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 مدینة القدس بالصراع الجغرافي والدیموغرافي وأثره على مناحي الحیاة 

 

 بقلم/ خلیل التفكجي

  مقـدمــة
یمكن وصف الصراع على مدینة القدس بانھ صراع على االرض والسیادة علیھا ، وفي نفس الوقت  صراع على الرموز، 

صراع في الروایة، وفرض األمر الواقع على األرض من والشكل، والمظھر، والعلم الذي یرفع على مبانیھا ، واسوارھا و
تتواصل السیاسة و جانب واحد على كل األصعدة حیث یمكننا القول بان الوضع العام یشھد مرحلة متقدمة من خواتم االمور.

الضفة الغربیة االستیطانیة اإلسرائیلیة بإقامة المشاریع االستیطانیة، ومصادرة األراضي، وتھوید مدینة القدس وعزلھا عن 
بإقامة جدار الفصل العنصري واالستمرار في محاصرة القرى والمدن الفلسطینیة وعزل غور األردن، ومنع المصلین من أداء 

 .صالواتھم وتحدید أعمار المصلین، وھدم المنازل وترحیل البدو من أماكن سكناھم وإبعادھم عن مصادر رزقھم 
تّمسك اإلسرائیلي باالستیطان ومضمون الحل والسالم الذي تسعى  التي تصدر كل عامیة وتكشف التقاریر السیاسیة واالقتصاد 

سالم المنتصر والمھزوم، السید والعبد، الضعیف والقوي، المھیمن والخاضع، وفي ظل الثنائي الشيء ونقیضھ ھو إلى تحقیقھ، 
على أنھا ضحیة وبحاجة ماسة إسرائیل نفسھا أمام العالم "تدعي إنھا تمد یدھا للسالم، والجانب اآلخر یرید تدمیرھا، وھكذا تقدم 

 إلجراءات حمایة استثنائیة على الرغم أنھا دولة قویة ".
 

 االستیطان بالقدس :
استمر االستیطان بالقدس على الرغم من اإلدانات الدولیة التي توجھ الى اس�رئیلي وف�ي تحلی�ل م�ن (رویت�ر) ان اس�رائیل تواج�ھ 

نات في ظل انتقادات دبلوماسیة متزایدة ففي الشھور الماضیة تلق�ت اس�رائیل نق�داً ش�دیداً م�ن االم�م المتح�دة ازمة بسبب المستوط
) ال��ف وح��دة س��كنیة جدی��دة عل��ى م��ا یری��د 11المتح��دة بس��بب االع��الن ع��ن خط��ط لبن��اء أكث��ر م��ن (واالتح��اد االورب��ي والوالی��ات 

وزراء االس��رائیلي نتنی�اھو بفك��رة تجمی�د البن�اء بالمس��توطنات ق�ائالً ب��ان . واج��اب رئ�یس ال�1الفلس�طینیین ان یقیم�وا دول��تھم علیھ�ا
"الحكومة برئاستھ لن تخلي مستوطنات في القدس والضفة الغربیة خالل والیتھا معتبراً ان عھد تقدیم التن�ازالت م�ن ھ�ذا القبی�ل 

 "ب�ان تجرب�ة حكومت�ھ الحالی�ة عل�ى الص�عید عادة تجمی�د البن�اء ف�ي المس�توطنات ق�ائالً إقد وال الى غیر رجعة". كما رفض فكرة 
". وف�ي 2"م�ع الفلس�طینیین ول�یس م�ن مس�بباتھ السیاسي اثبتت بطالن خطوة كھذه نظ�راً الن قض�یة االس�تیطان م�ن نت�ائج الن�زاع

ن اھو  عن رفضھ اقامة دول�ة فلس�طینیة ، وتح�دث ع�ن ن�وع م�ن الحك�م للفلس�طینیییتصریح آخر  اعلن رئیس الوزراء الحالي نتن
واكد على مواصلة البناء في مستوطنات القدس الشرقیة والضفة الغربیة ،مشدداً على انھ طالم�ا ك�ان رئیس�اً للحكوم�ة ال اری�د ان 
اسیطر على الفلسطینیین وال یدعم مواطنین في دولة اسرائیل ، كما انني ال اریدھم رعایا ، لذا سیكون ھنالك نوع من الحك�م ف�ي 

. ام�ا "4وفي ذكرى احتالل مدینة القدس السابعة واالربعین أضاف نتنیاھو"القدس قلب االمة لن یقّسم" . "3"اطار منزوع السالح
زعیم حزب العمل یتسحاق ھرتوغ فقد قال"إن ك�ان للیھ�ود م�ن قل�ب فالق�دس ھ�ي قل�بھم وھ�ي العاص�مة االبدی�ة للش�عب الیھ�ودي 

سواء اكان بالمصادقة على المخطط�ات لتوس�یع مس�تعمرات قائم�ة  وقد استمر البناء االستیطاني في مدینة القدس. "5وإلسرائیل"
 أو خارجھ�ا إلقام�ة الق�دس الكب�رى، و المصادقة على مخططات القامة مستعمرات جدیدة ، سواء اكان ذل�ك داخ�ل مدین�ة الق�دسأ

یجیة االس�رائیلیة ب�ان الق�دس بعداً امنیاً وسیاسیاً وجغرافیاً ودیموغرافیاً لتحقی�ق االھ�داف الموض�وعة ض�من االس�ترات التي أخذت
 عاصمة لدولة واحدة دون شریك فلسطیني .

ت ف�ي تس�عینات وأعمق جذوراً ، فلم تع�د الق�دس المدین�ة الت�ي كان� أوسعھي  2000ان التغیرات التي طرأت على القدس منذعام 
ى ، مما ّعقد مھمة تقسیم القدس وفقاً ما بدأ االسرائیلیون والفلسطینییون التفاوض حول مصیرھا للمرة االولالقرن الماضي ، عند

. لق�د فرض�ت الحكوم�ة االس�رائیلیة وق�ائع عل�ى االرض خ�الل الس�نوات الماض�یة ، لتي اقترحھا ال�رئیس( بی�ل كلنت�ون)للصیغة ا
لت�ي ب�النظر ال�ى تس�ارع بن�اء المس�توطنات والش�كل ا ،التقس�یم ل�م یع�د ق�ابالً للتنفی�ذ أن حتى بات شائعاً الق�ول ف�ي بع�ض االوس�اط

اتخذتھ ھذه السیاسیة . وفي نفس الوقت توسیع البؤر االستیطانیة داخل االحی�اء الفلس�طینیة الت�ي منع�ت ط�رح فك�رة التقس�یم م�رة 
) بواب�ة ح�ول 26القام�ة ( 1990راس العمود ، جبل المكبر ، الشیخ جراح) . تنفیذاً لمشروع شارون الذي وض�ع ع�ام (أخرى ، 

، كم��ا ان  وث��ھطاني والب��ؤر االس��تیطانیة یرف��ع الكلف��ة السیاس��یة للتقس��یم وبالت��الي یقل��ل احتم��ال حدالق��دس . كم��ا ان التوس��ع االس��تی
ّص�عد المطال�ب الدینی�ة والتاریخی�ة للمدین�ة وبُ�دأ المتطرف ن االسرائیلي یداخل الدولة العبریة وصعود الیمالتغیرات التي طرأت 

م�راً واقع�اً یص�عب تغیی�ره أتك�ون اس�رائیلي ق�د خلق�ت ، تس�تأنف المفاوض�ات التقسیم الزماني والمكاني لالماكن الدینیة  . وحالما
 قة تنسجم مع ھذا المناخ الجدید.الوسیكون على كال الطرفین االنفتاح على حلول خّ 
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 حدود بلدیة القدس:
ع حدود بلدیة تأسست اول بلدیة للقدس ، وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت االحیاء الیھودیة تظھر طاب 1863في عام 

ومن أجل ھدف   ".6"السیاسیة لمدینة القدس القدس التي رسمت السباب دیموغرافیة لتكون ھذه الحدود نواة لرسم الحدود
في منطقة جورة العناب لیكون نواة ألحیاء یھودیة تقام خارج األسوار باتجاه  1850أیدیولوجي أقیم حي (یمین موشیھ) عام 

ربي والغرب . ثم أقیم حي (مئة شعاریم) في منطقة المصرارة، و(ماقور حاییم) المسكوبیة في عام الجنوب الغربي والشمال الغ
). وتمكنت الحركة الصھیونیة العالمیة وبالتواطؤ مع البریطانیین من الضغط على العثمانیین الستصدار مجموعة من 1858(

القدس ، فأقامت الحركة الصھیونیة العالمیة مقر اللجنة  الفرامانات التي سمحت للیھود بإقامة عدد من المؤسسات في مدینة
التنفیذیة للمنظمة الصھیونیة العالمیة في مدینة القدس وكذلك مقر الوكالة الیھودیة والصندوق التأسیسي (كیرن ھیسود) 

قومیة الیھودیة شوف (االستیطان) ومركز اللجنة الیوالصندوق القومي الیھودي (ھیكرن ھكیمیت) إضافة للمجلس الوطني لل
 1925وجعلت القدس مقراً للجامعة العبریة التي تأسست عام  1920أعلى سلطة سیاسة إداریة في فلسطین والتي أقیمت سنة 

ونتیجة لنشوء الضواحي االستیطانیة في المنطقة الغربیة  من مدینة القدس،  . "7"1935 وكذلك مستشفى ھداسا الذي أسس سنة
والصراع الدیموغرافي في األدبیات اإلسرائیلیة ، بأن القدس كانت دائما ذات أغلبیة یھودیة، علما بأن ونتیجة للزعم الصھیوني 

فإن حكومة  "8"دونمات) وعدد سكانھ لم یتجاوز السبعین أسرة، 5مساحة الحي الیھودي بالبلدة القدیمة بمدینة القدس لم تتجاوز (
ى رسم حدود البلدیة بطریقة ترتبط بالوجود الیھودي، حیث امتد الخط من الجھة االنتداب البریطاني وقادة الصھیونیة اتفقوا عل

كم عن  7الغربیة عدة كیلومترات (جبعات شاؤول، سكنات مونتفیوري، بیت ھاكیرم ، شكنات ھبوعلیم ، بیت فجان ) التي تبعد 
مئات من األمتار، ووقفت حدود البلدیة أمام أسوار المدینة، بینما اقتصر االمتداد من الجوانب الجنوبیة والشرقیة على بضع 

مداخل القرى العربیة المجاورة للمدینة، ومنھا قرى عربیة كبیرة وضعت خارج الحدود (الطور، شعفاط، لفتا، دیر یاسین، 
من سلوان، العیسویة، عین كارم، المالحة، بیت صفافا) رغم ان ھذه القرى تتاخم المدینة حتى تكاد تكون كل منھا ضاحیة 

م  على طول 400حیث ضمت حدود البلدة القدیمة وقطاعا عرضیا بعرض  1921ضواحیھا.ثم جرى ترسیم الحدود البلدیة عام 
الجانب الشرقي لسور المدینة  المقدسة ، باإلضافة إلى أحیاء (باب الساھرة، وادي الجوز، الشیخ جراح) من الناحیة الشمالیة. 

حدود الى سور المدینة فقط، اما الناحیة الغربیة والتي تعادل مساحتھا أضعاف القسم الشرقي، ومن الناحیة الجنوبیة انتھى خط ال
فقد شملتھا الحدود الحتوائھا تجمعات یھودیة كبیرة باإلضافة الى بعض التجمعات العربیة (القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، 

 الطالبیة، الوعریة، الشیخ بدر، ومأمن هللا). 
ألف یھودي مقابل أقلیة  100الناجم عن وجود  1948ھو الذي سھل اإلستیالء والسیطرة على القدس الغربیة عام وھذا الوضع 

، بینما في القدس الشرقیة والبلدة القدیمة كانت أغلبیة عربیة وأقلیة یھودیة مما سھل عملیة التقسیم، ومع الھدنة المؤقتة عربیة
ً لرئیسیة حول القدس قد انتھت عفإن المعركة ا 11/6/1948األولى في عام  لتحسینات ذلك كان بمثابة ، وأن كل ما جرى بعد لنا

ذلك في محادثات الھدنة وما بعدھا.  وقد ووفي وقت الحق لتحقیق انجازات أخرى في المفاوضات السیاسیة، داللة أقل، ذات 
سنة ول تسع عشر ر بصورة جوھریة طعلى طول خط لم یتغی 15/6/1948انتشرت قوات اإلسرائیلیة والجیش األردني في 

، وبعد أن أستقر الوضع لجأت اسرائیل تدریجیاً وبدون تصریحات صاخبة الى سلسلة من الخطوات التي كانت 1967حتى عام 
ً ضم القدس الى سیادة الدولة العبریة.  وفي ھذه المرحلة لم یصدر أي احتجاج دولي رسمي بخصوص اعمال  تعني عملیا

 .قررت الحكومة اإلسرائیلیة أن القدس ستصبح خاضعة لسلطة عسكریة اسرائیلیة 25/7/1948دس.  وفي إسرائیل في الق
ومن ھنا وصاعداً كانت الحكومة اإلسرائیلیة مترددة بین رغبتین متعارضتین بدون إعالن ضم المدینة الذي كان یعني حرمان 

  تھا في المجتمع الدولي.بشدة بمكان مس، كما سیرائیل من العضویة في األمم المتحدةاس
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بقصد توسیع منطقة خ�دماتھا، غی�ر أن التوس�یع ترك�ز أیض�ا عل�ى القس�م  1946أما المخطط الثاني لحدود البلدیة، فقد وضع عام 
)، وف�ي الج�زء الش�رقي 1931الغربي حتى یمكن استیعاب وضم األحیاء الیھودیة الجدیدة التي بقیت خارج منطقة التنظیم العام (

دونم��ا توزع��ت ملكی��ة  20.199ض��یفت قری��ة س��لوان م��ن الناحی��ة الجنوبی��ة الث��وري، ووادي الج��وز، وبلغ��ت مس��احة المخط��ط أ
 :أراضیھا كما یلي

 %40 أمالك إسالمیة  1

 %26.12 أمالك یھودیة 2

 %13.86 أمالك مسیحیة 3

 %2.9 أمالك حكومیة وبلدیة 4

 %17.12 طرق، وسكك حدیدیة 5

 %100 المجموع

 
- 1947. وج�اء ق�رار التقس�یم  و الت�دویل (1948دونما ع�ام  7230الى  1918دونما عام  4130وتوسعت المساحة المبنیة من 

) ألن فكرة تقسیم وتدویل القدس لم تكن جدیدة، فقد طرحتھا اللجنة الملكیة بخصوص فلسطین (لجنة بیل)، حیث اقترح�ت 1949
الل�د والرمل�ة ویاف�ا خ�ارج ح�دود ال�دولتین (الیھودی�ة والعربی�ة) م�ع وج�ود مع�ابر ح�رة اللجنة إبقاء القدس وبیت لحم، إضافة الى 

وآمنة. (وجاء قرار التقسیم لیوصي مرة أخرى بتدویل القدس). ونص القرار على أن الق�دس س�تكون (منطق�ة منفص�لة) تق�ع ب�ین 
متحدة بواسطة مجلس وصایة یقام لھذا الغرض . الدولتین (العربیة والیھودیة) وتخضع لنظام دولي خاص وتدار من قبل األمم ال

وقد حدد القرار المذكور حدود القدس الخاضعة للتدویل بحیث شملت إضافة إلى المدینة ذاتھا (أبو دیس شرقا، بی�ت لح�م جنوب�ا، 
قبت التقس�یم ، وتصاعد المعارك الحربیة التي أع1948عین كارم، موتسا، قالونیا غربا، وشعفاط في الشمال).  ولكن حرب عام 

وقع�ت الس�لطات اإلس�رائیلیة واألردنی�ة عل�ى اتف�اق وق�ف إط�الق  30/11/1948أدت الى تقسیم المدینة إلى قس�مین. فف�ي ت�اریخ 
 النار بعد أن تم تعیین خط تقسیم القدس .
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ت الق�دس ق�د قس�مت إل�ى قس�مین كان� 1948. وھك�ذا فإن�ھ م�ع نھای�ة ع�ام 22/7/1948بین القسمین الشرقي والغربي للمدین�ة ف�ي 
 وتوزعت حدودھا نتیجة لخط وقف النار الى:

 
 %11.48 دونما  2.220 مناطق فلسطینیة تحت السیطرة األردنیة  1
 %84.12 دونما 16.261 مناطق فلسطینیة محتلة (الغربیة) 2
 %4.39 دونما  850 مناطق حرام ومناطق لألمم المتحدة  3

 9% 100  19.331 المجموع 
 

، تأك�دت حقیق�ة اقتس�ام الق�دس بینھم�ا انس�جاما م�ع 4/3/1949وھكذا، وبعد اتفاق الھدنة بین الط�رفین األردن�ي واإلس�رائیلي ف�ي 
ج�رت أول انتخاب�ات لبلدی�ة الق�دس العربی�ة، وق�د أول�ت البلدی�ة  13/7/1951موقفھما السیاس�ي المع�ارض لت�دویل المدین�ة. وف�ي 

دھا البلدیة وذلك الستیعاب الزی�ادة الس�كانیة واس�تفحال الض�ائقة الس�كنیة. وص�ودق عل�ى أول اھتماما خاصا بتعیین وتوسیع حدو
، وق�د ض�مت المن�اطق التالی�ة إل�ى من�اطق ص�الحیة البلدی�ة: ( 1/4/1952مخطط یبین حدود بلدیة الق�دس (الق�دس الش�رقیة) ف�ي 

یة شعفاط). وأصبحت المس�احة الواقع�ة تح�ت نف�وذ قریة سلوان، رأس العمود، الصوانة، أرض السمار، والجزء الجنوبي من قر
قرر مجلس البلدیة توسیع حدود البلدیة  12/2/1957. وفي 2كم 3في حین لم تزد مساحة الجزء المبني منھا عن  2كم 6.5البلدیة 

ارف (ماون�ت ف�ي من�ع البن�اء ف�ي س�فوح جب�ل الزیت�ون والس�فوح الغربی�ة والجنوبی�ة لجب�ل المش� كان�دلنتیجة للقیود التي وض�عھا 
. باإلضافة إلى وجود مساحات كبی�رة تع�ود لألدی�رة والكن�ائس، ووج�ود مش�اكل أخ�رى مث�ل ك�ون أغلبی�ة األرض "10" سكوبس)

ن�اقش المجل�س مش�روع  22/6/1958مشاعا ولم تجر علیھا التسویة (الش�یخ ج�راح، ش�عفاط). وف�ي جلس�ة لبلدی�ة الق�دس بت�اریخ 
م من كال ج�انبي الش�ارع الرئیس�ي الم�ؤدي إل�ى رام هللا ویمت�د حت�ى  500منطقة بعرض  توسیع حدود البلدیة شماال بحیث تشمل

، 1959مطار قلندیا. واستمرت مناقشة موضوع توسیع حدود البلدیة بما في ذلك وضع مخط�ط ھیكل�ي رئ�یس للبلدی�ة حت�ى ع�ام 
ولكن ھذا التغییر في األسماء ل�م یتبع�ھ تغیی�ر ، أعلن عن تحویل بلدیة القدس إلى أمانة القدس. 1959دون نتیجة. وفي أیلول عام 

بتوس�یع ح�دود بلدی�ة كان�ت ھن�اك توص�یة  1963، وبع�د انتخاب�ات ع�ام "11"1964في حجم المیزانیات أو المساعدات. وفي عام 
أوقف المشروع، وبقی�ت ح�دودھا كم�ا كان�ت  1967، ولكن نشوب حرب عام 2كم 135القدس التي كانت ضیقة لتصبح مساحتھا 

 ھ في الخمسینیات. علی
أما القدس الغربیة ، فقد توسعت باتجاه الغرب والجنوب الغربي (وضمت إلیھا أحیاء جدیدة منھا كریات یوفیل، كری�ات من�احیم، 

). وش�رعت بلدی�ة الق�دس الغربی�ة 2ك�م 38عیر غانیم، وقرى عین كارم، بیت صفافا، دیر یاسین، لفتا، والمالح�ة، لتبل�غ مس�احتھا 
  ."12"1968 ثم أعید تصمیمھ عام 1964ھیكلي للمدینة في عام  بإعداد مخطط
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 حرب حزیران وتوسیع الحدود:

، فاحتل��ت إس��رائیل الق��دس الش��رقیة، وب��دأت خط��وات تھوی��د المدین��ة، واتفق��ت الحكوم��ات اإلس��رائیلیة 1967ان��دلعت ح��رب ع��ام 
ووض��عت الب��رامج اإلس��تراتیجیة والتكتیكی��ة لبل��وغ ھ��ذا  المتعاقب��ة س��واء حكوم��ات "المع��راخ" أو "اللیك��ود" عل��ى ھ��ذه السیاس��ة،

، وطبق�ا للسیاس�ة اإلس�رائیلیة للس�یطرة عل�ى 28/6/1967الھدف. فبعد اإلعالن عن توسیع حدود بلدیة القدس وتوحی�دھا بت�اریخ 
 28م أراضي حدود البلدیة لتض "13)"أكبر مساحة ممكنة من األرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، رسم (رحبام زئیف

قری��ة ومدین��ة عربی��ة، وإخ��راج جمی��ع التجمع��ات الس��كانیة العربی��ة لتأخ��ذ ھ��ذه الح��دود وض��عا غریب��ا، فم��رة م��ع خط��وط التس��ویة 
 6.5(الطبوغرافیة) ومرة أخرى مع الشوارع. وھكذا بدأت حقبة أخرى من رسم ح�دود البلدی�ة، لتتس�ع مس�احة بلدی�ة الق�دس م�ن 

باتج�اه الغ�رب  1990) لتتوس�ع م�رة أخ�رى ع�ام 2ك�م 108.5ا مجتمع�ة (الش�رقیة والغربی�ة وتصبح مس�احتھ 2كم 70.5إلى  2كم
 .2كم 126فتصبح مساحتھا اآلن 

ومنذ الساعات األولى لالحتالل، بدأت الجرافات اإلسرائیلیة، وكذلك السیاسة اإلسرائیلیة في رسم المعالم لتھوید القدس من أج�ل 
سیة) یصعب على السیاس�ي أو الجغراف�ي إع�ادة تقس�یمھا م�رة أخ�رى، فب�دأت بوض�ع فرض األمر الواقع وخلق ظروف (جیوسیا

األساسات لبناء األحی�اء الیھودی�ة ف�ي الق�دس الش�رقیة لتق�ام علیھ�ا سلس�لة م�ن المس�تعمرات أحاط�ت بالق�دس م�ن جمی�ع الجھ�ات، 
اللجن��ة  أق��رت 2197العربی��ة.  وف��ي ع��ام ومألتھ��ا بالمس��توطنین لتخل��ق واقع��ا جغرافی��اً ودیموغرافی��اً وخلخل��ة س��كانیة ف��ي الق��دس 

م�ائیر" بالح�د م�ن النم�و العرب�ي وجعلھ�م  جول�دابالحكومة االس�رائیلیة برئاس�ة رئیس�ة ال�وزراء آن�ذاك " الوزاریة لشؤون القدس 
خدمت مجموع�ة كبی�رة م�ن الق�وانین لض�بط ھ�ذه النس�بة س�تُ إو من إجم�الي ع�دد الس�كان داخ�ل ح�دود بلدی�ة الق�دس.%22 یشكلون

تدم الصراع على الحیز وكانت أدواتھ الق�وانین والتش�ریعات واألم�وال الت�ي ص�بت باتج�اه تحقی�ق ھ�ذا الھ�دف  وبع�د أن ك�ان فاح
م�ن  %100، وبع�د أن ك�انوا یس�یطرون عل�ى 2014ع�ام  %73، ب�اتوا ایش�كلون1967السكان الفلسطینیون یشكلون أغلبیة ع�ام 

ع�د عملی�ات المص�ادرة، وإقام�ة المش�اریع االس�تیطانیة علیھ�ا، وف�تح م�ن األراض�ي ب% 14األراضي، أصبحوا یس�یطرون عل�ى 
  الطرق، والبناء ضمن األحیاء العربیة، لتأتي مرحلة أخرى من مراحل التھوید ورسم الحدود.

 
 القوانین واألنظمة التي اتبعت في تھوید القدس

 من اجل إقامة المستعمرات علیھا  العامة مصادرة األراضي: استخدمت السلطات اإلسرائیلیة قوانین المصادرة للمصلحة .1
ومن خالل وزارة المالیة وتحت غطاء (االستمالك للمصلحة العامة تمت مصادرة  1943وبموجب قانون األراضي لسنة 

ألف وحده سكنیة.  60) مستعمرة إسرائیلیة وّشید 15%من مساحة القدس الشرقیة، أنشئت علیھا (35، وما یعادل 2كم24
لمصادرة للمصلحة العامة من أھم القوانین التي استخدمتھا إسرائیل في االستیالء على أألراضي الفلسطینیة وكان قانون ا

 التي كانت تعتبر المجال الحیوي للتطور العمراني الفلسطیني. 
السیطرة على ھذا قوانین التنظیم والبناء: استخدمت السلطات اإلسرائیلیة قوانین التنظیم والبناء،للّحد من النمو العمراني و .2

النمو عن طریق التنظیم والتخطیط، فبدأت إسرائیل ومنذ األیام األولى لالحتالل بإغالق مناطق حول البلدة القدیمة 
% من مساحة القدس الشرقیة مناطق خضراء واعتبرت مناطق 52بإعالنھا مناطق خضراء یمنع البناء علیھا. مما جعل 

لیھا كما حدث في(جبل ابوغنیم) ومنطقة (الراس في قریة شعفاط) عندما تم تحویلھا احتیاط استراتیجي لبناء مستوطنات ع
من مناطق خضراء الى مناطق بناء استیطاني(ھارحوماة، رامات شلومو). كذلك تم تحدید مستوى البناء، فبالنسبة إلى 

بینما یسمح للیھود بنسبة بناء % من مساحة األرض، وھو الحد األقصى، 75الفلسطیني ال یسمح لھ بالبناء في أكثر من 
% من مساحة األرض. كما تم وضع العراقیل الكبیرة أمام رخص البناء والتكالیف الباھظة التي تصل إلى 300تصل إلى 

ألف دوالر للرخصة الواحدة ، باإلضافة إلى الفترة التي تستغرقھا إصدار الرخصة البناء مما دفع بالسكان إلى البناء  30
و الھجرة باتجاه المناطق المحاذیة لبلدیة القدس حیث أسعار األراضي المعتدلة وسھولة الحصول على بدون ترخیص أ

 رخصة أسھل واقل تكلفة مما ھو موجود داخل حدود البلدیة .
یعتبر قانون أمالك الغائبین آلة اضافیة للسیطرة على األرض التي كانت تابعة لملكیة  :1950قانون أمالك الغائبین عام  .3

لسطینیة . ففي أعقاب النكبة وطرد اآلآلف من الفلسطینیین ونزوحھم من بیوتھم وعن أراضیھم قامت إسرائیل باالستیالء ف
ً لھذا القانون بأنھ كل  ً وتعریفھم "بالغائبین" ویعرف الغائب وفقا على أراضي وأمالك الفلسطینیین بواسطة تغیبھم قانونیا

ت النفوذ االسرائیلي والذي كان أو سیكون في الفترة ما بین تاریخ شخص صاحب ملك في المنطقة التي تقع تح
وموعد اإلعالن عن إنتھاء حالة الطوارئ التي أعلن عنھا مجلس الدولة المؤقت في یوم  29/11/1947
ً من أحد رعایا الدول العربیة التالیة وھي (لبنان، سوریا، مصر،السعودیة، "14"19/5/1948 . وذلك بأن أي مواطنا
ً للقانون اال ردن، العراق، الیمن) أو انھ تواجد في ھذه الدول وفي أیة منطقة من فلسطین التاریخیة والتي سمیت وفقا

فقد تم إستغالل ھذا النص بإعتبار أن أصحاب االراضي الذین  لكنھا غیر خاضعة للسیادة االسرائیلیة .(أرض إسرائیل) 
ً في القدس ویحملون ھویة الضفة ا لغربیة وساكنین أراضي تابعة للسلطة الفلسطینیة تعتبر أموالھم (أموال یملكون بیوتا

غائبین) إضافةً إلى ذلك فإن الشخص یعتبر غائباً اذا ما كان مواطناً في احدى مناطق فلسطین التاریخیة وفي الموعد أعاله 
ع لقوات "معادیة" مسیطرة على أو أنتقل إلى منطقة ما فیھا والتي تخض 1/9/1948كان قد ترك فلسطین، أو قبل تاریخ 

مناطق قتالیة في أرض فلسطین التاریخیة . وھكذا وجد كثیر من السكان الفلسطینیین أنفسھم غائبین على الرغم من أنھم ما 
زالوا یسكنون في داخل الدولة ، وھو ما یطلق علیھ (الحاضر الغائب). وكذلك أقر القانون إقامة مؤسسة الحارس على 

ین وظیفتھا تسجیل كل أمالك الغائبین في سجل الملكیة التابع للحارس على أمالك الغائبین. ووفقاً لھذا القانون أمالك الغائب
ً من نقل ملكیة ھذه الممتلكات إلى  ً باتا فإن الحارس ملزم بالحفاظ على ھذه الممتلكات وترمیمھا. كما منع الوصي منعا

الحارس حریة التصرف في نقل ھذه الممتلكات إلى سلطة التطویر لكي  ملكیة خاصة وأیة ملكیة أخرى. إال أن في إمكان
تتمكن من إستعمال ھذه الممتلكات ونقلھا إلى أطراف أخرى. كما حدث في  نقل( ملكیة عائلة بن الدن في قریة شعفاط إلى 
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ق شبرد من حارس أمالك عائلة أخرى وكذلك القنصلیة السعودیة في الشیخ جراح ، وملكیة فندق االمبسادور) وملكیة فند
وحدة استیطانیة علیھ وبیت آل مراد في الشیخ جراح.وعلى الرغم من الھدف الُمعلن  90الغائبین إلى مسكوفتش وتم بناء 

من وراء سَّن القانون ، كما یتضح من محاضر جلسات الكنیست، وھو "الحفاظ " بشكل مؤقت على أمالك الغائبین ریثما 
ً الت فاقیات مستقبلیة بین األطراف المتنازعة من شأنھا ّحل ھذه القضیة ، ورغم ذلك فإن ھذه السلطة تُحل مشكلتھم وفقا

كان قد  30/9/1953. وبتاریخ "15"قامت بنقل اآلآلف من الدونمات لشركات توطین یھودیة أو إلى أفراد كما سبق ذكره 
ك الغائبین إلى سلطة التطویر فنجد أن من اصل تم نقل األمالك الغیر المنقولة من العقارات واألراضي من حارس أمال

 1954، وحتى العام  1958" منھا إلى أیدي عائالت یھودیة حتى عام 64000" وحدة سكنیة انتقل ما یقرب  "69000"
سكن اكثر من ثلثي ما یسمى القادمین الجدد في أمالك وأراضي أعتبرت أمالك غائبین في صور قانونیة مختلفة منھا 

، والتأجیر لمدة قصیرة أو طویلة . وبعد إحكام االحتالل قبضتھ على القدس شرع في فرض قانون أمالك الغائبین التملیك 
إال أن بقاء السكان العرب في مدینتھم شكل عقبة أمام تنفیذ ھذه السیاسة. وقد جرى تعدیل على قانون أمالك الغائبین لیتالئم 

ان القدس العربیة وفقاً لھ (غائبین)، وذلك النھم مكثوا طیلة الفترة التي نص ویتناسب مع الواقع الجدید بعد أن أصبح سك
علیھا القانون خارج حدود إسرائیل، مما دفع سلطات االحتالل إلى إیجاد الحلول بما یتفق والمصالح االسرائیلیة من خالل 

. وما تبعھ 1968نیست ألول مرة عام وضع قانون خاص ھو قانون التنظیمات القانونیة واالداریة التي صادق علیھا الك
من تعدیالت الحقة وذلك من أجل سد الثغرات والعیوب التي الحقت تطبیقھ إلى أن صدر بصیغة االخیرة تحت أسم" 
قانون التنظیمات القانونیة واالداریة" حیث نص على إعتبار سكان القدس الشرقیة "غائبین" بالنسبة للحال الكائن في تلك 

وألغى منھم صفة العدو، والمقصود بتلك المنطقة فقط القدس الشرقیة وضواحیھا التي تم ضمھا إلى اسرائیل  المنطقة فقط.
، في أتجاه منع السكان من المطالبة باسترجاع أمالكھم في القدس الغربیة أو أي مكان آخر داخل دولة إسرائیل، كما 

آخر كاالردن أو غیرھا من الدول العربیة شریطة أن یتم ذلك استثنى ھذا القانون من مفھوم الغائب من ینتقل إلى مكان 
االنتقال بموجب ترخیص قانوني، كما أستثنى االشخاص الذین كانوا خارجھا عن إحتاللھاعلى أن یكونوا موجودین فیھا، 

وال الغائبین بشكل مشروع بتاریخ بدء سریان القانون، في حین ألغى ھذا القانون أي إجراء كان القیم قد أجراه على أم
بخصوص سكان القدس الشرقیة أو ممتلكاتھم قبل المصادقة على ھذا القانون. ویعتبر ھذا التعدیل الجدید والذي اطلق علیھ 

، یعرف الغائب بأنھ ذلك الشخص الذي ترك منطقة الضفة الغربیة 1967) لسنة 58قانون أمالك الغائبین وفق االمر رقم (
، إال أن تشریع 1950نفس الیوم أو بعده. وھذا القانون یشبھ قانون أمالك الغائبین لسنة حزیران أو في  /7قبل یوم من

. وفي أعقاب بناء جدار الفصل في الضفة الغربیة "16"1950كان أوسع من قانون عام  1967أمالك الغائبین لسنة 
ر والوصول إلى أراضیھم القائمة في والقدس، ُمنع الكثیر من الفالحین الفلسطینیین من سكان الضفة الغربیة من المرو

القدس وضواحیھا في الجانب االسرائیلي من الجدار. حیث فُرض علیھم إستسصدار تصاریح للدخول. في الكثیر من 
الحاالت رفضت قوات االحتالل إصدار تصاریح لھؤالء الفلسطینیین بإدعاء أن أراضیھم تعتبر أمالك غائبین منذ تلك 

كشفت صحیفة ھآرتس في سبق صحفي عن خطط جدیدة لوزارة االسكان  2008انون الثاني عام وفي شھر ك."17"اللحظة
وحدة سكنیة على أراضي تابعة لفلسطینیین من سكان بیت ساحور. وذلك بعد ما تم اإلعالن عنھم كغائبین وفقاً  300لبناء 

سریان وتطبیق قانون أمالك الغائبین اصدرت المحكمة العلیا قراراً بخصوص  15/4/2015. وفي "18"لقانون الغائبین
في القدس الشرقیة على أمالك تعود إلى الفلسطینیین العرب سكان الضفة الغربیة ،وذلك في ملف إستئناف  1950لسنة 
. وقد نص القرار من قبل رئیس المحكمة العلیا وبموافقة ستة قضاه آخرین وافقوا على أن 09/2038+ 06/5931رقم 

ً لتطبیقھ كما طبق حتى الیوم بحیث " أن أمالك الفلسطینیین العرب من القانون المذكور ی سري على ھذه األمالك خالفا
سكان الضفة الغربیة والكائنة في القدس الشرقیة تعود ملكیتھا إلى مأمور أمالك الغائبین مباشرة ودون الحاجة ألي إجراء 

الم صاحب الشأن أو أي إجراء آخر بخصوص ھذه األمالك آخر كتسجیل األمالك باسم مأمور أمالك الغائبین أو حتى إع
كما جرى حتى صدور القرار". ویتلخص قرار المحكمة العلیا كما قراراتھا السابقة أو قوانین األراضي التي ُسنت أو قد 

ً أو مستقبالً بھدف واحد ال یتغیر وھو إستمالك كل األراضي الواقعة غربي النھر وتسجیلھا باسم  الدولة أو تّسن الحقا
 أجھزتھا بمختلف تسمیاتھا مثل سلطة التطویر أو السلطات المحلیة كبلدیات ومجالس محلیة أو جمعیات استیطانیة .  

استكماالً للمشروع اإلسرائیلي في القدس یعمل اإلسرائیلیون على أسرلة األقلیة التي بقیت في المدینة من األسرلة :  .4
% من إجمالي عدد السكان. وتسعى إسرائیل لربط القطاعات الصحیة والتعلیمیة 22عن  الفلسطینیین، والتي ال تزید نسبتھا

والتجاریة والصناعیة والخدماتیة بتلك القائمة لدیھا، وتحویل ضم المدینة من ضم األرض الى ضم األقلیة المحدودة لسكان 
ات اإلسرائیلیة ألاسرلة من تبقى من المواطنین القدس، وتقوم البلدیة بما یلزم من إجراءات جنباً الى جنب مع باقي المؤسس

الفلسطینیین في القدس الشرقیة وذلك من خالل تطور الخدمات المقدمة لألقلیة التي ترید أسرلتھا لذلك تعمل على رفع 
مستوى استیعاب المدارس اإلسرائیلیة الحكومیة لتعوض المدارس العربیة الحكومیة والخاصة" ،حیث یدرس اآلن 

" في المدارس 30270% بینما یدرس "53طالب عربي في المدارس اإلسرائیلیة في القدس او ما نسبتھ  "19" "39189"
العربیة الخاصة والحكومیة ، إضافة إلى محاصرة مشروع الصحة الفلسطیني في القدس من خالل تقدیم خدمات صحة في 

لمرضى اإلسرائیلیة التي یصرف علیھا طبقاً لنظام األحیاء في القدس الشرقیة كادت تصل إلى كل حي من خالل صنادیق ا
التأمین الوطني والصحي. ولتحقیق كل ذلك شكلت البلدیة لجنة من كبار موظفیھا، لوضع تصور یساھم في رفع مستوى 

 .     "02"القدس الشرقیة وتحقیق الدمج الكامل بینھما وبین القدس الغربیة
ن الفلسطینیین في القدس على أنھم مواطنین أردنیین یعیشون في دولة : تنظر إسرائیل إلى المواطنیسحب الھویات .5

ً للقوانین التي فرضتھا على مدینة القدس، حیث أعلنت في األیام األولى لإلحتالل سنة  منع  1967إسرائیل، وذلك طبقا
الحكم األساس  ، واعتبرت أن جداول ھذا اإلحصاء ھي26/6/1967التجول، وأجرت إحصاء للفلسطینیین ھناك بتاریخ 

باعتبار جمیع الفلسطینیین المقیمین في القدس قد دخلوا إلى إسرائیل "21"إلعطاء بطاقة اإلقامة للفلسطینیین في القدس 
بطریقة غیر شرعیة في الخامس من حزیران  ثم سمح لھم باإلقامة في القدس كفلتھ إنسانیة دولة إسرائیل، وبذلك فھم 

قیمون إقامة دائمة داخل إسرائیل. وھذا الوضع القانوني جعل كل مواطن مقدسي یقیم في لیسوا مواطنین وإنما أجانب ی
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ً یفقد حقھ المتمثل باإلقامة الدائمة في  مكان آخر سواء خارج البالد، او في الضفة الغربیة وقطاع غزة لمدة طویلة نسبیا
و لداخلیة إلغاء اإلقامة سواء كانت مؤقتة أیخول وزیر ا 1974المدینة . خاصة وان قانون الدخول إلى إسرائیل لسنة 

(أ) من أحكام الدخول إلسرائیل على مبدأ فقدان األشخاص لإلقامة الدائمة في حالة اإلقامة دائمة. إضافة لذلك تنص المادة 
دس في دولة أجنبیة لمدة سبع سنوات او من حصل على جنسیة أخرى بما فیھم الفلسطینیون الذین یسكنون خارج حدود الق

" 14500تم سحب ما یزید عن " 2010وحتى عام  1967التي رسمتھا السلطات اإلسرائیلیة بعد االحتالل ومنذ عام 
. وقد جاءت ، ألسباب آنفة الذكرمدینة القدس) الف فلسطیني فقدوا حق االقامة داخل 70بطاقة ھویة مقدسیة او ما یعادل (

مقدسیین بالحصول على الجنسیة الفلسطینیة، بل أن رفض السلطات اتفاقیة اوسلو وما تبعھا من تعقیدات وتقیید ال
، ادت الى الجنسیة الفلسطینیة تعقیدات شتى االسرائیلیة مبدأ ان یحمل الفلسطینیین المقیمیین والحاملین  للھویة االسرائیلیة

سطیني االردني لیزید من وخطة فك االرتباط الفل 1988احجام كثیر السكان من حمل الجنسیة الفلسطینیة ، وجاء عام 
التعقیدات التي تواجھ الفلسطینیین بخروجھم من المواطنة االردنیة لیصبحوا عبارة عن حملة وثائق اردنیة تحتاج في حالة 
التنقل في العالم العربي الى عدم ممانعة وتنسیق مسبق مع اي دولة  مما دفع الكثیر من السكان الفلسطینیین الى الھروب 

الف مواطن وعائلة) واصبحوا  24االمور الى طلب الجنسیة االسرائیلیة التي یزید عدد حامیلھا الى اكثر من (نتیجة لھذه 
یتنقلون في معظم انحاء العالم بدون تاشیرات او تنسیق مسبق مع اي دولھ . اما من حمل  الجنسیة االجنبیة نتیجة لالقامة 

م واصبحوا زائرین وسیاح اجانب یحصلون على تاشیرة دخول لمدة ، متزوجون) فقد تم سحب ھویاتھطالبخارج البالد (
ثالثة شھور علیھم  المغادرة بعدھا .وھكذا فإن اختیار الحصول على الجنسیة االسرائیلیة لھا خطورتھا الكبیرة الناتجة عن 

یما بعد على القدس (السكان المفاوضات حول القدس . فإن حمل المقدسیین  الجنسیة االسرائیلیة فعلى ماذا سیتم التفاوض  ف
القانون االسرائیلي یعتبر كل  ام السیادة) وھي اسرائیلیة  في الواقع. وكذلك فإن الحصول على الجنسیة الفلسطینیة حسب

انسان عربي اصیل یحمل جنسیة غیر اسرائیلیة في حق  االقامة الدائمة غائب وبالتالي یمكن السیطرة على امالكھ 
 .ئبینباعتبارھا امالك غا

حقوق البناء وفرض غرامات  ھدم المباني: سیاسة التخطیط ال تكتفي بتحجیم االراضي المخصصة للسكن، وتقلیص  .6
على المقدسیین الفلسطینیین مما اً . وعملیة ھدم المباني والمخالفات تشكل عقاباً مفروضبل تتجاوزھا الى ھدم المبنى باھظة

على الرغم من ان عدد اوامر .مبنى في القدس الشرقیةبیتاً  95تم ھدم  2014 مخالل عا ،یزید من ضائقة سكنھم ومعاناتھم
اال ان عملیة ھدم المبنى تكون بشكل انتقائي العتبارات  ة التخطیط والمحاكم االسرائیلیة المرتفعةالھدم الصادرة عن اجھز

التي صدر بحق مبناھا السكني امر ھدم العیش  مختلفة تحددھا السلطات االسرائیلیة. ھذا الواقع یدفع عدداً كبیراً من االسر
في حالة رعب وضائقة وكانھا تقف في الدور لتنفیذ ھدم مكان سكنھا. ھذا الواقع یدفع رب االسرة الى تحجیم حریتھ 

 واالنصیاع الى سلوكیات اجتماعیة وسیاسیة تصل الى حد االبتزاز السیاسي لرب االسرة خوفاً من ھدم منزلھ.
 

البناء والبناء غیر القانوني حالة موجودة في القدس الشرقیة والغربیة في االحیاء الیھودیة والفلسطینیة على حد ان مخالفات 
) اال ان تعامل سلطات التخطیط والبلدیة مع البناء غیر القانوني والمخالف یكون مختلفاً . حیث ان التعامل 2004سواء (مروم 

ً باجراء تعدیالت  مع مخالفة البناء في االحیاء الیھودیة تتم على انھا مخالفة مدینة . ویمكن تعدیل التخطیط ومنحھا ترخیصا
تخطیطیة واداریة. ولكن مخالفة البناء الفلسطینیة ھي جنحة ومشكلة امنیة یعاقب علیھا من خالل فرض غرامات باھظة ، 

المعمول بھا في القدس . كما ھو االمر في مواقع واصدار اوامر ھدم من المحاكم وحتى تنفیذ عملیة الھدم . ان سیاسة التخطیط 
اخرى لدى المواطنین الفلسطینیین في اسرائیل ھي المشكلة الرئیسیة والسبب في خلق البناء المخالف وغیر القانوني ن وھي 

خلق ازمة سكنیة كل ذلك ی والتبعیة السیاسیة واالقتصادیة منبثقة من اعتبارات سیاسیة وتسعى الى تحقیق اھداف الضبط المكاني
 ویشكل عائقاً ملحوظاً ورئیسیاً امام توفیر المسكن الالئق.

 
مما تقدم یتضح ان البناء غیر المرخص یشكل عبئاً مالیاً كبیراً على االسر الفلسطینیة ھذا باالضافة الى العبء النفسي اذا كانت 

ً وتبعیة سیاسیة االسرة تعیش في بناء غیر مرخص وتخشى من امكانیة ھدم منزلھا ، كما ا ً سیاسیا ن ھذا الواقع یشكل ضبطا
لرب االسرة یحول دون اتخاذه موافقة سیاسیة بشكل حر خوفاص على بیتھ من الھدم. وفي حالة ھدم المبنى تبقى االسرة بدون 

 مأوى بعد ان استمرت كل مواردھا في بناء البیت.
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 جدار الفصل العنصري 
وخاصة قرار محكمة العدل الدولیة باعتبار أن الجدار غیر قانوني، إال أن السلطات اإلسرائیلیة على الرغم من القرارات الدولیة  

تم اكتمال بناء جدار الفصل  2012وفي نھایة أمعنت بتجاھلھا للقوانین واألعراف الدولیة واستمرت بتشیید الجدار والنظام المحلق بھ.
ز العسكریھ وتحویلھا الى معابر رسمیھ وتسلیمھا الى سلطة المطارات وھكذا حول مدینة القدس وبدوره قام الجیش بتأھیل الحواج

وسمیر میس) ومنطقة (الشیاح) شرق المدینة والجنوب الشرقي (ابو دیس)  –عزل الجدار في منطقة شمال القدس (كفر عقب 
طفال منطقة بیت حنینا (عداسا) معاناة . كما یعاني أفلسطیني 125.000والجنوب الغربي (بیر عونا) من اراضي بیت جاال بأكثر من 

ً لھم ألن الجدار عزل بیوتھم عن مدارسھم، مما افقدھم  شدیدة من ھذا الجدار فقد حرموا من االلتحاق بالمدارس في القدس عقابا
ً لكل طفل في سن التعلیم وھذا ما  فرصتھم في التعلیم الذي ھو حق مجاني والزامي على المجتمع والسلطة ویجب ان یكون متاحا

وفي الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان. وتحولت قرى شمال غرب القدس إلى منطقة  20نصت علیھ اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 
جافة، بعد أن عزلھا جدار الفصل عن مدینتي القدس ورام هللا وإحكام شركة (میكروت) اإلسرائیلیة على مصادر المیاه وتزویدھا 

احتیاجاتھا الیومیة الذي الحق دماراً كبیراً في المزروعات من جھة ودفع المزارعین إلى العزوف عن تربیة % من 25فقط بما نسبة 
األغنام والدواجن من جھة أخرى، ویشعر أھالي قرى  شمال غرب القدس بالضیق الشدید اثر إحكام الخناق علیھم بعد اكتمال بناء 

سوف یفتح لربط ھذه القرى المعزولة مع منطقة رام هللا ، یضاف إلیھا النفایات التي الجدار، حیث لم یعد لھم طریق سوى النفق الذي 
یلقیھا المستوطنون فیھا وتحویل المنطقة الى مكب للنفایات المستوطنات وتحویل مجاري المیاه العادمة إلى أودیة المنطقة مما أدى 

تعتبر قرى جنوب شرق القدس نموذجاً آخر للعزل الذي یفرضھ جدار  إلى تلوث میاه الینابیع والمیاه الجوفیة وتدمیر الزراعة. كما
) الفاً وتعتبر ھذه القرى البوابة 15الفصل، وقریتاً الشیخ سعد وجبل المكبر ، أصبحت أشبھ بجزیرة معزولة ویبلغ عدد سكانھا قرابة (

وتحدیداً مراكز صحیة تقدم الخدمات الصحیة . كما تم الشرقیة للمدینة ال یمكن ان تنفصل عنھا وذلك الفتقارھا الى الخدمات الكافیة 
% من السكان 25عزل اھالي القرى  عن مقبرتھم الوحیدة وعن مدارس أطفالھم وعن أماكن عملھم وعائالتھم ، مما دفع بأكثر من 

القدس وعن القرى المحیطة إلى المغادرة . كما تتعرض منطقة بیت لحم إلى كارثة حقیقیة جراء الجدار، الذي بدا بفصل المدینة عن 
بالمدینة. كما أكدت وزارة السیاحة واآلثار أن جدار الفصل من أھم المعوقات التي عملت على ضرب قطاع السیاحة في بیت لحم. 
وجدار الضم ماض بال ھوادة في تعذیب الفلسطینیین وسلبھم كافة حقوقھم اإلنسانیة المشروعة ، وترسم بھ الحكومة اإلسرائیلیة 

 دود النھائیة إلسرائیل من جانب واحد ولیس امنیاً كما تدعي.الح
 

 تأثیرات جدار العزل على األوضاع بالمدینة المقدسة

إعترف المستشار القضائي للدولة العبریة السابق (مئیر شمغار) بأن جدار الفصل العنصري الذي یقام اآلن بمدینة القدس، یتیح 
على أمالك الفلسطینیین الذین یسكنون خارج الجدار. وھذا الوضع الناشئ عن الجدار سلب  للقیَم على أموال الغائبین أن یستولي

. كما أن إسرائیل تسعى من خالل "22"من الفلسطینیین أراضیھم وممتلكاتھم، التي انتقلت إلى الحارس على أمالك الغائبین
لعزل القدس المقدسیة من خالل ذرائع مختلفة ،قھم استالب الفلسطینیین ألمالكھم استالب حقھم في الحركة وحرمانھم من حقو

. وألول مرة تعترف الدولة بأن اإلعتبار في تحدید مسار جدار  "32"بكل ما فیھا من أحیاء وقرى محیطة عن الضفة الغربیة
في المدینة  .  ویعیش ین یقطع شرایین الحیاة وطوق خانقالفصل لیس امنیاً فقط، وفي المسار تدخل اعتبارات أخرى .فھو كسك

ً سیعیشون في  125، بینما سیعیش سیعیشون داخل الجدار ألف 195ألف عربي یحملون بطاقات زرقاء مقدسیة ،  320 ألفا
مناطق القدس التي وضعت خارج الجدار. كما أّن االعتبارات الدیموغرافیة، ھي التي أخذت بعین االعتبار لحدود بلدیة القدس 

الف فلسطیني یسكنون خارج الجدار"كما ان  60بلدیة القدس( نیر بركات) "بأننا لسنا بحاجة الى المستقبلیة ولقد أعترف رئیس 
  :رئیس الوزراء السابق أولمرت اوضع تصوراً واضحاً تماماً لمستقبل القدس، یقوم على عنصرین رئیسیین

 إخراج التجمعات الفلسطینیة خارج حدود البلدیة (مخیم شعفاط، سمرامیس، كفر عقب). .1
ضم الكتل االستیطانیة التي تقع خارج حدود البلدیة، والحفاظ على البلدة القدیمة وما حولھا من سكان فلسطینیین ال  .2

 تصیون).ع% من المجموع العام للسكان.(معالیة ادومیم ، جبعات زئیف ، غوش 12یزید عددھم 
 

 أثر الجدار على سكان مدینة القدس
 

 األثر االقتصادي .1
ادي لمدینة القدس بعد االحتالل مباشرة، حیث نقل الثقل االقتصادي الى القدس الغربیة أو خارج ح�دود البلدی�ة، بدأ الخنق االقتص

وذلك عن طریق فرض الضرائب الباھظة على أصحاب المتاجر أو المؤسسات الصناعیة في شرق الق�دس ، فض�الً ع�ن التقتی�ر 
عیة خاصة لھذه المنشآت. أدت ھذه السیاسة إل�ى ھج�رة اقتص�ادیة في إصدار الرخص للمنشآت الجدیدة وعدم وجود مناطق صنا

 كبیرة باتجاه المناطق المحیطة بالقدس التي تتوفر فیھا شروط مریحة  لالستثمار االقتصادي .
یة وھكذا انتقل الثقل االقتصادي باتجاه الشمال(الرام) أو الشرق(العیزریة أبو دیس)، حیث عمدت السلطات العس�كریة اإلس�رائیل 

آنذاك إلى التس�ھیل ف�ي م�نح ال�رخص وتخفی�ف الض�رائب مقارن�ة بالض�رائب الباھظ�ة المفروض�ة ف�ي ش�رقي الق�دس فض�الً ع�ن 
وجود مساحات واسعة من األراضي والمخططات الھیكلیة المصادق علیھا في الوقت الذي كانت تعاني فیھ المدینة من مص�ادرة 

د المخطط�ات الھیكلی�ة وتقیی�د البن�اء. ك�ل ھ�ذه العوام�ل مجتمع�ة أدت إل�ى % م�ن مس�احة الق�دس وتجمی�35األراضي الت�ي بلغ�ت 
ھجرة رؤوس األموال إلى المناطق المحیطة بالقدس. وبشكل متواٍز أدى وجود المنشآت الص�ناعیة إل�ى حرك�ة عمرانی�ة كبی�رة ، 

ة كبی�رة باتج�اه الض�واحي، وتفری�غ حیث شجعت البلدیة إقامة المشاریع العمرانیة (مشروع العیزریة) مما أدى إلى ھج�رة س�كانی
ج��زءاٍ كبی��ر م��ن البل��دة القدیم��ة وم��ا حولھ��ا. وم��ع ان��دالع ح��رب الخل��یج الثانی��ة، ونتیج��ة لإلغالق��ات وإقام��ة الح��واجز، والسیاس��ة 
 اإلسرائیلیة في سحب الھویات بذریعة أن مكان اإلقامة ھو خارج حدود البلدیِة، وإقامة جدار الفصل، فق�د ح�دثت ھج�رة معاكس�ة
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انتقلوا من أماكن سكناھم  خارج حدود البلدیة إلى داخ�ل ح�دودھا،  ،"24") ألف فلسطیني40حوالي ( 2007بلغت حتى بدایة عام 
 مما أحدث اكتظاظاً سكانیاً وتعلیمیاً على الوحدات السكنیة والصفوف التعلیمیة".

 األثر االجتماعي  .2
ل، ھ�دفھا ف�ي الدرج�ة األول�ى الس�كان الع�رب، وتتمث�ل ف�ي إھم�ال البنی�ة تواجھ مدینة القدس حملة منھجیة تنفذھا سلطات االح�تال

التحتیة، وھدم البیوت، وإغالق المؤسسات وترویج المخدرات في صفوف الشبان وتقیی�د البن�اء، األم�ر ال�ذي زاد م�ن ح�دة الفق�ر 
% خ�الل ع�ام 20نسبة البطال�ة إل�ى  وتأثیره على السكان، كما ارتفعت البطالة وخاصة بین الشباب غیر المؤھل مھنیاً ، فوصلت

مما زاد المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة التي تجلت ف�ي آف�ة اإلدم�ان عل�ى المخ�درات والمش�اكل األس�ریة . وحی�ث  "25"2005
 یخلق انتشار المخدرات واقعاً مؤلماً بین فئات الشباب في المجتم�ع المقدس�ي الرتباط�ھ المباش�ر ب�المجتمع اإلس�رائیلي ، وانعك�س

ھذا الوضع على ارتفاع نسبة التسرب من المدارس، وبالتالي ارتفاع نس�بة األمی�ة ونس�بة الجریم�ة واالنحراف�ات األخالقی�ة، وق�د 
تأزم الوضع بعد إقامة الج�دار، حی�ث أدى إل�ى ھج�رة الس�كان م�ن أم�اكن الس�كن خ�ارج الج�دار إل�ى داخل�ھ فأح�دث ض�غطاً عل�ى 

) 5) ف�رد للغرف�ة الواح�دة وق�د وارتفع�ت إل�ى (2,2م�ن ارتف�اع الكثاف�ة الس�كانیة بنس�بة ( الوحدات السكنیة، التي ھي أصال تع�اني
أفراد للغرفة الواحدة، وانعك�س ذل�ك عل�ى األوض�اع االجتماعی�ة واألخالقی�ة حی�ث انتش�رت ظ�اھرة س�فاح القربى.وك�ان إلش�غال 

حی��ث ارتفع��ت نس��بة الط��الق فوص��لت حس��ب  الوح��دة الس��كنیة الواح��دة ب��أكثر م��ن أس��رة اث��ر كبی��ر عل��ى وض��ع األس��رة المقدس��یة
كما أن ارتفاع أجرة السكن لذوي الدخل المحدود ترك أث�ره عل�ى  )%65إلى (  2005سجالت المحكمة الشرعیة في القدس عام 

الوضع العائلي فھذا االرتفاع وما یرافقھ من متطلبات معیشیة مع ثبات قیمة الدخل، أدى إلى حدوث انھیارات اجتماعیة وصحیة 
 على األسرة.

 
 
 
 
 

 األثر على الوضع التعلیمي .3
ل�ى رف�ع الض�غط إن االستثمار الكبیر في إقامة المؤسسات التعلیمیة في شمال وشرق القدس وال س�یما المؤسس�ات الخاص�ة أدى إ

، كم��ا أن ظ��اھرة االكتظ��اظ ف��ي الص��فوف الدراس��یة ل��م تك��ن ظ��اھرة  ملموس��ة بش��كل كبی��ر وأص��بحت ھ��ذه ع��ن الم��دارس البلدی��ة
لم��دارس تس��توعب آالف الطلب��ة (م��دارس األوق��اف، الم��دارس المس��یحیة) وك��ان إلقام��ة الج��دار أث��ر كبی��ر ف��ي توج��ھ الطلب��ة ال��ى ا

المدارس في شرق القدس مما أدي إلى اكتظاظھ�ا س�واء أكان�ت حكومی�ة تابع�ة للبلدی�ة أو الم�دارس التابع�ة لألوق�اف او الم�دارس 
لیھ بلدیة القدس لقطاع التعلیم وتطویر بنیتھ التحتیة منذ االحتالل وحتى الی�وم، و أس�لوبھا الخاصة . و نظرا لقلة االھتمام الذي تو

في استخدام البیوت السكنیة المستأجرة،كغرف صفیة، فإن عدد المدارس ال یزال عاجزاً ع�ن اس�تیعاب جمی�ع الط�الب، مم�ا أدى 
د  الطلب�ة واكتظ�اظ الغ�رف الص�فیة الت�ي ھ�ي أص�ال لیس�ت إلى تس�رب آالف الطلب�ة وحرم�انھم م�ن التعل�یم. كم�ا ان ارتف�اع أع�دا

مدارس بل أبنیة مستأجرة،  ینعكس بشكل مباشر على التحصیل الدراسي واضطرار أولیاء األمور إلى نقل أبنائھم إلى المدارس 
التابع�ة للبلدی�ة تن�تھج الخاصة ذات األقساط المدرسیة العالیة والمقتصرة فقط على الطبقة ذات ال�دخل المرتف�ع. كم�ا أن الم�دارس 

سیاسة مرسومة ھي تجھیل الطلبة وسلخھم عن ھویتھم القومیة والثقافیة (بسبب غیاب اإلشراف التربوي الحقیقي على المدارس 
عندما ب�دأ المی�زان یمی�ل لص�الح ھ�ذه الم�دارس وظھ�ور  2004وھو ما قاومھ المقدسیون منذ االحتالل وحتى عام  ."26)"العربیة

% م�ن 56الت التابعة للبلدی�ة والت�ي ھ�دفھا ف�رض المن�اھج اإلس�رائیلیة، وھك�ذا أص�بحت ھ�ذه الم�دارس تس�توعب مدارس المقاو
الطلبة،  وأعدادھم في ازدیاد مستمر، األمر الذي یشكل تھدیداً خطیراً على األجیال القادمة. وھ�و م�ا أعلن�ھ / رئ�یس لجن�ة أولی�اء 

المدارس الحكومیة في القدس الشرقیة ھ�ي س�یئة ج�داً، وان ھن�اك نقص�اً ح�اداً األمور في تصریح صحفي بأن أوضاع التعلیم في 
غرف��ة،ویزداد تس��رب الطلب��ة الث��انویین نتیج��ة خصخص��ة التعل��یم الحك��ومي ف��ي المرحل��ة  1500ف��ي الغ��رف الدراس��یة یزی��د ع��ن 

ة اإلس��رائیلیة ، فمدرس��ة % . وذل��ك وف��ق اعت��راف المص��ادر الحكومی��50الثانوی��ة لتص��ل النس��بة إل��ى طال��ب م��ن ط��البین بنس��بة 
طالباً ال یوجد لھ�م أم�اكن. وھ�ذا ینطب�ق  150ما یزید عن  2007الرشیدیة الثانویة الحكومیة في القدس الشرقیة ، كان لدیھا لعام 

عل��ى ب��اقي الم��دارس الحكومی��ة األخ��رى ، والوض��ع أكث��ر س��وءاً ف��ي المراح��ل اإلعدادی��ة واالبتدائی��ة، ناھی��ك ع��ن أن ع��دم وج��ود 
وغرف دراسیة كافیة للطلبة ، دفع البلدیة إلى  حشرھم في غرف المالجئ ، واستخدامھا كغرف للتدریس كما ھو الحال  األماكن

 ."27"في جبل المكبر. وھنالك عاملین أثراً على العملیة التربویة
 طالباً في غرفة الصف الواحد. 40ھو ازدیاد االكتظاظ في الغرف الدراسیة والذي یصل إلى  :األول

: ھو غی�اب البنی�ة التحتی�ة لھ�ذه الم�دارس مث�ل المالع�ب والمختب�رات.. وال�نقص الش�دید ف�ي الط�واقم اإلداری�ة والتعلیمی�ة الثانيو
والمكتبات ، بل أن اغلب المدارس ال یوجد فیھا مالعب وال قاعات وال حتى ساحات وال غرف خاصة بالمدرسین ویتضح حجم 

% م�نھم ، دون اط�ر 90لب تتراوح أعمارھم ب�ین س�ن الثالث�ة والرابع�ة م�ن طلب�ة الق�دس ألف طا 15المأساة بأن ھنالك أكثر من 
% ، وھ�ذا بح�د ذات�ھ یؤش�ر إل�ى سیاس�ة ممنھج�ة ومنظم�ة م�ن اج�ل 45تعلیمیة ونسبة التسرب من المدارس الحكومیة تصل إل�ى 

 تجھیل طلبة القدس.
 اآلثار النفسیة واالجتماعیة  .4

كم) حول مدینة القدس إل�ى إثق�ال كاھ�ل المقدس�یین ب�اإلجراءات اإلس�رائیلیة  72م) وطولھ( 8اعھ(أدى بناء الجدار الذي یبلغ ارتف
المختلفة، وأدى إقامة الجدار إلى اضطرار عدد كبی�ر م�ن الفلس�طینیین لالنتق�ال وتغیی�ر مك�ان س�كنھم ، إم�ا للوص�ول إل�ى مواق�ع 

لمتعلق�ة بھوی�ة الق�دس. ونح�ن نش�ھد ن�وعین م�ن الھج�رة العكس�یة عملھم أو بسبب مدارس أبنائھم، أو للمحافظ�ة عل�ى امتی�ازاتھم ا
األول للخارج والثاني للداخل. وتأخذ ھذه الھجرة شكالً طبیعیاً من وجھة نظر الناظرین إلیھا بش�كل س�طحي. إال أنھ�ا تع�د ھج�رة 

ب اإلحص�اءات الرس�میة ف�إن موجھة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائیلیة التي تھدف إلى تفری�غ مدین�ة الق�دس م�ن أھلھ�ا. وحس�



 
 

16 

) أسرة. بسبب بن�اء الج�دار، وبل�غ ع�دد األف�راد المھج�رین ف�ي المحافظ�ة 1635عدد األسر التي تم تھجیرھا من محافظة القدس (
) فرداً، وأصبح ربع ملی�ون فلس�طیني یعیش�ون ف�ي عزل�ة تام�ة بع�د االنتھ�اء م�ن بن�اء جمی�ع مق�اطع الج�دار یض�اف إلیھ�ا 9609(

ضة علیھم من قبل. بسبب اإلجراءات الخاصة بدخول مدینة القدس والت�ي فرض�تھا الس�لطات اإلس�رائیلیة من�ذ ع�ام العزلة المفرو
. وعلى المستوى المجتمعي نالحظ انھیاراً في مركزیة مدینة القدس للفلسطینیین، حیث أصبح من الصعب الوصول إلیھا  1993

ھا مركزاً روحیاً، إال إن عدم الق�درة عل�ى الوص�ول إلیھ�ا أفق�دھا رونقھ�ا وبالرغم من كون من جانب حملة ھویات الضفة الغربیة.
ومركزیتھا الفعلیة فأصبحت أسواقھا تعج بالسواح (من أجانب وإسرائیلیین) وتفتقد ألھلھا األصلیین . واختفت النشاطات الثقافیة 

اث��ر الحص��ار الثق��افي واالجتم��اعي عل��ى  بع��د انس��حاب الكثی��ر م��ن المؤسس��ات الوطنی��ة منھ��ا وأص��بحت الق��دس قری��ة كبی��رة. وق��د
المجتمع والعائل�ة المقدس�یة ف�ي بنیتھ�ا الثقافی�ة واالجتماعی�ة. وأص�بح االبتع�اد ع�ن العائل�ة الممت�دة یض�ع بع�ض األس�ر ف�ي وض�ع 
محزن حیث ال تجد من یدعمھا وق�ت الض�یق أو م�ن یش�اركھا أفراحھ�ا كونھ�ا أس�رة مقدس�یة ال یس�تطیع ب�اقي أھلھ�ا ال�دخول إل�ى 
القدس. وبذلك یشتد الشعور بالعزلة الذي یمكن أن یؤدي إلى الش�عور باالنتم�اء للمك�ان. أم�ا بالنس�بة لألس�رة النووی�ة ف�إن الج�دار 
وضع كثی�راً م�ن األس�ر ف�ي معض�لة حقیقی�ة فیم�ا یخ�تص بالس�كن. ھ�ذه المش�كلة ال ح�ل لھ�ا ف�ي وض�ع الع�ائالت المختلط�ة (اح�د 

ضراء). وبالتالي یقع علیھا خیار مستحیل. إما البقاء س�ویاً والع�یش ف�ي ظ�ل تھدی�د س�حب الزوجین یحمل ھویة زرقاء واآلخر خ
ھویة القدس من حاملھا أذا سكن خارج حدود بلدیة القدس أو خطر االعتق�ال لحام�ل ھوی�ة الض�فة. وأم�ا الع�یش منفص�لین. وأدى 

بة . فالتك��الیف الباھظ��ة الت��ي ی��دفعھا الم��واطن االنتق��ال م��ن مح��یط الق��دس إل��ى داخلھ��ا إل��ى تن��ازالت اجتماعی��ة واقتص��ادیة ص��ع
المقدسي، من ضرائب المسقفات وض�رائب أخ�رى كفیلی�ة بوض�ع األس�ر تح�ت ض�غط م�ادي جس�یم مم�ا یجع�ل أفرادھ�ا یعیش�ون 

بس��بب المس��اكن المش��تركة والمس��اكن غی��ر الص��حیة حی��ث یب��دأ ی��ومھم دون تخط��یط للمس��تقبل . وتت��أثر الص��حة النفس��یة لألف��راد 
اإلنس��ان بفق��د فردیت��ھ وخصوص��یتھ. فالحی��اة ف��ي بیئ��ة مكتظ��ة تزی��د م��ن معان��اة األطف��ال وأف��راد األس��ر وھ��ذه ت��ؤدي ف��ي كثی��ر م��ن 

 ."28"األحیان إلى زیادة نسبة الطالق، واالنحراف ، وظھور ظواھر اجتماعیة فتاكة ، مثل آفة المخدرات
 ثار على قطاع السیاحة:األ .5

% من اقتصاد مدینة القدس، ونعني ھنا القدس العربیة أو القدس الشرقیة، ویعتبر القطاع 40یشكل القطاع السیاحي ما نسبتھ 
 السیاحي أكثر القطاعات تأثرا منذ اندالع االنتفاضة حیث:

 .2005وحتى نھایة  10/2000شھر انقطع التدفق السیاحي إلى مدینة القدس ، وألغیت جمیع الحجوزات منذ  -1
فندقا ) بإغالق أبوابھا الواحد تلو اآلخر ، وبتسریح عمالھا وموظفیھا تدریجیا .  43بدأت الفنادق العربیة في القدس (  -2

األكثر حظا فان نسبة اإلشغال فیھا   ، والفنادق الستة2003% عام 8عن  نسبة اإلشغال فیھا فندقا تقل 37ووصل الى حد أن 
-2000% فقط في نفس العام، ویبین الجدول التالي تطور عدد الفنادق العربیة العاملة في القدس في السنوات 23-10نت بین كا

2007. 
) بتسدید  2002حافلة سیاحیة في منتصف عام  220شركة تملك  17بدأت البنوك تطالب شركات النقل السیاحي (  -3

، ومع عجز الشركات عن التسدید تم بیع أكثر من  2000لحافالت الذي تم عام % من ھذه ا90التزاماتھا الناتجة عن تحدیث 
% من ھذه الحافالت ، بعضھا بیع بالمزاد العلني وبأرخص األسعار بعد حجز البنوك علیھا . حتى انخفض عدد الحافالت 70

 حافلة. 60السیاحیة الى أقل من 
دس عبر تاریخھا، وازدادت لذلك نسبة البطالة في المدینة إلى نسبة غیر تدنى حجم العمالة إلى اقل نسبة شھدتھا مدینة الق -4

 %.35مسبوقة، بلغت في حدھا األقصى 
اضطر عدد من أصحاب محالت بیع الھدایا التذكاریة للسیاح إلى إغالق محالتھم كلیا ، نتیجة لعجزھم عن دفع المصاریف  -5

، وتم تقلص ذلك تدریجیا الى  2002قا في إحدى المراحل نھایة عام محال تجاریا مغل 350الثابتة والضرائب ، وبلغ ذلك 
 النصف، بعد تحویل أصحاب المحالت نوع تجارتھم.

دلیال سیاحیا عربیا في  160انقطع عمل مكاتب السیاحة ، وتحول بعضھا لبیع تذاكر السفر فقط ، باإلضافة إلى أن ال  -6
  .تدھورت أوضاع المطاعم السیاحیة إلى حدود عمل دنیا ). كما2004-2000المدینة عاشوا في شبھ بطالة(

طرأ تحسن على الوضع السیاحي في مدینة القدس، وتمكنت بعض الفنادق من العودة الى العمل، لكن  2005منذ بدایة عام  -7
الف  20,000اریع القامة فنادق قریبة من األماكن السیاحیة وھنلك مش 3اإلسرائیلیین زادوا من منافستھم للفنادق العربیة بإقامة 

 ) فنادق.9غرفة و ( 1100غرفة سیاحیة جدیدة وتم المصادقة على مشروع بالقرب من مدینة بیت لحم القامة 
حافلة جدیدة، لكن أسطول المدینة من  35من شراء ما یقارب  2007-2005تمكنت بعض شركات النقل السیاحي بین عامي  -8

 ."29"طیة االحتیاجات السیاحیةھذه الحافالت ال یزال غیر كاف لتغ
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 م:تھوید التعلی
خطوة خطوة بدأت المؤسسات الحكومیة التابعة لوزراء التعلیم بتنفیذ السیاسة بفرض المناھج االسرائیلیة على المدارس العربیة 

د أن تم رفض المنھاج لبث الروایة الیھودیة بكل ابعادھا.وخلف جیل عدیمي لیس لھ عالقة بالھویة الفلسطینیة أو الوطنیة، فبع
، وبقیت الكثیر من المدارس بغیر طالب وانتقل الطلبة الى المدارس الوزاریة التابعة لألوقاف اإلسالمیة 1967اإلسرائیلي عام 

والخاصة، تراجعت الحكومة اإلسرائیلیة أنذاك في فرض المنھاج اإلسرائیلي ولكنھا وضعت خطة إستراتیجیة بدأت بخطوة 
برمج من أجل فرض المنھاج اإلسرائیلي على كافة المدارس الفلسطینیة في القدس المحتلة، بعد أن طال خطوة وبأسلوب م

مدارس بلدیة اإلحتالل كافةً وجزءاً من المدارس الخاصة التي حصلت خالل األعوام الماضیة على منھج من البلدیة التي أدت 
اإلسرائیلي وأزداد الضغط في السنوات الماضیة التفاق جمیع فیما بعد الى التدخل في شؤونھا الداخلیة وفرض المنھاج 

األحزاب على أن القدس موحدة وعاصمة لدولة واحدة، وعلیھ وضعت ھذه الحكومات في أجندتھا جھاز التربیة والتعلیم 
على ھذه  وفرض المنھاج اإلسرائیلي على جمیع المدارس العربیة وتغییر المسمیات واألعیاد وفرض الرؤیة اإلسرائیلیة

وعلى ضوء ذلك بدأت الفعالیات الوطنیة والشعبیة الجغرافیة.  المناھج لتخرج جیل جدید ال یعرف أعیاده الوطنیة ومسمیاتھ
ولجان أولیاء الطلبة وإنتماءات العصیان ورفض القرار اإلسرائیلي، وآخذ بعین اإلعتبار التھدیدات اإلسرائیلیة بأتخاذ 

رات المدارس والجھاز األكادیمي وقطع المساعدات التي تتلقاھا من بلدیة اإلحتالل في حال رفض اإلجراءات القانونیة ضد آدا
في مدارس البلدیة والوزاریة، فقد كان عدد  1967اإللتزام بالتعلیم اإلسرائیلي الجدید.وفي مقارنة بین عدد الطلبة الدارسین عام 

 أطفال روضة 102 ھناك 2013 للعام القدس بلدیة معطیات ن حسب%.ولك1الطلبة الدراسیین في مدارس البلدیة ال یتعدى 
. وأكثر من ذلك )الروضة سن في 1615 -و  الروضة قبل ما سن طفل في 1052( طفل 2667 فیھا یتعلم رسمیة بھا معترف

طفل  8166لم فیھا روضة یتع 331بكثیر ریاض ممولة من قبل البلدیة جزئیاً ولكنھا غیر تابعة الیھا اداریاً، حیث بلغ عددھا 
روضة یتعلم  63في سن الروضة). إضافة الى ریاض األطفال العادیین ھناك  3113 –طفل في سن ما قبل الروضة  5053(

في سن الروضة).أما مرحلة التعلیم  214 –طفل في سن ما قبل الروضة  359طفل ممكن لدیھم احتیاجات خاصة ( 573فیھا 
طالب وطالبة.  أما المدارس الثانویة  23351مدرسة یتعلم فیھا  34ف التاسع) ھناك األساسي (من الصف األول وحتى الص

طالب وطالبة یتعلمون  7230طالب وطالبة في الصفوف السابع وحتى التاسع إضافة الى  8561مدرسة یتعلم فیھا  24فھنالك 
طالب  39142مدرسة یبلغ  58ون في في الصفوف العاشر وحتى الثاني عشر. وبالتالي فإن مجموعة الطلبة الذین یتعلم

 38331حوالي  2013-2012مدرسة تابعة للبلدیة في العام الدراسي  52.  بلغ عدد الطلبة الذین یدرسون في "30"وطالبة
. وھنا نرى أنھ في العام الدراسي الحالي زاد "31"طالب وطالبة في جمیع المراحل، ما عدا ریاض األطفال والتربیة الخاصة

إطار ابتدائي معترف  51من بین مدارس القطاع الخاص والشركات ھنالك أكثر من  ارس التابعة لھا وكذا عدد الطلبة.عدد المد
طالب  8083إطار ثانوي یتعلم فیھ  36طالب وطالبة،و 20928بھ من قبل وزراة التربیة والتعلیم اإلسرائیلیة یتعلم فیھا 

طالب وطالبة  285مدارس ابتدائیة رسمیة ومعترف بھا یتعلم فیھا  3فھنالك .أما بالنسبة ألطر التربیة الخاصة "32"وطالبة
طالب وطالبة،  586مدارس متعددة األجیال یتعلم فیھا  5طالب. ھناك  259إضافة الى مدرستین للمراحل العلیا یتعلم فیھا 

طالب وطالبة  33ة یتعلم فیھا إضافة الى المدارس الرسمیة المعترف بھا ھنالك مدرسة واحدة فقط معترف بھا غیر رسمی
 إدارة المؤسسات في مباشر وبشكل التدخل من الفلسطینیة السلطة یمنع القدس مدینة في خاص سیاسي وضع وجود .مع"33"فقط

 بوحدة الممثلة الفلسطینیة ممارسات وزراة التربیة والتعلیم في الواضحة والبلبلة التخطیط على القدرة قلة الى إضافة التربویة،
 عن البعد أكثر وبعید موجھ تطویر غیر ھو لھا التابعة المدینة مدارس في التطویر أن نجد والتعلیم، وزارة التربیة في لقدسا

 من دولیة ومنظمات أھلیة مؤسسات مع وطواقم المدارس القدس في والتعلیم التربیة مدیریة باألساس تنفذه االستراتیجي، التفكیر
 البعید، المدى على للجھاز الحقیقیة باالحتیاجات تصب بالضرورة وال للمدارس آنیة احتیاجات یةتلب فیھا تحاول مشاریع خالل
 توجیھ على الشریف القدس في والتعلیم التربیة مدیریة قدرة إن عدم المؤسسات تلك جھود بین تنسق آلیة وجود دون ومن

 وطنیة لیست وسیاسات مرجعیات من تتأثر ونھاك وطني، أو عملي كان توجھ بأي الزامھا أو الخاصة المدارس سیاسات
 لھا التابعة الكنائس كانت سواء لھا الممولة والمرجعیات إداراتھا اإلسرائیلیة التي توجھھ المعارف وزارة كسیاسات بالضرورة

 ."34"المدینة في الفلسطینیة المدارس لسیاسات موحد تصور وضع یصعب من الداعمة واألھلیة الدینیة المؤسسات أو
 
 

 2008-2007یوضح الجدول التالي أعداد الطلبة في األعواد 
 في المدینة 2015-2014ة في العام وأعدادھم في األجھزة التربویة المختلف 

 
 

 عدد المدارس الفرق النسبي 2015-2014 2007-2008 التبعیة اإلداریة للمدرسة
المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم 

 43 -.01 12270 12431 الفلسطیني

 74 .61 28729 17839 المدارس الخاصة

 12 .40 3398 2419 مدارس سحنین وجھات أخرى

 8 -.40 2441 3572 مدارس الغوث
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المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم 
 60 .09 39900 36770 ."53"اإلسرائیلي

 
 

 :التھوید الدیني
یومیات مشروع التھوید الذي یطال األقصى، ولكن تظل المناسبات واألعیاد  تعتبر اقتحامات المستوطنین جزًءا ثابتًا من

كل عام، أو ما یسمیھ بـ "ذكرى  الیھودیة محطة مقلقة ومیعادًا لمزید من التھوید، حیث یحتفل االحتالل بذكرى احتاللھ القدس
اد منظمات المعبد" و"منظمة نساء من على رأسھا "اتحیھودیة "، ھا "منظمات تنظمتوحید القدس"، وذلك من خالل مسیرات 

أجل المعبد". وتجوب ھذه المسیرات التي تعرف بـ "مسیرة األعالم"، شوارع القدس في كل عام، وتضم اآلالف من 
. ویرافق ھذه المسیرة مضایقات كبیرة بحّق المقدسیین في منع فتح بھذه المناسبةن المدینة محتفلینالمستوطنین اللذین یجیبوُ 

 .اتكیال یعرقلوا ھذه المسیر متاجرھم
لمستوطنین الصالة في جبل وبموازاة ذلك، صرح نائب رئیس أركان الجیش اإلسرائیلي السابق یائیر نفي بأنّھ "من حق ا

ویصرح العدید من الوزراء الحكومیین بتصریحات استفزازیة تشیر لمدى تطرف ھذه الحكومات ونظرتھا للمسجد  المعبد"
سیاق، قال وزیر التعلیم نفتالي بنت خالل "احتفالیة احتالل شرقي القدس والمسجد األقصى": "إن الیھود األقصى. ففي ھذا ال

سیتمكنون خالل األیام القریبة القادمة من الصعود إلى جبل المعبد والصالة فیھ"، كما دعا وزیر الزراعة أوري أرئیل إلى 
من الخطورة، صّرح وزیر األمن الداخلي ووزیر السیاحة اإلسرائیلي  وعلى قدر مشابھ. اقتحام األقصى في األعیاد الیھودیة

یرون یفین أنھ سیقوم بترتیبات تسمح لكل یھودي باقتحام األقصى ومن ضمنھم أعضاء الكنیست. وتأتي ھذه التصریحات في 
الزماني، ومن ثم التقسیم تكریس الوجود الیھودي في المسجد، وصوًال إلى تشریع التقسیم بإطار مساعي االحتالل المستمرة 

مخطط إلقامة كنیس في باب الرحمة، وفي نفس السیاق تقدمت (منظمة یشاي) التي  في أروقة بلدیة القدس كما طرحاني، مكال
یقودھا الحاخام (شموئیل الیاھو) بطلب تسجیل كامل مساحة المسجد األقصى كملكیة رسمیة تابعة لإلحتالل اإلسرائیلي وعلى 

الطلب تخوفاً من ردود األفعال ولحساسیة الموضوع، اال أن ھذه المنظمة قد أرفقت طلباً بأن ھنالك اسباقیة في  الرغم من رفض
(طابوا تابع لإلحتالل اإلسرائیلي) االمر الذي فسح المجال  1996ھذا المضمار وھو ان ساحة البراق قد سجلت كاملة عام 

 ."36"ن ھنالك أي اعتراضلوضع مخططات تخص كامل منطقة البراق دون أن یكو
 اإلنفاق:
تقوم الدولة وأدواتھا التنفیذیة داخل البلدة القدیمة (العاد) أرث المبكى، أو شركة تطویر الحي الیھودي بحفر  1967منذ عام 

األنفاق تحت البلدة القدیمة وحول أسوار المسجد األقصى ومن ھذه األنفاق ما ھو معروف یمكن السیر فیھ ضمن الجوالت 
ُ بأن ا لسیاحیة ومنھا المخفي الذي ال یعرف تواجده اال في حاالت حدوث إنھیارات أو تشققات في األبنیة، مما خلف إنطباعا

ھنالك مدینة قدس نستطیع أن نراھا بالعین المجردة، وقدس تحتھا ال نعرف حجمھا أو شكلھا. وفي كشف صدد عن الصحف 
ً تحت حائط البراق بصورة غیر قانونیة العبریة بأن منظمات اإلستیطانیة التي تنشط  في مجال تھوید مدینة القدس، تدیر نفقا

وجاء ھذا الكشف بعد أن قامت منظمة إسرائیلیة تدعى (عیمق شافیھ) تضم في صفوفھا مجموعة من علماء األثاء ممن یحتجون 
. أما مشروع إقامة (الھیكل لیھودیةایة اعلى إستغالل األثار الغراض سیاسیة، حیث تجلب منظمة العاد الزائرین لروایة الرو

ضمن احتفاالت الدولة  2017التوراتي، مركز كیدم) الذي سوف یقام بالقرب من باب المغاربة ضمن المقرر أن یتم تدشینھ عام 
) عاما على احتالل القدس والمسجد األقصى المبارك وقد تم عرض 50العبریة بالیوم (الیوبیل الذھبي) بمناسبة مرور (

 المشروع على لجنة القدس االسرائیلیة برئاسة رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو من قبل المجمعات اإلستیطانیة.
 

 التسجیل العقاري:
أحیاء فلسطینیة تم االستیالء علیھا وتدمیر أجزاء منھا وإعادة بنائھا من جدید وضمھا لما بات  9إیذانًا ببدأ نقل ملكیة 

الیھود" في البلدة القدیمة من القدس المحتلة، طرحت شركة "ترمیم وتطویر حارة الیھود" مناقصة  یسمى بـ "حارة
تطلب فیھا عروض أسعار لتخمین مناطق إضافیة تمھیداً لوضع خرائط وتسجیل عقارات في البلدة القدیمة بالقدس 

دة القدیمة معظمھا أمالك ووقف لعائالت باسماء المستوطنین الذین استولوا علیھا.وھذه المناطق المستھدفة في البل
بذریعة االستخدام لصالح المنفعھ العامة، وتبلغ  1968مقدسیة فلسطینیة صادرھا وزیر المالیة اإلسرائیلي في عام 

دونماً. ینطوي ھذا على خطورة كبیرة تتمثل في أن ھذا العرض یعني نقل ملكیة تلك الحارات  116مساحتھا 
ً بأن حارة الیھود ال تتعدى مساحتھا "37"یة العائالت الیھودیة التي تستوطنھا اآلنالفلسطینیة لصالح ملك  5. علما

 دونماً. 130أصبحت ھذه الحارة تزید مساحتھا على  1967دونمات، غیر أنھ بعد احتالل شرق القدس عام 
ك لشركات متخصصة تقوم نیابة ویشار إلى أن حكومة االحتالل ال تقوم بذاتھا بتسجیل العقارات والمباني بل توكل ذل

عن المؤسسات الرسمیة الحكومیة التي تصادق وتسجل ذلك في السجالت الرسمیة بدائرة األراضي واألمالك. وكما 
تم المصادقة على خارطة تفصیلیة لترمیم وإعادة بناء "كنیس جوھرة إسرائیل" في البلدة القدیمة في القدس، علماً بأن 

متراً. وأوضح أن ھذا الكنیس خاص بالیھود الشرقیین بعد أن قامت  23بارتفاع  2م 1400مساحة ھذا الكنیس ھي 
وزارة "األدیان" اإلسرائیلیة ببناء "كنیس الخراب" للیھود الغربیین، كما تم اعداد خطة بناء وموقف للسیارات 

غرفة سكنیة ومحالت  150سیارة وبناء  600ومصعد یربط حائط البراق والحي الیھودي وھذا الموقف سوف یتسع 
 ."38"تجاریة
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 المستعمرات االسرائیلیة ضمن حدود بلدیة القدس الموسعة

 
  الحي الیھودي: .1

مباشرة بھدم حارة الشرف بالقدس لتوسیع وبناء الحي  1967كما ذكرنا آنفا فان السیاسة االسرائیلیة في تھوید القدس، بدأت عام 
دونما) بموجب قرار أصدرتھ وزارة المالیة مرفقا بالخارطة رقم  116مصادرة (، تم 1968الیھودي الجدید بتاریخ 

دكانا  1048بنایة تضم  595. كان قائما على ھذه المساحة المصادرة 1443ونشر بالجریدة الرسمیة رقم  108/322ب/أ/5
وشارعا تجاریا ھو جزء من  مدارس، وسوقا عربیة تاریخیة ھي (سوق الباشورة) 4ومتجراً، باالضافة الى خمسة جوامع، و

شارع باب السلسلة، ویقع على طول ھذا الشارع عدد من العمارات التاریخیة التي یعود تاریخ بنائھا إلى العصر المملوكي. 
ة، والذي دمر كلیا بعد الحرب مباشر "39"آالف عربي في ثالثة أحیاء ھي حي المغاربة 6وكان یعیش في ھذه المنطقة نحو 

% كم مساحة 20وتشكل ھذه المساحة حوالي  لسریان وحي الشرف، وحارة المیدان، الحیادرة، العلم، الكرد.وجزء من حي ا
دونما، مساحة البلدة القدیمة). وقد بذلت السلطات جھودا مكثفة ووظفت استثمارات مالیة ھائلة  868البلدة القدیمة من القدس (

ة عالیة من المعمار الحدیث الذي یستلزم إمكانات مالیة مضاعفة، وذلك إلعادة بناء الحي، لیس بصورة موسعة فقط، بل وبدق
بھدف المزج بین الطراز التقلیدي المتمیز لمباني البلدة القدیمة مع الطابع العصري في ھذه المباني، لجعل ھذا الحي معلما 

 .)2015-4500(دد سكان ھذا الحي سیاحیا وحضاریا من معالم المدینة باإلضافة إلى الشروط المریحة لالستیطان. وبلغ ع
 2100وحدة سكنیة تشتمل على  650دونمات، والذي یقضي بإقامة  105) الذي تبلغ مساحتھ 2185وقد نشر المشروع رقم(

وحدة. وأقیم في ھذا الحي مؤسسات تعلیمیة ونواد،  2122دونما، أما عدد الوحدات المخططة فتبلغ  80غرفة على مساحة 
، وفي خطوة متقدمة طرحت الحكومة اإلسرائیلیة مشروعاً للتسجیل العقارات "40"لطفولة، وعیادات صحیةومراكز لألمومة وا

 ."41"ومالكیھا االصلیینبأسماء ساكنیھا في مرحلة جدیدة من التھوید وأضافة المعالم التاریخیة 
 النفي یعقوب:  .2

ھذه اإلعالنات بالجرائد الرسمیة، بموجب قانون تم نشر  1980و1968دونما بین عامي  1835تم اإلعالن عن مصادرة 
 19.300وحدة سكنیة یقیم فیھا  3800. ھذا وبلغ عدد الوحدات السكنیة 1943األراضي (االستمالك للمصلحة العامة) لسنة 

دونما مناطق خضراء، تعتبر  46. باإلضافة إلى وجود 1542دونما بموجب المخطط الھیكلي رقم 862نسمة، على مساحة 
 ."42"اطیا للتوسع المستقبلي للمستعمرةتیاح
 راموت: . 3

دونما، ونشر اإلعالن عن ھذه المصادرة  4.840) تم االستیالء على 1970ضمن اكبر مصادرة جرت في مدینة القدس (عام 
خارطة تحمل رقم الك للمصلحة العامة. وقد تم إرفاق ) بحجة االستم1656العبریة) رقم (بالجرائد الرسمیة اإلسرائیلیة (النشرة 

 2875)، ومساحتھا 1861، وتشیر الخارطة الھیكلیة رقم (1972بحدودھا، بدأ تأسیس ھذه  المستعمرة عام  322 /121ھـ ف/
) نسمة، كما جرى توسیع حدودھا مرة أخرى حاملة اسما آخر ھو 37,200) وحدة سكنیة یقطنھااآلن ( 8000دونما إلى وجود (

وحدة سكنیة ھي قید اإلنشاء  450، ومشروعاً لبناء "43") وحدة  سكنیة جدیدة200لى اقامة () والذي یھدف ا06حي راموت (
2015 . 

 جیلو: .4
، وحسب الخارطة الھیكلیة رقم 1970دونم عام  2700، بعد ان تمت مصادرة  1971بدىء بتأسیس ھذه المستعمرة عام 

مستوطن، وقد تم توسیع حدودھا اكثر من  30,200ة یسكنھا وحدة سكنی 7484دونما، أقیم فیھا  2743) تبلغ مساحتھا 1905(
) وحدة سكنیة. بعد أن تمت مصادرة المزید من األراضي على اعتبار أنھا أمالك غائبین. وتعتبر 300مرة كان آخرھا إضافة (

العلیا المشرفة  ھذه المستعمرة أكبر المستعمرات التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي حیث تسیطر على األراضي والمناطق
-على بیت جاال وبیت لحم، وكذلك على مدینة القدس، وقد شق شارع عریض یصل بین مركز المدینة والمستعمرة (شارع بات

باإلضافة الى  ."44"وحدة سكنیة 9000جیلو) وقسم بالتالي بیت صفافا إلى شطرین ویشیر المخطط العام للمستوطنة اقامة 
 وحدة. 890ء والتخطیط لبناء المشاریع التي ھي قید اإلنشا

 تلبیــــوت الشرقیة: .5
مرفقا بالمخطط رقم ھـ ف  1970دونما، بموجب قرار المصادرة الصادرة عام  2240تمت مصادرة أراض مساحتھا اإلجمالیة 

وحدة  4400دونما وأقیمت فیھا  1071إلى ان مساحة ھذه المستعمرة تبلغ  1848. وتشیر الخارطة الھیكلیة رقم 122/322/
نسمة ، وتشكل ھذه المستعمرة مع مستعمرة جیلو الحزام الجنوبي الشرقي من أحزمة الطوق  15.000سكنیة تستوعب حوالي 

حول القدس ، ویقع جزء كبیر من ھذه المستعمرة على األراضي الحرام التي تفصل األردن وإسرائیل وتشرف علیھا قوات 
دونما  2084إسرائیل اتفاقا مع األمم المتحدة تنازلت األخیرة بموجبھ عن وقعت  1967مراقبة الھدنة، وبعد حرب عام 

 ".45"1973) دونما. وقد بدىء بتأسیس المستعمرة عام716واحتفظت بحوالي (
 معلوت دفنا : .6

. وتعود ملكیة ھذه األراضي إلى عائالت من 1968عام  111/322أقیمت على أراض صودرت بموجب قرار رقم ھـ ف /
 1184) دونما وأقیمت علیھا 389أ ) الى أن مساحة ھذه المستعمرة تبلغ (1439لقدس، ویشیر المخطط الھیكلي رقم (مدینة ا

في المناطق الحرام السابقة التي كانت تفصل بین القدس الشرقیة والغربیة، وقد شق  1973وحدة سكنیة بدىء في إنشائھا عام 
ت أحزمة (القلب)  وھو البناء داخل االحیاء العربیة وضمن مخطط االصابع ) بالقرب منھا. وتعتبرمن مستعمرا1شارع رقم (
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لعزل وتفتیت االحیاء العربیة، حیث أقیم بجوارھا المبنى الضخم لمقر حرس الحدود. وتخطط الحكومة إلنشاء المزید من 
 4.700بلغ عدد سكانھا بوابة حول القدس) وی 26الوحدات السكنیة في األماكن التي بقیت خالیة بموجب خطة شارون (

 ".64"نسمة
 الجامعة العبریة: .7

باإلضافة إلى مستشفى، وبقیت الجامعة العبریة ضمن  1924أقیمت المباني للجامعة العبریة على أراض قریة العیسویة عام 
ن أراضي ، وتمت مصادرة مساحات واسعة م 1967المنطقة الخاضعة الشراف األمم المتحدة المنزوعة السالح. وبعد عام 

قریتي العسیویة ولفتا، جرى توسیع حدودھا وذلك على حساب المناطق الحرام والمناطق العربیة ، وتم وصلھا بالقدس الغربیة 
عن طریق المستعمرات  التي أقیمت على مقربة منھا (التلة الفرنسیة، جبعات ھمفتار، رامات اشكول) وتبلغ مساحة المخطط 

) دونما. وللجامعة العبریة مكانة استراتیجیة من الناحیتین األمنیة والسیاسیة ، حیث 740،( 3203الھیكلي الذي یحمل رقم 
تسیطر على شمال القدس وتشرف على مجموعة قرى حولھا، باإلضافة إلى اشرافھا على وادي األردن وجبال األردن الغربیة 

 ".74"نسمة 2500(وجبال السلط). وقد بلغ عدد سكانھا 
 رامات شلومو:.8

، بموجب قانون (االستمالك للمصلحة العامة) وقد بلغت مساحة  1970تقع ھذه المستعمرة على أراض صودرت عام 
) دونما، وزرعت المنطقة في البدایة حیث تحولت إلى محمیة طبیعیة، وفي 1198( 1973المستعمرة حسب المخطط الھیكلي 

) وحدة سكنیة للیھود 2165وأنشئت البنیة التحتیة إلقامة ( ، أعلن عن إقامة ھذه المستعمرة واقتلعت األشجار1990عام 
المتدینین الكندیین . ویجري اآلن وصل ھذه المستعمرة بالمستعمرات الواقعة إلى الشمال الشرقي (نفي یعقوب، بسجات زئیف، 

رقیة والغربیة ، ) داخل إسرائیل لیوصل بین المستعمرات الش9) لیصل الشارع رقم (21بسجات عومر) بشارع یحمل رقم (
 وحدة سكنیة جدیدة. 1500بعضھا البعض (بیت حنینا، شعفاط)، وتم المصادقة على إقامة  وفصل القرى العربیة عن

 رامات اشكول و (جبعات ھمفتار): .9
رقیة، تعتبر ھذه المستعمرة  أولى المستعمرات التي أسست حول مدینة، وحلقة ربط بین األحیاء في القدس الغربیة والقدس الش

). وعلى ضوء ذلك أقیم ھذا الحي االستیطاني حیث تشیر 1425دونما بموجب القرار ( 3345صودر  1/9/1968ففي 
نسمة،  6.600وحدة سكنیة تستوعب  2200دونما وتضم حوالي  397الخارطة الھیكلیة لھذه المستعمرة الى ان مساحتھا 

من األحیاء االستیطانیة التي تم إنشاؤھا لمراقبة الشارع العام الواصل  وتعتبر ھذه المستعمرة مع جبعات ھمفتار، الجزء الغربي
  ".84"بین القدس ورام هللا، باإلضافة إلى تطویق مدینة القدس

 مستعمرتا بسجات زئیف، بسجات عومر: .10
حدة سكنیة ) آلف و12دونم إلقامة ( 3800أقیمتا على أراضي قرى (بیت حنینا، شعفاط، حزما وعناتا). وتمت مصادرة 

) ألف مستوطن. وحسب المخططات الھیكلیة المعلنة ستكون ھذه المستعمرة أكبر المستعمرات في الجزء الشمالي 100إلسكان (
 35) (1998الشرقي من مدینة القدس، وتٌكون الحزام االستیطاني الثاني بعد الحزام األول المحیط بالمدینة. ویبلغ عدد سكانھا (

ھ باكتمال ھاتین المستعمرتین باإلضافة إلى مستعمرة النفي یعقوب یكون قد تم بناء الحائط الشمالي ألف) نسمة. وھكذا فإن
الشرقي من المستعمرة الواقعة ضمن حدود بلدیة القدس الموسعة، ولم یبق سوى منطقة فراغ واحدة یجب ملئھا لیتم وصل 

 ".94"جمیع مستعمرات الطوق الثاني مع الطوق األول
دونما ضمن مشروع ما یعرف بـ (البوابة الشرقیة)، وأغلق الجزء الشمالي الشرقي بالحائط  827تمت مصادرة  ولھذا السبب

الثاني وتطویق األحیاء العربیة في ھذه المنطقة باإلضافة إلى الموضوع السیاسي وھو مصادرة المزید من األراضي العربیة، 
 نیة البناء، وإقامة المراكز الصناعیة إلیجاد العمل للمستوطنین.وتھجیر السكان العرب بطریقة غیر مباشرة لعدم إمكا

 عطروت (منطقة صناعیة): .11
دونم) وأقیمت فیھا صناعات األثاث والصناعات المعدنیة، وتم نقل كثیر من  1200( 1970أقیمت على أراض صودرت عام 

فقد تم األعداد لمشروع جدید یھدف إلى توسیع مدرج  المصانع من القدس الغربیة إلى ھذه المنطقة. ونتیجة لقربھا من المطار
احة المطار والمنشآت الخاصة بھ، الستخدامھ في نقل البضائع للعالم الخارجي في حالة فتحھ أمام الطائرات العالمیة ویبلغ مس

ً  1360مخططھا الھیكلي   ."50"دونما
 جبعات ھماتوس: .12

) دونما . بدىء بتأسیسھا عام 170افا ومدینة بیت جاال، وتبلغ مساحتھا (أقیمت على أراض تعود ملكیتھا إلى قریة بیت صف
 ."15"الكرافانات بنصب بضع مئات من 1991

 4600دونما وان أبنیتھا المؤقتة سوف تستبدل بأبنیة دائمة وإقامة  980وتشیر الخارطة الھیكلیة إلى أن مساحتھا اإلجمالیة 
ستعمرة جیلو الحزام الجنوبي الغربي الذي یبنى حول القدس من أجل منع االمتداد وحده سكنیة. وتعتبر ھذه المستعمرة مع م

العربي ومحاصرة القرى العربیة التي تقع داخل حدود بلدیة القدس وفصلھا عن مدن الضفة الغربیة، ونتیجةً لالعتراضات 
 ھذا المشروع.المقدمھ من السكان والوضع السیاسي فحتى األن لم یتم اقامة 

 ستعمرة (جبل ابو غنیم):م .13
دونما من أراضي القرى العربیة (صور باھر، أم طوبا، بیت ساحور) وھي اآلن عبارة عن  1850تم استمالك  1990في عام 

 6500) لھذه المستعمرة إلى إقامة 2058)  والبالغ مساحتھ(5053محمیة طبیعیة، ویشیر المخطط الھیكلي الذي یحمل رقم (
إن إنشاء ھذه المستعمرة في المنطقة الجنوبیة الشرقیة، وبعد أن یتم وصلھا بالمستعمرات الجنوبیة الغربیة وحدة سكنیة. وھكذا ف

تكون قد أغلقت جنوب القدس، ووضعت الشارع الواصل بین مدینة القدس وبیت لحم تحت السیطرة اإلسرائیلیة، تغلقھ متى 
وحده سكنیة وحتى االن تم  1025لة االولى لبناء رح عطاء المرحعندما تم ط 1999شاءت.وقد تم تنفیذ مشروع المرحلة عام 

) ألف وحدة سكنیة ضمن مشروع أبو غنیم 17وحدة سكنیة وفي مرحلتھ النھائیة سیكون ھنالك أكثر من ( 6500تنفیذ أكثر من 
 نسمة. 10,000أ،ب،جـ، ویسكنھا األن أكثر من 

 التلة الفرنسیة:  .14
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تي أنشئت في القدس الستكمال حلقة الطوق حول المدینة. وتعتبر ھذه المستعمرة التي أقیمت على تعتبر من أول المستعمرات ال
األول. وبموجب المخطط الھیكلي رقم  أراضي قریتي لفتا وشعفاط من أكبر األحیاء السكنیة في الحزام االستیطاني

 نسمة. 12.000ھا وبلغ عدد سكانھا وحدة سكنیة فی 5000دونما، وتمت إقامة  822، بلغت مساحتھا  "52")أ1541(
 مشروع مامیال ( قریة داود ): .15

) دونما بموجب الخارطة 130أعلن عن استمالك ما مساحتھ ( 1970تقع غربي باب الخلیل في منطقة حي الشماعة. في عام 
 .  125/322رقم ھـ ف /

دمج القدس الشرقیة بالغربیة، وإعادة تشكیل  وتعتبر ھذه المنطقة التي كانت منطقة حراما جزءا من مخطط عام یھدف الى
از ونمط معین، ھاتین المنطقتین. وتعتبر األجزاء المصادرة جزًءا من األمالك العربیة ، ویتم البناء في القریة الجدیدة بطر

 بھدف تجاري وسیاحي، وتحولت المنطقة الى منطقة سیاحیة.
 

 القدس الكبرى بالمفھوم اإلسرائیلي
بدأ التخطیط  1993القدس الكبرى . ففي العام  "35"السكانیة العربیة ، مفصالً أساسیًا في رسم خطوطشكلت الزیادة 

"للقدس الكبرى"  والتي كان یحمل لواءھا "بنیامین بن الیعازر" وزیر اإلسكان آنذاك ، مدعوماً بتعلیمات مباشرة من 
صل واضح للسكان الیھود وتقلیص التقارب اسحق رابین، لتنفیذ المخطط الذي كان من أھم أھدافھ (خلق توا

واالحتكاك مع العرب، والحفاظ على تعزیز مكانة القدس الخاصة كعاصمة إلسرائیل وكمدینة عالمیة)،باإلضافةإلى 
 %88من العرب و  %12حدود البلدیة مع داخلھا بواسطة(ممرات) لتحقیق أغلبیة یھودیة   خارج ربط المستعمرات

 من الیھود.
طة تھدف الى احداث تغییر دیموغرافي للصالح االسرائیلي، تنفیذاً لرؤیة  ایھود اولمرت (رئیس بلدیة وھذه الخ 

.الھادفة الى ضم الكتل االستیطانیة الواقعة خارج حدود البلدیة،واخراج التجمعات العربیة، .وفصل  )السابقالقدس 
واحكام السیطرة على اجزاء كبیرة من الضفة  المناطق الفلسطینیة بعضھا عن بعض وتقسیم الضفة الى كانتونات،

الغربیة ومنع اي جھد فلسطیني الیجاد الوالیة الجغرافیة علیھا،أو االنتقال لممارسة السیادة الفلسطینیة على االرض، 
 .بالقدس  لھاومنع قیام عاصمة بالدولة الفلسطینیة وتدمیر أي نمط اقتصادي مستقل خاصة 
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 E1 المشروع االستیطاني
دونماً من أراضي قرى (الطور، عناتا، العیزریة،  12443على مساحة تبلغ  1994تم اإلعالن عن ھذا المشروع عام 

 من قبل وزیر الدفاع اإلسرائیلي آنذاك اسحق مردخاي الى: 1997ابو دیس) ویھدف المخطط الذي صودق علیھ عام 
 . 2كم1إقامة منطقة صناعیة على مساحة  .1
 سكنیة. وحده  4000إقامة  .2
 فنادق.  10إقامة  .3

 
 ویعتبر المخطط من أخطر المخططات اإلسرائیلیة في حال تنفیذه لألسباب التالیة:

إغالق المنطقة الشرقیة من منطقة القدس بشكل كامل وتطویق المناطق (عناتا، الطور، حزما) ولیس ھنالك أي  .1
 إمكانیة للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق .

 شرقیة (كعاصمة لفلسطین) وإمكانیة تطورھا باتجاه الشرق .منع إقامة القدس، ال .2
ربط جمیع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقیة وخارج حدود بلدیة القدس مع المستعمرات داخل حدود بلدیة  .3

 القدس وبالتالي تحویل القرى العربیة إلى معازل محاصرة بالمستعمرات .
% من مساحة الضفة وإحداث تغییر جذري في قضیة 10لي الذي یعادل إقامة القدس الكبرى بالمفھوم اإلسرائی .4

الدیموغرافیا الفلسطینیة للصالح اإلسرائیلي وفي خطوة جریئة وافق نائب وزیر الداخلیة (ایلي یشاي) على 
 توصیات وزارة الداخلیة اإلسرائیلیة التي قدمت توصیاتھا بضم مستوطنة (كیدار) إلى مستوطنة (معالیھ ادومیم)

ً وتوسیع المستوطنة بـ  3الواقعة على بعد  ، ونقل إدارة ھذه المستوطنة الى نفوذ (معالیة  الف دونم 12كم شرقا
وحدة سكنیة الستیعاب  6000ادومیم) وضمن المناطق الفاصلة بین المستوطنات الى معالیة ادومیم. وسیتم بناء 

  ".45"مستوطنة  30000
 

تعتبر اكبر المستوطنات وأول بلدیة استیطانیة تم إعالنھا من قبل السلطات اإلسرائیلیة  علماً بان مستوطنة معالیة ادومیم
ألف نسمة، فإذا تم ضم كتلة معالیة ادومیم المكونة من ثماني  32,000وعدد سكانھا  2كم35تبلغ مساحة مخططھا 

لمنطقة الصناعیة مشور ادومیم) ، الون، كفار ادومیم،علمون، نفي برات، واE1مستوطنات (كیدار ، معالیة ادومیم ،
 مستوطن. ألف 100) الستیعاب ما یزید عن 2كم 191لتصبح مساحة األرض المضمومة (
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 2020المخطط 
% م�ن المجم�وع الع�ام للس�كان عل�ى ال�رغم م�ن السیاس�ة الس�ابق 35بعد أن وصل عدد السكان الع�رب إل�ى  2020جاء المخطط 

% م�ن 55سیص�بحون  2040مراكز األبحاث اإلسرائیلیة والتي تنبأت بأن الع�رب ع�ام ذكرھا . كما أن الدراسات الصادرة عن 
المجموع العام للسكان ، أضاءت الضوء األحمر أمام المخططین اإلسرائیلیین فشكلت الحكومة اإلسرائیلیة طاقماً توجیھیاً مكون�اً 

رئ�یس البلدی�ة لوض�ع خارط�ة ھیكلی�ة لمدین�ة  مم�ثالً ع�ن بلدی�ة الق�دس برئاس�ة 31مخططاً ف�ي مج�االت متع�ددة وض�مت  40من 
الق��دس بھ��دف تط��ویر المدین��ة وتقوی��ة مركزھ��ا باعتبارھ��ا عاص��مة الدول��ة العبری��ة ومرك��زاً للش��عب الیھ��ودي. وتقوی��ة مركزھ��ا 

د أن االقتصادي واالجتماعي والعنایة بالمباني العام�ة ومب�اني المؤسس�ات القومی�ة الدولی�ة وتعزی�ز وزی�ادة ق�وة ج�ذب المدین�ة بع�
ظھرت في السنوات السابقة كمدینة طرد سكاني، وخلق احتیاطي من األراضي للبن�اء الس�كني وال�ذي یعن�ي أن محاول�ة إس�رائیل 
السیطرة على المدینة قد اتخذت منحى جدید وھو الصراع الدیموغرافي والذي نشاھده في س�طور الكت�اب الص�ادر ع�ن البلدی�ة ، 

أل�ف" وح�ده  20-15  سبة النمو السكاني العربي. في حین تفید المعطیات بوجود  "ما بینحیث تشیر الخطة ھو المحافظة على ن
) أل�ف وح�ده س�كنیة للیھ�ود ال�ذي الق�ى مقاوم�ة م�ن 20سكنیة غیر قانونیة كما أن إخف�اق مش�روع التوس�ع باتج�اه الغ�رب وبن�اء (

منطق�ة الق�دس الش�رقیة  . وھك�ذا ف�إن المخط�ط  وتحویل�ھ إل�ى "55"األحیاء الیھودیة وتم على أث�ره إغ�الق مل�ف مش�روع ص�فادي
بكل أبعاده السیاسیة والتخطیطی�ة یط�رح ھ�دفاً واح�داً وھ�و تقل�یص الوج�ود الفلس�طیني بالمدین�ة خاص�ة ف�ي ھ�ذه المرحل�ة  2020

المصیریة التي تمر بھا قضیة القدس.حیث یخصص فائض الوحدات السكنیة ومس�احات التط�ویر للجان�ب الیھ�ودي بھ�دف ج�ذب 
ان جدد ومنع الھجرة . أما بالنسبة إلى الفلسطینیین، فإنھا جاءت فقط الستیعاب الزیادة السكانیة ع�ن طری�ق م�نح  حق�وق بن�اء سك

طوابق جدیدة على المباني القائمة ، دون األخذ بعین االعتبار البنیة التحتیة الستیعاب السكان الجدد، كما انھ یأخذ بع�ین االعتب�ار 
أل�ف وح�دة س�كنیة  26دون�م لبن�اء  2500ابع القروي التي ال یسمح بالبناء فیھا وف�ي ح�ین  إن تخص�یص بعض المناطق ذات الط

للعرب ال یمكن تطبیقھ على األرض ألسباب عدیدة أھمھا ملكیة األرض وقضیة المشاع وعدم وجود بنیة تحتیة ، باإلض�افة إل�ى 
دون�م وھ�ي المس�احة  9.500می�ع المش�اكل الس�ابقة ال�ذكر . علم�اً ب�أن عدم توفر اإلمكانیات المادیة لھذا البناء إذا افترضنا ح�ل ج

وحدة سكنیة ستقام خاصة أن الحكومة اإلسرائیلیة وشركات البن�اء ل�دیھا نظامھ�ا الخ�اص ف�ي البن�اء  47.000المخصصة إلقامة 
س�یتم تنفی�ذه، وفق�اً للخط�ة المدرج�ة  وبیع الشقق الذي یعني بأن القدرة االستیعابیة المراد تحقیقھ�ا للجان�ب الیھ�ودي بھ�ذا المخط�ط

 فیما یبقى البناء العربي المخطط في مھب الریح.
 

 30/1مشروع 
وھ�و المخط�ط الھیكل�ي الل�وائي لمنطق�ة الق�دس ال�ذي یمت�د م�ن منطق�ة اللط�رون حت�ى ح�دود بلدی�ة الق�دس  30/1یعتبر المش�روع 

وتط�ویر ل�واء الق�دس م�ن الن�واحي االقتص�ادیة، االجتماعی�ة الموسعة، أھم المخططات الھیكلیة للمنطق�ة حی�ث یھ�دف إل�ى ت�امین 
والتربویة من خالل عملیة تطویر ممكنة التنفیذ بما یض�من الحف�اظ عل�ى طبیع�ة نس�یج البن�اء الق�ائم. باإلض�افة إل�ى إح�داث تغیی�ر 

لخ�رائط التفص�یلیة لھ�ا. جذري للوضع السكاني في المدینة ، فھو یھدف إلى تكثیف عملیة البناء ف�ي ض�واحي المدین�ة وتحض�یر ا
كذلك توسیع األحیاء القائمة من خالل المحافظة على النسیج البنائي الق�ائم وخوص�اً ف�ي المن�اطق الحساس�ة والمن�اطق الت�ي یج�ب 

 المحافظة على طبیعتھا مثل حوض البلدة القدیمة .
تطویر من الدرجة األولى وتشجیع العمالة وتشجیع الھجرة للقدس من الخارج ، وإعطاء االمتیازات للقدس، وإعالنھا كمنطقة  

والعمل، واعتبار القدس ھي المركز الدیني وقلب الثقافة والروحانیة ألقسام كبیرة من سكان العالم ، وان القدس ھي قلب الشعب 
 الیھودي وھي مجمع روحي لكل الیھود في العالم وفي الدولة . 
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 خـالصــھ
حتالل قد خلقت واقعا سیاسیًا ودیمغرافیًا جدیدًا في مدینة القدس  فالدیمغرافیة وھكذا، یمكننا القول أن سلطات اال

اإلسرائیلیة كانت على حساب الجغرافیة الفلسطینیة من خالل مصادرة األراضي وبناء المستعمرات، مناطق 
لیة بحق األرض خضراء، سیاسة ھدم البیوت، ورفض منح تراخیص البناء، وقد أدى مجمل ھذه االنتھاكات اإلسرائی

والشعب الفلسطیني إلى خلق خلل دیمغرافي وجاء بناء جدار الفصل العنصري ، الستخدامھ كوسیلة للضغط في أیة 
مفاوضات مع الطرف الفلسطیني إلنجاز اتفاقیات تخدم المصالح اإلسرائیلیة كما أن ورقة الضمانات األمریكیة التي 

لى األرض ستؤخذ بعین االعتبار ھي التي ترسم مالمح سیاسة أعطیت للرئیس السابق شارون بان الحقائق ع
الحكومة الحالیة  الممثلة باقصى الیمین في الحكومة والبلدیة ، في اقتالع السكان واحالل المستوطنین مكانھم ،وتغیّر 

بدیة ومركزاً المعالم التاریخیة العمرانیة والثقافیة واقتحام المشھد العبري ، باعتبار ان القدس ھي العاصمة اال
 حضاریاً وثقافیاً للشعب الیھودي.
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 التجمعات العربیة داخل حدود بلدیة القدس

 
 عدد السكان المساحات بالدونم  اسم القریة

 13651 1078+658 الثوري + السواحرة الغربیة

 20169 851+1745 الطور + الصوانھ

 21909 5294+3327 بیت حنینا+ المطار

 4771 427 باب الساھرة

 5981 1577 بیت صفافا

 12984 1262 راس العمود

 4129 506 وادي حلوه (وادي یاصول)

 10703 2394 العیسویة

 14050 2342+2949 جبل المكبر + السواحره

 10781 2441 كفر عقب

 978 8939 شرفات

 2672 711 الشیخ جراح

 31218 4277 شعفاط

 9994 537 سلوان

 11757 5333 صور باھر + ام طوبا

 7179 347 وادي الجوز

 24,000 1,000 البلدة القدیمة

 2002لعام  208,627 47,391 المجموع
 2010الف نسمھ حسب إحصائیات  280
 2015الف نسمة حسب احصائیات  320
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 المستعمرات اإلسرائیلیة داخل حدود بلدیة القدس ومساحتھا وعدد سكانھا

 

 اسم المستعمرة

 

 المساحة

 

 انعدد السك

 12591 1195 تلبیوت الشرقیة

 27569 2859 جیلو

 1125 310+2523 جبل أبو غنیم ، جبعات ھمتوس

 2948 588 جبعات ھمفتار

 6631 2018 التلة الفرنسیة

 3617 380 معلوت دفنا

 20250 1759 نفي یعقوب

 2348 122 الحي الیھودي

 38684 5467 بسكات زئیف

 3046 397 رامات اشكول

 12822 1126 شلوموراموت 

 38992 4979 راموت

 4994 378 سنھدریا

 2002عدد المستوطنین عام  175617 %35دونم  أي  24754 إجمالي المساحات

 2008عدد المستوطنین عام  193,000  

 2010عدد المستوطنین عام  200,000
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 الصراع الدیموغرافي في األدبیات اإلسرائیلیة"56" 
 

 المجموع یھودي مسیحي 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 

 
"خارج السو 23,687داخل السور 36,801منھم:  60488عدد سكان القدس  " 1961عام    ر

 
 

 توسیع حدود بلدیة القدس حسب السنوات
 

 المساحة بالدونم  السنة 

1952 33,5 
1963 36 
1964 38,1 
1967 108 
1985 108,5 
1993 126,6 

 
 2004*المصدر دائرة اإلحصاء المركزیة لعام 

 2كم191,4) فإن المساحة ستصبح E1*في حالة ضم معالیھ ادومیم  (
 مالحظة

بیة أما في التوسع تم على حساب الضفة الغربیة ودمج القدس الشرقیة مع الغر 1967ھو القدس الغربیة / بعد عام  1964التوسع حتى عام 
 فإن التوسع قد تم باتجاه القدس الغربیة. 1993عام 
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 نمو السكان حسب السنوات في القدس

 
 الیھود في القدس الغربیة الیھود في القدس الشرقیة عدد السكان العرب عدد السكان اإلجمالي السنة
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 

 
 وزارة الداخلیة االسرائیلیة/  2005دیسمبر  –المصدر دائرة اإلحصاء المركزیة القدس 

 
 البیوت المھدمة حسب السنوات

 عدد الرخص المعطاة حسب السنوات"58"

 عدد البیوت المھدمة 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 
2011 44 
2012 51 
2013 98 
2015 72 

   "57"     1257   المجموع

 عدد الرخص  السنة
1994 124 

1995 173 

1996 213 

1997 194 

1998 254 

2000 129 

2001 110 

2002 97 
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 أعداد اإلسرائیلیین بمدینة القدس الشرقیة خالل سنوات مختارة 

 عدد المستوطنین السنوات

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 

2015 210,000 

 

 سحب الھویات

 عدد الھویات المسحوبھ من المواطنین المقدسیین السنة

1967 105 
1968 395 
1969 178 
1970 327 
1971 126 
1972 93 
1973 77 
1974 45 
1975 54 
1976 42 
1977 35 
1978 36 

2003 59 

2004 49 

2009 125 

2013 135 

2014 188 

2015 158 
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1979 91 
1980 158 
1981 51 
1982 74 
1983 616 
1984 161 
1985 99 
1986 84 
1987 23 
1988 2 
1989 32 
1990 36 
1991 20 
1992 48 
1993 32 
1994 45 
1995 91 
1996 739 
1997 1067 
1998 788 
1999 414 
2000 307 
2001 150 
2002 120 
2003 273 
2004 32 
2005 220 
2006 1362 
2007 229 
2008 4672 
2009 721 
2010 191 
2013 106 

 "95"عائلھ 14371 المجموع
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 1943جدول مصادرة األراضي حسب السنوات باستخدام قانون إالستمالك للمصلحة العامة/

 المساحة بالدونم  المنطقة / الحي تاریخ المصادرة

التلة الفرنسیة جبل سكوبس (المشارف) رموت  8/1/68

 اشكول

3.345 

 485 معلوت دفنا(خلة نوح) 

 3.830  المجموع

 765 نیفي یعقوب 14/4/68

 116 البلدة القدیمة  الحي الیھودي فقط 

 881  المجموع

 470 نیفي یعقوب  30/8/70

 4.840 عفاطرموت ألون (أراضي لفتا،بیت اكسا) ش 

 2.240 تلبیوت شرق (صور باھر) 

 2.700 جیلو(بیت جاال شرفات) 

 1.200 عطروت (قلندیا) 

 130 وادي الربابة  

 100 شارع یافا 

 600 منطقة رمات راحیل 

 12.280  المجموع

 4.400 بسكات زئیف(حزما بیت حنینا) 20/3/80

 137 عطروت قلندیا 1/7/82

 280+  1.850 جبل ابوغنیم 16/5/91

 دونم 535 بیت حنینا + بیت صفافا 1/2/95

 "60"24.200  المجموع
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