التطوير أن جند لتعليم،وا وزارة التربية يف القدس وحدةيف  املمثلة الفلسطينية

 التفكير عن البعد أكثر وبعيد موجه تطوير غير هو لها التابعة املدينة مدارس
 مع وطواقم املدارس القدس يف والتعليم التربية مديرية اً أساس تنفذه االستراتيجي،

 آنية حاجات تلبية فيها حتاول مشاريع خالل من دولية ومنظمات أهلية مؤسسات
 ومن البعيد، املدى على للجهاز احلقيقية يف احلاجات تصب بالضرورة وال للمدارس

 التربية مديرية قدرة إن عدم .املؤسسات تلك جهود بين قيتنس آلية وجود دون
 بأي لزامهاإ أو اخلاصة املدارس سياسات توجيه على الشريف القدس يف والتعليم

 وطنية ليست اساتوسي مرجعياتب تتأثر كونها ،اًوطني أو كان اًعملي توجه
 واملرجعيات، إداراتها اإلسرائيلية التي توجه املعارف وزارة كسياسات، بالضرورة

 الداعمة واألهلية الدينية املؤسسات أم لها التابعة الكنائس كانتأ سواء لها املمولة
  املدينة يف الفلسطينية املدارس لسياسات موحد تصور وضع ب منيصعّ

وأعدادهم يف األجهزة التربوية  ةتعدديف املدارس املالطلبة  ل التايل أعداديوضح اجلدو
  يف املدينة 2014/2015 الدراسي يف العام تنوعةامل
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التبعية اإلدارية  
الفرق  2014/2015 2007/2008  للمدرسة

  النسبي
عدد 

  املدارس
املدارس التابعة 

لوزارة التربية 
والتعليم 

  الفلسطيني

12.431  12.270  - 1٪  43  

  74  ٪61  28.729  17.839  اخلاصة املدارس

نين خمدارس س
  12  ٪40  3398  2419  خرىوجهات أُ

  8  ٪40 -  2441  3572  األونروامدارس 

املدارس التابعة 
لوزارة التربية 

والتعليم 
  اإلسرائيلي

36.770  39.900  9٪  6032  

   
ىل أن عملية بناء الغرف الدراسية ال إعميم يشير  ويف تقرير صادر عن جمعية عير

بلغ العجز  2014 سنةففي . يزداد العجز سنوياً إذتناسب ومستويات النمو السكاين، ت
 408 بلغ كما يوجد نقص ،مالئمة للتدريس ة غيرغرف 681دراسية منها  ةغرف 3055

ص يف غرف نقال وصل كذلك .طفاللرياض األ ةغرف 330للمراحل العليا و ةغرف
التقرير  بيّنكما  ،جلدد يف اجلهاز احلكوميالستيعاب التالميذ ا ةغرف 1636 إىلالتدريس 

  33.طار تعليميإي أمن الفتية ال يدرسون حالياً يف  8100أن 
 لما معدله أخصائي واحد لك فهناك ،بويينخصائيين النفسيين التراألب تعلقا ما يمّأ

سياً فقط يتوزعون على فخصائياً نأ 20 كيعني أن هنا األمر الذي ة،طالب وطالب 5000
                                                            

  ، "2014/2015تشخيص وضع التعليم يف القدس للعام الدراسي "يحيى حجازي،  32
 .2015فبراير /الئتالف األهلي حلقوق الفلسطيني، شباطا

 .30/8/2014 ،"هماالً متعمداًإالتعليم الفلسطيني بالقدس يعاين " ،"معاً"وكالة  33
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لف أملدارس واملؤسسات التعليمية العربية يف املدينة التي تضم أكثر من مئة جميع ا
املدينة يعملون يف  خصائيين التربويين يفمن األ ٪12وهذا يعني أن . ةطالب وطالب

من  ٪40ىل إصل تمع أن نسبة الطالب العرب يف القدس العربية ، مدارس القدس العربية
أوالد يف "بـ فون رَّعائلة يع 2500طفل يف  8000نحو ويوجد . عدد الطالب يف املدينة

املدارس  منرب ا ظاهرة التسأمّ. حتت خط الفقر هو ن الوضع االقتصاديأكما ، "خطر
  .34 ٪30ىل إفإنها تفوق املعدل العام بفارق كبير وتصل 

  
  التهويد الديني

طال من يوميات مشروع التهويد الذي ي اًثابت اًعتبر اقتحامات املستوطنين جزءتُ
ملزيد من التهويد،  اًعاداألقصى، لكن تظل املناسبات واألعياد اليهودية حمطة مقلقة ومي

، "ذكرى توحيد القدس"يحتفل االحتالل بذكرى احتالله القدس كل عام، أو ما يسميه  إذ
وذلك من خالل مسيرات تنظمها منظمات يهودية، على رأسها احتاد منظمات املعبد 

، "مسيرة األعالم"وجتوب هذه املسيرات التي تعرف بـ . ملعبدومنظمة نساء من أجل ا
ن املدينة بووشوارع القدس يف كل عام، وتضم اآلالف من املستوطنين الذين يج

املقدسيين يف منع  ق هذه املسيرة مضايقات كبيرة بحقويراف. بهذه املناسبة حمتفلين
صرح نائب رئيس أركان  وبموازاة ذلك، .ال يعرقلوا هذه املسيرات فتح متاجرهم كي

" .من حق املستوطنين الصالة يف جبل املعبد"ه ير نفي بأناجليش اإلسرائيلي السابق يائ
مدى تطرف هذه إىل العديد من الوزراء احلكوميين بتصريحات استفزازية تشير  ديلوي

احتفالية احتالل "خالل و ،ففي هذا السياق. ملسجد األقصىإىل ااحلكومات ونظرتها 
إن اليهود سيتمكنون : "نتي، قال وزير التعليم نفتايل ب"القدس واملسجد األقصىشرقي 

، كما دعا وزير "من الصعود إىل جبل املعبد والصالة فيه قبلةخالل األيام القريبة امل
وعلى قدر مشابه من . ئيل إىل اقتحام األقصى يف األعياد اليهوديةيالزراعة أوري أر

أنه سيقوم بداخلي ووزير السياحة اإلسرائيلي يرون يفين ح وزير األمن الاخلطورة، صر
وتأتي هذه . بترتيبات تسمح لكل يهودي باقتحام األقصى وضمنهم أعضاء الكنيست

الوجود اليهودي يف املسجد،  تكريسلالتصريحات يف إطار مساعي االحتالل املستمرة 
رح يف أروقة بلدية كما طُإىل تشريع التقسيم الزماين، ومن ثم التقسيم املكاين،  والًوص

                                                            
 .6ص  ،1/3/2016 ،"القدس العربي" 34
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 ،تقدمت منظمة يشاي هنفسالسياق القدس خمطط إلقامة كنيس يف باب الرحمة، ويف 
بطلب تسجيل كامل مساحة املسجد األقصى  ،لياهوإالتي يقودها احلاخام شموئيل 

 اتوعلى الرغم من رفض الطلب تخوفاً من رد .حتالل اإلسرائيليكملكية رسمية تابعة لال
يف هذا  ةبقان هذه املنظمة أرفقت طلباً بأن هنالك سفإاسية املوضوع، ل وحلسعفال

حتالل الل اًطابو تابع 1996 سنة لكامبالن ساحة البراق قد سجلت أاملضمار وهو 
دون من مر الذي فسح اجملال لوضع خمططات تخص كامل منطقة البراق األ ،اإلسرائيلي

  .أن يكون هنالك أي اعتراض
  

  لضفة الغربية ا يفثره أاجلدار و
  حمافظة القدس 

لواء (لوية أردنية من ثالثة دارية يف الفترة األتكونت حمافظة القدس من الناحية اإل
ا حمافظة القدس اليوم فإن أمّ .)ريحاأرام الله، لواء القدس، لواء بيت حلم، قضاء 

. سم حدود بلدية القدساما يطلق عليه في 2كم 72 يقع منها 2كم 345 مساحتها تبلغ
النهوض يف  ،الفقيرة باملقومات االقتصادية ،دارية ساعدت املدينةوهذه التقسيمات اإل

واعتمدت بشكل رئيسي على الظهير الزراعي للمناطق احمليطة  اً،وزراعي اًاقتصادي
من أجل فكانت الهجرة اليومية الصباحية للبائعين  وات،باملدينة لتزويدها باخلضر

فكانت . البائعإليه  والعودة املسائية بعد شراء ما يحتاج يه،إل ما حتتاجبتزويد املدينة 
فضل أ إقامةىل إوأدى هذا  ،الفصولسواقها تعج بالبائعين على خمتلف أبواب القدس وأ

 ،البنى التحتية خلدمة سكان املناطق احمليطة من مشايف، ومدارس، وأندية رياضية
لكن حرب . دمة الزوار والسائحينقيمت الفنادق احلديثة خلأونشطت السياحة الداخلية ف

قرية  28راضي أحدود بلدية القدس التي تم توسيعها على حساب  ترسيمو ،1967 سنة
صبح لها قانونها اخلاص الذي يختلف عن قانون القرى احمليطة أو ،ومدينة عربية

 ىل عزل هذه القرى والبلدات عنإبالتدريج  تأد ، كلها أمور)دارة املدنيةاإل(باملدينة 
وكانت  .بيت حلموصبحت ترتبط بشكل مباشر باملدن احمليطة، رام الله، أاملدينة، و

دى وبشكل أقامة جدار الفصل العنصري الذي إالكارثة الكبرى التي حلت باملدينة بعد 
سرائيلي، كما إبأذن  الّإ هاالسكان دخول حرمىل عزل هذه القرى عن املدينة وإنهائي 

صبحت املدينة تعتمد بشكل أاملنتوجات الزراعية احمللية، وسواق من استقبال نعت األمُ
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ة من املرضى هي رَّ سا املشايف، فظاهرة فراغ األأمّ .سرائيليةرئيسي على املنتوجات اإل
خدماتها الصحية  استخداماملادية والتدهور يف  تاملشكال جراءوأخذت تعاين  ،السائدة

جيل من الشباب ال يعرف عن  بروزللسكان  منياملنع األ جنم عنكما  ،بأذن إسرائيلي الّإ
القدس باملفهوم السياسي والثقايف واحلضاري فإنها  اأّم .القدس سوى قبتها الذهبية

  .   صىقص يف املسجد األتلخَ
 

  ةخـالصــ
 اًجديد اًغرافيووديم اًسياسي ن سلطات االحتالل خلقت واقعاًإوهكذا، يمكننا القول 

الفلسطينية من  اكانت على حساب اجلغرافي اإلسرائيليةفية غراوفالديم .يف مدينة القدس
، املنازلسياسة هدم ومناطق خضراء، وات، وطنخالل مصادرة األراضي وبناء املست

بحق األرض  اإلسرائيليةوقد أدى جممل هذه االنتهاكات  .ورفض منح تراخيص البناء
وجاء بناء جدار  .ةيليسرائاإل ةصلحملل غرايفوخلل ديم إيجادوالشعب الفلسطيني إىل 

 أيلضغط يف ا وسيلة من وسائل ستعمللتحقيق هذه الغاية والذي سي الفصل العنصري
 .اإلسرائيليةمع الطرف الفلسطيني إلجناز اتفاقيات تخدم املصالح مستقبلية  مفاوضات 

سنة ركية التي أعطيت للرئيس السابق شارون يليها ورقة الضمانات األمإضفنا أوإذا 
هي التي و ،ن احلقائق على األرض ستؤخذ بعين االعتبار يف املرحلة النهائيةأب 2004

قصى اليمين يف احلكومة يف أترسم مالمح سياسة احلكومة االسرائيلية احلالية، املمثلة 
  .دون شريك فلسطينيمن  بدية للدولة العبريةأوبأن القدس عاصمة  ،والبلدية

  
  سالتجمعات العربية داخل حدود بلدية القد

 
 عدد السكان بالدونم  ةاملساح القرية

السواحرة + الثوري 
 الغربية

658+1078 13.651 

 20.169 851+1745 ةالصوان+ الطور 
 21.909 5294+3327 املطار+ بيت حنينا

 4771 427 باب الساهرة
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 5981 1577 بيت صفافا
 12.984 1262 راس العمود

 4129 506)ولسوادي يا(لوه احلوادي 
 10.703 2394 يسويةالع

 14.050 2342+2949 ةالسواحر+ جبل املكبر 
 10.781 2441 كفر عقب

 978 8939 شرفات
 2672 711 الشيخ جراح

 31.218 4277 شعفاط
 9994 537 سلوان

 11.757 5333 م طوباأ+ صور باهر 
 7179 347 وادي اجلوز

 24.000 1000 البلدة القديمة
  2002 سنةل 206.926 47.862 اجملموع  

ت ءاحسب إحصاب ةلف نسمأ 280
2010  

ت ءاحصاإحسب بنسمة  322.800
2016  

 
  ٪2.7نسبة الزيادة للعرب 
  ٪2.2نسبة الزيادة لليهود 

  عرب 37٪  
   ٪73اليهود 
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  لف نسمةأ 870  عدد السكان يف حدود بلدية القدس 

  
  انهاات اإلسرائيلية داخل حدود بلدية القدس ومساحتها وعدد سكوطناملست

  
  وطنةاملست

  
  املساحة

  
  عدد السكان

  12.591 1195  تلبيوت الشرقية
  27.569 2859  يلوغ

عات غفجبل أبو غنيم، 
  همتوس

2523+310  1125  

  2948 588  عات همفتارغف
  6631 2018  التلة الفرنسية

  3617 380  معلوت دفنا
  20.250 1759  نفي يعقوب

  2348 122  احلي اليهودي
  38.684 5467  بسكات زئيف

  3046 397  شكولإرمات 
  12.822 1126  رموت شلومو

  38.992 4979  رموت
  4994 378  سنهدريا

 اًدونم 24.101  إجمايل املساحات
)35٪(  

سنة عدد املستوطنين  175.617
2002  

سنة عدد املستوطنين  193.000    
2008  

 سنةعدد املستوطنين  200.000
2012  

 سنةعدد املستوطنين  210.000
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2016   

  
  ت القدس الكبرىوطنامست

مساحة   ةوطناسم املست
  وطنةاملست

  عدد السكان
  

عدد الوحدات   ةالسن
  اخملططة

  3500  2011  36.089  35.000  دوميم أمعاليه 
  1911  2007 1701 2318  يريحو همتسبي

  300  2002 116 400  لونأ
  ---------  2012 3527 934  دوميم أكفار 

  4860  2002 50 2000  نفي برات 
  E1  12.443  -------  2002  2500خطة 

  833  2002 552 1541  علمون
  2200  2011 4487 4000  آدم

  1300  2008 5926 1600  كوخاف يعقوب
  7981  2011  12.632 5000  عات زئيفغف
  317  2002 1000 100  عون هداشاهغف
------- 50  عون غف

--  
2002  ---------

-  
  1200  2011 3622 1000  هارآدار
  ---------  2002 150 1300  موئيلنفي ش
  150  2012  12.446 491  كيدار 

  250  2012 952 170  يلوغهار
  600  2002 649 1135  نفي دانيئيل

  300  2007 906 894  بيت عين 
  1150  2011 7685  12.500  فراتإ
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  1000  2002 1853 502  لون شيفوتأ
  8000  2011  39.710 4200  بيتار عيليت

  500  2012 2302 350  ليعازرإ
  70  2002 525 602  يونتسكفار ع

---------  2002 297 508  دال عوزغم
---  

    2002 665    كرمي تسور
    2012 263    روش تسوريم

  عسكر للجيشمل حتولت    عونغف

 138.105  اً دونم 89.038  اجملموع
  ةنسم

 ةوحد 38.922  
  سكنية
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الصراع الديموغرايف يف األدبيات اإلسرائيلية 
  

  اجملموع  يهودي  مسيحي  لممس  السنة
1800  4000 2750 2000  8750  
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  62.605  

  
  : منهم 60.488عدد سكان القدس  -  1961  سنة

  داخل السور 36.801 - 
  خارج السور  23.687 - 

  
 

  حسب السنواتبتوسيع حدود بلدية القدس 
  

  املساحة بالدونم   السنة 
1952 33.5  
1963 36 

                                                            
  1984 بن آرييه القدس. د –اجلامعة العبرية.  
  .2004 سنةدائرة اإلحصاء املركزية ل 
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1964 38.1  
1967 108 
1985 108.5  
1993 126.6  

  
  
  

  مالحظة
التوسع على تم  1967 سنةبعد و. القدس الغربية يف 1964سنة التوسع حتى كان 

فإن التوسع  1993 سنةا يف أمّ .حساب الضفة الغربية ودمج القدس الشرقية مع الغربية
  .اجتاه القدس الغربيةيف تم 

  2كم191.4فإن املساحة ستصبح ) E1( أدوميم يف حالة ضم معاليه
 

  سحسب السنوات يف القدبنمو السكان 
  

عدد   لسنةا
السكان 

  اإلجمايل

عدد 
السكان 

  العرب

اليهود يف 
القدس 

  الشرقية

اليهود يف 
القدس 
  الغربية

النسبة 
  املئوية

 يهود  عرب 267.520 161.580 193.000 622.100 1997

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     

2016 870.000 322.800 210.000 334.200 37% 63% 
  

                                                            
 2005ديسمبر /كانون األول –القدس  ،دائرة اإلحصاء املركزية. 
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  عدد البيوت املهدمة
  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حسب السنواتبالرخص املعطاة 

  عدد البيوت املهدمة  السنة
2001  59  
2002  43  
2003  99  
2004  152  
2005  120  
2006  78  
2007  94  
2008  85  
2009  77  
2010  39  
2011  44  
2012  51  
2013  98  
2014  95  
2015  101  

  1235  اجملموع

  عدد الرخص   السنة 
1994   124 
1995   173 
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1996   213 
1997   194 
1998   254 
2000   129 
2001   110 
2002   97 
2003   59 
2004   49 
2009   125 
2010   400  
2011   200  
2012   200  
2013   135  
2014   188  
2015   158 
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  أعداد اإلسرائيليين بمدينة القدس الشرقية 
  خالل سنوات خمتارة

  
عدد   السنوات

  35املستوطنين
1972 6900  
1977 33000  
1981 59000  
1986 103.900  
1991 137.400  
1995 157.300  
1999 170.400  
2002 175.617  
2006 182.000  
2008 193.000  
2010 200.000  
2016 210.000 

  
 

  36قامتها يف القدسإعدد الوحدات السكنية التي تم 
  عدد الوحدات  ةالسن

2008 1931 
2009 1021 
2010 506 
2011 312 
2012 2386 

                                                            
  .2012لسنة دائرة اإلحصاء املركزية  :صدرامل35
  .السالم اآلن حركة 36
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الستمالك للمصلحة اتخدام قانون حسب السنوات باسبجدول مصادرة األراضي 
  1943/العامة

  املساحة بالدونم   احلي/ املنطقة   تاريخ املصادرة
جبل سكوبس  ،التلة الفرنسية  8/1/1968

  شكولإرموت  ،)املشارف(
3345  

  485  )خلة نوح( معلوت دفنا  
  3830  اجملموع

  765  نفي يعقوب  14/4/1968
  116  )احلي اليهودي فقط(البلدة القديمة   

  881  اجملموع
  470  نفي يعقوب   30/8/1970

) كساإبيت  لفتا، أراضي(لون أرموت   
  شعفاط

4840  

  2240  )صور باهر(تلبيوت شرق   
  2700  )شرفات ،بيت جاال( يلوغ  
  1200  )ةقلندي(عطروت   
  130  وادي الربابة   
  100  شارع يافا  
  600  منطقة رمات راحيل  

  12.280  اجملموع
  4400  )بيت حنينا ،حزما( كات زئيفبس  20/3/1980

  137  ةعطروت قلندي  1/7/1982
  280+  1850  غنيم بوأجبل   16/5/1991

  535  بيت صفافا+ بيت حنينا   1/2/1995
  7202  اجملموع

  24.193   37العام جملموعا

                                                            
  ."اجلريده الرسمية"و –جمعية الدراسات العربية / رشيف دائرة اخلرائط أ 37
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  :التعريفات
  

، اًكها يهودالّن يكون مُ أفترض من املكان ) ملك(عقارات هي : حارس أمالك العدو .1
م على أمالك العدو فأصبح يديرها القيّ، 1948 سنةتركوا البلدة القديمة بعد حرب 

ردنية بتعيين ممثل لها يدير هذه وقامت احلكومة األ .ردنيةلدى احلكومة األ
وقع مُ 1950 سنةمالك العدو بموجب قانون صادر أطلق عليه حارس أُ األمالك 

  . من وزير الداخلية
 1943 سنةراضي الصادر عقارات بموجب قانون األتم مصادرة ال: املصادرة .2

 5طة رقم يمرفقاً باخلر"  للمصلحة العامة"ا احلي اليهودي فقد تم مصادرته مّأ.
  .686ص، 1435 ، العدد"اجلريدة الرسمية"يف وأعلن  )108/322أ/ب 

رفع احلماية عن املستأجر للعقارات بعد  لىينص القانون ع: قانون اجليل الثالث .3
 .)ابن االبناجلد، االبن، (بن االبن وفاة ا

ىل جهات إمالك التي تم بيعها ونقل ملكيتها من املالك هي األ: غير ذلك .4
 .و احلمايةأرض وجمعيات استيطانية سواء أكان بيع رقبة األ

دائرة وزارة املالية، تدير أمالك الفلسطينيين الذي يقيمون  :الغائبين والمأ القيم على .5
ىل الدولة التي قامت باالعتداء على إمالك التي تعود أو األ ،قدسخارج حدود مدينة ال

، اليمن، ، السعوديةردن، العراق، شرق األةلبنان، سوري( 1948 سنةالدولة العبرية 
فصاح وترفض هذه الدائرة اإل. سرائيلإخارج حدود  ضرأأي جزء من على أو  ،)مصر

وهو رئيس  ،Aryeh King)( مالك التي تديرها على الرغم من أن آريه كنغعن األ
ىل إقدم طلباً  ،راضي إسرائيل وهي منظمة يمينية من منظمات املستوطنينأصندوق 

 .احملكمة العليا بالكشف عن بيانات تلك الدائرة
ىل إثم حتويلها  ،منيةأرض ألسباب وضع اليد على العقار أو األ :استيالء أمني .6

 .و إغالقهاأمراكز شرطة 
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