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 مقدمة: 

ي موضأأوع القأأدس أحأأد العنااأأر الهامأأة فأأي اإلجمأأاع القأأوم تأأيتي هأألد الدراسأأة لتبأأين أ 

ات نقأأاب بأأين التيأأارلل ا  ضأأوعكيأأا  موالا عااأأمة لدولأأة ؤهأأوبقا هاتوحيأأد ولأأي يعأأد الصأأهيوني 

يات إداريأة اعتداال  يمكن أ  يوافأ  علأى إعطأاء اأالح هاتبين أ  أكثربعد أ    السياسية المختلفة

لسأأكا  امعينأأة للفلسأأطينيين فقأأد فأأي حأأدود بلديأأة القأأدس الكبأأر   أر فأأي المنأأاط  العربيأأة كثيفأأة 

 الواقعة خارج حدود بلدية القدس الصغر .

فأي كأل  الصأهيونيصالح الجانب ليل المفاوضات حول وضع القدس النهائي تيججاء  وقد

المدينأأة   يرسأأخ سأأيطرتهي علأأىفأأرو واقأأع سأأكاني وجغرافأأي وا اسأأتطاعو  الظأأروف والحأأاالت

جنسأية زيادة عدد الفلسطينيين اللين يحملأو  المن خالل حتى   بوسائل عديدة هيتضاعفت جهودو

 .الصهيونية

  يأرةاألخالنجأا  الألر حققتأأل األحأزاا الدينيأة فأي االنتخابأات بعد فأوز حأزا الليكأود وو

فأي  في مدينة القأدس أاأعب ممأا كأا  عليأأل الصهيونيأابح التنازل   2009أوائل فبراير شباط 

 الساب . 

مأأن الطبيعأأأي أ  يشأأكل مسأأتقبل القأأدس واحأأأدا  مأأن أهأأي المواضأأيع فأأأي    بأأاتوبالتأأالي

ساسأأيا  فأأي فالمدينأأة تشأأكل رمأأزا  هامأأا  وأ  لأأي يكأأن أهمهأأاالفلسأأطينية  إ   -الصأأهيونيةالمفاوضأأات 

دراسأة ال ادعأدجأاء إالعرا والمسألمين  حيأ  و الصهاينةالقومي والديني بين  -الصراع السياسي 

  أواجتهأد فأي   يكأود فأي تسألي زمأام الحكأيح حأزا اللبعأد نجأ  اليمأين الصأهيونيفي فتأرة حكأي 

ايتأأل علأى رأس القضأايا التأي طرحهأا فأي دعتقسيمها  ن احتمال مستقبل القدس والتخويف ميكو  

 االنتخابية. 

جاحأا  نحققأت األحأزاا الدينيأة  الكيا  الصهيوني  فقدوإلى جانب تبدل الحزا الحاكي في 

ويحأأول   مأأن تعقيأأد مسأأيلة القأأدسد زا ممأأا  وانضأأمت إلأأى االئأأتالف الحكأأومي  غيأأر مسأأبوق

 ولفترة  رحلة القادمةواجهة رئيسي في المإلى موضوع م  مصيرها من موضوع مفاوضات شاقة

 . زمنية طويلة

  هائهأابعأد إن الكيأا  الصأهيونيتوقيت إجراء الدراسة والتحول السياسأي فأي  وبالتالي فإ 

 : سباا التاليةلمستقبل المدينة لأل الصهيونيةخااة في فهي الرؤية   أهمية كبيرةدراستنا هلد  يمنح

 . ينةبالنسبة للمد والصهيوني العربي اإلسالميطرفين الخالف بين العدم تغير  :أوالا 

ا   . تماءات السياسيةاالن يا  تخطم  يهودر حول مصير المدينةالجماع اإل :ثانيا
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ا   .اوضاتطاولة المف موضوع القدس علىلي تحسي لتي اتفاقيات الليكود باال التزام :ثالثا

  للمأرور علأى محطأات  الموضأوع تأيتي أهميأة الكتابأة فأيا: وأهميته الدراسةأسباب

 نطالقا من:مسيرة المدينة امفصلية مرت في 

فأور  تهويأد المدينأة المقدسأةينطلقأو  فأي  الصهاينةالتعرف على األسباا التي جعلت  -1

 احتاللها.

ويديأة  لجأوء الحكومأات الصأهيونية المتعاقبأة لتطبيأ  السياسأة التهالتطرق إلأى كيفيأة  -2

 ي  وتعاو  مع مختلف الجهات واألطراف ذات العالقة.إلى أساليب ووسائل  وعالقات تنس

 ينة.لسعي الحثي  لتهويد المدلجراءات الصهيونية متابعة التحول اللر أحدثتأل اإل -3

اء إجأأراءات تهويأأد المدينأأة المقدسأأة  سأأودراسأأة المراحأأل المتتابعأأة التأأي مأأرت بهأأا  -4

 مات الدينية اليهودية.حكومية  أو تلك التي تقوم بها المنظالاإلجراءات الرسمية 

 تهويأأدوفأأي حأأين أ  المكتبأأة الفلسأأطينية والعربيأأة حفلأأت بعشأأرات الكتأأب التأأي تناولأأت 

يأة قيمأة علم خالل مراحل زمنية متفاوتة  اكتسبت منها عظيي الفائدة بما حوتأل مأن المدينة المقدسة

 .راسةالدضيفها تالتي س والسياسية رأيت بعض الجوانب التاريخيةإال أنني  راينة 

 ابأة عأن هناك إشكاليات حقيقية اجتهد الكثير من الباحثين في اإلجدراسة: شكاليات الإ

ضأأعأل تاألمأأر الأألر دراسأأتهي لهأألد القضأأية  تهويأأد المدينأأة المقدسأأة  بعضأأها خأأالل 

 لإلجابة عنها  ومن هلد اإلشكاليات: اضمن أهدافهدراسة ال

  أم دور فيهأاللحكومأات الصأهيونية لأي   أمأرا عفويأا تهويد المدينأة هل كا  انطالق  -1

 مخططا  لها؟

  طأأأر  سأأأكال إشأأأكالي: هأأأل كانأأأت المدينأأأةالتأأأي شأأأهدتها  التهويأأأدبأأأاختالف أشأأأكال  -2

 نين معا؟أم االثاإلجراءات الرسمية وغير الرسمية منسقة ومتزامنة  أم كانت متباينة ومتفرقة  

حصأادا  هأل كأا مدينأة المقدسأة  لل اإلجأراءات التهويديأة النتائج السياسية التي أعقبأت -3

 ؟ الكيا  الصهيونيطبيعيا ومتوقعا لجهود 

 لأى عيركأز لبشقيأل الوافي والتحليلي   العلميالمنهج  الدراسةتبع تس: منهج الدراسة

لجانأب عأن ا   مبتعأدا  اوأهأدافه الدراسةالتحليل بصورة معمقة بالقدر اللر يخدم فكرة 

 ها.جوانب السردر إال بالقدر الالزم لتوضيح بعض

ادرة الصأ الرسأميةباإلضافة إلى البيانأات  وبيانات  وسيستعين البح  بما ادر من وثائ 

فلسأطينية   والتقارير الصحفية التي تصأدر تباعأا عأن وسأائل اإلعأالم الةاإلسرائيلي الحكوماتعن 

خأأر آ  وعأأدد بريأةوالعربيأة واإلسأأرائيلية  فضأال عأأن االسأتعانة بمجموعأأة قيمأأة مأن المصأأادر الع

بيأر مأن كالمصادر األجنبية المترجمة  وأخر  عدت إليها بلغاتها األالية  مع الرجوع إلأى عأدد 

 التقارير والدراسات التي نشرت في دوريات وسياسية واجتماعية.

 الصأأهيونيةخااأأة فأأي العالقأأات ى أ  تسأأارع األحأأدا  فأأي المنطقأأة  وتجأأدر اإلشأأارة إلأأ

ت تطأأورابهأأا مأأن   تعلأأتقبل المدينأأة المقدسأأة  ومأأا يمسأأدراسأأة حأأول  الفلسأأطينية  يجعأأل مأأن أر

مات لحكولعلى المواقف العامة والخطوط العريضة  تناركز دراستسولللك    سياسية مهمة اعبة

المتعلقأة ة صأغيرة المتنأاثرهتمأام لألحأدا  الذلك االنولي دو  أ    واألحزاا السياسية الصهيونية

 . دسلمستقبل الق الصهيونيةتوضيح الرؤية ب  رئي بالموضوع إال بالقدر اللر يخدم الهدف ال
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 تجاه القدسالقانونية  السياسةالفصل األول: 

  :لقدسمدينة ال لوضع القانونياأوالا:  

لسأيادة مسأيلة امن  اهالرسمية أ  القانو  الدولي يدعي موقف الصهيونيةتدعي وجهة النظر 

دعأاءات سأت هنأاك اأما القدس الغربية فأإ  سأيادتها عليهأا مفأروه منهأا  ولي  على القدس الشرقية

ات يمكأن تدعي هلا الموقف بتبرير  حي  ي  للفلسطينيين مطالب معينة فيهاول  فلسطينية مناقضة

 يصها على النحو التالي: ختل

  "عأأأدائي"عأأأن طريأأأ  عمأأأل  1948م القأأأدس الشأأأرقية عأأأا ىلأأأسأأأيطر عإ  األرد   -1

 حقوق سيادية عليها. لألرد  لي ولللك    مستخدما  القوة العسكرية

ائيأة  دودا  نهحأ ي لأ جأزأينقسي المدينة إلأى و  1949خد الهدنة اللر اتف  عليأل عام  -2

ثر وال يأك  همأاواألرد  ال يمأ  بحقوق الكيا  الصهيونياتفاقية الهدنة تنص على أ  االتفاق بين و

 .لسيادة على المدينةفي اهما على ادعاءات

 كأأا  إجأأراء  مناقضأأا    1950الضأأفة الغربيأأة لأأألرد  عأأام والقأأدس الشأأرقية  إ  ضأأي -3

 .ة  ولللك فإ  الضي لي يكن شرعيا  للقوانين الدولي

مما   دولة الكيا عندما أعلن الحرا على   1967إ  األرد  خرق اتفاقية الهدنة عام  -4

 وهلا ما قامت بأل بالفعل.  ئهاي إلغاالح  ف هامنح

نتيجأأة إجأأراء دفأأاعي    1967للقأأدس الشأأرقية عأأام  الكيأأا  الصأأهيونياحأأتالل  جأأاء -5

 (1).على هلا الجزء من المدينة منحها ح  السيادةوولللك فهو قانوني 

 وواقعهأأا السياسأأي  بالعمأأل علأأى تغييأأر وضأأع القأأدس القأأانوني دولأأة الكيأأا قامأأت قأأد و

أ  بعأأض    فأأي ضأأوءللمدينأأة ديأأدةجقانونيأأة ووضأأع ترتيبأأات   واسأأطة سأأن القأأوانينوالسأأكاني ب

ها وتسأتخدم  نظرهأا ةفأي دعأي وجهأي نوالقأانالبعأد تسأتند بشأكل مطلأ  إلأى  ةالصأهيونياألحزاا 

هألا  حكومأة قأد تسأتغل كمأا أ  أر  من الحلأول المطروحأة اليهودرللتيثير على مواقف الجمهور 

 .ض المطالب الفلسطينية في المدينةفي رفوتستخدمأل ذريعة   الوضع

  الكنيسأت بتعأأديل قأانو  الحكأأي والقضأأاء قأأام  1967احأأتالل القأدس الشأأرقية عأام  وفأور

ضأي  الجأزء الشأرقي تأي وفأي أعقأاا ذلأك   في شرقي القدس ألأمرا  بتطبيق أادرت الحكومةحي  

                                                

  1  طروتبيأ  مكسسة الدراسأات الفلسأطينية  الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرا  أسامة حلبي ( 1

 .87  ص1997
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ت المحكمأة العليأا فأي مناسأبات وباإلضأافة إلأى سأن القأوانين أكأد  نفأوذ بلديأة المدينأة الغربيأةإلى 

عديدة على قانونية اإلجراءات في القأدس الشأرقية  علأى اعتبأار أ  شأقي المدينأة موحأدا  حسأب 

 (1)الكيا .وهي عاامة   القانو 

اهأا تفريأ  القأدس مأن محتو إلأىمجموعة من القوانين الهادفأة  سلطات االحتاللسنت وقد 

 :مها  من أهالجتماعي والحياتي للسكا  المقدسيينالمكثرة في الواقع اوالعربي الفلسطيني  

بيتأأأأل  إلأأأىحرمأأأت بموجبأأأل حريأأأة دخأأأول المقدسأأي و  1952عأأأام الكيأأا  قأأانو  دخأأأول  -1

ادمين مأن جأازت هألا الحأ  لليهأود القأأبينما   ليهاإوحجبت عنأل حرية التنقل بها ومنها و  وأرضأل

 قيود. أيةدو   األروكل بقاع 

اأمة الألر أععلأن بموجبأأل ضأي القأدس واعتبارهأا العا  1967والنظأام عأام  اإلدارةقانو   -2

 .الكيا لدولة  األبديةالموحدة 

وحقأأوق كأأل المقدسأأيين الأألين لأأي  أمأأالكالأألر اأأادرت بموجبأأأل   الغأأائبين أمأأالكقأأانو   -3

  (2).1967يتواجدوا في منازلهي عشية حرا 

ا: تشريعات  قانونية لتهويد القدس ثانيا

مأن  للقسأي الشأرقي حتاللهأا  فأور ايهوديأةالتشأريعات ن السأى كما لجيت سألطات االحأتالل إلأ

 راضأهاأغوتحقيأ    من خاللها تيكيد سيطرتها على الشكو  المختلفأة فأي المدينأة أرادت  والقدس

 ومن هلد القوانين:  في تهويدها

 إسأرائيلحكومأة مأنح قأرارا   1967حزيأرا   27أادر الكنيست في : قانون ضم القدس -1

 أطلأ  أمأرا  ومأة الحكسأكرتير  أاأدروفأي اليأوم التأالي   إليهأاضأي القأدس بتخويال  كأامال  

 "يلإسرائ"رو أمساحة  أ فيأل  أعلن "1967مر القانو  والنظام رقي واحد لسنة "أعليأل 

 اإلسرائيلية.الدولة  إدارةخاضعة لقانو  قضاء 

القدس الشأرقية  :ط اعلى من وإدارتهافقد سر  قانو  الدولة وقضاؤها   واستنادا  لهلا القانو 

وبأأللك   واأأور بأأاهر والشأأيخ جأأرا  ومطأأار قلنأأديا وشأأعفاط وجبأأل المكبأأر والمنأأاط  المجأأاورة

 69هألين المرسأومين  عبأر هادخلت ضمن حدود بلدية القدس  وقدرت مساحة ما تي ضمأل لحدود

يشأمل  أ خأالل عمليأة الضأي  إسأرائيل  وحراأت 2كأي 108ا إلأى هبللك تي توسيع حأدودو  2كي

 (3)قل عدد من السكا .أو األرو بر مساحة من كأ

لدية عن توسيع حدود ب لإلعال وزير الداخلية  فووحي   :تشريع تعديل قانون البلديات -2

هأدف ضأي مأواطنين عأرا مأن سأكا  القأدس بمأن السأكا  المضأمومين   أعضأاءتعيأين و  معينة

" لقأأدسسأيع منطقأة بلديأة اقأانو  تو"يأأل عل أطلأأ و  اإلسأرائيليمجلأ  بلديأة القأدس  إلأىالشأرقية 

لعسأكرر ممأثال  بالحأاكي ا اإلسأرائيليأادر الجأي   اليوم التالي   وفي1967حزيرا   28اريخ بت

مأن  عضأوا   12لمنطقة القدس أمرا  يقضي بحل مجل  أمانة القدس العربي المنتخأب المكلأف مأن 

غربأي مأن دية للجزء الوتولى مجل  البل  من عملهي األمانةأعضاء وعفاء أمينها وإ  سكا  القدس

 الجزء الشرقي من المدينة. إدارةمن اليهود   أعضائألالقدس  وجميع 

 وأهي ما جاء فيأل:  1980الصادر عام ": القدس عاصمة إسرائيل"قانون األساسي  -3

 القدس الكاملة والموحدة هي عاامة إسرائيل.  -أ

 عليا. القدس هي مكا  إقامة رئي  الدولة  الكنيست  الحكومة والمحكمة ال -ب

ومأن أر شأأيء يمكأن أ  يمأ  بحريأة واأأول   مصأانة مأأن كأل تأدني األمأاكن المقدسأة  -ت

 .هاأو بمشاعرهي تجاه  أبناء الديانات إلى األماكن المقدسة لديها

وعلأى رفاهيأة مواطنيهأا   تحرص الحكومة وتعمل جاهدة على تطوير القأدس وازدهارهأا -ث

                                                

لمركأأز فأأي  أأل التسأأوية السأألمية للصأأراع العربأأي اإلسأأرائيلي  ا مسأأتقبل قضأأية القأأدس  األزعأأر  محمأأد خالأأد( 2

 .17  ص1996العربي للدراسات اإلستراتيجية  القاهرة  

  سطينيةمكسسة الدراسات الفلت اإلسرائيلية في الضفة والقطاع   مستقبل المستعمراجيفرر( أرونسو   1

 .143  ص1996بيروت  

 .90حلبي  مرجع ساب   ص( 2
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بمصأادقة   تهاة خااأة لبلأديبمأا فأي ذلأك هبأة سأنوي  عن طري  تخصيص موارد خااأة

 اللجنة المالية للكنيست.

فأي الخأدمات  هأاتععطى للقدس أولويات خااة في أعمأال سألطات الدولأة مأن أجأل تطوير -ج

 أخر .  ومجاالتالعامة واالقتصاد 

  (1)تشكل الحكومة هيئة أو هيئات لتنفيل هلا البند. -ح

أو   أليلأزم تعديلأ حأول القأدس يقة أ  أر اتفأاق سياسأيأهمية هلا القانو  من حق تنبعقد و

  حيأ  1995 نوفمبراستبدالأل بقانو  على نف  المستو   كما حددت ذلك محكمة العدل العليا في 

ي أعضأاء يحتاج إلى موافقة ثلث ما  تحويلأل إلى "قانو  محصن"لشرع اليمين في معركة برلمانية 

 الكنيست لتعديل أر نص فيأل.

 23/8/1968بتأاريخ  االحأتاللاأدرت سألطات أ ريةة:واإلداقانون التنظيمات القانونيةة  -4

نشأأاطاتأل االقتصأأادية ولحأأاق الفلسأأطيني إو  لسأأيطرة القانونيأأة علأأى منطقأأة القأأدسلقانونأأا  جديأأدا  

بصأأفة  هأأاالحيأأاة في أوجأأألليتسأأنى لهأأا السأأيطرة علأأى جميأأع  اإلسأأرائيلية واالجتماعيأأة بأأالقوانين 

القأانو   ونأص  تهأاالعأرا لأدفعهي لمغادرها عيأة لسأكانولتقييد الحريأة السياسأية واالجتما  قانونية

وكأأل شأأركة   مهنأأة أولكأأل اأأاحب عمأأل  إسأأرائيلية علأأى الحصأأول علأأى رخصأأة مزاولأأة عمأأل 

 (2)ومدققي الحسابات والصيادلة والمهندسين.  واألطباءعربية وللمحامين 

 :ونص على البنود التالية: 1967قانون المحافظة على األماكن المقدسة لسنة  -5

 كل من انتهك حرمة مكا  مقدس أو م  بأل بيية طريقة يعاقب بالحب  سبع سنوات.  -أ

كل من أتى فعال  يم  بحرية واول أبناء األديأا  إلأى األمأاكن التأي يقدسأونها أو بمشأاعرهي  -ب

  (3)يعاقب بالحب  خم  سنوات. هاتجاه

الدينيأة   لى حرية الشأعائرع " اهريا  "سرائيليا  إمواد هلا القانو  تظهر حراا  ورغي أ  

لمسألمين بينمأا تمنأع ا  بحريأة الواأول فقأد تسأمح لليهأود هأانأل  لكن الواقأع يظهأر العكأ  نهائيأا  

 والمسيحيين.

ستولت بموجبأل على جميأع   وا1967 لسنة 59تحت أمر رقي : الدولة المسجلة أراضيقانون  -6

 أراضأيواعتبرتهأا   تهأاباسأي خزين أو  دولأة كيراضأي األردنيأةالمسجلة باسي الحكومة  األراضي

بينهأأا  " مشأأاعأراضأأي "ال المسأأماة مسأأجلةالغيأأر  األراضأأيجميأأع  واعتبأأرت  سأأرائيلتابعأأة إل

 (4)."المتروكة واألروالميرر  واألراضيراضي الموات ت "أوشمل  أراضي دولة

ا  لسأك الكلأي إلحصأاءا أجأرتأ   وقد ادر بعأد: 1967لسنة  58قانون أمالك الغائبين رقم  -7

وأجبأأرتهي خأأالل ثالثأأة أشأأهر علأأى الحصأأول علأأى بطاقأأات هويأأة   1967القأأدس العأأرا سأأنة 

مأوال أوسأارعت إلأى تطبيأ  قأانو    واعتبرت غير الموجودين منهي في حكي الغأائبين إسرائيلية 

 وأمالكهي. أموالهيالغائبين على جميع 

 7لضأفة الغربيأة قبأل الغائأب بينأأل ذلأك الشأخص الألر تأرك منطقأة ا"وقد عأرف القأانو  

حأأارس  إلأأى ألحولأأت جميأأع ممتلكاتأأ ألبعأأدد  وبموجبأأ أوفأأي نفأأ  ذلأأك اليأأوم  أو  1967حزيأأرا  

للك علأى بأ إسرائيلسيطرت والغائبين اللر يح  لأل التصرف بها بالبيع والشراء والتيجير   أمالك

 ."إسرائيل أراضيدارة "إدائرة  إلىوحولتها   في القدس األراضيمساحات واسعة من 

الغأائبين  أمأالكعليأأل قأانو   أطلقأت  ألقانو  مكمل لأ بإادارقامت سلطات االحتالل  كما

التأأي سأيطرت عليهأا بشأكل قأانوني وشأأرعي   هأيأمالكبهأدف تصأفية   1973لسأنة  "تعويضأات"

فأأي الأأبالد العربيأأة  أو  فأأي الضأفة الغربيأأة وأقأأاموا  هي غأأائبين عأن المدينأأةتعتبأأرامأأن  تاسأتدعو

 (5).يهامن سكا  القدس لي يتقدم للحصول عل أحدا  لكن   أمالكهيضات عن تعوي عطائهيإل

                                                

 .59  ص1996  مدينة القدس  جمعية الدراسات العربية  القدس  يلها( اندوقة  1

 .187  ص1995  3ناثا   فلسطينيو القدس ومخاطر الطرد الصامت  بيت لحي  ط  كريستال( 2

 .190( المرجع الساب   ص3

 .136  ص1995  دفاعا عن القدس  دار التضامن  فخرر( لبيب  1

 .200  ص1985ستقبلها  دار الجليل للنشر  عما     القدس ماضيها حاضرها ومفايز( جابر  2
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بتأأاريخ  د الكنيسأأتدرأاأأ الأألر :قةةانون اسةةترجاي اليهةةود لعقةةاراتهم فةةي البلةةد  القديمةةة -8

 يمكن اليهود من اسأتعادة المنأازل التأي كانأت مملوكأة أو مأكجرة لهأي مأن العأرا  و23/8/1968

حأ  لهأي اسأترجاع أمالكهأي أسأوة بأالمالك اليهأود  بأل إ  حأ  أما المالك العرا فال ي  في القدس

 (1)العربي ينحصر فقد في أخل التعويضات.

نية وجأاء ليمنأع السألطة الفلسأطي :قانون تطبيق االتفاق بشةنن قطةاي ةةز  ومنطقةة أريحةا -9

ات تقييأد نشأاط"قأانو  يسأمى و  يلباعتبارهأا جأزءا  مأن إسأرائ  من ممارسة أر نشاط فأي القأدس

حأدود  وال تعقأد أر اجتمأاع ضأمن  السلطة وال تشغل أيأة ممثليأة  وبموجبأل ال تفتح "1994لسنة 

مفهأوم  في هلا السياق يعنيوخولأل  تأو من   إال إذا حصلت على إذ  خطي من الحكومة  المدينة

 أو يستعمل اسمها.   أو تحت إشرافها ها السلطة كل شخص يعمل من قبل

حية أ  يمنأأع بأيمر منأأأل افتتأا  وتفعيأل أيأأة ممثليأة للسأألطة وزيأأر الشأرطة الصأالويمأنح القأانو  

  ويمنع عقد أر اجتماع إذا لي يتي السما  بها كما جاء فأي البنأد أعأالد  وييمر بإغالقها  الفلسطينية

ووقأأع عليأأأل رئأأي  الأأوزراء ورئأأي  الكنيسأأت ورئأأي    1/5/1995بأأدأ سأأريا  القأأانو  بتأأاريخ و

  (2)الدولة.

منأأل بدايأأة احتاللهأأا  اإلسأأرائيليةعملأأت السأألطات : 1969ارس لسةةنة قةةانون مراقبةةة المةةد -10

طمأ  الهويأة  إلأىفي سأعى منهأا   هو المتبع في القدس اإلسرائيليللقدس إلى جعل منهاج التعليي 

 107العسأكرر رقأي  األمأراأدرت أ 29/8/1967ففأي تأاريخ   هاالعربية والثقافية الوطنية لسكان

سأأيا  فأأي موضأأوعات اللغأأة العربيأأة واالجتماعيأأات والتربيأأة كتابأأا  مدر 55حظأأرت فيأأأل تأأدري  

 وإخضأاعها  كبيأرة منهأا أجأزاءبعأد شأطب  هالسأما  باسأتخداملعأادت ها لكن  والفلسفة اإلسالمية

بهأدف  1969لسأنة   الحكوميأة والخااأة  علأى المأدارس اإلشأرافللرقابة  كما أادرت قأانو  

منأأع الأألر  31/8/1981بتأأاريخ  812رقأأي  األمأأر  واأأدر اإلسأأرائيليةلبأأرامج التعلأأيي  إخضأأاعها

 (3)في مدارس القدس. هامنعت بموجبأل تداولو  كتابا  مدرسيا  في الضفة الغربية 64استخدام 

  كبشأكل يتنأاقض مأع غايأات وأهأداف قأوانين االسأتمالد االحتالل سخرو: قانون االستمالك -11

ثأي   هأاوطأرد المأواطنين العأرا من  بيأةالمسأاكن العر إخأالءهأي  دفالمنفعة العامة من وجهة نظر

 مهاجرين يهود فيها.  وإسكا   أو إقامة أبنية جديدة مكانها  ترميمها

وبمقتضأأاد تأأي   14/4/1968ر بتأأاريخ ونشأأمال 1443أمأأر االسأأتمالك رقأأي  أاأأدرقأأد و

ا وطأرد سأكانه  فأي البلأدة القديمأة مأن القأدس اإلسأالميةالعربيأة  األحيأاءمن  ا  دونم 116استمالك 

دونمأا   1180  تأي اسأتمالك 30/8/1980المأكر  فأي  1656وبموجب أمر االستمالك رقي   منها

تحأأيد بيسأأوار مدينأأة القأأدس  ا  دونمأأ 100مأأن أراضأأي القأأدس تحأأت سأأتار المنفعأأة العامأأة  منهأأا 

 (4)القديمة.

 بموجبأأأل يعتبأأر سأأاكن مدينأأة القأأدس مواطنأأا  و: 1952قةةانون الةةدإول إلةةى إسةةرائيل لسةةنة  -12

  لأدرلمجل  البويح  لأل التصويت ل  إال إذا تقدم بطلب لللك اإلسرائيليةوال يحمل الجنسية   دائما  

 في القدس في إحد  ثال  حاالت: اإلقامةويفقد ح    ولي  للبرلما 

 . اإلسرائيليةإذا حصل على جنسية أخر  غير الجنسية  -أ

 في دولة أخر .  اإلقامةإذا حصل على ح   -ب

  (5)سبع سنوات متواالة. "إسرائيل"إذا بقي خارج  -ت

فأإ  لأوزير الداخليأة الحأ  أ  يسأحب مأن المأواطن المقدسأي حقأوق  أل بموجب: قانون العود  -13

                                                

 .150( لبيب  مرجع ساب   ص3

  1طسأأمير  القأأدس فأأي المخططأأات الصأأهيونية االحأأتالل والتهويأأد  مكسسأأة الدراسأأات الفلسأأطينية  ( جأأري   1

 .16  ص1981

 الجعبأأرر    ترجمأة جأواد1949-1937  السياسأة الصأأهيونية تجأاد مسأيلة القأدس بأأين عأامي مأوطي( غأوال   2

 .117  ص1996وزارة اإلعالم  غزة  

 .210جابر  مرجع ساب   ص (3

 .86  ص1987  القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي  دار الفرقا   عما   غازر( ربابعة  1
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 ألبصأورة دائمأة إلأى تطبيقأ السألطاتباعتبأار أ  القأدس جأزء مأن إسأرائيل  وتلجأي  ها المواطنة في

 .اليهودبينما ال يسرر هلا القانو  على   على أهالي القدس الفلسطينيين

ويهأأدف إلأأى إنشأأاء وتشأأجيع المبأأادرات التأأي تسأأعى : 1988قةةانون السةةلطة لتطةةوير القةةدس  -14

  تقأأأدم النصأأأح أو  والتنسأأأي  بأأأين الأأأوزارات والمكسسأأأات المختلفأأأة  لتطأأأوير القأأأدس اقتصأأأاديا  

 (1)والمشورة فيما يتعل  بالمشاريع االقتصادية في القدس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في القدس االستيطانيةسة ثاني: السياالفصل ال

 :أوالا: ترسيخ الوجود االستيطاني

ليأات تهويد ما تبقى مأن مدينأة القأدس  ولأي تكأن عم االحتاللحاول ي  ق مع الزمنافي سب

القديمأة  مزيد من األحياء العربيةالإخطارات هدم والحفر والتجريف بالقرا من المسجد األقصى  

 ومحااأرة آمأال الفلسأطينيين فأي  مدينأةالويأد وطرد سكانها سأو  إجأراءات تعأزز مخططأات ته

 عاامة لدولتهي في الضفة والقطاع.   هاجعل الشطر الشرقي من

زيادة مجمأوع اليهأود فيهأا مكانأة  بغروقد تبوأ موضوع استيطا  وتهويد مدينة القدس و

 نهايأة شأهر أغسأط الصدارة في مداوالت المكتمر الصهيوني األول في مدينة بأازل السويسأرية 

 لأديهاكأل مأا ب  ومنل ذلك التاريخ سأعت الحركأة الصأهيونية والمنظمأات المنبثقأة عنهأا 1897عام 

في سياق سياسة سكانية اهيونية مدروسة تخدم األهداف األساسية  ينة دمإليجاد واقع جديد في ال

  (2)للحركة الصهيونية  وبخااة إقامة الدولة اليهودية المنشودة.

المأكتمرات والنأدوات وايات في مكتمرات هرتسأليا السأنوية تي تسجيل عشرات التو كما

خاللهأأأا علأأأى ضأأأرورة وضأأأع  اإلسأأأتراتيجية فأأأي مراكأأأز البحأأأ  اإلسأأأرائيلية  تأأأي    التيكيأأأد مأأأن

وتهيئأة الظأروف   دفع العأرا المقدسأيين خأارج أرضأهيلأطات وسياسات إسأرائيلية محكمأة مخط

                                                

 .854  ص1990  بيروت  6  األطماع الصهيونية في القدس  الموسوعة الفلسطينية  جعبد العزيز( عوو  2

عمأا      مركأز دراسأات الشأرق األوسأد 21وآخرو   قضية القدس ومستقبلها في القر  براهيي  إأبو جابر  ( 1

 .185  ص2002
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ل اإلخالل في الميزا  الديموغرافي لصأالح من أج  إلسكا  عدد كبير من المستوطنين اليهود فيها

 اليهود  واإلطباق عليها في نهاية األمر. 

  سأأأعت 30/7/1980رقية فأأأي وبعأأأد أ  أعلنأأأت السأأألطات اإلسأأأرائيلية ضأأأي القأأأدس الشأأأ

قأدرت مسأاحة حيأ  وضأمها إلأى القأدس    الستيالء علأى مسأاحات شاسأعة مأن أراضأي الضأفةل

إلأى تها ت  ثي توسعت إلى القدس الكبر   حتى والت مساحآالف من الدونما 108المدينة قرابة 

ألف دوني  وهناك مخططات استيطانية لرفع نسبة أراضي القدس الشرقية لتستيثر بنحو ربع  123

 (1)كيلومتر مربع. 5800مساحة الضفة الغربية البالغة 

ي راضأضي أكبر عدد ممكأن مأن أ إجراءاتها هلد السلطات اإلسرائيلية من  تستهدفكما ا

دء قبأل البأ الغربيأةالقر  بحيأ  تشأكل مسأاحتها فأي نهايأة المطأاف أكثأر مأن ربأع مسأاحة الضأفة 

لواقأع التي أجلت مرارا  لصالح محاوالت فرو األمأر ا  بشكل حقيقي في مفاوضات الحل النهائي

 اإلسرائيلي.

 فأأي قأأد سأاعد ذلأكفمركأز جأألا للمهأاجرين اليهأود  اعتبأرت مدينأة القأأدس وفأي  أل أ  

سأأتيطانية القتطاعأأات السأأنوية الكبيأأرة مأأن الموازنأأة اإلسأأرائيلية لتنفيأأل مزيأأد مأأن المخططأأات االا

 مأن مجمأوع اليهأود فأي %11  حيأ  يقطأن فأي شأقي المدينأة الشأرقي والغربأي المحتأل هالتهويد

 .2009العربية المحتلة بداية عام إسرائيل واألراضي 

لأأى سأأعت إ  1993نأأل اتفاقأأات أوسأألو عأأام الالفأأت أ  الحكومأأات اإلسأأرائيلية المتعاقبأأة م

   وبفعألتلتوجهأاهألد اتهويد الجزء الشرقي من مدينة القدس لمحاارة آمال الفلسطينيين  وتبعأا  ل

مجموع  وجلا مزيد من اليهود إلى الجزء الشرقي من المدينة المقدسة وال  النشاط االستيطاني

 310 مقابأل  2009سأتوطنا  يهوديأا  عأام م 246.843اليهود في الجزء المألكور إلأى  نالمستوطني

 آالف عربي مقدسي.

عأدد بدينأة مستوطنة تلأف الم 26يتركز المستوطنو  اليهود في محافظة القدس في وحاليا  

 . هامن األطواق االستيطانية  ناهيك عن األحياء اليهودية التي أقيمت داخل

سأأات السأأكانية اإلسأأرائيلية فأأي وتبعأأا  لالتجأأاد العأأام لمعأأدل النمأأو السأأكاني العربأأي والسيا

مأأنهي   2010ألأأف نسأأمة عأأام  817إلأأى  هامدينأأة القأأدس  فمأأن المحتمأأل أ  يصأأكل مجمأأوع سأأكان

 2من المستوطنين اليهود. 76%

الكيأا  وفي االتجاد نفسأل سعى ويسعى أاأحاا القأرار والمخططأو  اإلسأتراتيجيو  فأي 

سأب  القدس  وأوضح رئي  الأوزراء األ إلى خل  هيمنة ديموغرافية يهودية مطلقة في الصهيوني

سرائيل  في أكثر من مناسبة "بينأل يجب أ  يكو  في القدس  العاامة األبدية إل "يل شارو ئأري"

 مليو  يهودر".  هاأغلبية يهودية  ونحن نسير ومن رؤية بعيدة بحي  يكو  في

  سأأرائيليةرؤيأة لألوسأاط اإل "إيهأود أولمأأرت"ومأن جهتأأل قأدم رئأأي  الأوزراء المسأتقيل 

فيمأا تتراجأع نسأبة   %88تقوم على أساس العمل لتصبح نسبة السكا  اليهود فأي المدينأة تتجأاوز 

 (3)خالل السنوات القليلة القادمة. %12العرا إلى 

هأا بين االدعأاءوبأين   هناك عالقأة واضأحة بأين حجأي السأكا  اليهأود فأي القأدسعلما بي  

 .ةعاامة الدول هاعاء بينين يجعل من الصعب اإلدإلى حد مع تهيفهبوط نسب الكيا  عاامة 

ام بعأد احأتالل عأ الصأهيونيةقامت السألطات   وفي سبيل ضما  أكثرية يهودية في القدس

أخرجأأت الخارطأأأة الجديأأدة مأأن حأأدود البلديأأة عأأددا  مأأأن و  برسأأي حأأدود جديأأدة للمدينأأة 1967

عأة اط  الواقباقي السكا   في المن التجمعات السكانية الفلسطينية  واستخدمت أساليب مختلفة لدفع

إدخأال وفأي نفأ  الوقأت ضأي  و  هاومنحتهي نفأ  حقأوق سأكان   لالنتقال إلى هلد التجمعاتهاداخل

 .السكا  لبناء مستوطنات جديدةمناط  أخر  غير ميهولة ب
                                                

 .132  ص1996يواكيي  القدس القضية  ترجمة مهاة فر  الخورر  مجل  كنائ  الشرق األوسد  ( مبارك  2

ت  بأي  دار بيسأا   بيأرومستقبل القدس من منظور عربأي  مركأز الدراسأات العربأي األوروعمرو  موسى  ( 1

 .259  ص1999

 .24/6/2009  الجزيرة نت  القدس ومركزية االستيطا  اإلسرائيلي( السهلي  نبيل  2
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رفأع نسأبة السأكا  لة فقأد تأي توسأيع حأدود المدينأة مأن جهتهأا الغربيأ  1992أما في العام 

انية دو  التجمعأأأات السأأأك  أدت إلأأأى رفأأأع نسأأأبة السأأأكا  اليهأأأود فأأأي القأأأدس الصأأأغر و  اليهأأأود

التأي تضأي   % مأن سأكا  القأدس الكبأر 50بينما يشكلو    %72إلى  الفلسطينية الكثيفة بالسكا 

 (1)."نباال وبيت حنينا القديمة أبو دي  والعيزرية وضاحية البريد والرام وبير"مناط  

ا: نيثا  في القدس:لفلسطينيين ا قانتهاكات حقوا

  اأا  وضأعا  خا الصهيونيةالقدس اللين لي يحصلوا على الجنسية  فلسطينيياالحتالل منح 

 أهمها:   الحقوق المدينة وبعض  المقيمين الدائمين حاملي الهويةضمن لهي مكانة مما 

 حقوق الترشيح والتصويت للبلدية. -أ

 .والتيمين الصحيت التيمين الوطني مخصصاكحقوق اجتماعية  -ب

 الصهيونية.ح  العمل في المكسسات  -ج

 .فلسطين المحتلةح  التنقل في  -د

تطبيأأ  القضأأاء ك الصأأهيونيةهأألا الوضأأع للقأأوانين واألنظمأأة  أخضأأعهيمأأن جهأأة أخأأر   

ونظام الضرائب . . الخ  إال أنأل من الناحية الفعلية لي تطب  عليهي جميأع القأوانين بحألافيرها  وتأي 

  (2)من توفير الشرط األساسي للحصول على بعض الحقوق وهو الجنسية.ؤهي إعفا

لأة بالعمل في المكسسأات الرسأمية كمأو في دو لهيكو  أبرز مثل على ذلك السما  يوقد 

 جهاز التعليي  مكاتب العمل  وزارة الداخلية  والشرطة وغيرها.كفي عدد من المجاالت 

مات دالخأ مجأاالتيلية لفلسطينيي القأدس فأي إلسرائويمكن الحدي  عن أبرز االنتهاكات ا

لقأدس  فلسأطينيي ا القأوانين واألنظمأة العامأة والبلديأة علأى سلطات االحأتاللفرضت   واالقتصاد

  عأدم عملأت علأى تأوفير المتطلبأات األساسأية لجميأع الفئأات  مأع أو  لكنها تسامحت في تطبيقها

ة تتضأمن من الخدمات  واتبعت سياسة محدد تطبي  القوانين واألنظمة أعفاها من تقديي جزء كبير

 :أساليب عديدة لضما  الهدوء في المدينة  وتبرز هلد السياسة في

للطوائأأف غيأأر اليهوديأأة بأأإدارة شأأكو   الصأأهيونية: سأأمحت السأألطات الحقةةوق الدينيةةة -أ

طبقأت ترتيبأات خااأأة و  لتنأازل عأن السأيادة الرسأمية عليهأااألمأاكن المقدسأة التابعأة لهأا  دو  ا

وضأعت ومتف  عليهأا بالنسأبة لإلشأراف والحراسأة وأعمأال التأرميي والصأيانة فأي هألد األمأاكن  

 (3).على مضمو  خطب الجمعة في المساجدترتيبات للرقابة 

ين ت السلطات في موضوع تعيين القضأاة فأي المحأاكي الشأرعية  ولأي تطبأ  القأوانوتنازل

لأزواج اهأا فأي الوقأت نفسأأل لأي تعتأرف بعقأود الخااة باألحوال الشخصأية  لكن الصهيونيةالمدنية 

 يافا عليها.مدينة إال بعد مصادقة المحكمة الشرعية في   في هلد المحاكي

تجنبأأت السأألطات االحتكأأأاك والتأأوتر مأأأع الدينيأأأة  وفأأي مجأأال العالقأأأات بأأين الطوائأأف 

يي هود أنأأل أقأاليواللر يعتقد   منع المتدينين اليهود من الصالة من باحة المسجد األقصىلالمسلمين 

 أو بناء الهيكل في نف  المكا .  على "جبل الهيكل"

ط االقتصأأادر فأأي الخااأأة بالنشأأا الصأأهيونية: لأأي تطبأأ  القأأوانين ياالقتصةةادالجانةة   -ب

  السأما  ألاأحاا المصأالح باالسأتمرار بالعمأل حسأب التأرخيص األردنأي  كعدد من المجاالت

السأأما  باسأأتخدام العملأأة األردنيأأة فأأي   والصأأهيونية والتنأأازل عأأن تطبيأأ  الموااأأفات والمعأأايير

ى السأما  للصأرافين بممارسأة بالرغي مأن وضأو  القأانو  الألر يمنأع ذلأك  باإلضأافة إلأ  السوق

ي البدايأأة حسأأب المعأأايير وفأأ  بشأأكل تأأدريجي الصأأهيونيةفأأرو الضأأرائب   إلأأى جانأأب عملهأأي

قة بتشغيل اأغار السأن والحأد األدنأى مأن خااة تلك المتعل  دم تطبي  قوانين العملع  واألردنية

 (4)األجور.

                                                

 .936  ص6م   وضع القدس في المحافل العربية واإلسالمية والدولية  الموسوعة الفلسطينية سالي( الكسواني  1

  1997 رات للدراسأات والبحأو  اإلسأتراتيجية  أبأو  بأي   القدس معضلة السالم  مركأز اإلمأاسمير( الزين  2

 .80ص

 .82( المرجع الساب   ص3

 .253  ص2000  القدس من منظور إسرائيلي  دراسة تحليلية  الجامعة األردنية  عما   عبد هللا( كنعا   1
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 مأنح حريأة  ونقأل للعمأل فأي نطأاق القأدس الشأرقيةمنح االمتيازات لشركات الفضال عن 

 التنظيي المهني والمشاركة مع سكا  الضفة الغربية وقطاع غزة في النقابات المهنية. 

الأأدخل مأأنخفض نسأأبيا    يأأزداد الوضأأع االقتصأأادر للمقدسأأيين سأأوءا   حيأأ  أ  مسأأتو كمأأا 

  مقابأأل ارتفأأاع ملحأأو  فأأي نسأأبة الفقأأر واالكتظأأا  السأأكاني  ومعظأأي األعمأأال منخفضأأة األجأأر

 د.% من اليهو10مقابل   قل من الحد األدنى من األجورأالعرا يتلقو  ها % من سكان43.5و

يفأا وتأل حمأد  عاليأة مقارنأة بمنأاط  أخأر  مثأل القأدس عمومأا   في مدينة  نسبة الفقر كما أ

في مستويات دخأل أقأل مأن خأد الفقأر   المقدسية% من العائالت 16كانت  1997أبيب  ففي عام 

% 17.5% و20% أسأر  مقابأل 61.8% أفأراد و63مأن العأرا  ألتحتأ  وبلغت نسبة مأن يعيشأو

 (1).على التوالي من اليهود

مأا انو   إى العمأل يعأوكلا الحال بالنسبة للبطالة  حي  أ  نسبة عالية من السكا  القادرين عل

 المناسب. المجالمن عدم توفر العمل أو توفرد بصعوبة  أو العمل بغير 

  ويمكن االستنتاج أ  معظي العاملين في القدس من العرا يعملأو  بصأفة عمأال غيأر مهنيأين

% 9.8  1999عأام  هأامعأدالت البطالأة في وبلغأت% من العاملين غير المهنيين من العأرا  95و

 (2)سنة. 50–15العمرية بين  بين الفئات

 ومأأن ناحيأأة الضأأرائب التأأي تفرضأأها بلديأأة االحأأتالل فأأي القأأدس  فهأأي أاأأال  إجأأراءات غيأأر

تي قانونيأأة حسأأب القأأانو  الأأدولي الأألر ال يجيأأز فأأرو الضأأرائب الجديأأدة علأأى المنأأاط  التأأي يأأ

نو  لفأأة للقأأاالمخا  "ي القأأدس"ضأألكأأن العتبأأارات أيديولوجيأأة اأأهيونية فأأإ  عمليأأة واحتاللهأأا  

 كونهأأا ال    أعطأأت لبلديأأة القأأدس وحكومأأة االحأأتالل الحأأ  فأأي فأأرو الضأأرائب الجديأأدةالأأدولي

 تعتبر نفسها جسي محتل بالقدس. 

ومأأن أكثأأأر اأأأور الضأأأرائب وضأأأوحا  ضأأريبة "االرنونأأأا" التأأأي تضأأأاعفت خأأأالل األعأأأوام 

 65.05واألت و  1994عام  ماليين دوالر 9  مليو  شيكل 35.32  حي  كانت 1998–1994

% منهأأا فأأي 26  والفلسأأطينيو  يأأدفعو  مأأا يعأأادل 1998عأأام مليأأو  دوالر   17مليأأو  شأأيكل  

 (3).% من الخدمات5المقابل ال يتلقو  سو  في القدس  و

لخأدمات اأ  إسرائيل تلزم المقدسيين بدفع الضرائب الباهظة  التي ال تتناسب مع مستو  كما 

فأأي بيأأة حيأأاء والمنأأاط  اإلسأأرائيلية علأأى حسأأاا المنأأاط  العرالتأأي يتلقونهأأا  وتقأأوم بتطأأوير األ

 المدينة.

حيأ    فأي القأدس الصأهيونياستكماال  للمشروع هنا البد من اإلشارة إلى سياسة خطيرة تيتي 

ربأد ى لإ سلطات االحتاللتسعى حي    في المدينة من الفلسطينيين " من تبقىسرلة"أعمل على ال

لمدينأة مأن وتحويأل ضأي ا  بالكيا والتجارية والصناعية والخدماتية  القطاعات الصحية والتعليمية

 .لسكا اضي  إلى  ضي األرو

مأن  "سرلةلأك"أجنأب مأع بأاقي المكسسأات  إلأىوتقوم البلدية بما يلأزم مأن إجأراءات جنبأا  

تطأأأور الخأأأدمات المقدمأأأة لألقليأأأة التأأأي تريأأأد  عبأأر  تبقأأى مأأأن الفلسأأأطينيين فأأأي القأأأدس الشأأأرقية

لأأللك تعمأأل علأأى رفأأع مسأأتو  اسأأتيعاا المأأدارس الحكوميأأة لتقضأأي علأأى المأأدارس  " سأأرلتها"أ

فأأي  اليهوديأأةطالأأب عربأي فأأي المأدارس  ألأأف 27حكوميأأة وخااأة  حيأأ  يأدرس ا     العربيأة

 (4).في المدارس العربية الخااة والحكومية ألفا   18بينما يدرس   القدس

                                                

  1994ل  رائيوآخرو   القدس إلى أين: اقتراحات بشا  مستقبل المدينة  معهد أبحا  إسموشيأل  هيرب  ( 2

 .67ص

 .87( المرجع الساب   ص3

حزيأرا  -  نيسأا 108  القأدس بأين الخيأارات العربيأة والتحأديات اإلسأرائيلية  مجلأة اأامد  عأسامة( عرابي  1

 .23  ص1997

ول أيلأأ-  تمأأوز125  االسأأتيطا  اإلسأأرائيلي فأأي القأأدس مأأن منظأأور إسأأرائيلي  مجلأأة اأأامد  عنظأأام( بركأأات  2

 .262  ص2001
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ة فأي أحيأاء يبتقأديي خأدمات اأح ضافة لمحاارة مشروع الصحة الفلسطيني في القأدسإ

كل حي من خالل انادي  المرضأى التأي يصأرف عليهأا طبقأا   إلىكادت تصل و  القدس الشرقية

ولتحقيأأ  ذلأأك قامأأت البلديأأة بتشأأكيل لجنأأة مأأن كبأأار مو فيهأأا    لنظأأام التأأيمين الأأوطني والصأأحي

بينهمأا وبأين القأدس وتحقي  الأدمج الكامأل   لتطوير تصور يساهي في رفع مستو  القدس الشرقية

 (1)الغربية.

 

ا: االضطهاد لثاث   :يلتعليماا

سأألطت وسأأائل اإلعأأالم المختلفأأة فأأي ا ونأأة األخيأأرة الضأأوء علأأى مخأأاطر تهويأأد قطأأاع 

ا ة المقدسأةالتعلأيي فأي مدينأة القأدسا وبالتأالي تأداعيات ذلأك علأى المسأتقبل الأديمغرافي فأي المدينأ

القبأول  ا فبعأد اشأتراطهاهأاورموز هأاتهويأد معالم لحاليأة" انتنيأاهو"بنيأامين حي  تحأاول حكومأة 

ا تسأعى عمليأة التفأاوو مأن جديأدفأي بيهودية الدولة مأن قبأل السألطة الفلسأطينية بغيأة االنطأالق 

 .تطال البشر والحجر مدينةالالحكومة اإلسرائيلية لفرو وقائع استيطانية وتهويدية في 

خيأرة حأأول إجأراءات إسأرائيلية مدروسأأة حقأائ  فأأي ا ونأة األبأرزت   وفأي هألا السأأياق

تسأعى المكسسأات اإلسأرائيلية ة  حيأ  مدينأالومحكمة لالنقضاو على قطاع التعلأيي العربأي فأي 

مدينأةا حيأ  الفأي  أل% منأ66ا بعد أ  تي  التحكي بنحو يألالمختلفة من أجل تحقي  سيطرة مطلقة عل

تأأي اسأأتبدال كلمأأة وا 1968منأأل عأأام  المنأأاهج التعليميأأة علأأى المأأدارس االبتدائيأأة العربيأأة تفرضأأ

والقأأدس بكلمأأة أورشأألييا وتقأأوم وزارة المعأأارف اإلسأأرائيلية بتزويأأر   فلسأأطين بكلمأأة إسأأرائيل

تشأأير بعأأض والتأأاريخ والجغرافيأأا مأأن خأأالل وضأأع منأأاهج تعليميأأة للطأأالا العأأرا فأأي القأأدسا 

بية روحية وتأاريخ اإلسأالم مجرد تر"الحلقات الدراسية التي فرضتها إسرائيل إلى أ  اإلسالم هو 

  (2)لحقائ  التاريخ. ا وهلا بحد ذاتأل يعتبر تزييفا  "هو تاريخ فتن وكوار 

لتأي اهأي ذاتهأا   ويشار إلى أ  البرامج التي تدرس لألقليأة العربيأة داخأل الخأد األخضأر

ع تفرو علأيهي مفأاهيي ومصأطلحات تأتالءم مأ حي باتت تدرس في المدارس العربية في القدسا 

بيأأة ا إضأأافة إلأأى احتمأأال تغييأأر وتهويأأد المئأأات مأأن األسأأماء العر"يهوديأأة الدولأأة"  فكأأرة طأأر

 مدينة التي تشهد نشاطا  استيطانيا  محموما  في ا ونة األخيرة.الالمتداولة في 

  قأدستحاول التضيي  على الطلبة العرا في مدينأة ال "نتنياهو"أ  حكومة  ا  واضح وبات

ين بعأا  للقأوانمدينأة تاليعرضهي للترانسفير من ما ستئثار بخيارات التعليي  لال هاإلجبارهي على ترك

 اإلسرائيلية الجائرة المشار إليها سابقا  .

ات تقتضي الضرورة إ هار حجي معاناة الطلبة العأرا المقدسأيين مأن جأراء السياسأوهنا 

 من خالل الشواهد التالية: ايرائيلية المبرمجة ضد قطاع التعلياإلس

 .والدوام في غالبية المدارس على فترتين  شديد في الصفوف المدرسيةالتظا  كاال -أ

ات ا ناهيأك عأن ضأعف التجهيأزةفي المختبرات في المدارس العربي كبيرالحاد والنقص ال -ب

 .الرياضية

 (3).عربيا   النقص الواضح للمعلمين والخدماتا فال يوجد سو  حمام لكل ستين طالبا   -ت

يحأأول دو   ممأأاا اأو مأأدارس للطلبأأة العأأر  غأأرف إضأأافيةمنأأع تطأأوير وتحأأدي  وبنأأاء  -ث

للك فأأإ  % سأأنويا ا وتبعأا  لأأ3اسأتيعاا الطلبأأة الجأدد عبأأر النمأو الطبيعأأي للسأأكا  الألر يزيأأد عأن 

 غرفة اف الستيعاا عشرة آالف طالب سنويا . 1800كقطاع التعليي في القدس بحاجة ل

  ها.تحديثبم القيام بسبب قدمها وعد  المدارس غير مكهلة للتدري  الجيد -ج

                                                

  1994  اأيف 19القدس الكبر  تبتلع مساحة الضأفة الغربيأة  الدراسأات الفلسأطينية  عجيفرر  أرونسو    (3

 .119ص

 .335  ص2001زيرا  ح  123نبيل السهلي  القدس مدينة الصراع المفتو   مجلة اامد  ع( 1

 .19/1/1997  مركزية القدس في مشروعات التسوية اإلسرائيلية  الهدف  حسين( معلوم  2
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-2009 وزارة المعأارف اإلسأرائيلية وبلديأة القأدس منأل بدايأة العأام الدراسأي الحأالي منع -ح

دسأية مأن سيحرم ثالثين ألف طالب وطالبأة مق مالتعليي المجاني للطلبة العرا في القدسا ل 2010

 فرص التعليي والتحصيل العلمي.

عليمأأي رسأأميا وفأأي  أأل الحصأأار مقدسأأي دو  إطأأار ت 5500تشأأير التقأأارير إلأأى أ   -خ

 (1).مدارسالللتسجيل في  العربيفإ  الخيارات المالية موادة أمام الطالب   اإلسرائيلي

وتبعأا  للسياسأأات اإلسأأرائيلية المطبقأأة بحأأ  قطأاع التعلأأيي مأأن فأأرو للمنأأاهج اإلسأأرائيلية 

هألا السأياق تشأير وفأي   بأين الطلبأة العأرا تومنع للتعليي المجانيا فإ  حالة تسرا كبيرة حصل

دراسات إلى أ  نسبة تسرا الطلبة العرا في القدس قبل الواأول إلأى المرحلأة الثانويأة واأل ال

إلى مد  وقر  الضفة للهجرة يسر وطالا فلسطينيين من القدس ما دفع ب% في العقد األخيرا 50

لعودة إلى منأاط  الغربية للبح  عن فرص تعليي مجانيةا ما يكدر في نهاية األمر إلى منعهي من ا

وبالتأالي   سكناهي بحجة قوانين إسرائيلية جائرةا أقلها حجأة اإلقامأة خأارج القأدس ألكثأر مأن عأام

هيئأة "لما يسمى  لتصبح بعد ذلك ملكا    االنقضاو على عقاراتهي ومنازلهي تحت مسميات مختلفة

 (2)."أرو وأمالك إسرائيل

لأيهي العأرا المقدسأيين بعأد التضأيي  ع توجأل إسرائيلي حقيقي لتجهيل وكل ذلك يشير إلى

الل فأي في مجال التحصيل العلميا لدفعهي إلى الهجرة القسرية غيأر المباشأرة خأارج القأدس لإلخأ

 .2020افي لصالح تهويدها حتى عام الميزا  الديمغر

ا: بعار  : لصراي الديمغرافياا

اد ة القديمأة  والبلأد: هاحأدودوتضأي   2كأي 6 1967مسأاحة مدينأة القأدس قبأل سأنة بلغت 

 .وحدة سكنية 13500 يعيشو  في  ألف نسمة 75 هاعدد سكان  ووال الجوز  الشيخ جرا 

ألأف  280مفتأرو أ  يعأي  فأي القأدس ا   مأن الوطبقا  للزيادة السكانية الطبيعيأة كأا  

 بتنفيل سياسأة "اإلسرائيليو "قام  االحتاللمنل بداية   و1967عدا المهجرين بعد حرا   فلسطيني

ورحلوا   تهجير الفلسطينيين من القدس  فقاموا بهدم حي الشرف بكاملأل في البلدة القديمة تستهدف

 (3).حي المغاربةولى مخيي شعفاط ا  إمواطن 650 أل بتعدادعائلة من 135

كا  بإسأ وقأام لالحأتالل خأالل األعأوام األولأى  ا  مواطنأ 5500 هأاوبل  عأدد المهجأرين في

فأي بنأاء  الحكومأة األردنيأة بأدأت رف والمغاربة  والملفت لالنتباد أ في حي الش ا  مستوطن 2500

 .سكا  الحي إلى هلا المخيي بإخالءوبدأ   من الحرا مخيي شعفاط قبل عام واحد 

  ألف مستوطن في المستوطنات 180 إسكا ي ت  االستيطا  استكمال مشروعإلى جانب و

في محأيد القأدس فأي مسأتوطنات ا  ألف 50و  ضرالتي أقيمت بين األحياء العربية وعلى الخد األخ

 (4)".صيو   أفراتتمعاليأل أدوميي  غوب ع"

س الشأأرقية فأي القأدواأأهيونيا   فلسأطينيا   :وبالمقارنأة بأين الحالأة العمرانيأأة والديمغرافيأة

يمأا بلأ  ف اا  ألفأ 200 وارتفع ما بعأد الحأرا إلأىا ا  افركا   1967بل سنة أ  عدد اليهود قنالحظ 

 ا .ألف 216ا  قبل الحرا  وبعدها ألف 88 يينفلسطينلعدد ا

 ألأف 60 تاألو هاا   وبعأدافرقبل الحرا  فقد كانتيهودية السكنية الحدات أما عن الو

وحأدة   ألأف 21واألت ووحأدة   13500قبل الحرا  بلغتفلسطينية السكنية الوحدات وحدة  وال

دود القدس بعأد أ  قأاموا مستوطنة في ح 15بناء  تي  ستيعاا هلا العدد الكبير من المستوطنينوال

 (5).2كي 123الموحدة  تهامساحلتصبح   2كي 75.5 إلىالشرقية  هاحدودبتوسيع 

                                                

 .120  ص1997أيلول -  تموز109الحلي اليهودر في القدس  مجلة اامد  فيروز  الناجي  ( 1

 .179  ص1994  ربيع 18  القدس والسالم  الدراسات الفلسطينية  عسالفة( حجاور  2

   تمأأوز85  مجلأأة اأأامد  عفيأأة فأأي مدينأأة القأأدس تحأأت االحأأتاللاألوضأأاع الديموغرااأأال   الصأأوباني  ( 3

 .154  ص1991

 .125الناجي  مرجع ساب   ص( 1

 .174  ص1997  نيسا  108واقع القدس الراهن والبدائل اإلسرائيلية  مجلة اامد  ععلي  بدوا   ( 2
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 الشأأ فأأي  ا  ألفأأ 186لأأى إ إضأأافة اأأهيوني ألأأف  275يعأأي  ا   فأأي القأأدس الغربيأأة و

ي شأأرقال الجانأأبوداخأأل   ألفأأا   250بأأك تهأأاحاطإيسأأتهدف  الصأأهيونيالمخطأأد   علمأأا بأأي  الشأأرقي

ها د سأكانليبلأ  عأد  ومحيطهأا الغربي الجانبآخرين في ألفا   500و  في القدس الموسعة ا  ألف 250

 . يهودر مليو 

ن % مأأ20الفلسأأطينيين عأأن  بكافأأة اإلجأأراءات حتأأى ال يزيأأد عأأدد ا  دومأأيقأأوم الصأأهاينة و

البنأاء بطنين البيأوت وعأدم السأما  للمأوا هأدم مأند وخألات فيمأا واولي ينجح  سكا  القدس الموحدة

  يأأز فأأي قأأوانين البنأأاءيوالتم  جأأراءات الحصأأول علأأى التأأرخيصإ وتصأأعب  داخأأل حأأدود البلديأأة

يص علأى تأرخ حتى لو حصل-بينما ال يسمح للفلسطيني   لليهودر بناء ثماني طواب  بحي  يسمح

  صأررل قالعمراني خارج القدس بشأك لالمتداد السكا بدفع  مما  أكثر من طابقين ينشئأ   -بناء

 .بلدية المعلنةالألف فلسطيني يعيشو  خارج حدود  100 أد  لوجودو

الشأرقي بشأقيها   سكا  القأدس % من30يشكل الفلسطينيو    رغي كافة هلد اإلجراءاتو

وقأد  الصأهاينة يتحملأأل  وهأو مأا لأي  %23سأنوات السأبعينات حتأى ولي تتجاوز نسبتهي   والغربي

  (1)ال  عن خطة التوسيع الجديدة.باإلع يكو  أحد العوامل التي سرعت

ففأي   القأدس الكبأر  شكلت الزيادة السكانية العربية  مفصال  أساسي ا في رسي خطوطوقد 

عليمأأات "بنيأأامين اليعأأازر" وزيأأر اإلسأأكا  آنأألاك  مأأدعوما  بتمأأن قبأأل  بأأدأ التخطأأيد 1993العأأام 

 إلى:   لتنفيل المخطد اللر هدفرئي  الحكومة "اسح  رابين"مباشرة من 

 .خل  تواال واضح للسكا  اليهود -أ

 .قليص التقارا واالحتكاك مع العرات  -ب

 .وكمدينة عالمية  الحفا  على تعزيز مكانة القدس الخااة كعاامة إلسرائيل  -ت

 .ربد المستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها بواسطة ممرات -ث

يعني أ   ما  سنويا   لب مائة ألف يهودر علماني  من خالل جيهوديةالغلبية األتحقي   -ج

 (2)القدس.في سيتي استيعابهي  ينمستوطنمن الف الا  مئات

د مأن بالح 1973قرارها عام قد اتخلت لشكو  القدس الصهيونية اللجنة الوزارية وكانت 

و الحأد ه  % من المجموع العام22تهي وجعل نسب  النمو السكاني العربي داخل حدود بلدية القدس

 المسمو  بأل. األقصى

اتخألت الحكومأات المتعاقبأة سلسألة مأن القأرارات للحفأا  علأى   وبناءا  على هلد السياسة

بأأي " تعزيأأز  "ق هرتسأوهااسأأح"والبنأاء عأأن حأزا العمأأل  اإلسأأكا وضأح وزيأأر أو  هألد النسأأبة

حأأد المسأأائل التأأي تقأأع علأأى أهأأو   السياسأية" إسأأرائيلالقأدس بصأأورة عقالنيأأة دو  المأأ  بمكانأأة 

واليهودية بالقأدس الشأرقية  كمأا  األحياءالبناء في  إيقافهو ال ينور   وبالتالي فألولوياتأس سلي أر

 إقليميأأا  غنأأيي ليشأأكل توااأأال   أبأأوالتسأأريع فأأي البنأأاء بالمراحأأل القادمأأة فأأي مسأأتوطنة جبأأل  جأأاء

 (3)".معاليأل ادوميي"بين القدس و ا  جغرافي

 ة شق 800تي تسوي  و ة شق 2000قيي فيها أوالمرحلة الثانية  ة شق 2400قد تي تسوي  و

ضأمن المخطأد المسأتقبلي لمصأادرة المزيأد مأن  ةشأق 2000 إقامأةما المرحلة الثالثة التي تشأمل أ

  (4).األراضي

 أاأوليةمدينأة  إلأى فأيكثر أكثر السنور حول القدس بي  هنالك تحوال   اإلحصاء هر أكما 

ونقلهأأا للسأألطة   هأأاالعربيأأة من يأأاءاألح إخأأراجحأأزا العمأأل فكأأرة  أيأأدوبالتأأالي   وعربيأأة وفقيأأرة

                                                

 .9/10/1996القدس: الوضع القانوني والتسوية الدائمة  احيفة القدس  رزق  شقير  ( 3

  1991  تمأأأوز 85بأأأكر  مجلأأأة اأأأامد  عانتصأأأار  االسأأأتيطا  اليهأأأودر فأأأي القأأأدس: األحزمأأأة وال( عزمأأأي  1

 .201ص

  تمأوز 36ع  العربي  مركز الدراسأات العربيأة مستقبل القدس: رؤية كوزموبوليتانية  الباح مايكل  سافير  ( 2

 .17  ص1994

 .97  ص1999  تشرين أول 138القدس في الخطاا السياسي اإلسرائيلي  السياسة الدولية  عريهام  الفقي  ( 3
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 ةد باسأأي االعتبأأارات الديمغرافيأأيأأيوجأاء هأألا التيالتسأأوية الدائمأأة المسأأتقبلية   إطأأارالفلسأطينية فأأي 

 .عربية وأقلية  يهودية أغلبيةحتى تكو  القدس مدينة ذات 

  ضأأي منأأاط  أخأأر أ باسأأي االعتبأأارات الديمغرافيأأة اعتقأأادد حأأزا الليكأأود فيمأأا أبأأد  

واتخأأاذ خطأأوات لتحسأأين الوضأأع   "ادومأأيي  وجبعأأات زئيأأف ألمعاليأأ"طأأة حأأول القأأدس مثأأل محي

ا يكفأي فأي المنأاط  التأي ضأمت لهأا مأن العأر جديدةيهودية  أحياءوبناء   االقتصادر في المدينة

 .ةلوقف تزايد عدد العرا في العاام

ينأة د فأي المد  نسأبة السأكا  اليهأوأدراسأة تبأين  إسأرائيل"معهد القدس لدراسات "ونشر 

وضأأع   اليمأأن ذلأأك االسأأتنتاج بأأ أسأأواألوهبطأأت  والفقأأر ازداد حأأدة  والهجأأرة السأألبية تفاقمأأت  

 .فقد ا  سيزداد سوء

يتجأأل   التناسب الأديمغرافي بأين العأرا واليهأود الدراسة أ أوضحت  لمقدسيينلبالنسبة و

  طرتها علأى العااأمةوبالتالي ضياع كل مخططأات الدولأة اليهوديأة لتعزيأز سأي  نخفاونحو اال

 (1).زالة الفواال ا خلة في االرتفاع بين شطريهاإو

عب للشأأ األبديأأةالعااأأمة "الصأأهاينة  حأأول  مأأا يأألكرد الخطبأأاء السياسأأيو وبالتأأالي فأأإ  

قأأد ف  مسأأتقبلها لأأي  مطروحأأا  علأأى المفاوضأأاتو" األبأأد إلأأىالمدينأأة التأأي لأأن تقسأأي   واليهأأودر

 لصراع الديمغرافي في القضية. كلمات جوفاء حين تدخل ا أابحت

ة بأين المدينأ تقسأييبطأر  يقأول  ءوالهلا الموضوع  فبأد الصهاينةوتنبأل عدد من الباحثين 

ديأة عضأو بل مأا طرحأأل "موشأيأل عميأراف" ووهأ األبأد  إلأىيفقأدها اليهأود  أ اليهود والعرا قبل 

 يفيد. ومستشار رئي  الحكومة لشكو  القدس في محادثات كامب د  القدس سابقا  

  القأدس فلسأطينيي% مأن 40بأالتخلص مأن  السألطاتوفأي خطأة مبرمجأة موازيأة بأدأت 

 فلسأطيني مأن ألأف 125لأكلبنأاء خأدمات حكوميأة   مليأو  دوالر 6أر   مليو  شيكل 25تحويل و

 .بطاقات الهوية الزرقاء اللين سيبقو  خارج جدار الفصل أاحاا

ادة جتماعية على خطة يتي بموجبها زياادق المجل  الوزارر للشكو  االقتصادية واالو

 25 أر  شأيكل ألأف 100في القأدس الشأرقية بأك ةالمالي اللر سيمنح لمن يشترر شق حجي القرو

   سكا  الجزء الغربي لن يتمتعوا بمثل هلد االمتيازات. أغير   لف دوالرأ

ع حركأة "مأن يتأاب :فقد علأ  علأى الموضأوع بقولأأل "يتامإفي "آ الساب  اإلسكا ما وزير أ

 (2)الجديدة".الخطة  أهميةالبناء غير المرخص في القدس الشرقية يدرك 

الوضأع الأديمغرافي للقأدس  قا  منقل "رر لوبليانسكيالساب  "أو بد  رئي  بلدية القدسأو

ينتخبأأو  رئأأي   أغلبيأأة  يصأبحوا ي  فحسأأب التقأأديرات  فأأإ  عأرا المدينأأة كفيلأأو  بأأ2040عأام 

  يكو  في يب األجيالالشعب اليهودر اللر حلي على مد   أ شك ال: "الوق  بلدية عربي بدال  منأل

 (3)".  يعمل ا  أ  يجب تألوير  فيها عاام  القدس

حأأاالت عديأأدة منعأأت اليهأأود مأأن السأأكن المنفصأأل  وفأأي  االحأأتالل سأألطاتشأأجعت كمأأا 

مأأا أ  وءع االحتكأأاك والمحافظأأة علأأى الهأأدمنأألن فأأي قلأأب التجمعأأات السأأكانية الفلسأأطينية  السأأك

 .الحي اليهودر في البلدة القديمة االستثناء البارز في هلد السياسة فهو

بأأات مأأن الواضأأح أ  مخططأأات الهأأدم والتهجيأأر اإلسأأرائيلية فأأي القأأدس ومحيطهأأا تأأتي و

ة مأأن أجأأل تحويلهأأا لمدينأأة يهوديأأة خالصأأة فأأي سأأياق المشأأاريع اإلسأأرائيلي  بخطأأوات متسأأارعة

  بأل علأى حسأاا الوجأود العربأي اإلسأالميلصأالح أغلبيأة يهوديأة إلحدا  االنقالا الأديمغرافي 

ر   وبنأأاء مأأا تسأأميأل مصأأاد2020مأأن العأأرا حتأأى عأأام  وإفأأراه القأأدس الشأأرقية المحتلأأة تمامأأا  

 ."غرافي اليهودروالجدار الديمك"االحتالل ب

                                                

 .137  ص1997  نيسا  108القدس في مشاريع التقسيي  مجلة اامد  عمحمد  ءوف سليي  عبد الر( 1

 .22/11/2002( معاريف  2

 .28/12/2006( هآرت   3
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اسأأتمر الميأأل الحأأالي للتزايأأد السأأكاني مقارنأأة بأأين العأأرا واليهأأود  فسيشأأكل  وفأأي حأأال

سأتتراو    في حين % حاليا  66مقابل   % من سكا  القدس60ما نسبتأل  2020هود بحلول عام الي

 (1)%.40-34بين نسبة العرا 

فأي  ألأف نسأمة  ويشأمل اليهأود 720 حاليأا    الشأرقية والغربيأة  ويبل  عأدد سأكا  القأدس

منأل أربعأة و  1967عأام  ةاألحياء التي بنتها الدولة العبرية فأي القسأي الشأرقي مأن المدينأة المحتلأ

  فأي اليأا  ح ألفأا   245إلى  ألفا   68%  وانتقل عددهي من 257عقود  زاد عدد السكا  العرا بنسبة 

 . ألفا   475ألف إلى  200وانتقل عددهي من   %140بل   السكا  اليهود نموا   عرفحين 

الهجأأرة  ةمأأع نضأأوا وتراجأأع نسأأب  2035% عأأام 50سيشأأكل العأأرا نسأأبة  وبالتأأالي

 (2)يطانية من الخارج نحو فلسطين المحتلة.االست

 ها: أهم اإلجراءاتاعتماد عدد من ى لإالتفوق الديموغرافي لتحقي   إسرائيللجيت قد و

 حصأائياتاإلتشأير وخارجهأا   إقأامتهيسأكا  بلريعأة السحب الهويات من عدد كبيأر مأن  -1

الأأت دو  حو  1997 -1967بأأين عأأامي  يةقدسأأمرا أسأأرة عربيأأة  4169سأأحب هويأأات  إلأأى

 .آالف شخصا   10والبال  عددهي   حصول من بلغوا سن السادسة عشر على الهوية

مأأواطنين  أنهأأيإلأأى المأأواطنين الفلسأأطينيين فأأي القأأدس علأأى  سأألطات االحأأتاللتنظأأر و

  حيأ  أعلنأت فأي مدينأةالطبقا  للقوانين التي فرضأتها علأى  " دولة إسرائيل"أردنيين يعيشو  في 

وأجأأأأرت إحصأأأأاء للفلسأأأأطينيين بتأأأأاريخ   منأأأأع التجأأأأول 1967تالل سأأأأنة األيأأأأام األولأأأأى لالحأأأأ

واعتبأأرت أ  جأأداول هأألا اإلحصأأاء هأأي الحكأأي األسأأاس إلعطأأاء بطاقأأة اإلقامأأة   26/6/1967

خارج خارج فلسطين أو خارج المدينة ال يح  لأل العودة  هيللفلسطينيين في القدس  ومن تواجد من

 (3)يها.إل

فيهأا    بمأا1974وتعديالتأأل لسأنة  1952قانو  اإلقامأة لسأنة طبقت على الفلسطينيين كما 

ل مأن اللر يقضي بشروط وتعليمات خااة متعلقأة باإلقامأة لكأ  ألنظمة الدخول "11"األمر رقي 

 الكيا .يدخل 

ي ا بطريقأة غيأر شأرعية فأهأوبللك اعتبرت جميع الفلسأطينيين المقيمأين فأي القأدس دخلو

ا نين  وإنمأ  وبأللك فهأي ليسأوا مأواطإنسأانية ةكلفت هاإلقامة فيالخام  من حزيرا   ثي سمح لهي با

 دس. هلا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في الق  الكيا أجانب يقيمو  إقامة دائمة داخل 

يفقأد حأ   تأألفكأل مأن يغيأر مكأا  إقام  األمر مأن تعليمأات وأنظمأة الأدخولهلا وبموجب 

  خأارج حأدود البلديأة بأل    إلأى خأارج فلسأطين فقأدالعودة إلى القدس  وتغيير مكا  اإلقامأة لأي

جل إعادة التواز  الديمغرافي أكل ذلك من   وبالتالي يتي سحب ح  اإلقامة وإخراجأل خارج البالد

 (4)وجعل السكا  العرا أقلية في المدينة. الصهاينة لصالح 

ز   يتركأ2002عأام  3800 إلأى 1967زيادة عدد اليهود في البلدة القديمة من اأفر عأام  -2

ي حأأارت أنقأاووعلأى   اإلسأالميجمأيعهي فأي التجمأع اليهأودر االسأأتيطاني الألر أقأيي فأي الحأأي 

فأي الحأي  عدد من البيأوت التأي اسأتولى عليهأا اليهأود إلى باإلضافة  المغاربة والشرف العربيتين

 . اإلسالمي

بنيتهأأا  يأأر فأأيلأأى التغيإداخأأل األسأأوار تركيبأأة السأأكانية للبلأأدة القديمأأة أد  التطأأور فأأي ال -3

ديمأة  % مأن مجمأوع أراضأي البلأدة الق20أابح اليهود يستحوذو  بالقوة على  إذالديموغرافية  

 %.29والعرا المسيحيو    %52بينما يملك العرا المسلمو  

                                                

  1997  تمأأأوز 109  مجلأأأة اأأأامد  2010مخططأأأات االسأأأتيطا  فأأأي القأأأدس حتأأأى العأأأام نبيأأأل  السأأأهلي  ( 1

 .253ص

  1997  نيسأأا  108اريع الدوليأأة والعربيأة  مجلأأة اأأامد  عمسأأتقبل القأدس: القأأرارات والمشأأمأأاهر  كيأوا   (2

 .61ص

 .250  ص2001  أيلول 125القدس..مقاربة تاريخية  مجلة اامد  عيوسف  يوسف  ( 3

ول هرة  كأانو  أاالستيطا  في القدس: األهداف والنتائج  شكو  عربية  الجامعة العربية  القاخليل  التفكجي  ( 1

 .32  ص1997
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وحتأأى   ثقأأال  ال يعسأأتها  بأأأل علأأى الصأأعيد الأأديموغرافي والسياسأأييشأأكلو  المقدسأأيو  وبأأات 

ة وتركيبة عمرية شابة بشكل عام  حي  بلغت نسبة فئأة األعمأار مأا بمعادل و يتميزواالجتماعي  

  ما يجعلأل مجتمعأا  قأابال  وقأادرا  علأى عمليأة 1997% من مجموع السكا  عام 44عاما   19دو  

 (1)التغيير والتطوير بما تحملأل من اعوبة وحاجة بنف  الوقت.

اليهأأود والعأأرا حسأأبما الحفأأا  علأأى نسأأبة  1973قأأررت الحكومأأة اإلسأأرائيلية عأأام كمأأا 

% عأأأرا  وأشأأأار الكتأأأاا اإلحصأأأائي السأأأنور 26.5% يهأأأود و73.5  أر 1972كانأأأت نهايأأأة 

مأن اليهأود  437.4ألف نسمة  مأنهي  645.7بل   1999اإلسرائيلي إلى أ  عدد سكا  القدس عام 

% 32% مأن السأكا  مأن اليهأود  وحأوالي 67من غير اليهود  فبلغت النسبة أكثر مأن  208.3و 

 224.8العأرا بأك نفيوضح عدد الفلسأطينيي 1999ن غير اليهود  أما كتاا اإلحصاء الفلسطيني م

 (2)% من عدد سكا  القدس.35ألف نسمة  ما يقارا 

وتبأدو األرقأأام اإلحصأأائية الفلسأطينية واإلسأأرائيلية متقاربأأة مأع االحتفأأا  بمسأأاحة كافيأأة  

وحأدهي فأي كتأاا هي تفصأيل واضأح لعأدد للمناورة اإلسرائيلية حأول عأدد العأرا  حيأ  ال يوجأد

لأديهي جأوازات سأفر أجنبيأة أو  مأن لأي  اإلحصاء اإلسرائيلي  وال يوجد توضيح بخصوص عدد

 (3)إسرائيلية ويقطنو  القدس.

ر يعأانو  والنظر للواقع السكاني للمقدسيين يععطي انطباعا  حول اإلجحاف اإلسرائيلي الأل

ول هأألا حأالضأوء الحقأائ  التاليأة  وتلقأيوتكاليفأأل...الخ   منأأل مأن ناحيأة طبيعأة السأكن  ونوعيتأأل 

 الواقع  ومن ذلك:

 لليهود. 131.000  مقابل 30.000العرا في القدس  بل  عدد بيوت 

 36.2  ني  للأأدو 43نسأمة مأن العأأرا يعيشأو  فأأي الأدوني الواحأأد  وفأي البلأأدة القديمأة

 للدوني من اليهود. 18مقابل 

 62.4بيوت مستقلة. %32.4لقديمة شق  اغيرة  و% من البيوت في البلدة ا 

 40.من بيوت البلدة القديمة تتكو  من غرفة واحدة فقد % 

  س.% من مجمل حركة البناء في القد17ما تسمح البلدية للعرا ببنائأل ال يتجاوز 

  76.000وحأدة سأكنية  مقابأل  15.000حأوالي  1998–1967 بينالفلسطينيو  بنى 

 وحدة سكنية لليهود.

 19.9 %  تجأاوز يال أفراد وأكثر بالغرفة الواحدة  بينما  3من األسر الفلسطينية يعي

 %.5ا1  واإلسرائيلي

  مقابأأل 1999–1997 بأأين عأأاميرخصأأة بنأأاء  503لعأأرا لمنحأأت بلديأأة القأأدس  

 لليهود بنف  الفترة. رخصة 3456

  أربعأأين ألأأف وحأأدة سأأكنية لليهأأود فأأي 1997-1967أقامأأت إسأأرائيل بأأين عأأامي  

 (4)بينما لي تقي أر وحدة للعرا المقدسيين. القدس 
اإلجحأاف الألر يالقيأأل الفلسأطينيو  العأرا فأي القأدس فأي حجأي هلد المعطيات وهكلا تظهر 

سأأن نيأأة"  بأأل مأأن سياسأأة  وحركأأة النمأأو السأأكاني  وهأأ لأأي  نابعأأا  مأأن سأأوء تقأأدير أو إهمأأال "بحع

بع سأكا  القأدس مأن غيأر اليهأود  إسرائيلية مدروسة وقديمة تهدف للحفا  على عدد ال يتجاوز  رع

                                                

  1997  نيسأأا  108اإلجأأراءات اإلسأأرائيلية بعأأد احأأتالل القأأدس الشأأرقية  مجلأأة اأأامد  عمير  سأأالأأزبن  ( 2

 .107ص

  2001  حزيأأأرا  123إسأأأتراتيجية االسأأأتيطا  فأأأي الحركأأأة الصأأأهيونية  مجلأأأة اأأأامد  عهنأأأدر  مهأأأدر  ( 3

 .353ص

 .116  ص1996  ربيع 26القدس والحل الدائي  الدراسات الفلسطينية  عدورر  غولد  ( 1

  1997  نيسأأا  108الحأرا اإلسأرائيلية علأى الهويأة الفلسأطينية فأي القأدس  مجلأة اأامد  عحمأد  الموعأد  ( 2

 .94ص
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 حيأاتهييعانو  شتى أنأواع المضأايقات التأي تأنغص علأيهي  ئهيمن ضمنهي العرا المقدسيين  وبقا

 (1)بمدينتهي المقدسة.

 أكثأأر مأأنسأألطات االحأأتالل الفلسأأطينيين مأأن دخأأول القأأدس منأأل  تعأأومأأع ذلأأك  فقأأد من

 و جأأزء مأأن السياسأأة المنظمأأة التأأيأوجهأأا  وهأأفأأي  األولأأىعشأأرين سأأنة  حأأين كانأأت االنتفاضأأة 

 والضغد على سكانها لدفعهي لمغادرة بيوتهي.  المدينة تنتهجها لتفري  

تسأأعى لحرمأأا  المقدسأأيين مأأن بعأأدهي القأأومي  اإلسأأرائيلية الحكومأأات أ والواضأأح هنأأا 

ومحيطهأا مدينأة والوطني عن طري  كسر البعد الجغرافي  واالجتماعي واالقتصادر بين سكا  ال

لسأأأطيني ببأأأاقي المأأأد  مأأأن خأأأالل تعميأأأ  االعتماديأأأة االقتصأأأادية والخدماتيأأأة علأأأى الجانأأأب الف

الصأأهيوني مأأن جهأأة  ومأأن جهأأة أخأأر  تسأأعى لمنأأع الفلسأأطينيين الأألين ال يحملأأو  البطاقأأات 

  ال ترتفع نسبة "غيأر بحي  خوفا  من التغييرات الديموغرافية هاالعمل في أو"الزرقاء" من السكن 

 (2)والحفا  على التفوق العددر اللر تسعى لفرضأل منل فترة طويلة.  اليهود" فيها

تستهدف جعل اليهأود أكثريأة سأاحقة فأي القأدس الشأرقية مخططات وضعت إسرائيل وقد 

ليهأأود   بحيأأ  سأأتعتمد الزيأأادة المقترحأأة لليهأأود فأأي المدينأأة علأأى اسأأتيعاا ا1967المحتلأأة عأأام 

 ألوروبيأة ارة اليهوديأة الكثيفأة بعأد تراجعهأا مأن الأدول القادمين من الخارج عبر فتح قنوات للهج

ع فأأراإلعأأال  عأأن مغريأأات إسأأرائيلية لرفأأع عأأدد الأأوالدات للمأأرأة اليهوديأأة فأأي القأأدس  بغيأأة و

ة إزاء الزيأادة وفأ  مخططأات إجالئيأة مبرمجأ ةواكبأم  وفي نف  الوقت معدالت الزيادة الطبيعية

 ها.إبطال شرعية إقامتهي في برع  العرا المقدسيين لترحيلهي بصمت عنها

المعرضأين لفقأدا   يينقدسأمالمصادر اإلسرائيلية عدد العأرا التقدر   وتبعا  لهلد الحاالت

هي خارجهأأا  ؤأو إبقأأا  مدينأأةال  وهأألا يعنأأي تأرحيلهي مأأن ا  ألفأأ 60–50كبطاقأة الهويأأة العائأأدة لهأأي بأ

ت وفأ  أحكأام القأانو  اإلسأرائيلي وضأع هيوالالفت للنظر أ  كافة اإلجراءات اإلسرائيلية لتأرحيل

 (3).الدقي  المخططة سلفا  

وفقا  لنس  تطور الملكيأة والسأكا   معأرو فأي أر لحظأة لسألب حقأأل   فصاحب األرو

وإقامتأل  بينما يكفي لليهودر ا تي من دول العالي المختلفة أ  يعلأن نيأة القأدوم إلأى فلسأطين حتأى 

أو حمأل جنسأية   سأنوات أو سأبعين سأنة سأبعلأو غأاا يصبح مواطنا  في القدس  وال يفقدها حتى 

عكأأ  العربأأأي اأأاحب األرو الأأألر يفأأرو عليأأأأل قأأوانين جأأأائرة  السأأتالا أرضأأأأل بأخأأر   

وبنأأاء المسأأتوطنات عليهأأا   وتهويأأدها بكافأأة الوسأأائل  خااأأة عبأأر مصأأادرة مزيأأد مأأن األراضأأي

 (4)في الضفة.وتعزلها عن باقي المد  والقر    لتلف المدينة من كافة االتجاهات

 

 

 تهويدية تجاه القدسالسياسة ال الفصل الثالث:

 : األراضيومصادر  وت البيهدم أوالا: 

 السأأتكمالها األولأأىبمصأأادرة البيأأوت الفلسأأطينية منأأل اللحظأأة  سأألطات االحأأتاللقامأأت 

  :بنمطين 1967احتالل القدس عام 

لحأرا عأن عقأب اركوا المدينة تابعة لفلسطينيين تاالستيالء على الملكيات ال :النمط األول -1

الملكيأة  وسأن القأوانين التأي تصأادر  الخااة بممتلكأات الالجئأين اإلداريةقوانين الطري  تشريع 

 .تحت حماية القانو 

                                                

 .104ص  1993  ايف 15القدس الكبر  في إسار الواقع الصهيوني  الدراسات الفلسطينية  عخالد  عايد  ( 3

 .93  ص1997موز   ت109فخر  القدس وتغيير معالي مدينة  مجلة اامد  ( زيدا   1

  فبرايأر 2  غأزة  ععااأمة لأدولتين  مجلأة اسأتراتيجياحدود القدس في إطأار المدينأة المفتوحأة ووليد  سالي  ( 2

 .150  ص2001

 .22-11  ص1997  نيسا  108أية قدس ستكو  موضوع التفاوو  مجلة اامد  عمحمد خالد  األزعر  ( 3
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بيأوتهي عأن طريأ  فأي نزع الملكية من الفلسطينيين اللين ما زالوا يعيشو   :الثانيالنمط  -2

 68.95 تشأكلو للصأالح العام األمأالكمصأادرة  التي مكنت االحتالل مأن اإلسرائيليةالتشريعات 

   (1).ونيآالف د 6.000بلغت بعد المصادرة و 1967دوني قبل المصادرة عام  ألف

 مصأادرة األراضأي بموجأب قأانو  أمأالك الغأائبين لسأنةكما لجيت سلطات االحتالل إلى 

  خأأارج يأنص علأأى أ  كأل شأأخص كأا حيأ   لتهويأد المدينأأةبصأورة حثيثأأة  ألاسأتخدمتو  1950

القأأيي علأى أمأأالك  إلأىأمالكأأأل  تنقأل  1967أثنأأاء عمليأة اإلحصأأاء التأي أجرتهأأا عأام  دولأة الكيأا 

البيع والتيجير  وهلا ما حصل فأي العقأارات التأي تأي االسأتيالء عليهأا مأن قبأل  لأل ويح   الغائبين

 (2).الجمعيات االستيطانية بالبلدة القديمة

مصأادرة  عبأر أضأعاف أربعأة إلأى "ارة اليهودح"مساحة  إسرائيلوبعد الحرا ضاعفت 

  أ إلأىالمعطيأات وتشأير هألد   منأزل 700ومصادرة ما يزيد عن   هاقرب األراضيدوني من  29

لمدينأة كأو  حركأة التوسأع الفلسأطيني فأي ا  في القدس سأيزداد أاال  االكتظا  السكاني الموجود 

اقأأع وأثأأر علأأى و  جتماعيأأة والصأأحيةممأأا سأأبب الكثيأأر مأأن المشأأاكل اال وأفقيأأا  محااأأرة عموديأأا  

 الحياة االجتماعية للمقدسيين بصورة ملفتة.

المسأتوطنات  قامأةإلقأوانين المصأادرة للمصألحة العامأة  االحأتاللسلطات استخدمت وقد 

ومن خالل وزارة الماليأة وتحأت غطأاء االسأتمالك  1953لسنة  األراضيوبموجب قانو    عليها

 15فينشأيت   %مأن مسأاحة القأدس الشأرقية35  ما يعأادل 2كي24للمصلحة العامة تمت مصادرة 

  (3)ألف وحدد سكنية. 47وقامت ببناء  مستوطنة 

ي فأأ االحأأتاللها ين التأأي اسأأتخدموكأأا  قأأانو  المصأأادرة للمصأألحة العامأأة مأأن أهأأي القأأوان

 المجال الحيور للتطور العمراني. تعتبراراضي التي األاالستيالء على 

 هدف منأع الفلسأطينيين مأنبعنصرية في توزيع استخدام األراضي  سياسة تستخدمكما ا

 أنفسأأهي واوحصأأارهي علأأى مسأأتويات النمأأو الطبيعأأي للسأأكا  ليجأأد  البنأأاء فأأي القأأدس الشأأرقية

ضأي استجابة لنمو األسرة الطبيعي للبحأ  عأن مكأا  للسأكن خأارج المدينأة  أل  األرا مضطرين

 والبناء عليها.   باستغاللهاال يسمح لهي  هاالمتوفرة في

إمأا مصأادرة أو أراضأي خضأراء ممنأوع  منها% 86يبين توزيع استخدام األراضي أ  و

فقأد علأى  أر أ  المنأع لالسأتيطا  مسأاحات  هأاعن أجزاء من االحتاللثي فجية يعلن  البناء عليها 

سأع تووال يوجأد مجأال لل  وهأي مسأتغلة بيكملهأا  % من األراضي14 يشغلو    اللينالفلسطينيين

 عليها.

دوني من أراضأي القأدس  بموجأب أوامأر عسأكرية  24200وتي االستيالء على مساحة الك

  20/3/1980  30/8/1970  14/4/1968  8/1/1968 :اأأأأأدرت فأأأأأي سأأأأأبعة تأأأأأواريخ هأأأأأي

1/7/1982  16/5/1991  1/2/1995.(4) 

يف الورفأع تكأ  الأرخص الالزمأة إعطأائهيوعأدم   لمقدسيين من البنأاءل إسرائيلمنع  إ و

 ومنأأع الفلسأأطينيين مأأن تأأرميي  $ للبيأأت الواحأأد25.000تصأأل و الأأرخص التأأي تصأأدرها البلديأأة

اجأة منأزل بح 1400  حيأ  يوجأد البلأدة القديمأة أسأوارخصواا  داخأل   وإاال  بيوتهي القديمة

لفلسأطينيين ابدفأع   ممأا وما زالت البلدية تمنأع ترميمهأا  منها مهدد بالسقوط 356و  ماسة للترميي

 .نهامارج القدس ونقل محور الحياة الهجرة خ أو  وإشرافالبناء غير المنظي دو  ترخيص  إلى

  جل الحد من النمأو العمرانأيأمن  قوانين التنظيي والبناء االحتاللاستخدمت سلطات وقد 

والسيطرة على النمو السكاني عأن طريأ  التنظأيي والتخطأيد  فبأدأت منأل األيأام األولأى لالحأتالل 

% مأن مسأاحة القأدس الشأرقية 40مما جعل   منع البناء عليهاوق مناط  حول البلدة القديمة بإغال

                                                

 .81ص  1991  تموز 85لية في القدس الشريف  مجلة اامد  عمعالي السياسة اإلسرائي  يوسف  بد الح ( ع1

 .126  ص1994  ايف 19سكين كبيرة تعمل في القدس تشريحا  الدراسات الفلسطينية  عسارة  هيلي  ( 2

 .49  ص1984  ديسمبر 40  شكو  عربية  تون   عالقدس في  ل االحتالل العسكررروحي  الخطيب  ( 3

ني   كأأانو  ثأأا87س فأأي ضأأوء مبأأادر وقأأرارات الشأأرعية الدوليأأة  مجلأأة اأأامد  عمشأأكلة القأأدكمأأال  قبعأأة  ( 1

 .103  ص1995
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منأأاط  خضأأراء يمنأأع البنأأاء الفلسأأطيني عليهأأا  لكنهأأا تعتبأأر منأأاط  احتيأأاط اسأأتراتيجي لبنأأاء 

مأن  تولأحأين ح  بأو غنأيي منطقأة الأراس فأي قريأة شأعفاطأجبأل  مستوطنات عليها كما حد  فأي

  (1)."هارحوماة  ريخ  شعفاط" مناط  بناء استيطاني إلىمناط  خضراء 

حة % مأأن مسأأا75للفلسأأطيني ال يسأأمح لأأأل بالبنأأاء بأأيكثر مأأن فتأأي تحديأأد مسأأتو  البنأأاء  و

 % من مساحة األرو. 300بينما يسمح لليهود بالبناء نسبة تصل إلى   حد األقصىك األرو

ألأأف  30اهظأأة التأأي تصأأل العراقيأأل الكبيأأرة أمأأام رخأأص البنأأاء والتكأأاليف الب توضأأعو

أو   رخيصالسكا  للبناء بأدو  تأمما دفع ب  هادوالر للرخصة الواحدة  باإلضافة إلى فترة إادار

لأأى حيأأ  أسأأعار األراضأأي وسأأهولة الحصأأول ع  الهجأأرة باتجأأاد المنأأاط  المحاذيأأة لبلديأأة القأأدس

 قل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية.أو أسهلرخصة 

وأعلنأأت  عربأأي البنأأاء لل% 12و  %88نسأأبة البنأأاء لليهأأودر بلغأأت  1967منأأل العأأام و

  تقدم مواطن عربي إذاها  فيالقدس الشرقية مناط  خضراء يمنع البناء  أراضي% من 52بلدية ال

 األراضيوف  قوانين خااة  وعادة تيخل من هلد  األرو استخداميمكنأل تعديل فما غير العربي أ

وهأأي بأأالطبع مكتظأأة بهأأي    القأأدس فقأأد السأأتخدام العأأرا اضأأيأر% مأأن 14 لبنأأاء المسأأتوطنات

 (2).مصادرة أراضي% 34

مأن  كلإلأى تفكيأك أر شأ االحأتالل هأا دوائأرتتبعاالخطوط السياسية العامأة التأي كما أدت 

عامأل مأع أشكال التنظيي العربي المستقل  وفي الوقت نفسأل امتنعت عن تشكيل أر دائرة خااأة للت

 .األمر الواقع للضي غير المبهي ف تثبيتبهد  القدس الشرقية

  ها العرامنل احتاللها للقسي الشرقي من المدينة سياسة هدم منازل سكان إسرائيلاتبعت وقد 

 تهأأدم 1987-1967نأأأل بأأين سأأنتي أ إلأأى اإلحصأأائياتوتشأأير   علأأى الرحيأأل هيإلجبأأاركوسأأيلة 

لقأدس بأين افي القسي الشرقي مأن  لياإلسرائيعدد البيوت التي هدمها الجي   بل  كمامنزال    540

 .بحجة بنائها دو  ترخيص  منزال   2000  1999-1967عامي 

لبنأاء فأي القأدس فأي امن الحصول على رخصة  اإلسرائيليةوالقوانين  اإلجراءات كما جعلت

مصأادقة  إلأىوانتهأاء    الطويلأة بأدءا  مأن فأتح ملأف اإلجأراءاتوتمر  بسلسألة مأن   غاية الصعوبة

تصأل  ألسأنوات  وتكاليفأ 9 مأا يقأرا مأنالحصول علأى رخصأة بنأاء  احتاجحي    اللوائيةاللجنة 

لقيأام بالبنأأاء لممأأا دفأع الفلسأأطينيين   طلبأأات رخأص البنأأاء بأالرفض وتواجأأل  ألأأف دوالر 20 إلأى

كبأر مأن أهي لمحاكمأات تكأو  الغرامأات فيهأا تقأديم أوبدو  تأرخيص  ممأا يهأدد منأازلهي بالهأدم  

 (3).تكاليف البناء

اكن ولي يقتصر األمر على هأدم البيأوت  بأل تعأداد إلأى هأدم بعأض المبأاني والمأدارس واألمأ

 مثال :  ومنها واالستيالء على بعض منها    األثرية والدينية اإلسالمية

 . 1968في حارة المغاربة سنة  األفضلهدم مدرسة األفضلية وجامع المغاربة وجامع  -أ

 . 1969لتنكزية سنة االستيالء على المدرسة ا -ب

 . 1968سنة  اإلسالميةاالستيالء على مدرسة دار القرآ   -ج

بحجأة توسأأيع   1967حزيأرا   14فأي القأدس فأأي  األثريأةمنأزال  مأن المنأأازل  14نسأف  -د

 المقاومة.  أعمالمنزال  بحجة االنتقام من  24تدمير   والحائد الغربي للحرم الشريف

 . 1965 هدم الخانقاة الفخرية سنة -هـ

 . 1967االستيالء على قلعة القدس سنة  -و

محل تجارر في حأارة المغاربأة  واالسأتيالء علأى  1000 فيهاعمارة ومنزال    534هدم  -ز

وشأمل   مأن سأكانها وسأكا  الحأارات المجأاورة 6000دونما  فيها  بعد طرد  140مساحة حوالي 

طالبة  وهدم مصنع للبالسأتيك يعمأل  300 تستوعبافي الحي  والتي  األقصىالهدم مدرسة بنات 
                                                

  107قضية القأدس فأي ضأوء قأرارات الجامعأة العربيأة ومأكتمرات القمأة  مجلأة اأامد  عأسمها   شريتح  ( 2

 .59-52  ص1997

 .31  ص1991  خريف 8  عاالستيطا  اليهودر في القدس القديمة  الدراسات الفلسطينيةمايكل  دمبر  ( 1

 .182  صمرجع ساب غولد  ( 2
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 (1).األرمنعامل قرا حي  200فيأل 

ا: نياث  :تهويد القدس إجراءاتا

  متعأددةالتهويدية لمدينة القدس اتخلت أشأكاال   اإلجراءاتقامت سلطات االحتالل بالكثير من 

 أهمها:

 غأأاءبإل فأأور احتاللهأأا للقأأدس الشأأرقية إسأأرائيلقامأأت : تهويةةد المرافةةق والخةةدمات العامةةة -1

تلأأك بمأأو في الأأدوائر العربيأأة  وألحقأأتالعربيأأة فيهأأا  فحلأأت المجلأأ  البلأأدر العربأأي   اإلدارة

حتأأى يسأأمح لهأأي   ها  واشأأترطت علأأى أاأأحاا المهأأن العأأرا االلتحأأاق بمكسسأأاتاإلسأأرائيلية

 .وأعمالهيبمزاولة مهنهي 

لعربيأة فأي الحركأة االقتصأادية ا إضأعاف عبأر: القضاء على النشاط االقتصادي العربةي -2

وفأأرو الضأأرائب المرتفعأأة علأأى   المشأأاريع الصأأناعية العربيأأة إقامأأةمأأن خأأالل منأأع   المدينأأة

ودفعهأي للهجأرة مأن القأدس  ومنهأا   بالضأرائب إلرهاقهيوعلى السكا  العرا   المشاريع القائمة

لديأة  % مأن ميزانيأة الب25العرا يأدفعو   أ الرغي من وب  العقارية المرتفعة "رنونااأل"ضريبة 

 (2)% من الخدمات التي تقدمها البلدية.5ال يحصلو  سو   فهي

ا  نهأا فروعأأمتحأت بأدال  تفاالبنأوك العربيأة فأي المدينأة  و تغلقأأ  واسأتكماال  ألهأدافها المبيتأة

لقأأر  السأألع الصأأناعية مأن المأأد  وا إدخأالوفأي الوقأأت الأألر حأدت فيأأأل مأأن   للبنأوك اإلسأأرائيلية

 .اإلسرائيليةبالسلع والبضائع  أسواقها بإغراققامت   سالقد أسواق إلىالمجاورة 

علأأى  1973 أيأأار 16سأألطات االحأأتالل فأأي  أقأأدمت: دائةةر  الشةةاون االجتماعيةةة إةةةالق -3

لمكتأب ثالثين جمعية خيريأة البال  عددها جميع الجمعيات الخيرية  وأخضعت  في القدس هاإغالق

 اإلسأأأرائيليةلطبيأأأة والخيريأأأة للقأأأوانين معاهأأأد العلميأأأة واالجميأأأع  مأأأعومقأأأرد القأأأدس   إسأأأرائيل

وملجأأأي العجأأأزة  اإلسأأأالمية مستشأأأفى المقااأأأد الخيريأأأة  كمأأأا حصأأأل مأأأعالمباشأأأر   هاوإلشأأأراف

وكليأة العلأوم     ودار الطفل العربأياألحمرومستشفى الهالل   والمستشفى التابع لأل األرثوذكسي 

 (3).األهليةوعشرات العيادات الطبية والمدارس   والتكنولوجيا

الشأأوارع  أسأأماءتغييأأر  إلأأىعمأأدت سأألطات االحأأتالل : تهويةةد معةةالم القةةدس الجغرافيةةة -4

  العربيأة اءاألسم فيلغت  اإلسالميكوسيلة لتغيير طابعها العربي   المدينةوالمواقع والمناط  في 

 .العبرية األسماءعليها  وأطلقت

 واإلسأالمبتأاريخ العأرا المسأتبدلة داللأة وتاريخأا   مأرتبطين كلهأا  األسماءلكل اسي من و

  كمأا تعتبأر جريمأة واإلسأالميللدالئل وللتاريخ العربأي  إزالةتعتبر  وإزالتهافي المدينة المقدسة  

 (4)واعتداء بالغين على الحضارة وتاريخ القدس.

لقسأي قامت سلطات االحتالل فور احتاللها لاإلسالمي: تهويد القضاء النظامي والشرعي  -5

لأأتخلص مأأن القضأأاء النظأأامي والشأأرعي لالتعسأأفية  اإلجأأراءاتلة مأأن الشأأرقي مأأن القأأدس بسلسأأ

 :اإلجراءاتومن  اإلسرائيلي السكا  على التعامل مع القضاء  وإجبار  اإلسالمي

 رام هللا.  إلىنقلت مقر محكمة االستئناف العليا من القدس  -1

 . اإلسرائيليةدمجت محاكي البداية والصلح في القدس بالمحاكي  -2

 .اإلسرائيليةوزارة الضاة والمو فين الفلسطينيين االلتحاق بطلبت من الق -3

 اإلسأأرائيلي بالقضأأاء  وألحقتأأأل  صأألت القضأأاء النظأأامي فأأي القأأدس عأأن الضأأفة الغربيأأةف -4

لأي تأنجح  لكنهأاوحاولت استمالة قضاتها ومو فيهأا   اإلسالمية بقت على المحاكي الشرعية أ هالكن

                                                

   القاهرة.1993  أكتوبر 114السياسة الدولية  ملف المجلة: حول تسوية القدس  ع( 1

  1988  آذار 180القأأدس فأأي اإلسأأتراتيجية اإلسأأرائيلية  شأأكو  فلسأأطينية  نيقوسأأيا  عرفعأأت  سأأيد أحمأأد  ( 2

 .18ص

 .121  ص1995  ربيع 22قائ  وأرقام  الدراسات الفلسطينية  عتهويد القدس حخليل  التفكجي  ( 3

  108عنأأور الأأدين  مسأأتقبل القأأدس مشأأاريع الحلأأول المطروحأأة إسأأرائيليا وفلسأأطينيا  مجلأأة اأأامد  ( عليأأا   1

 .41  ص1997نيسا  
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 (1)ض التعاو  مع سلطات االحتالل.في رف يو قضاة الشرعالاستمر   وفي ذلك

ا: لثثا لقسي الشأرقي مأن القأدس عأن إلى عزل اعمدت سلطات االحتالل : والعزل اإلةالقا

الحأواجز لمراقبأة  وأقامأت  إال بموجأب تصأاريح تهاومنعت الفلسطينيين من زيار  الضفة الغربية

 ةقدسأمالالمدينأة سأور حأول علأى تنفيأل مخطأد لبنأاء  2002عام بداية منل  عملتو  يهاإلالداخلين 

  كأي 54 إلأىبطأول يصأل  هأاسأور حول إقامأةعأن طريأ   "خطة الأدفاع عأن القأدس"عليأل  أطلقت

 (2)عبر ممرات رئيسية. هايفرو على السكا  دخول

اغأات وسأد الفر  الدائرة حول القدس إلغالققامة تجمعات استيطانية إبناء السور تطلب و

 :ها بواسطةالحواجز لتعزيز الدفاع عن   وإقامةةالشائك األسالكتطلب مد مما   فيها

العيزريأأة والطأأأور منأأاط  فأأي   المدينأأة إلأأىحفأأر خنأأادق علأأى جميأأع المنافأأل المكديأأة  -1

 تعزل قر  شمال غربي القدس عن قرية راس خمي .  أخر وغيرهما  وخنادق 

سأرايا و  شأرطي 900حرس الحدود لحماية خطأوط التمأاس تضأي من سرايا  أربعوضع  -2

  (3)تياط.االح

 وعددها عشر مكسسات.   غالق المكسسات الفلسطينية في القدسإ -3

 ينالفلسأأطينيالتأأي يخشأأى انتشأار نفأأوذ   تشأجيع االسأأتيطا  فأي المنأأاط  المجأأاورة للقأدس -4

 . ي  تصبح مراكز لهأو أ  فيها

لحأدود اقترحأت لجنأة تابعأة لأوزارة الداخليأة توسأيع ا حيأ توسيع الحدود البلديأة للقأدس   -5

  هداسأأا"االسأأتيطانية اليهوديأأة منهأأا سأأور  األحيأأاءلتضأأي عأأددا  مأأن   لبلديأأة لهأأا باتجأأاد الغأأراا

 ."ومفسيرت اهيو   وموتسا

 ش  الطرق االستيطانية لتصل بين المستوطنات اليهودية.  -6

 وطرد سكانها منها.   في القدس الشرقية يةلعربااالستيالء على البيوت  -7

  (4)العائدة للسكا  العرا. األراضي االستيالء على مساحات واسعة من -8

 نتائج خطيرة وهي: إلىقامة مثل هلا السور ستكدر وقد تبين أ  إ

 قامأأة الحأأائد علأأى الجانأأب الشأأرقي للمدينأأة سأأيخن  االقتصأأاد المقدسأأي المعتمأأد علأأىإ -أ

 . األقصىالسياحة وزوار المسجد 

مين منهأا محاطأة بحأزاستصبح القدس الشرقية وجميع القأر  الفلسأطينية الواقعأة بأالقرا  -ب

 خارج حدودها.  واألخر  حدهما داخل حدود بلدية القدسأاستيطانيين 

د والمسأأتوطنات لصأأالح بنأأاء هأألا الخأأ األراضأأياالسأأتيالء علأأى مسأأاحات واسأأعة مأأن  -ت

 واألسيجة األمنية.

  قسأأميها أسأأرائيل قأأررت ومأأن جانأأب واحأأد سأألفا  مصأأير القأأدس  وإ  المخطأأد أيعنأأي  -ث

ا مأتقأرر  هأانأ  وهلا يعنأي ضع للمفاوضات السياسية مع السلطةير خاالشرقي والغربي غ

 القبول بللك.  إالوما على الفلسطينيين   تريد

  (5).التسوية  وسد أر طري  للتعاي  أو "القلعة"أو الدولة  "الحصن"عقلية  إلىالعودة  -ج

ا: بار  في القدس أهداف السياسة اإلسرائيليةعا

 ألهداف األمنية:ا -1

 ر حزام أمني أكثر قربا  من مناط  القدس ا هلة بالسكا  ومن الساحل. توفي -أ

 تكثيف دفاعات الطري  المكدر إلى القدس من جهة الساحل.  -ب

                                                

  1997   حزيأرا  90مشكلة القدس وتصأورات الحلأول اإلسأرائيلية  شأكو  عربيأة  عإبراهيي  عبد الكريي  ( 2

 .9ص

 .31  ص2002  مستقبل القدس في مباحثات الحل النهائي  مجلة الدفاع  القاهرة  ديسمبر عبد المنعيكاطو  ( 3

ثأأاني    كأأانو 127حسأأين معلأأوم  مركزيأأة القأأدس بأأين مشأأروعات التسأأوية اإلسأأرائيلية  السياسأأة الدوليأأة  ع( 4

 .177  ص1997

 .45عليا   مرجع ساب   ص( 1

 .26مرجع ساب   صسيد أحمد  ( 2
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  (1)حماية الطري  المكدر إلى القدس من جهة نهر األرد . -ت

فأأأالحزام األمنأأأي األساسأأأي علأأأى امتأأأداد نهأأأر األرد  يعتبأأأر مأأأن وجهأأأة نظأأأر عسأأأكرية 

 الغربية وممر القدس. الضفةية أفضل وأهي كثيرا  من مستوطنات استراتيج

 كما استمرت إسرائيل في بنأاء المسأتوطنات رغأي مفاوضأاتها مأع الطأرف الفلسأطيني مأع

 .13/3/1993في  أريحا أوال   –بدء العملية السلمية بعد توقيع اتفاقية أوسلو وغزة 

اسأتهي مبدأين أساسيين فأي سي 1967 اعتمد قادة إسرائيل سنة األهداف الديموةرافية: -2

 التهويدية للقدس الشرقية:

 زيادة عدد السكا  اليهود. -أ

 أخر .  أماكنوإجبارهي على بناء منازلهي في   عرقلة نمو السكا  العرا  -ب

 برسأي الحأدود "ام زئيفأيعأشألومو الهأد ورحب"قام جنراال  إسأرائيليا   1967وفي سنة 

 : الجديدة لبلدية القدس وف  لمبدأين

 ات. وطنبناء المستلوتخصيصها   زء األكبر من األراضي الفلسطينيةضي الج -أ

 نيين. تقليصا  لعدد الفلسطي  إقصاء التجمعات الفلسطينية الكبر  عن نطاق البلدية -ب

القأدس الشأرقية  أراضأيوعليأأل قامأت سألطات االحأتالل اإلسأرائيلية فعأال  بمصأادرة ثلأ  

كمأا منعأت الفلسأكطينيين مأن البنأاء علأى   تحتيأة ىمسأكتلزماتها مأن بنأو  لبناء مستوطناتها الكثيفأة

خأارج "المخططأات  هأاعوقوبحجأة   2كأي46مأن مجمأوع  2كي39  % من األراضي المتبقيكة80

 (2)الهيكلية" الحصرية الموضوعة للقدس الشرقية العربية.

إلأى منطقأة  تحويأل القأدس الكبأر  مأن مدينأةاعتبأر األهداف االقتصادية والسياسية:  -3

التوااأل الجغرافأي   يأكفكساعد في تالجنوبية من الضفة الغربية  ووبين المناط  الشمالية  فصال  

لحيأاة  وسأيادتها مصأطنعة جعأل الدولأة المرتقبأة غيأر قابلأة لتحكي في حركة الفلسطينيين بحيأ  و

 :الحيأاة الفلسأطينيةشأل لبكثافة سأكانية إسأرائيلية  "القدس الكبر وجاء اإلعداد إلقامة "  ومخلخلة

مأأن خأأالل  المدينأأة% مأأن االقتصأأاد الفلسأأطيني يأأدور حأأول 40  أل  ا  واجتماعيأأ ا  وثقافيأأ ا  اقتصأأادي

  (3)السياحة والحياة التجارية والصناعة.

لدولأأة قابليأأة امأأن الحيأأز الفلسأأطيني يقضأأي نهائيأأا  علأأى  المدينأأة المقدسأأةكمأأا أ  انتأأزاع 

  رائيلعااأمة موحأدة وأبديأة إلسأأ  يعتأرف العأالي بالقأدس  ضافة إلأى خطأرإ  الفلسطينية للحياة

 اعتراف دول العالي بسياسة األمر الواقع.وما يعنيأل من 

 األهداف الدينية:  -4

 وقبأة األقصأىفأي القأدس مأن خأالل هأدم المسأجد  اإلسأالميةطم  معأالي الحضأارة العربيأة  -أ

 والمسلمين.وتقاسمهما مع العرا   لحضارةاالصخرة وغيرهما من رموز 

 العالي. أنحاءليكو  محل جلا لليهود من شتى   قامة الهيكل المزعوم مكا  األقصىإ -ب

 األقصىالصهيونية ضد المسجد جراءات اإللفصل الرابع: ا

 :أوالا: الخطوات الميدانية

النقأأاا عأأن قيأأام سأألطات االحأأتالل  كشأأففقأأد : ن اكتشةةاف طريةةق تحةةج المسةةجداإلعةةالن عةة -1

 تحت المسجد تستهدف البحأ  عأن طريأ  يأزعي أنهأا كانأت تشأكل قبأل نحأو ألفأي بحفريات جديدة

 .ام مدخال  رئيسا  للهيكل الثانيع

أثنأأاء حفريأأات  "اأأدفة"اكتشأأف  "الشأأارع العتيأأ "وذكأأرت مصأأادر االحأأتالل بأأي  هأألا 

 بأدعو   دوالجنوبية لسور المسأج الغربية تينفي الجه ة البراقتحت محيد ساح  بها البلدية تماق

 .مد  شبكات تصريف مجارر جديدة في المكا 

                                                

  كو  عربيأةتغييأب مقصأود للهويأة  شأالقدس في اإلستراتيجية اإلسرائيلية: تكري  االحأتالل ومنعي  العمار  ( 3

 .58  ص1998أيلول 

 .14  ص1997  تموز 109عمنى األسعد  جيو إستراتيجية القدس  مجلة اامد  ( 1

 .17المرجع الساب   ص( 2
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  وعلأأى الفأأور أوقفأأت بلديأأة االحأأتالل عمليأأات الحفأأر الجاريأأة علأأى عمأأ  أربعأأة أمتأأار

أ  الطريأأأ   "أميأأأر دورر"واسأأأتدعت خبأأأراء سأأألطة ا ثأأأار التأأأي زعأأأي مأأأديرها العأأأام الجنأأأرال 

سأة التأي عبأرت القأدس وهو إحد  الطرق الرئي  المكتشف تحت األرو يعود لفترة الهيكل الثاني

 (1)القديمة عرضيا  من الجنوا إلى الشمال بمتاخمة السور الغربي للمسجد.

و  مولأد استقبل اليهأود المتأدين ر  حمراء كماشر على بناء الهيكل:االحتفال بمولد بق -2

ة رمأات أ  بقأوأكد فري  من الحاخا  كعالمة رب انية على اقتراا بناء الهيكل الثال  "بقرة حمراء"

سأة فأي قأرا مدينأة حيفأا  وفقأا  لموااأفات البقأرة المقد   "دينأي  كيبأوت"ولدت قبل عدة أشهر في 

 .التوراة

رية  ضأرورية لنقأاء الطقأوس الشأعائ "بقأع"البقرة من غيأر  هلد وحسب العهد القديي  فإ 

  سأبيأنأأل  و وحرقها وتحويل رمادهأا إلأى سأائل السأتخدامأل فأي احتفأال دينأي يعتقأد هاوسيتي ذبح

ديهي برمأاد يغسل اللين يأدخلو  جبأل الهيكأل أيأ االحتفال وخالل  لهيكل الثال  مكا  المسجدبناء ا

 البقرة. 

 و وينظأر أنأل منل تدمير الهيكل الثاني على يد الروما  لي تولد أر بقرة حمأراء  و ويقول

 هأاح عمر  لكأن علأيهي االنتظأار حتأى يصأبمعجزة تمكنهي مأن دخأول الحأرم ها يعتبرإلى أ  مولد

 .أ  يبدأوا ببناء الهيكل الجديد ثال  سنوات قبل

تفجيأر قبأة  1985أحد أفراد المجموعة اليهودية اللين حاولوا عأام " يهودا أيتزيو "وقال 

عأام  وهأو منحنأا ا   البقأرة  2000الصخرة بمواد متفجرة: "نحن ننتظأر معجأزة مأن الأرا منأل 

 (2)الحمراء".

" شأمعو  شأتاين"فأي رسأالة جوابيأة بعأ  بهأا : ي المسةجدليهود بالصةال  فةالسماح ل -3

ل أن أأل: رئأي  جماعأة جبأل الهيكأ" يسأرائيل ميأداد"إلأى   شار القانوني لمكتب رئي  الوزراءالمست

 ضى". ملي تمنع في أر وقت  "المسجد األقصى""بقدر ما يعلي فإ  االة اليهود في جبل الهيكل 

ءات ب إجأراتالل بوافها الجهة المكلفة بترتيأووجهأل للتحد   بشي  األمر مع شرطة االح

 يائير"لقدس اإلى قائد الشرطة في  "ميداد"بناء  على تلك الرسالة توجأل و  دخول اليهود إلى الحرم

حأت ت  بطلب للسما  لأل وألتباعأل بإقامة الوات وطقوس دينية داخل المسجد األقصأى "يتسحاكي

داخأل  نأأل تع هأد للشأرطة بأي  يقأوم بهألد الطقأوسأ وبالتنسأي  الكامأل معهأا  وقأالشرطة الإشراف 

 المسجد بهدوء  دو  أمور تظاهرية الفتة للنظر على حد  تعبيرد. 

اليهوديأأة المتطرفأأة بوضأأع حجأأر األسأأاس  "منظمة أمنأأاء جبأأل الهيكأأل"لأأكالسأأما  وجأأاء 

  ن آاوهأو يصأأادف حسأب التقأويي العبأأرر التاسأع مأأ  2001تمأوز  29 بتأأاريخللهيكأل المزعأوم 

 م  هو خير دليل على ذلك. 70لر يعتقد اليهود أن أل تاريخ هدم الهيكل الثاني سنة ال

للقيأام بهألد محكمأة العليأا لحرات المنظمة طأوال أكثأر مأن عقأد علأى أ  تتقأدم بطلأب لو

وبنأأاء  علأأى هأأا فأأي كأأل مأأرة الحصأأول علأأى إذ  الشأأرطة للقيأأام بأأللك  إال أن   تشأأترطوا  الخطأأوة

 (3).لهارفضت السما    اقبةتعليمات الحكومات المتع

واد مأحتأى اليأوم تمنأع إدخأال أي أة  الصأهيونيةالحكومأة  مأا زالأت إعمار المسجد:نع م -4

 لرغي من حاجتأل الضرورية إلى ذلك:اباألقصى المسجد إعمار وإاال  إلى 

صأدع  البالط الرخامي التاريخي اللر يغطي جدرا  الصأخرة المشأرفة الداخليأة بأدأ يت -أ

 .عمارد فورا  في أم   الحاجة إل أليعني أن   ماثال  بدأ يتساقد  وبدأ يتشق   وقسي منأل 

 ألسأأقف المسأأجد مأأن تسأأرا ميأأاد األمطأأار إلأأى داخلأأأل  وتسأأاقطها علأأى بسأأاط يعأأاني -ب

 .أليعني وجود شقوق تصد ع دقيقة في بعض جوانبما   الفاخر  وعلى رؤوس المصلين

                                                

 .34  ص1997أيلول -  تموز109ريخ والحفريات الصهيونية  مجلة اامد  أنفاق القدس: موقعها في التا( 1

 .39المرجع الساب   ص( 2

 .25هيلي  مرجع ساب   ص( 1
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وهأو تأأل مأن تصأدعات خطيأرة جأدا   بعأض حجارو  أعمأدة المصألى المروانأيتعاني  -ج

ال  علأى منأع دخأول مأواد تصأر  بقأوة السأ الصأهيونية  لكأن  المكسسأة جزء ال يتجزأ مأن المسأجد

 (1)اسمنت  أو طوبة رخام. "دلو"  ولو كانت بحجي ليألإعمار إ

تح آالف للمرة األولى منل احأتالل القأدس الشأرقية  افتأ: افتتاح الماتمرات الصهيونية -5

لسأأابع مأأكتمرهي السأأنور ا    وإقامأأة هأأيكلهي مكانأأألدلمتطأأرفين الأأداعين إلأأى هأأدم المسأأجاليهأأود ا

   حيأأ سأأبعة آالف يهأأودر دوحضأأر  بتشأأجيع ومباركأأة الحكومأأة "حركة إعأأادة بنأأاء الهيكأأل"لأأك

يهأأودا "التأأي يتزعمهأأا  "قأأائي وحأأي"نظمتأأأل عشأأر منظمأأات يهوديأأة متطرفأأة علأأى رأسأأها حركأأة 

 المعبد اليهودر بينها.  قس مت مهام بناءو  "عتصيو 

وفأأي سأأابقة خطيأأرة شأأاركت شخصأأي ات حكوميأأة فأأي تنظأأيي دعأأوات الحضأأور  وإلقأأاء 

يأأر القأأدس الغربيأأة  وأشأأاد نائأأب وز" بمبأأاني األمأأة"مأأات فأأي المأأكتمر الأألر عقأأد فأأي مقأأر الكل

 باليهود اللين يريدو  هدم األقصى  وإقامة الهيكل مكانأل.  "موشي بيلد"المعارف 

 لاملكأي هأ  وعخالل المأكتمر: "الهيكأل هأو قلأب الشأعب اليهأودر وروحأأل تأللمقال في كو

دعو المشاركين فأي وأ  وأكثرها إيجابية وتثقيفا    من بين أهي  النشاطات التي يقوم بها اإلسرائيليو 

  وقأيي التأرا  والثقافأة اليهوديأة بأين شأباا دولأة إسأرائيل المكتمر إلى مواالة نشأر قأيي الهيكأل 

  (2)النظام التعليمي". وفي مجمل

مأن الحأزا القأومي  " حنأا  بأورات"لكنيسأت ارئي  لجنة القأانو  والدسأتور فأي  وبع 

بريأد بطاقة دعأوة رسأمية عأن طريأ  ال 7000رسائل تحمل توقيعات أرفقها مع ب " مفدال"الديني 

ى يهأا علأأحأأث هي ف  مسأتوطنين يهأأود فأي الضأأفة الغربيأةالرسأمي للكنيسأت إلأأى شخصأيات يمينيأأة و

 لعمل على إعادة بناء الهيكل الثال .للمسجد األقصى لوالتوجأل   المشاركة في المكتمر

ا:   : نشاطات يهودية لبناء الهيكلثانيا

لواقعأة اقد مت ثالثة جمعيأات اسأتيطانية يهوديأة طلبأا  للحكومأة لتحويأل المدرسأة العمريأة  -أ

  و السأماأ  بلديأة القأدس إلأى كنأي  يهأودرفي الزاوية الشمالية الغربية للمسجد األقصى التابعأة ل

 لليهود بيداء االتهي في هلد المدرسة. 

إر   وهأي  يلكر أ   المدرسة العمرية تبل  مساحتها بمجموع كل طبقاتهأا ثمانيأة دونمأات

حضارر عربي  ويقع تحتها أروقة كبيأرة تمتأد تحأت سأاحات حأرم األقصأى مأن وإسالمي ديني  

 صخرة المشرفة.الداخل  وتصل إلى قب ة ال

لمسأجد اأ   الجماعات اليهودية المتطرفة التي تسعى لبناء الهيكأل مكأا   النقاا عن كشف -ب

اسأتخدام  ستخدم في عهد الهيكل الثأاني  وتأي  االلر باألقصى أكملت إعداد فانوس من اللهب شبيأل 

ع تب    أكثر من مليو  دوالركل ف خمسة ماليين شاقلو  كغي من اللهب الخالص في انعأل 42 ر 

 فاديي ربينوفيت ". "بها رجل األعمال اليهودر األوكراني 

بأدئها بأإطالق  أعلنت محافأل يمينيأة يهوديأة خأالل اجتمأاع حاشأد فأي القأدس الغربيأة عأن -ت

  (3)  تستهدف حشد وتيييد المتطرفين إلعادة بناء الهيكل المزعوم.حملة دعائية واسعة

طرة ماعات يمينية متطرفة تسعى لفرو السأيومن المقرر أ  تبدأ هلد الحملة بمشاركة ج

 اليهودية على الحرم القدسي  تمهيدا  إلعادة إقامة وإحياء الهيكل. 

الحركأأات  وأتبأأاعمأأن رؤسأأاء وأعضأأاء  1500 إلأأى اجتمأأاعوأشأأارت اأأحيفة معأأاريف 

نور مبأأاني األمأأة فأأي القأأدس الغربيأأة  لحضأأور المأأكتمر السأأ فأأيوالجماعأأات اليهوديأأة المتطرفأأة 

لتأي ا  بينمأا وضأع فأي ركأن بأارز مأن القاعأة "أنصأار الهيكأل المقأدس"أل حركة تي اللر نظمالثان

 ."الهيكل اليهودر"احتشد فيها المتطرفو  نموذج مجس ي لما يعزَعي أن أل 
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فأأي تحضأأير وتسأأجيل الكهنأأة  إ   منظمأأي المأأكتمر أعلنأأوا أن هأأي سيباشأأرو  قريبأأا   وقالأأت:

  سيعهد لها القيام على خدمة وحراسة الهيكل  عمل خااة فرقة 24اللين سيتي تجنيدهي في إطار 

  (1)اللر تععد جماعات التطرف اليهودية إلعادة إقامتأل في اليوم الموعود  حسبما تقول.

ة تككأأد أ  هنأأاك مجموعأأات يهوديأأ  التأأي تقأأدمها المخأأابرات العامأأة للحكومأأة التقأأارير -ث

هات تشأأير إلأأى إمكانيأأة يناريوبعأأض السأأو  وضأأعت مخططأأات عمليأأة لتأأدمير المسأأجد األقصأأى

 وتفجيرد عبر استخدام تقنيات متقدمة. يأل  التسلل إل

رير إلى أ  عناار المنظمات اليهودية يجرو  اتصاالت مأع أنصأارهي داخأل اشير التقتو

االنطأأالق فأأي  و ينأأوو  ألالواليأأات المتحأأدة للحصأأول علأأى معأأدات تسأأمح بأأالحفر تحأأت جدرانأأ

اسأأتطاعت المنظمأأات اليهوديأأة   للمسأأجد ينية متاخمأأة تمامأأا  عمليأأات الحفأأر مأأن عقأأارات فلسأأط

  (2)شراءها خالل األعوام الماضية.

يأة من مخطد أكثر خطورة تعكف عليأل عنااأر المنظمأات اليهود األمنيةتقارير التحلر و

ن يعملو  كضباط في سال   هاي  يقوم عنااربالمتطرفة     ومن الجأبقصف المسجد  الطيرا مم 

  ومأنهي يخدمو  كضباط فأي سأال  الجأوهي انية حدو  السيناريو حقيقة أ  العديد منيزيد إمك وما

 .ألخازنبإمكانهي أ  يحصلوا على المواد المتفجرة من مومن يخدم في وحدات مختارة في الجي   

يسأأاعد المنظمأأات المتطرفأأة فأأي تنفيأأل هأألا السأأيناريو الجهأأود التأأي تبأأللها فأأي دفأأع ومأأا 

 "دوفيأديفا "و "سأرية األركأا "حأدات المختأارة فأي الجأي   مثأل وحأدة عناارها لالنضأمام للو

حقيقأة أ    هاعلى تجنيد أنصار لهأا مأن بأين منتسأبي هاوالعامل اللر يساعد  والمظليين "إيجوز"و

 (3).هاجميع أتباع التيار الديني الصهيوني يتجهو  للخدمة في

 مشأأعة ذات فاعليأأة كبيأأرة د عنااأأر المنظمأأات اليهوديأأة المتطرفأأة لقألف مأأواديخطأت -ج

تأي  و  تكدر إلى قتل المصلين  وفي نف  الوقت تكث ر مأع الوقأت علأى تماسأك جأدا  المسأجد  جدا  

 من أمريكا.يها الحصول عل

نأاء بوتحضأيراتها الراميأة إلعأادة   محافل يمينيأة يهوديأة علأى تكثيأف جهودهأا اتفقت -ح

سأأت حركأأأات يمينيأأة تنشأأأد فأأي نطأأأاق    وقامأأأتلليهأأأود فأأي القأأأدس المحتلأأة "الهيكأأل المقأأدس"

   اأندوق خأاصييسأبت  فرو السيطرة اليهودية علأى الحأرم المحاوالت والمساعي الهادفة إلى

جمعيأة كتي تسجيلأل رسأمي ا و  "خزينة الهيكل المقدس"  ويعني "أوتسار همكداب"أطل  عليأل اسي 

 . القضاءوقفية يهودية لد  مسجل األمالك الوقفية في وزارة 

ع القائمة على هلا التحأرك: إ  الهأدف المعلأن للصأندوق هأو "جمأ الجهات مصادر وقالت

 ".تألتمويل كافة النشاطات التحضيرية إلقامو  التبرعات إلقامة الهيكل المقدس الثال 

ل لهأألد الحركأأات اليهوديأأة السأأت  فأأي اأأك وتوزيأأع قطعأأة  وتمثأأل النشأأاط المشأأترك األو 

منافسأأة بأأين مهندسأأين   وتنظأأيي الرات للقطعأأة الواحأأدةدو 4.8  شأأاقل 20عملأأة مصأأنوعة بمبلأأ  

التي   ادة بناء الهيكل اليهودر المزعوملوضع تصميمات لمحيد الحرم القدسي في نطاق خطد إع

  (4)تعد  لها دوائر ومحافل المتطرفين اليهود.

الحركات التي اشتركت فأي تيسأي  الصأندوق الألر يقأف علأى رأسأأل البروفيسأور  وتضي

حركأة مأن شأمال الضأفة الغربيأة  كأال  مأن: ال "داالكنأ"المقأيي فأي مسأتوطنة  "هيلل فأاي "اليميني 

  أجأل إقامأة الهيكأأل المقأدس  معهأد الهيكأأل المقأدس  حركأأة "حأي وبأاقي"  حركأأة "هألد أرضأأنا"

 حركة "إلى جبل الهيكل". حركة "نساء من أجل بيت المقدس" 

                                                

 .15/7/2008معاريف  ( 1

 .95( زيدا   مرجع ساب   ص2

 .18/4/2008( يديعوت أحرونوت  3
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أوطأانهي الغربيأة علأى شأعار إعأادة  وفأي مختلأف  الصهيونيتعبئة اليهود في التجمع  -خ

أتبأاع الكنأائ  المسأيحية الصأهيونية و  "جبل الهيكألك"بناء هيكل سليما   وتسمية الحرم القدسي ب

 (1)في الواليات المتحدة.

ا   هدم األقصىلعملية الجراءات اإل: ثالثا

لتسأرع ا عقد ألفا  من الحاخامات ورجال الدين اليهود مأكتمرا  ناقشأوا فيأأل أفضأل السأبل فأي

 ومن ثي  بناء الهيكل على أنقاضهما.  لهدم المسجدين األقصى وقبة الصخرة 

 لتعيأين موقأع مأا تجتمعأا اأهاينةأ   هيئأة خااأة تضأي حاخامأات وخبأراء  ت األنبأاءذكرو

ف السأنين اللر تزعي روايات محافل متطرفة أن أأل كأا  موجأودا  قبأل آال يدعى بك)الهيكل المقدس( 

اخأل د  فأي خطأوة تهأدف إلقامأة مأوطئ قأدم لليهأود م فيأل الحأرم القدسأيلر يقوفي نف  الموقع ال

 .ألمحيط

وجهأة من      تعيين موقع الهيكل المزعوم ينطور على أهمية حاسمةأ وبات من الواضح

سأيتيح لكبأار فأإ  ذلأك   ألإذ إن أل في حالة التيكد  وتقريأر شأيء فأي شأي  موقعأ  نظر محافل اليهود

 (2)وسما  بدخول اليهود إلى مناط  داخل الحرم القدسي. الحاخامات إعطاء إذ 

قامأة لجنة منبثقة من مجل  الحاخأامين عأددا  مأن االقتراحأات إل   بحثتوفي نف  السياق

مبنأأى المحكمأأة   مواقأأع مختلفأأة هأأي: موقأأع بأأاا الرحمأأة  أربعأأةكنأأي  فأأي الحأأرم القدسأأي فأأي 

 ة المصلى المرواني.منطق لحرم المدرسة العمرية في الزاوية الجنوبية الشرقية من ا

ي اإلعالم العبرر بكل اراحة عن مجموعأة يهوديأة تقأد مت إلأى لجنأة التنظأيي فأتحد  و

تأب ي تأام مأن قبأل مك  بعلأطأة بنأاء لكنأي  يهأودر داخأل المسأجدعلأى خار تهاالقدس ألخل مصادق

 . رئي  الحكومة

وا رجات ضأخمة جنأببنأاء مأد بمشأاركة دائأرة ا ثأارقامت بعأض شأركات التطأوير كما 

 تأأي  والتأأي كانأأت مفتوحأأة قبأأل مئأأات السأأنوات   ألوأاأأبحت مالاأأقة لبواباتأأ  حأأرم مأأن الخأأارجال

 إغالقها على عهد السلطا  اال  الدين األيوبي. 

تقأأع جنأأوا واألقصأأى القأأديي   هنأأاك مأأدرج مالاأأ  لبوابأأة مغلقأأة  لكنهأأا مواأألة إلأأىو

اك   وهنأاتليهودياسي ألحد النبي ات ا أنأل هيدعاء  منا  "باا خلدد"   اليهودويسميها المتدين  حرمال

 1997سأنة  "كاإيهأود بأار"ب  سأمدرج آخر مع سأاحة  تأي  افتتاحهمأا مأن قبأل رئأي  الأوزراء األ

 بحضور عدد كبير من المتطرفين.

  لثأانيف آبأائي علأى درجأات الهيكأل اأنا ذا أقف حي  وق ها": ال  ئقا" باراك"وقف يومها 

 .لقدييداخل األقصى ا مة  الفتتا  بوابة جديدة في حائد القدس القديمة تصلمقدذلك  ا  عتبرم

 ومن الخطوات الميدانية التي تجرر على قدم وساق للتسريع بهلا اإلجراء:

 توزيع ملصقات انطباعية على طالا المدارس والجامعات تجسد الهيكل. -1

 "يو عزة اه"قصى  كإذاعة لهدم األيعملو  يهود لالقيام بالب  اإلذاعي من إذاعات  -2

لهيكأأل  اقامأأة المعبأأد علأأى أنقأأاو إلتأأدعو علنأأا  الشأأباا اليهأأودر للعمأأل و  " اكأأ"لحركأأة التابعأة 

 وتليع الفتاو  لعدد من كبار الحاخامات الداعية إلعادة الهيكل.

قيام مجموعة هندسأية يهوديأة بتشأييد هيكأل جديأد فأي منطقأة وادر عربأة مشأابها  للهيكأل 

تحأت  ألوضع على يد مستشارين من يهود أمريكا  والواليات المتحدة من و هندسماممأل القديي  

 (3).تصرف الحكومة

  نتظأار سأاعة الصأفر للبأدء فأي العمألتي  إعأداد فريأ  متكامأل مأن عمأال البنأاء فأي اكما 

أاأأبحت مأأواد البنأأاء و  وتثبيأأت أركانأأأل علأأى أنقأأاو المسأأجد  بانتظأأكار اللحظأأكة المناسأأبة لنقلأأأل

ائ  الأألهب والفضأأة  ورقأأ وتتكأأو  مأأن األحجأأار الكريمأأة  موجأأودة فأأي مكأأا  سأأرر و هزة جأأا

                                                

 .123الخطيب  مرجع ساب   ص( 2
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ببنأاء الهيكأل   ينعجلمسأتجمأع األحجأار المقدسأة عمأال  تعبأديا  للكثيأر مأن الوبأات   والتحف الفنيأة

ال يقل عن سأتة ماليأين حجأر  تأي  اسأتقدامها مأن  وسيحتاج المشروع إلى ما  ئألالستخدامها في بنا

 .1948فلسطين المحتلة عام  جنوا "بئر السبع"مدينة 

" أولمأرت وأشأار "إيهأود تجهيز الشمعدا  الخأاص بالهيكأل  وهأو موجأود بالكنيسأت  -3

إلأى إنجأاز شأمعدا  ذهبأي خأالص بتمويأل مأن المليأونير ورئأي  الحكومأة السأاب   بلديأة الرئأي  

زعيي  "بارو  بن يوسف" يقول  واللر يعمل في تجارة الماس"  موسى فرج" اليهودر المصرر

أمريكأا  ونقأأل إ   جماعتأأل انتهأت مأن اأنع شأمعدا  ذهبأي ضأخي اأنع فأي منظمأة بنأاة الهيكأل "

  (1)".بالفعل إلى إسرائيل

لكر تبأ  تأرانيي دينيأة وأشأعار تأ  تسيير سيارات تدور طوال اليوم في شأوارع القأدس -4

 اليهود بإعادة بناء الهيكل مكا  األقصى.

لكسب الأدعي   داخل وخارج فلسطين هاتوزيعو  صغرة للهيكل المزعومعمل نماذج م -5

 .2م400مارر خاص بالهيكل  مساحتأل إعداد مجس ي معو  والتعاطف المادر والمعنور

ضأرورة ب  التأي يعتقأد اليهأود "خيمأة العهأد"إعداد خيمة االجتماع  أو ما يطل  عليها  -6

  مالئكأةعليأأل السأالم مأع ال وسأىي اجتمأع فيهأا موضعها فأي الهيكأل  ألن هأا ترمأز إلأى الخيمأة التأ

ليهأودر أهأداها المليأونير ا  مصنوعة من خيوط اللهب الخالصالالخيمة و  فوعدتأل بمجد إسرائيل

 . "بنيامين نتنياهو"وزراء الرئي   بعد إنجازها إلى "موسى فرج"

عأرو تو  لالستخدام في الهيكل اللر يجرر التخطيد إلقامتأأل ةخصصمانع أدوات  -7

المعأدات  ومنهأا: في أماكن متفرقة عشرات من أنواع األدوات الدينية التأي يحتاجهأا رواد الهيكأل 

لسأوائل االتي تستخدم في معالجة الرماد بعد التضأحية بأالحيوا   األوانأي النحاسأية  كأكوس حفأظ 

 وأبواق النداء للطقوس.   النبيل المقد س  مفروشات العبادة المقد سة 

في مكا  قريب من   "الملبح المقد س"هود أهي  ما يتعل  بالطقوس الدينية وهو قد أعد  اليو

لييخأل مكانأأل   ر الميت  على نف  هيئة الملبح القديي وبطريقة تسمح بنقلأل في الوقأت المناسأبحالب

 (2).لفي قلب بناء الهيك

ي فأ عبأر المطأارات والسأفارات والمكاتأب السأياحيةوثيقة تاريخيأة عأن القأدس توزيع  -8

مكسأ   اهأعأد    مين وارتباطهي بمدينة القأدسعلى هيئة كتيب يتضمن إساءات عديدة للمسل  العالي

لقأدس جأأاء اد عأى فيهأا أ   اهتمأأام المسألمين با " دانيأال ياسأأين "ويأدعى "الأدفاع اليهأأودر"جامعأة 

 السالم عليألالنبي  وإ  تخلي  مكة والمدينةمدينتي اإلسالم المرتبة الثالثة بعد  يعطيها  ولهلا ثانويا  

  احدة واسمها مرة  لي يلكرها بووأ   القرآ  لي يعرها أر  أهمية    لها عنها كقبلة أولى يعتبر إهماال  

 ليسأأأت مرتبطأأة ارتباطأأأا  مباشأأأرا  و  وأ   القأأدس ال تأأألكر علأأى اإلطأأأالق فأأأي اأألوات المسأأألمين

  مية  امة  إسأال ثقافيا  أو عاقرا  باألحدا  التي جرت في حياة النبي  ولي تصبح في يوم من األيام م

جدا  فأوق أعادوا تفسير القرآ  إليجاد متسع للقدس عنأدما بنأو مسأ -حسب زعمأل–   األمويين كما أ

بأيثر  معليأأل السأال وأسمود المسجد األقصى! وأعطود دورا  بارزا  في حيأاة الرسأول محمأد  الهيكل

 رجعي. 

لتأأوهين   القأدس فأي الشأرع اإلسأالميانأة وتأي  توزيأع هألد الوثيقأة بعأدة لغأات لتشأكك بمك

  (3)حقائ  اإلسالم في نفوس المسلمين  وترسيخ أ   القدس لليهود تاريخيا  ودينيا  وواقعا .

إعأأداد الحأأراس والكهنأأة الأألين سيشأأرفو  علأأى الهيكأأل فأأور الخأأاص بمأأكتمر القأأد ع -9

وديأة إنهأا مسأئولة عأن رعايأة التأي تقأول الجماعأات اليه " ليفأي"إقامتأل  وتهيئأة الكهنأة مأن قبيلأة 

ياشأأيف عطيأأرت "وفأأي المعهأأد المسأأمى   ول والثأأاني قبأأل أكثأأر مأأن ألفأأي سأأنةشأأئو  الهيكلأأين األ

بتأدري  الشأباا  الحاخامأاتقأع غأرا المسأجد األقصأى يقأوم الوا "تأاج الحاخأامين"أر  "كوهانيي
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سأأتمرة مأأن المنظمأأات ويتلقأأى األمأأوال الالزمأأة كمعونأأات م  فيأأة التضأأحية بأأالحيوا  إرضأأاء  هكي

ي واشأأنطن التأأي مكسسأأة هيكأأل القأأدس فأأ خااأأة: والجمعيأأات المسأأيحية الصأأهيونية األمريكيأأة 

 ."ريزنهوفر"يترأسها 

ارة تنشأيد الأرحالت الدينيأة مأن فلسأطين ودول العأالي إلأى القأدس لأربطهي بهأا  وزيأ -10

اتفأاق و  المسجد األقصأى إقامتأل على أنقاو المجسمات التي أعدت لتكو  نموذجا  للهيكل المزمع

تنويأع ووبنأاء الهيكأل علأى توحيأد جهودهأا  واسأتغالل طاقاتهأا   األقصىالجماعات الساعية لهدم 

 بحي  تجعل من بناء الهيكل قضية تهي  كل  بيت يهودر على أرو فلسطين.  نشاطاتها

  وبنأأاء الهيكأأل ى طأأرد المسأألمين مأأن المسأأجد األقصأأىتوزيأأع منشأأورات تأأدعو إلأأ -11

ى ة تسأيء إلأوالقيأام بيعمأال شأاذ    وقأراءة الكتأب اليهوديأةألالتجوال في سأاحات  والقيام بمزعومال

د  ويجأب مكأا  لليهأود فقأ ألعلأى أنأأل جمة للزائرين والسائحين فأي سأاحاتاإلرشاد والترو تأل قدسي  

أع فأي   إلى جانب وبناء الهيكل المزعوم مكانأل هدمأل  عيأادا  كأو  أالفتأرات التأي ت فأي ألاحاتأبالتجم 

 اسبات.لهي  مثل ذكر  خراا الهيكل المزعوم  وبداية السنة العبري ة  وغيرها من المن ةديني

 ل المستوطنين والشأبااحمل السال  داخل ساحات المسجد في بعض األحيا  من قب -12

اطب والمرافأأ  داخأأل صأأوالجلأأوس علأأى الم  هأأيبمالبأأ  الصأأالة الخااأأة ب ألدخولأأ  واليهأأودر

 ألاحاتسأتأدخل  اأهيونيةمأن أأنهي أخلوا يجدو  آثار سيارات  ألد الثقات من حراسوقد أك   د أسوار

 .ألالتفود بالكلمات البليئة بح  المصلين والعاملين فيها  إلى جانب تتجول فيوليال   

  ألومحأاوالت تنفيأل هجمأات مسألحة فيأ  المتكررة القتحام المسأجد محاوالت التخفي -13

  توزيأع ملصأقات  وأكثأر مأن مأرة فأي محاولأة لتدنيسأأل ألسأاحاتإدخال الخمور والمسكرات إلأى و

  نهيقضية الهيكل المزعوم في وجدا ورسومات على طالا المدارس والجامعات اليهودية لتجسيد

يأأع ملصأ   عبأأارة عأأن مشأهد طأأائرات عسأأكرية تقأأومكمأا   قامأأت إحأأد  المنظمأات اليهوديأأة بتوز 

  ".هلا اليوم قريبا  سييتي ": يألكتب علوبقصف المسجد ثي تدميرد  

أن أأل فأي  ةالديمقراطيأ( للأدفاع عأن فشأيجاء في تقرير أعدتأل المنظمة اإلسأرائيلية )ك -14

قرا أريحأا تأدريبات علأى  "متسبيأل يريحو"إطار االستعدادات إلقامة الهيكل تجرر في مستوطنة 

أأأل المسأأتوطنو  إلأأى يهأأودر أمريكأأي اأأاحب مصأأنع بالسأأتيك فأأي  واليأأة ذبأأح الضأأحايا  وقأأد توج 

ع بتزويدهي بحيوانات من البالسأتيك إلجأراء تأدريبات علأى الألبح  ومنهأا نمأاذج مأن  تكساس تطو 

 (1)البقر والعجول والدواجن".

ت وأنشأئ  إعداد نف  عمي  وطويل أسفل الحأرم الشأريف أدخلأت إليأأل أسأفار التأوراة -15

 م بافتتأا نحتفأل اليأو إن نأا"في داخلأل كني  يهودر  وفي حفل افتتاحأل قأال كبيأر حاخامأات اليهأود: 

يكلنأا ر  وإعأادة هوقيأام كنيسأنا الكبيأ  سنحتفل بهدم هلا الحرموغدا    وقد أقمناد مكقتا    هلا الكني 

 ."على أرضأل

ا   الحفريات واألنفاق: رابعا

ت ومأر      ثي توالت حولأل وتحتأل1967أواخر عام األقصى بدأت الحفري ات حول المسجد 

 :بعشر مراحل

 70  وجأرت علأى امتأداد 1968 عأام وانتهأت 1967أواخأر عأام بأدأت  :ألولةىالمرحلة ا -1

لنسأاء اجأامع   مترا  من أسفل الحائد الجنوبي للحرم القدسي خلف قسي من جنوا المسأجد وأبنيتأأل

مأع  تمتأرا   شأكل 14ووال عم  الحفريات   ي والمئلنة الفخرية المالاقة لألوالمتحف اإلسالم

ريأة بإحأدا  تصأدعات للحأائد واألبنيأة الدينيأة والحضأارية واألث مرور الوقت عامأل خطأر يهأدد

 "اربنيأأامين مأأز"تأأرأس فريقهأأا البروفيسأأور والجامعأأة العبريأأة الحفريأأات ومولأأت   المالاأأقة لأأأل

 رومانية وبيزنطية.و إسالمية أموية آثار تاكتشفو  "مائير بن دوف"ومساعدد 

متأأرا  مأأن  80جأأرت علأأى امتأأداد و  1969انتهأأكت هأألد الحفريأأات سأأنة  :المرحلةةة الثانيةةة -2

شماال  حتى والت أحد أبواا الحرم المسمى  تتجهاو ي  انتهت المرحلة األولى ح  سور الحرم
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مارة تحت مجموعة من األبنية اإلسالمية الدينية التابعأة للزاويأة الفخريأة مركأز  " باا المغاربة"

ات بتأأأأاريخ التهأأأأا بالجرافأأأأوتسأأأأببت فأأأأي إز  ا  اأأأأدعتها جميعأأأأ 14وعأأأأددها   اإلمأأأأام الشأأأأافعي

أن أل اكتشأف أساسأيات  "مائير بن دوف"ويقول عالي ا ثار اليهودر   وإجالء سكانها 14/6/1969

 والثال  يختلف قليال .  ثالثة قصور أموية اثنا  منها متشابها 

حتأأى أواخأأر  1975نفت كثأأي اسأأت  1974وتوقفأأت  1970سأأنة بأأدأت  لمرحلةةة الثالثةةة:ا -3

بنيأة قأدم األتعتبأر مأن أو  ا  يقأع أسأفل عمأارة المحكمأة الشأرعية القديمأةوامتدت من مكأ  1988

ة شماال    التاريخية اإلسالمية ا لسألة  بأابأاا الس :  وهيبيسفل خمسة أبواا من أبواا الحرممار 

  متأأرا   180وعلأأى امتأأداد   المطهأأرة  بأأاا القطأأانين  بأأاا الحديأأد  بأأاا عأأالء الأأدين البصأأيرر

مئلنأة وبنيأة الدينيأة والحضأارية والسأكنية والتجاريأة تضأي أربعأة مسأاجد وفوقها مجموعة من األ

   وعدد من المساكن والمدارس األثرية."القطانين"األثرية وسوق  "قايتبار"

تصأأدع  هأأا  ونأأتج عنا  متأأر 400وطأأول   متأأرا   14-10لحفريأأات بأأين أعمأأاق ا وتراوحأأت

مقأأأر المجلأأأ    ة  المدرسأأأة المنجكيأأةالجأأأامع العثمأأاني  ربأأأاط الكأأأرد  المدرسأأة الجوهريأأأأبنيأأة 

 (1).الزاوية الوفائية  اإلسالمي

جر  تحويل الجزء السفلي من المحكمة الشرعية إلى كني  يهودر  وفأي شأهر آذار كما 

 "كأونراد تشأيك"القنأاة التأي اكتشأفها قأبلهي الجنأرال األلمأاني عثورهي على  الصهاينةأعلن  1987

بأأل قأأاموا بتأأاريخ   إليهأأابإيصأأال النفأأ   واولأأي يكتفأأرا   تأأم 500فأأي القأأر  التاسأأع عشأأر بطأأول 

بأأاا الغوانمأأة مأأع طريأأ  وتحأأت حمايأأة الجأأي  بحفريأأات جديأأدة عنأأد ملتقأأى طريأأ   7/7/1988

 إال أ   النفأأ وحفأأر فتحأأة رأسأأية ليأدخلوا منهأأا إلأأى القنأأاة الرومانيأأة ل " طريأأ  ا الم"المجاهأدين 

وإعأأادة   فاضأأطرت السأألطات إلأأى إقفأأال الفتحأأة  مأأنعهي مأأن االسأأتمرار  يين لهأأيقدسأأمال رتصأأد

 (2)الوضع على ما كا .

خلأأف الحأأائد الجنأأوبي   1974-1973 عأأاميتا أبأأد :المرحلتةةان الرابعةةة والخامسةةة 4-5

قأارا ت  ويمتأد الحفأر علأى مسأافة الشرقي للمسجد وسور الحأرمالممتد من أسفل الجانب الجنوبي 

أل إلأى   ودخلأت منأألالحائد الجنوبي لأ 1974ل شهر تموز خالالثمانين مترا  إلى الشرق  اخترقت 

لية وتحأأت األبأأواا الثالثأأة لألروقأأة السأأف    وأسأأفل جأأامع عمأأرا  متأأر 20المسأأجد األقصأأى بعمأأ  

و وأاأبحت تعأر  متأرا   13إلأى أكثأر مأن  هأا  وواألت أعماقواألزقة الجنوبية الشرقيةللمسجد 

لخأارج اوتفريأ  التأراا المالاأ  للحأائد مأن   السور والمسجد لخطر االنهيار  بسبب قأدم البنأاء

 إلى أعماق كبيرة  إضافة للعوامل المناخية.

الشأرقي لسأور    وترك أزت فأي منتصأف الحأائد1977عأام بأدأت  :المرحلة السادسةة -6

عمأأال أ توهأأد د  ها  بأأين بأأاا السأأيدة مأأريي والزاويأأة الشأأمالية الشأأرقية مأأن سأأورالحأأرموالمدينأأة 

 هأاتج عنونأ  ا أقأدم مقبأرة إسأالمية فأي المدينأةالقبأور اإلسأالمية التأي تضأمهالحفر بإزالة وطمأ  

 الوطني فيها. "إسرائيل"  وإنشاء جانب من منتزد اهامصادرة األرو المالاقة إلحد

المالاأأقة للحأأائد  مشأأروع تعميأأ  سأأاحة البأأراق الشأأريف وتشأأمل :المرحلةةة السةةابعة -7

  أخأأر  مأأن األراضأأي الغربيأأة المجأأاورة للسأأاحةضأأي بضأأي  أقسأأام ق  ويلحأأرماوالغربأأي للمسأأجد 

و المشأأأروع الجديأأأد األبنيأأأة المالاأأأقة  وهأأأدم مأأأا عليهأأأا  وحفرهأأأا بعمأأأ  تسأأأعة أمتأأأار  ويعأأأر 

مأأة تضأأي عمأأارة المحكمأأة الشأأرعية القدي  حيأأ  ثأأي الهأأدم والمجأأاورة لخطأأر التصأأدع واالنهيأأار 

همأا مأن وكال  ويأة ومسأجد أبأو مأدينوزا  تنكزية  وعمارة المكتبأة الخالديأةالمعروفة بالمدرسة ال

 مواطنا  عربيا . 250عقارا  يسكنها  35إضافة إلى   األوقاف اإلسالمية

وتعتبأأر اسأأأتئنافا   خلأأف جأأدرا  المسأأأجد وجنوبهأأا  تقأأع حفرياتهأأأا المرحلةةة الثامنةةة: -8

 "إسأرائيل"  تحأت شأعار كشأف مأدافن ملأوك 1967بدر بها سأنة وللمرحلتين الرابعة والخامسة  
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ونشب حولهأا خأالف بأين جماعأة   ويخشى منها تصد ع الجدرا  الجنوبية للمسجد  مدينة داود في

 (1)وزارة األديا  اليهودية.و  التي تطالب بوقف الحفر "ناطورر كارتا"

 تاريخ ذكر  إحراق المسجد األقصى أعأادت 21/8/1981في يوم  المرحلة التاسعة: -9

بأين  يقأع  و1867عأام  "واريأن"أل الكولونيأل اإلنجليأزر لألر اكتشأفسلطات االحأتالل فأتح النفأ  ا

ت أ  وزعمأ  "المطهأرة"اسأمأل وأسأفل الحأرم و  بابي الحرم المسماة باا السلسلة وبأاا القطأانين

 . "الحشمونائيي"الجدرا  المكتشفة في النف  تعود لهيكل سليما   أطلقت عليأل نف  

 6وبعأرو  مترا  شرقا   25متداد وتوغلت الحفريات أسفل ساحة الحرم من الداخل على ا

وأدت مبأدئيا  إلأى تصأدع فأي األروقأة الغربيأة الواقعأة  " قايتبار"أمتار  ووالت إلى أسفل سبيل 

 (2)م.ين بابي السلسلة والقطانين للحرب

لحفأر اوتأي   وأقفلأت بأاا النفأ  بالخرسأانة  وتد خلت دائرة األوقاف اإلسالمية فأي القأدس

نأأوا وتبأأين أ   اسأأتمرار الحفريأأات ج  تحأأت بنأأاء المدرسأأة التنكيزيأأةتحأأت المحكمأأة الشأأرعية  و

 ة الرئيسأةسقوط البوابوالمسجد نجي عنأل تصدع العديد من العقارات والمحال التجارية وانهيارها  

 لدائرة األوقاف.

مأن  األتربأة والصأخور تمثل أخطر المراحأل  أل   هأدفها تفريأ و :المرحلة العاشر  -10

للسأأقوط  اعرضأأيتبحيأأ    ا قأأائمين علأأى فأأراههمأأليترك  قصأأى وقبأأة الصأأخرةاأل تحأأت المسأأجد

أت باو  بفعل عوامل الطبيعة  أو تيثير هزات ذبألبات الطأائرات النفاثأة  واالنهيار  فتتأا  جأزءتوج 

احأأل د افتتمترا   وأسفر اإلعال  عن 250طولأل  عشية عيد الغفرا  اليهودر "الحشمونائيي"من نف  

ي فأالحفريأات وأدت   مما اضطر الحكومأة للتراجأع وإشأاعة إغالقأأل  ةفيعن عن اندالع مواجهات

  الجهتين الغربية والجنوبية للمسجد ومقبرة باا الرحمة إلى ما يلي:

بأأات الأألر   السأأيما الحأأائد الجنأأوبي  حأأدو  تشأأققات وانهيأأارات فأأي أسأأوار المسأأجد -أ

لدينيأة  اأوراق تشمل بعض ترانيمهي  وضععبر   اليهود يستخدمونأل كمكا  لتيدية طقوسهي الدينية

تتجأأل     ني أتهييعني أن هي بدءوا في معاملتأل كمعاملة حائد البراق اللر يسمونأل حائد المبكأى  وأ ما

 لتحويلأل إلى مكا  للصالة كما حد  سابقا  مع حائد البراق.

لمكثفأة ا  فباإلضأافة إلأى حركأة البنأاء ومعالي المنطقة المحيطة بالمسأجد تغيير مالمح -ا

 "خمأارة"ة التي يعتقد أن ها جزء مأن مخطأد بنأاء الهيكأل الثالأ   تقأوم سألطة ا ثأار ببنأاء اسأتراح

يأأأل لرجأأال والن سأأاء  ترتكأأب فلواسأأعة بأأالقرا مأأن نوافأأل المسأأجد الخارجيأأة  لكأأي تكأأو  ملتقأأى 

 الفواح  على مرأ  ومسمع من الجميع.

ا ثأأار  مأأدير سأألطة ب مأأا أكأأدد  حسأأحأأدو  انهيأأار فأأي الحأأائد الشأأرقيالتحأألير مأأن  -ج

 وحسأب  في انهيأار جزئأي كبيأر مأن سأاحة المسأجد ألقد يتسبب  وما الصهيوني "يشوع هورفما "

 زعمأل فال يوجد رقابة اهيونية في المسجد بسبب توجيأل سياسي من رئي  الحكومة. 

يأأار فأأورر للسأأور "هنأأاك خطأأر انه وقأأال "هورفمأأا " للجنأأة الداخليأأة التابعأأة للكنيسأأت

يعتوقع أ  تكو  ردة فعأل تسلسألية تأكدر   وفي أعقاا انهيار كهلا إ  تي فعال    شرقي في المسجدال

أ  هألد المنطقأة مأن المسأجد مثأل منأاط  أخأر  مبنيأة  ا  عمأا"  زتألإلى انهيار جزء كبير من ساح

وزيأادة البأروز   سي2.5ألخيرة أدت إلى انحراف بنسبة وأ  الهزة األرضية ا  على طبقات فارغة

 (3)في الحائد الشرقي.
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 إاتمة: 

القأأأدس  ونفأأأي المطالأأأب  سأأأتعراو المواقأأأف اإلسأأأرائيلية حأأأولجأأأاءت فصأأأول الدراسأأأة ال

إيأأأراد إلأأأى عأأأدد مأأأن المحأأأاور والمجأأأاالت ذات الصأأألة  و هأأأاتطرقمأأأن خأأأالل   هأأأاالفلسأأأطينية في

لأى عمتوقعأة التأيثيرات األمنيأة الوإحصائيات ديموغرافيأة ومكشأرات خطيأرة مأن داخأل المدينأة  

مأأن  واالسأأتعانة بعأأددالقأأدس   لمسأأتقبلالبعأأد القأأانوني  سأأكانها  إلأأى جانأأب الحأأدي  عأأن خطأأورة

 اإلحصائيات والجداول الهامة.المالح  و

يأة ضأد محاولأة تشأريح اإلجأراءات اإلسأرائيلية القمعمن  -كما مر معنا–وقد انطلقت الدراسة 

ز  إلعأأأادة التأأأوا رغبأأأة االحأأأتالل الجامحأأأةمقدسأأأيي المدينأأأة مأأأن العأأأرا الفلسأأأطينيين  السأأأيما 

اليهأود   المدينة  على أ  يكأو  هألا التأواز  لصأالح السأكا  فيالديموغرافي بين اليهود والعرا 

 لمدينة.من خالل ما يواف في إسرائيل بك"اقتالع" التجمعات السكانية العربية من داخل حدود ا

 التهويأد ك اإلجأراءات اإلسأرائيلية وسياسأةعلما  بي  الدراسة أوردت أ  الهدف النهائي مأن تلأ

 لالنتقأال دفع عشأرات ا الف مأن سأكا  المدينأة الفلسأطينيينالتي تتبعها سلطات االحتالل يتمثل بأ

 .خارج المدينةواإلقامة 

ينية الفلسأط تجد اعوبة حقيقيأة فأي منأع الهجأرةما زالت ترجح الدراسة أ  إسرائيل كدولة  و

ب للك فهأي تلجأي إلأى عأدة خطأوات ميدانيأة مأن أهمهأا فأرو الضأرائولأ  المدينة داخل حدود من

مأأن األوامأأر القضأأائية   التأأي تأأتي جبايتهأأا بواسأأطة سلسأألة عأأرا شأأرقي القأأدس الباهظأأة علأأى

 .اإلسرائيلية

بصأأورة قأأد معأأدل المواليأأد المرتفأأع فأأي أوسأأاط العأأرا المقدسأأيين  كمأأا استعرضأأت الدراسأأة 

 مأا  لمدينأة  عللعلأى الصأورة الديموغرافيأة  اليهود  ما يأكثر سألبا  مع معدل المواليد  تساو  تقريبا  ت

 بي  ذلك لي  السبب الوحيد للتقلص ا خل في التزايد بين األوساط اليهودية.

يلية العشأرات مأن القأرارات التأي اتخألتها الحكومأات اإلسأرائكما ألقت الدراسأة الضأوء علأى 

نيأأة القأأدس  وطأأواقي مأأن الخبأأراء  ولجأأا  مه المتعاقبأأة  والعديأأد مأأن اللجأأا  الوزاريأأة لشأأكو 

 بوضع العديد مأن الخطأد المختلفأة والمطالأبجميعها أوات ومتخصصة لدراسة وضع المدينة  

  ة  والحفاالعديدة لوقف ما أسمتأل بك"النزيف" اليهودر الحاال في تزايد معدالت الهجرة اليهودي

 على أكبر نسبة ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.

مأأن هأألد التواأأيات التأأي قأأدمت للحكومأأات واللجأأا  الوزاريأأة تأأتلخص فأأي ضأأخ هأأام جأأزء و

ت السأكن  المزيد من األموال  لتثبيت العائالت اليهوديأة التأي تشأكو مأن ارتفأاع بأاهظ فأي إيجأارا

 هأامن قلأيال   دا  ومحاولة توفير أكبر قدر ممكن من األربا  المالية لسكا  المدينة من اليهود  لكن عد

د علأأى ورق حتأأى كتابأأة هأأل جأأد طريقأأأل للتنفيأأل علأأى أرو الواقأأع  والجأأزء األعظأأي بقأأي حبأأرا  و

 !السطور

اضأحة من المكشرات االقتصادية التأي تشأير إلأى أنأأل رغأي الفأوارق الو عددا  أوردت الدراسة 

عديأأد مأأن هنأأاك الفأأإ  والكبيأأرة بأأين المرافأأ  التحتيأأة للمدينأأة فأأي كأأال قسأأميها اليهأأودر والعربأأي  

 المياد والكهرباء والهاتف والخدمات الصحية وغيرها.في لقواسي المشتركة بينهما: ا

لموقف االدراسة تصل أخيرا  إلى خالاة مفادها أ  الصراع على المدينة المقدسة سيبقى سيد 

 نيين كليأا  خالل السنوات القليلة القادمة  وأ  سلطات االحتالل لن ترضى بيقأل مأن تهجيأر الفلسأطي

 لمين.مر اللر يلقي بمزيد من المسئوليات والمهام على الفلسطينيين والعرا والمسعنها  األ
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 مالحق الدراسة

 

 إلقامة الهيكل المزعومالعاملة منظمات والماسسات اليهودية ملحق لل

د التجديأ"  وتطل  علأى نفسأها حركأة "كتلة اإليما ": معناها "وش أمونيمة"جماعة  -1

يأأأكمن أتباعهأأأا و  1973بعأأأد حأأأرا رمضأأأا   "رغأأأموشأأأي ليفن"  أسسأأأها الحاخأأأام "ونيالصأأأهي

كسبها أبدعي حكومي  باستخدام القوة والعنف إلقامة الهيكل على أنقاو المسجد األقصى  وتحظى

 قوة ونشاطا .

 هاتعأأأود جأأألورو  "التأأأاج الكهنأأأوتي": معناهأأأا "يشةةةيفات أتريةةةج كوهةةةانين"منظمةةةة  -2

ة التأأي يأأكمن أتباعهأأا بأأينهي طالئأأع الحركأأ " زفأأار"وابنأأأل  "ام يتسأأحاق كأأولإبرهأأ"لحاخأام األول ل

ا جأأاكو"  مأن إعأداد عضأوها ئألسأتبدأ المسأيرة إلأى الهيكأل  ولأديها خطأد هندسأية جأاهزة إلنشأا

وسأبل   كألوتقأوم بعقأد النأدوات الدينيأة عأن الهي ها   اللر قضى وقتا  من حياتأأل فأي إعأداد"يهودا

 جديد.العمل إلعادة بنائأل من 

  الألر اأر   "يسأرائيل أريئيأل": مأن زعمائهأا الحاخأام حركة االستيالء على األقصى -3

"  لمقأدسويبني اليهود مكانأل هيكلهي ا المسجد األقصى كومة من الحجارة يجب أ  تزول "بقولأل: 

ها أ  ويشرف على مزرعة أبقار ومعهد أبحا  إلجراء البحو  الوراثية والتجارا  التي مأن شأين

اء الهيكأل الستخدامها في طقوس ما قبل الشروع في بن  فيها "الشية"إلى إنتاج بقرة حمراء  تكدر

 حسب الشريعة اليهودية. 

ومأأأن أعضأأأائها اإلداريأأأين  " سأأأتانلي غولفأأأوت": أس سأأأها ماسسةةةة الهيكةةةل المقةةةدس -4

لمسأجد االتحلي  بطأائرة فأوق  حاوالو  "الجرت دولفين"الفيزيائي األمريكي الصهيوني المسيحي 

ر بواسطة جهاز االسأتقطاا المغناطيسأي لتصأوي "إك "األقصى وقبة الصخرة لتصويرها بيشعة 

 مقام في موضع الهيكل المزعوم.أل باطن األرو  بهدف إثبات أن  

 الصأهيونيةالمعأارف تي الحرا وتتلقى الدعي من وزار :"سيودس شيسون"منظمة  -5

د  ولأأ  كأأل والقأأدس لأأد  الشأأعب اليهأأودر عامأأة  تعميأأ  الأأوعي إزاء الهيلوبلديأأة القأأدس  وتعمأأل 

 .يألالستيالء عللالجي  خااة  وتهدف 

 هايترأسأو  وتهأدف لبنأاء الهيكأل  "إلأى جبأل هللا"معناهأا  :"ماأل هار هش"مجموعة  -6

اقتحأام المسأجد األقصأى إلقامأة اأالة يهوديأة  14/8/1979حاولأت فأي و  "غور شأو  سألمو "

بنأاء الهيكأل  لعدة مكسسات دينيأة  في  اللر يعمل "سرائيل ميالدي"ومن أعضائها النشيطين   فيأل
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  24/2/1982بتأأاريخ اقتحأأام سأأاحة المسأأجد إلقامأأكة الشعائأأكر الدينيأأكة اليهوديأأكة  هاحأأاول رئيسأأو

 .27/2/1999وكرر المحاولة في 

 سأأتانلي"يهأأودر مأأن جنأأوا إفريقيأأكا المهأأاجر الأس سأأها  جماعةةة أمنةةاء جبةةل الهيكةةل: -7

 "وتالكونأت برنأاد"التأي اغتالأت وسأيد األمأي المتحأدة  "شتير "جماعة  أحد نشطاء "غولدفكوت

 رشأأو "غالمحأأامي  ازرع القنبلأأة فأأي فنأأدق الملأأك داود  والأأزعيي الحأأالي لهأأ بعأأد  1948عأأام 

ليهوديأة ات والشعائأكر االلر قاد الجماعة في االعتداء على حرم األقصأى بإقامأة الصألو "مو وسل

  دينأةيأل البأاا الغربأي الجنأوبي للمفي مدخل بأاا الخل هان شخصا  منير عشرتظاه  وفي ساحاتأل

 ن تقوم". دولة فلسطينية لويحملو  نعشا  كتب عليأل "  يهتفو  بعبارات مناوئة للعرا والمسلمين

وسأد  هيوقأال أحأد  الشرطة السما  لهي بأدخول األقصأى للصأالة فيأألالمتظاهرو  دعا و

لوعأد بأي  اإذ ال بأد مأن تحقأ    ي  فأي المرحلأة النهائيأة مأن التأاريخ"إننأا نعأ :هاتصفي  من أتباع

بأد مأن ولأللك ال آالف سأنة  3ومملكة داود التأي شأيدها قبأل  "الهيكل"ندخل إلى المسجد األقصى 

 يهأ أعأداء هللا: كليا    إنهي غرباء أعداؤنا إلى األبأد  "إسرائيل"ومن  إخراج المسلمين من المدينة 

 المسلمو ".

  لت الحركة أكثأر مأن مأرة وضأع حجأر األسأاس للهيكأل بأالقرا مأن سأاحة البأراقحاوو

 وادر قرار المحكمة بالسما  لهلد المنظمة بوضع حجر األساس رمزيا  للهيكل المزعوم.

 "مو وغورشأو  سأل"والمحأامي  "دايبنأوفت "من قادتهأا المحأامي  :"بيتار"منظمة  -8

 اقتحأأام المسأأجد األقصأأى أكثأأر مأأن مأأرة إلقامأأة   وحاولأأت"آل هأأار هاشأأي"الأألر تأأرأس مجموعأأة 

 الشعائر اليهودية فيأل.

وعة يقود مجمو  "يسرائيل فويختونفر"يتزعمها  :"إعاد  التاج لما كان عليه"حركة  -9

  مأأن الشأأباا اليهأأودر العامأأل لالسأأتيالء علأأى البيأأوت والمبأأاني فأأي القأأدس مأأن أجأأل تهويأأدها

 ة.محاارة الحرم القدسي بممتلكات يهوديو

عرفأأأت بأأأاللجوء للعنأأأف و  "رنأأأريل"يتزعمهأأأا اإلرهأأأابي  مجموعةةةة محشةةةمونائيم(: -10

 هأا  غيأر أن1982وحاولت تفجيأر مسأجد قبأة الصأخرة عأام   لسيطرة على ساحة األقصىلالشديد 

خأأام اكتشأأاف المتفجأأرات قبأأل انفجارهأأا  واألا الروحأأي لهأألد المجموعأأة الحا بعأأدبأأاءت بالفشأأل 

   رابطة التاج القديي  والملقب بحاخام المدينة القديمة.رئي "أفيبدرو نفسنتال"

 ولأأديها  وهأأي ذات نفأأوذ قأأور  "لفتأأا": أتباعهأأا مشأأهورو  بعصأأابة قبيلةةة يهةةودا -11

ة نسف المسجدين وإمكانيات عسكرية كبيرة    وضع المتفجرات فيهما.بحاولت مر 

ودر اليهأأ "ير كاهانأامأأائ"أسسأها الحاخأام  "هكألا بالبندقيأأة"ومعناهأأا : "كةاخ"حركةة  -12

لهيكأل  ااألمريكي اللر عأرف بآرائأأل التلموديأة المتطرفأة  وكأا  لأأل نشأاط فأي أمريكأا لأدعي بنأاء 

 قتل هناك حين كا  يلقي خطابا   يدعو فيأل إلى أفكارد. و

لأى وأطلأ  النأار ع  الألر اقأتحي المسأجد األقصأى "آال  جولأدما "ومن أتباعهأا الجنأدر 

ء من نشأطا "رنرييوئيل ل"حاول  1982وفي عام   قصى وقبة الصخرةفي المسجدين األالمصلين 

أخرة  ووضأع خططأكا  لنسأف المسأاجد اإلسأالمية األخأر   وفأي أغسأط  ال حركة نسف قب أة الص 

 ونيالصأهيعلأى محاولأة لتأدني  المسأجد األقصأى برفأع العلأي  "اهانأا"كأقأدم الحاخأام  1984عام 

 عليأل في ذكر  هدم الهيكل الثاني.

هلمأأأوا إلأأأى جبأأأل " كأأأا ":"وهأأأي امتأأأداد لحركأأأة "  قأأأائي وحأأأي"زعأأأيي منظمأأأة  وقأأأال

لتضأحية الهيكل..قاتلوا من أجلأل  لأي  فأي القاعأات وال بأاألقوال سأيحرر الهيكأل..نحن مأدعوو  ل

ايأأة ربينفسأأنا وأرواحنأأا... ومهمأأة هأألا الجيأأل تحريأأر جبأأل الهيكأأل  وإزالأأة الأأرج  عنأل..سأأنرفع 

روو اخرة وال قبة وال مساجد  بل راية إسرائيل فهلا واجب مفأ إسرائيل فوق أرو الحرم  ال

 على أجيالنا".

: جمعية يهودية مسيحي ة اأهيوني ة تسأعى لتهويأد منطقأة معية صندوق جبل الهيكلج -13

  علأى أ  تكأو  القأدس مركزهأا الأرئي   وهأدفها 1983ألقصى  أعلن عن إنشائها عام المسجد ا
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ومأأن زعمائهأأا الثأأرر  " جبأأل الحأأرم الشأأريف"ى جبأأل البيأأت األسأأاس بنأأاء الهيكأأل الثالأأ  علأأ

 مكس  منظمة جبل الهيكل األمريكية. "تيرر ريزنهوفر"األمريكي 

  مأأأن "يهأأأودا عتصأأيو "التأأي يرأسأأها  :مايةةدي الهيكةةةل" حةةاي فكيةةةام""منظمةةة  -14

ي  اضأأمكسسأأي التنظأأيي اإلرهأأابي اليهأأودر فأأي الضأأفة الغربيأأة أواسأأد الثمانينيأأات مأأن القأأر  الم

دد منهي ا أد  إلى بتر أطراف عمعن استهداف عدد من رؤساء البلديات الفلسطينيين  م والمسئول

ا ملبحأة اسأتهدفت طأأال وانفأل  وبوضأع عبأوات ناسأفة بأالقرا مأن منأازلهي دنتيجأة قيأام عنااأر

 أدت إلى مقتل عدد من الطالا وإاابة العشرات. والجامعة اإلسالمية في الخليل  

 الهتمأام بتحقيأ  هأدف واحأد ووحيأدل  بعد أ  قضى فترة في السأجن"   عتصيو"انتقل و

تنظأيي ييخأل ال  حي  وهو: العمل على بناء الهيكل المزعوم من جديد على أنقاو المسجد األقصى

قامأة حكومة للتعجيل بتدمير المسأجد وإالودعا   على نفسأل وضع مخططات عملية لتدمير األقصى

 ."حفنة من المكمنين اليهود"عدم إيكال األمر لكو  الهيكل الثال  على أنقاضأل

ا ومقرهأ 1987ت عام ئأنشو " التاج الكهنوتي"وتعني  ":عطيرات كوهنايم"منظمة  -15

فأي  وتهأدف لشأراء األراضأي  واالسأتيالء علأى البيأوت العربيأة  في حي باا الواد شرقي القدس

لهأا لمتحأدة  ونتشأار واسأع فأي الواليأات اولها نفوذ كبير في المكسسات اليهوديأة وا  البلدة القديمة

شأاريعها متمويأل لدعائيأة ا  بأ  أفالمأويمكتب دائي في نيويورك يقيي االحتفأاالت لجمأع التبرعأات  

س  مة من القدومن مهامها العمل على تهويد البلدة القدي  انية وهدم األقصى  وبناء الهيكلاالستيط

 ."أورفين  ميسكوفيت "تحظى بدعي الملياردير اليهودر األمريكي و

 أحمأر مهمتها إنشاء أجيال مأن الكهنأة ليخأدموا الهيكأل  وتربيأة بقأر :"حبّاد"حركة  -16

ا القأدس قأر "حاريديأة"تنشئة األطفأال فأي قريأة و يأل وتمكين اليهود من الدخول إل إللغاء الدن  

 ."يدييحس"قرية  وفقا  لمتطلبات الديانة اليهودية على حد زعمهي  أما البقر فيتي تربيتأل في

د حارة معهد أبحاث الهيكل -17 تي  التي" الشرف": يعتبر إحد  المكسسات الكبر  ومقر 

أل  ونموذجأ ويوجد فيأل مجس ي معروو بشكل دائي  يشأمل أدوات الهيكأل تحويلها إلى حي يهودر 

علأى  مأألرك ز في ا ونة األخيأرة جأل  اهتماو  "كا "عضو في حركة ال "يسرائيل أرائيل" ألويرأس

لوقأت ن أأل حأا  اأ "أرائيأل"ويعتقد   ات العملية إلقامة الهيكلإجراء البحو  الدينية المتعلقة بالخطو

 التخاذ االستعدادات الالزمة إلقامة الهيكل المقدس.

د حركأأة دينيأأة تسأأعى لتهويأأد منطقأأة المسأأج : أو أمنأأاء الهيكأأل أبنةةاء جيةةل الهيكةةل -18

طفين حتلأة  ولهأا تمويأل كبيأر مأن نصأار  العأالي المتعأااألقصى ومركزها الرئي  فأي القأدس الم

 وللحركة هدف أساس واحد وهو بناء الهيكل الثال .  والس اعين إلقامة الهيكل  معهي

عادة تطالب بإ  مدرسة دينية يهودية موقعها في الحي اإلسالمي في القدس ةوليستا: -19

 بناء الهيكل في ساحة المسجد األقصى.

  سفأي القأد "دافيأد يوسأف ليمأوني" أسسها التحضيرية لبناء الهيكل: جمعية الحركة -20

 هأأر علأأى غالفهأأا هيكأأل دو  مسأأاجد مرسأأومة بواسأأطة  "سأأنبني الهيكأأل"شأأهرية ويمتلأأك مجلأأة 

ة بأل.  الحاسب  وتقيي الحركة معارو خاا 

 "يأزريهودا كرو": مدرسة يهودية متطرفة يترأ سها الحاخام مدرسة الفكر  اليهودية -21

 العنصرية. "كا "لر تخصص في الكتابة عن الهيكل  وتشت  نظرياتها من حركة ال

رب أأأة منأأأزل تأأأدعى   "ميخأأأال ابيأأأزر" هاترأ سأأأت: نسةةةاء مةةةن جبةةةل الهيكةةةل المقةةةدس -22

ادا  تعمل على جمع المجوهرات واللهب من اليهوديات اسأتعد"  هكريوت"الحاخامية  ومن سكا  

 ."معهد الهيكل"تبرعات في خزنة لبناء الهيكل المقد س  وتوضع هلد ال

ها تحت كنفها معظي منظمات جبل الهيكأل  ويرأسأهلد الحركة : تحشد أنصار الهيكل -23

وهأو مجلأأ  دينأي يتكأو  مأأن  "هسأأنهدرين اأغير"ت مأكخرا  يوأنشأ " هيلأل فأأاي "البروفيسأور 

 ن عضوا   توقف عن العمل في القر  الخام  الميالدر. يثال  وعشر

"هناك مجموعة اغيرة مأن أنصأار جبأل  :"هآرت "كتبت احيفة  22/8/1999بتاريخ 

يأكلمهي ويقأض مضأاجعهي  "ليحأي"الهيكل  هي من هأام  الصأهيونية المتدينأة وخريجأي مدرسأة 
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تر  في قضية الهيكل المحأور المركأزر لعملهأا  فهأي يتأدربو  علأى إعأداد و  مصير جبل الهيكل

  وفي األيام األخيرة تأي إعأداد كنأز الهيكأل  لالزمة للمعبدوإعداد األواني ا  وبناء الملبح  القوانين

 واإلعال  عن إنشاء جمعية رسمية مهمتها جمع األموال لبناء الهيكل الثال .

وعة من ينتمي لمجمو "دافيد البويي"يرأسها الحاخام  الحركة إلقامة الهيكل المقدس: -24

ييخأل و حقيأ  هدفأأل باألفعأال واألقأوال د تصأميمأل لتيكتي  ويحاول "غر"الحسيديي اسمها مجموعة 

ر أعضاء حركتأل وبعض الحاخامين كل شأهر للصأالة عنأد المسأجد  ويعلأن ذلأك وال يخفيأأل  ويبأر

لي بأأي  "إ   الحضأأور اليهأأودر علأأى جبأأل الهيكأأل يقنأأع العأأا :بقولأأأل "يوسأأف إلبأأاوم"عملأأأل الحاخأأام 

هأودا  ى نصأف يهأود ولأي  ينبقأ  وتيديأة شأعائرد  ألمأن دو  الصأالة فيأئأأل  واليهود جادو  فأي بنا

 تضأأمن "عيأأد الهيكأأل" يسأأم"  خأأراا الهيكأأل"يأأوم احتفأأاال  ب 2001 فأأي أيلأأول وأعأأدت  كأأاملين"

عأن مات ها الحاخاالقأالكلمات التي وأكدت  تمثيال  للطقوس والشعائر  واحب ذلك أداء موسيقي 

ي مكأأا  كهنأأة  لتأأربيتهي فأأوتقأأوم بيخأأل أطفأأال اأأغار مأأن أبنأأاء ال  نيأأتهي فأأي بنأأاء الهيكأأل الثالأأ 

 في المستقبل. "كهنة الهيكل"ويكونوا   كي يحافظوا على طهارتهي معزول 

اإلضأافة ب  والتكامل فأي أنشأطتها وتتميكز هكلد المنظمات والحركات بالتنسكي  فيما بينها 

لأأي و مأأع عأأدم الزحزحأأة عأأن الثوابأأت التأأي تعمأأل مأأن أجلهأأا   لالبتكأأار والتجديأأد ألسأأاليب العمأأل

 توقف في يوم من األيام منل احتالل القدس إلى يومنا هلا.ت

الحاخأأام  حاخامأأات تبأأوءوا منااأأب عليأأا مأأن أمثأأال: :نشةةطاء مسةةتقلون بةةارزون -25

وكأأل مأأنهي يجمأأع حولأأأل سلسأألة مأأن النشأأاطات   " ئأأور كأأورو يل"  "إليأأاهو" "شأألومو غأأورو "

اعهي دخأول مات اللين حظروا على أتبأمواقف الحاخا افيه وافن د ةيهودي تثا  وتشريعاابحأ وانشرو

 منطقة الحرم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق مستوطنات القدس 

  وتشأود طابعهأا التأاريخي والأديموغرافي هأامسأتوطنة تخنق 25تضي القدس ما يزيأد عأن  

ع كما يلي:  ها والسكاني  وتمث ل خاليا سرطانية في جسد  وتتوز 

وأعلنأت رسأميا  فأي الحأادر  5/7/1983أقيمت بصأورة غيأر شأرعية فأي  مستوطنة آدم: -1

تقع في الشمال الشأرقي   14/5/1984واودق على إقامتها في   1984عشر من نيسا  

 د أل  تصأبحيخطأويأتي الت  إلى الشمال من مسأتوطنة عأانتوت كي 3من القدس  على بعد 

إلأى  مسأتوطنا  بينمأا ارتفأع 28  1984ضاحية سكانية تابعة للقأدس  بلأ  عأد سأكانها عأام 

  تعتبر مستوطنة تعاونية تابعأة لحركأة غأوب إيمأونييو  1991نهاية عام مستوطن  300

لفأدائيين الألر قعتأل فأي بلأدة الأداحور علأى أيأدر ا "يوكتئيأل آدم"يعود اسمها إلأى الجنأرال 

 . 1982الفلسطينيين إبا  غزو إسرائيل للبنا  عام 
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رهأأا ضأأاحية سأأكنية داخأأل باعتبا 1969أقيمأأت عأأام  التلةةة الفرنسةةية مجفعةةات شةةابيرا(: -2

لفتأا  تقأع علأى أراضأي " القأدس الكبأر "الحدود البلدية لمدينة القدس في إطار ما يسأمى 

رام هللا بأأين مسأأتوطنتي عنأأاتوت والجامعأأة العبريأأة شأأرقي جبأأل  –علأأى طريأأ  القأأدس 

ى قيمأت علأأوأ  لأأدير الالتينأي والحكومأة األردنيأأةوأرضأها ملأأك للفلسأطينيين ول  سأكوب 

 بلأأ  عأأدد وحأأداتها السأأكنيةو   مأأن أراضأأي لفتأأا والقأأر  المجأأاورةدونمأأا   1500 ةمسأأاح

مسأتوطن  12000كارتفأع لأو  مسأتوطنا   9000  1980عأدد سأكانها عأام ووحدة   5000

 .ا  ألف 20ومن المخطد أ  تستوعب   1991األول من عام  خالل الربع

عأام  هأا ضأاحية سأكنيةأقيمت في ما يسمى إطار القدس الكبأر  باعتبار :الجامعة العبرية -3

داخأأأل الحأأأدود البلديأأأة لمدينأأأة   2500 مسأأأتوطنيهاوعأأأدد   دونمأأأا   740مسأأأاحتها  1969

ى مبنأ 35مستشأفى الجامعأة العبريأة و هايوجد في  القدس على أراضي لفتا وجبل سكوب 

 .باإلضافة للجامعة العبرية ضخما  ذات افات أمنية محددة 

بعأد و " األسأوارالقأدس داخأل "ديأة لمدينأة القأدس أقأيي داخأل الحأدود البل الحي اليهودي: -4

ددهي عأقامت السلطات اإلسرائيلية بتشريد سكا  األحياء العربية البأال   1967حرا عام 

ونمأا  د 116مسأاحتها   ر بعد هدم المنازل وكل مأا عليهأاقامة الحي اليهودإلنسمة  6500

 طالبا  متدي نا . 2000و  مستوطنا   3000الستيعاا 

مأأا يقأع فيو  1990أقأيي عأام  " ديفأأ  هتأوارد وشاسأن"حأي سأكني يقأع غربأي  :أورسةيم  -5

 عائلة. 1000مستوطنيأل بل  عدد   يسمى القدس الكبر 

أقيمت على أراضي جبل المكبر واأور بأاهر ضأمن مأا يسأمى القأدس  :أرموت هلتسيف -6

 عائلة.  5000  1990أواخر عدد سكانها و ا  دونم 5000 امساحته  الكبر 

اشأتملت علأى و  علأى طريأ  القأدس الخليأل 8/8/1982أقيمت فأي  (:يد منوكديمايلي ديف -7

ها عأدد سأكانوبل    1991لوحدات السكنية المكقتة سنة وحدة سكنية دائمة وعشرات ا 20

ومأأن المخطأأد أ  تسأأتوعب   مسأأتوطنا   200ارتفأأع ليصأأبح   مسأأتوطنا   90  1982عأأام 

 على الصناعة والسياحة.  ا  يوهي مستوطنة تعاونية تعتمد اقتصاد  عائلة 300

بأر فأي إطأار مأا يسأمى القأأدس تعت  1982شأرع فأي العمأل بإقامتهأا عأأام  :بسةجات زئيةف -8

تبلأأأ  مسأأأاحة األراضأأأي   لأأأى أراضأأأي بيأأأت حنينأأأا وشأأأعفاط وحزمأأأاأقيمأأأت ع  الكبأأأر 

نسأأمة ويبلأأ  عأأدد وحأأداتها السأأكنية   ألأأف 30دونمأأا   وعأأدد سأأكانها  3800المصأأادرة 

 وحدة.  12000

  تقأأع فأأي منطقأأة حديثأأة علأأى التل أأة الفرنسأأية ضأأمن إطأأار القأأدس الكبأأر  :ت أومةةربسةةجا -9

 وحدة سكنية.  5000خطد لها أ  تضي وي

قأأع علأأى أراضأأي ت  فأأي إطأأار القأأدس الكبأأر  1969ا عأأام خطأأد إلقامتهأأ :نكةةواي أومةةر -10

 توسأعت حتأى بلغأت  دونمأا  مأن األراضأي المصأادرة 3000أقيمأت علأى و  قريتي رافيدد وتقوع

 500عأأدد المسأأتوطنين  وبلأأ   1985مطلأأع عأأام مسأأتوطنا   240بلأأ  عأأدد سأأكانها   دونمأأا   6000

 . 1991 عاممستوطنا  

التأأي  1973أقيمأأت علأأى أرو اأأور بأأاهر عأأام  تلبيةةوت الشةةرقية متلبيةةوت مزراحةةي(: -11

 1071تها مسأأاحوتبلأأ    دونمأأا   2240 البالغأأة  1970قامأأت الحكومأأة بمصأأادرة أراضأأيها عأأام 

 وحدة سكنية. 1184وعدد وحداتها السكنية   4500مستوطنيها دد عو  دونما  

لى إستتحول  هاوأعلن بين 1982أقيمت عام  تسفون يروشاليم م النبي يعقوب الجنوبية(: -12

ونمأا  د 446تبلأ  مسأاحتها   ثأة أحيأاء سأكنية اسأتيطانية رئيسأيةوستضي ثال  مدينة في وقت الح 

وحأدة  12000يخطأد أل  تضأي   فاط وبيأت حنينأامأن قأر  عناتأا وشأع من األراضأي المصأادرة

تحتأأور سأأأوقا  تجاريأأة ضأأخمة ومكسسأأأات بلديأأة وفنأأأادق و  عائلأأأة 12000وتسأأتوعب   سأأكنية

  ومراكز رياضيكة.

ضأمن مأا يسأمى القأدس الكبأر  قأرا  1991أقيمت عام  تلة الطائر  مجفعات هتموس(: -13

جيلأو علأى السأفو  الشأمالية القريبأة على تل ة الطأائرة الواقعأة غربأي مسأتوطنة   قرية بيت افافا
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 لجبل المكبر. 

وأاأبحت مسأتوطنة  27/7/1980دشأنت رسأميا  فأي  جبعون حداشاه ممتسبية جبعون(: -14

  كأي شأمال غأرا القأدس 10تقع على أراضأي قأر  الجيأب وبأدو وبيأت أجأزا علأى بعأد و  دائمة

مأأا  مأأن األراضأأي دون 900دونمأأا  ثأأي توسأأعت حتأى واأألت  80أقيمأت فأأي البدايأأة علأأى مسأاحة و

 وهأي عبأارة عأأن  1991أواخأر عأام وحأدة سأكنية  100بلأ  عأدد وحأداتها السأكنية و  المصأادرة

 مستوطنة تعاونية من فئة اليشوف.

 

كامتأأداد لمسأأكتوطنة جيلأأو علأأى أراضأأي  1976أقيمأأت عأأام  هةةارجيلو مروتةةل جيلةةو(: -15

نية ت لتكأو  ضأاحية سأكاأقيمو  وقكع عسككرر سكاب  للجي  األردنيمنطقكة جبكل الرأس على م

يأت ب  تقأع علأى األراضأي التابعأة ألهأالي بيأت جأاال وقريتأي 1973في إطار القدس الكبر  عأام 

دونما  من أراضأي  2700اادرت الحكومة و  1970تي مصادرة أراضيها عام   افافا وشرفات

  1990أواخأر عأام  30200بلأ  عأدد سأكانها و  دونمأا   2743تها القر  المجاورة  وبلغت مسأاح

ع استيطاني في منطقة الق  وحدة سكنية 4400وبني   دس. ومن المخطد أ  تتحول إلى أكبر تجم 

أقيمأت كنقطأة ناحأال داخأل معسأكر لحأرس الحأدود اإلسأرائيلي  جبعات زئيف مجبعةون(: -16

وتبلأأ  كأأي  10  تقأأع علأأى أراضأأي قأأر  بأأدو والجيأأب وبيأأت أجأأزا علأأى بعأأد 1975أواخأأر عأأام 

بلأأ  عأأدد وحأأداتها و  1997اضأأي المصأأادرة مأأن القأأر  عأأام مأأن األردونمأأا   1550تها مسأأاح

 1991  ثأأي ارتفعأأت عأأام 1986عأأام  1200  ثأأي ارتفأأع ليصأأل 1983وحأأدة عأأام  650السأأكانية 

 وحدة سكنية.  4000لتصل إلى 

لتكو  ضاحية سكنية في القدس الكبر  علأى أراضأي  1973أقيمت عام  جفعات همقتار: -17

ر على تسيط  رام هللا –جرا  على طري  القدس  يرة في منطقة الشيخقرية لفتا وأراضي تل اللخ

سأد أواوحأدة  500وال عدد وحداتها السكنية إلأى   دونما  من أراضي الشيخ جرا  ولفتا 3500

 مستوطنة سكنية.وهي   1990عام 

ية تقع في الشمال الغربي من القدس على أراضي قر  1985أقيمت عام  جبعات هارادر : -18

 عائلة.  1200وحدة سكنية و 700وتضي قََطنَة 

ع على أراضأي قريأة جنأوا شأرق تق  1984أقيمت عام  رامج كدرون ممتسبية يهودا(: -19

ضأي تيخطأد أل    وألراضأي المصأادرة لقريأة العبيديأةمأن ا ا  دونم 1000مساحتها وتبل    القدس

 عائلة.  2000وحدة سكنية و 2000

ر إقامتها كحي استيطان :رومات هداسا -20 عأام  ي للمهاجرين الجدد في النصف األول مأنتقر 

  قرا مستشفى هداسا في القدس. 1991

  1968لبلدية لمدينة القدس في عام أقيمت كضاحية سكنية داخل الحدود ا رامات أشكول: -21

رة بلغت مساحة األراضي المصأادو  1968عام  اعلى أراضي قريتي لفتا وشعفاط اللتين اودرت

نية وحأدة سأك 2200مسأتوطنا  و 6600عأدد سأكانها و  دونمأا   397ها تمسأاحوتبل    دونما   3345

طو  1993سنة    ألأف مسأتوطنا   20سأتوعب أكثأر مأن تو  د أل  تكو  أحد أكبأر أحيأاء القأدسخع

  وحدة سكنية.  5000وأكثر من 

أقيمأت كضأاحية سأكانية داخأل الحأدود البلديأة للقأدس وضأمن  راموت مالنبةي صةموئيل(: -22

  شأمال غأرا القأدس  تقع على أراضأي بيأت الحسأا وبيأت حنينأا 1973عام  إطار القدس الكبر 

كأات اأودرت مأن الممتل  دونما   وتربد بأين القأدس الشأرقية والغربيأة 30.000تقارا مساحتها 

  1980وحأدة عأام  1500ئها  يبل  عدد وحداتها السأكنية منزل لغرو بنا 100ودمر  الفلسطينية

وحأأدة سأأكنية قأأارا عأأدد  9000تضأأي و  1990اخأأر عأأام وأوحأأدة  8200وازدادت لتصأأل إلأأى 

 .1990ألف مستوطنا  أواخر عام  30و  1980مستوطنا  عام  3000سكانها 

  1973أقيمت كضاحية سكنية في إطار خطأة القأدس الكبأر  عأام  سانهدريا مورحيفج: -23

 هأا الشرقي منلقدس إلى الشمال تقع على أراضي قريتي شعفاط ولفتا داخل الحدود البلدية لمدينة ا

 هاوارتفأع سأكان  وحأدة 1000-300مأن  1990–1980 يارتفأع عأدد وحأداتها السأكانية بأين عأام
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مسأتوطنا  فأي  4500وإلأى   1987–1980 يمسأتوطنا  بأين عأام 3200مستوطنا  إلأى  1000من 

 وهي مستوطنة سكنية.   1990الربع األول من عام 

 علأى  1970د البلديأة للقأدس عأام أقيمت لتكأو  منطقأة اأناعية داخأل الحأدو عطاروت: -24

وهأي عبأارة عأن مركأز   دونمأا   1500خصأص لهأا مسأاحة و  أراضي قلنديا وبيأت حنينأا والأرام

 مصنعا  مختلفا  ألدوات التدفئة والبيوت الجاهزة وغيرها.  60اناعي يضي أكثر من 

تقأأع فأأي شأأرق القأأدس  تغطأأي مسأأاحة   26/7/1982أقيمأأت بتأأاريخ  عنتةةوت معلمةةون(: -25

ا ازداد عأدد وحأداتهو  دونما  من أراضي شعفاط وعناتا وركبأة السأور وأرجأوا الخأروا 3500

اأيف عأام وحأدة  400وحأدة سأكانية و 45وحأدات إلأى  5من  1986–1982 يالسكنية بين عام

 مسأتوطنا   100بينمأا كأا    مستوطنا   300وال عدد سكانها إلى  1991وفي أواخر عام   1990

 . 1984عام 

ديأأأ   وأبأأأوالسأأأواحرة  أراضأأيعلأأأى  9/1/1985أقيمأأت فأأأي  أدومةةةيم(:كيةةدار منيتةةةوت  -26

اتها وحأدو  دونمأا   2000بلغأت المسأاحة المخصصأة لهأا   والعبيدية والعيزرية في القدس الكبأر 

ومأأن المخطأأد لهأأا ا  تسأأتوعب   مسأأتوطنا   180عأأدد سأأكانها و  1992وحأأدة سأأنة  58السأأكنية 

 عائلة.  1600

منطقة اللطرو  شأمال غأرا القأدس علأى ي أراضعلى  1983أقيمت عام  مفومودعيم : -27

 700وخطأد لهأا أ  تضأي   دونمأا   2800بلغأت مسأاحتها و  أراضي القريأة العربيأة المأدمرة يأالو

ع ديني.   وعائلة 1600و  وحدة سكنية  تعتبر مستوطنة تجم 

ة   وقررت الحكومة أ  تكو  منطق1974شعرع في إقامتها كمعسكر عام  ميشور أدوميم: -28

إلأأى مسأأتوطنة اأأناعية دائمأأة  1977ثأأي تحولأأت عأأام   عية متخصصأأة بالصأأناعات الثقيلأأةاأأنا

األسأأب  فأأي إطأأار إكمأأال الطأأوق الشأأرقي لمأأا يسأأمى  الحأأراوزيأأر  "موشأأى دايأأا "بأأاقترا  مأأن 

 القدس الكبر   تقع المستوطنة فأي الخأا  األحمأر علأى طريأ  القأدس أريحأا علأى أراضأي قأر 

  لقأدساكي إلأى الشأرق مأن  13ة وسلوا  والعيسوية على بعد حوالي العيزرية وأبو دي  والعبيدي

صأناعية المسأتوطنة ال هأابلغت المساحة األوليأة المخصصأة لبنأاء مسأتوطنات معاليأأل أدويأي بمأا في

 ألف دونما  من األراضي المصادرة من القر  الملكورة.  70حوالي  "ميشور أدونيي"

ثأأي توسأعت الحقأأا  لتصأأل   توطنة ميشأور أدويأأيدونمأا  إلقامأأة مسأأ 2000خصأأص  1973 عأامو  

 ويخطأد لهأأا أ   ونييمأوهأي مسأتوطنة اأناعية أقامتهأا حركأة غأوب أ  دونمأا   7000كثأر مأن أل

 ألف عامال .  14مصنعا  بطاقة استيعابية حوالي  700تضي 

دينأة موتقرر تحويلهأا  8/8/1979شرع في إقامتها كمستوطنة دينية في  معاليه أدوميم أ: -29

دس   وأاأبحت أول مدينأة إسأرائيلية فأي الضأفة الغربيأة  تقأع فأي إطأار مأا يسأمى القأ1992عام 

ية كأي إلأى الشأرق مأن القأدس  مأن الناحيأة الشأرق 6الكبر  على طريأ  القأدس أريحأا  علأى بعأد 

طأأور والخأأا  األحمأأر وسأألوا  لقريأأة أبأأو ديأأ  علأأى أراضأأي قأأر  العيزريأأة وأبأأو ديأأ  جبأأل ال

مأا  لبنائهأا ألأف دون 50در وقة رام هللا شماال  وبيت لحأي جنوبأا  بعأد أ  اأوتي ربطها بمنط  وعناتا

ألأأف مسأأتوطن عأأام  16إلأأى  1982مسأأتوطنا  عأأام  5000وارتفأأع عأأدد سأأكانها مأأن   وتوسأأيعها

ية عأام ألف مستوطنا  حتى نها 50  علما  بي  المخطد الهيكلي للمستوطنة يقضي باستيعاا 1992

1993 . 

طار مأا في إ "أدوميي ألمعالي"رر إقامتها كواحدة من كتلة مستوطنات تق :معاليه أدوميم ب -30

 وحدة سكنية 7000وخطد لها أ  تضي   وهي مستوطنة سكنية  1978يسمى القدس الكبر  عام 

رقي من كي إلى الشمال الش10على مقربة من مستوطنتي معالية أدوميي وميشورا ادوميي على بعد 

  عناتأا وحزمأا وأبأو ديأ  والعيزريأة حأا علأى أراضأي قأر القدس على تقاطع طري  القأدس أري

 تقأرر إقامتهأاو  ن القأر  المألكورةألف دوني من األراضي المصادرة م 15وخصص لها مساحة 

 .1979شر العمل بها عام ووب  1978في القدس الكبر  في تشرين ثاني عام 

أسسأت عأام   ر احية سأكنية فأي إطأار القأدس الكبأتعتبأر ضأ نهالت دفنا ممعلةوت دفنةا(: -31

ازدادت مسأاحتها   أراضأي قريأة لفتأا وحأي الشأيخ جأرا  تقع إلى الشمال من القأدس علأى 1973
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وحأأدة  4200  1990بلأأ  عأأدد وحأأداتها أواسأأد عأأام   دونمأأا   600دونمأأا  لتصأأل إلأأى  270مأأن 

  مستوطنا  في ضواحيها السكنية. 13000إلى ما يزيد عن  1990عدد سكانها عام و  سكنية

أقيمأأت لتعتبأأر ضأأاحية سأأكنية فأأي إطأأار إحكأأام الطأأوق حأأول القأأدس عأأام  وب:نفةةي يعقةة -32

المنشية  عدد وحداتها السكنية  ودونما   17000بلغت مساحتها   الشمال من القدستقع إلى   1973

 18000وعدد سأكانها   1991عام قيد التخطيد  2000و  قيد اإلنشاء 800و  وحدة قائمة 5000

 مستوطنا  في نف  العام.

ال تقع إلى الشأم 1987وتحولت مستوطنة دائمة عائي  1985أقيمت عام  :عات هارادارجب -33

 الغربي من القدس على أراضي قرية قطنة قرا خد الهدنة الساب . 

تقأأع فأأي الشأأمال مأأن القأأدس علأأى أراضأأي بأأدو بيأأت سأأوريك قضأأاء رام هللا  هةةارادار ب: -34

 بالقرا من مستوطنة جبعات هارادار.

ج   غرا باا الخليل في أراضي المنطقة الحرام بهدف دمأ1995ام أقيمت ع قرية داود: -35

يهأا عأام قسمي المدينة  القدس الشرقية مع القدس الغربية  تمت مصادرة األراضي التي أقيمت عل

 من أمالك عربية وأمالك الكنيسة.  1995

ي نأيفأي جبأل أبأو غئهأا ادر قرار من الحكومأة اإلسأرائيلية ببنا مستوطنة جبل أبو ةنيم: -36

ا الفعأل استهدف هأل  وحدة سكنية لتوطين اليهود فيها 6500فتي بناء   1997بالقدس الشرقية عام 

 وإحكام الطوق االستيطاني حولها وداخلها.   طم  عروبة المدينة المقدسة

وأسسأت عأام  1968اودرت األراضي المقامة عليها المسأتوطنة فأي عأام  معلوت دفنا: -37

 وحدة سكنية.  1184وضمت   4700عدد سكانها و  دونما   389تها بلغت مساح  1973

بلغأت   1991أسست عأام   أقيمت على أراضي بيت افافا وبيت جاال جبعات هماتوس: -38

  ا.وحدة سكنية عليه 3600تي  بناء   دونما   170بنية مساحة المالو  دونما   980تها مساح

اأودرت   أقيمأت علأى أراضأي قأر  اأور بأاهر وأم طوبأا وبيأت سأاحور هار حوماه: -39

 1850بلغت مساحة األراضأي المصأادرة   1991وأسست المستوطنة عام  1990األراضي عام 

 وحدة سكنيكة. 6500تي بناء   دونما  لبناء المسكتعمرة 170دونما  منها 

يأر يمتد هلا الحي من الحائد الغربي للمسأجد األقصأى حتأى د الحي اليهودي في القدس: -40

 5500يسأأتوعب   هأألا الحأأي تأأدخل ضأأمن األوقأأاف اإلسأأالميةالالتأأين  واألرو المقأأام عليهأأا 

 مستوطنا  وال يسمح ألر فلسطيني بالشراء واالستئجار واإلقامة فيأل. 

شأأأيدت الحكومأأأة هأألا المنتأأأزد الضأأأخي فأأأي منطقأأة اللطأأأرو  علأأأى القأأأر   منتةةزه كنةةةدا: -41

علأأى  لبدايأةأقيمأت فأي ا  س وبيأأت نوبأا إلأى الجنأوا مأن القأأدسالفلسأطينية المأدمرة: يأالو وعمأوا

 400و  1975دونما  عام  750اودر منها   دونما   5000ثي توسعت لتصل   دونما   150مساحة 

ة  وحأدة سأكني 300  1991قأيي عليهأا حتأى عأام أو  1979دونما  عأام  250  و1976دونما  عام 

 مستوطنا . 400يقطنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1993-1967في القدس بين األراضي المصادر  والمستوطنات يظهر جدول 

عدد الوحدات 

 السكنية

مساحة 

 المستوطنة

المساحة 

 المصادر 

سنة  سنة اإلنشاء

 المصادر 

 اسم المستوطنة
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 الحي اليهودي 1968 1968 116 130 650

رامات أشكول   1968 1969 -- 1039 2200

 وجفعات همفتار

 فعات شبيراج 1968 1968 3345 961 5000

 ب جبل سكو 1968 1968 - 1190  2500

 ماميال  1970 1970 130 116 1300
 عطروت 1970 1970 1200 2715 منطقة صناعية

 نيفي يعقوا 1970 1971 1235 1795 4200

 راموت 1970 1973 4840 4449 8700

 معلومات دفنا 1968 1973 485 389 2400

 جيلو 1970 1970 2700 2743 10.000

 تلبيوت الشرقية 1970 1973 2240 2240 5000

 بسغات زئيف 1980 1982 4400 5518 8480

 ريخ  شعفاط 1992 1991 2024 1198 2083

 جفعات هاموت  1991 1991 1062 1062 3300

 هارحوماد 1991 1991 1850 1850 6500

 المجموي   -- -- 25627 27395 60,713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في القدس الشرقية 2003-1991عمليات الهدم بين سنتي يوض  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنازل المهدومة السنة المنازل المهدومة نةالس

1991 24 1998 40 

1992 23 1999 16 

1993 21 2000 11 

1994 7 2001 48 

1995 14 2002 24 

1996 6 2003 83 

 منزالا  334 المجموي 17 1997
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 ةعبرية في المدينة المقدس بنسماءالعربية  األسماءجدول يبين استبدال 

 

 

 

 

 

 

 

 

االسم العربي  االسم العبري الجديد االسم العربي القديم

 القديم

االسم العبري 

 الجديد

القانوني  طري  سليما 

 باني سور القدس

و أتل الشرفة  شارع المظليين

 المشارف 

 جبعات هفتار

 إلىباا المغاربة نسبة 

عرا المغرا من شمال 

 أفريقيا

طري  الواد من  رحوا بيتي محسي

إلى  باا العمود

 باا السلسلة

 رحوا هكار

سوق الحصر  مسقاف لدا  حارة الشرف داخل السور

 داخل السور

 حباد

داخل  –عقبة دروي  

 السور

عقبة اغنيي داخل  حبر حييي

 السور

 شونية هالكوت

طري  المجاهدين  هآحيي طري  الفرير داخل السور

 داخل السور

دير  شاعر 

 خيرؤت

ميدا  عودة  ساحة باا الخليل حي شابيرا الهضبة الفرنسية 

 اهيو 

عقبة ابو مدين بين حائد 

 البراق والحي اليهودر

   عقبة يهودا هاليفي
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 2008-2004جدول يبين هدم منازل في شرق القدس بين عامي 

 

 

 

 جدول يوض  إطط البناء االستيطاني منذ ماتمر أنابوليل

 

 

 

 

 

 

 2008-2007 إطط تكثيف المستوطنات في قل  أحياء القدس إالل عاميجدول 

 الموقع وصف الحي

سأألوا  وعأأين 

 الحلوة
 11  اثنأين فأي  –شغلوا أربعأة مبأاني سأكن أسرة من المستوطنين

 سلوا  واثنين في عين الحلوة

 وحدة سكن  60 رأس العامود

 "بدأ العمل بالمرحلة الثانية من بناء "َمعَليأل زيتيي 

  مأ3000تنفل أعمال البناء شأركة "قدأدوميي ا  " بأإدارة المتعهأد نحد

 زولددا 

 وحدة سكن  200 الشيخ جرا 

 12705 خطة بناء مدينية رقي 

 من فقدوا منواهم المنازل المهدمة  العام

2004 104 356 

2005 94 238 

2006 50 160 

2007 68 239 

2008  14 35 

ا  1028 منزالا  330 المجموي  مقدسيا

 لسكنا وحدات الـحـي

 440 الشرقية تَلدبيوت حي من الغربية الجهة

 653ا2  الثانية المرحلة( حوما هار) غنيي أبو جبل

 233 شرق پِسدجات ِزئيف 

 252 شرق پِسدجات ِزئيف

 274 وسد پِسدجات ِزئيف -قشر

 180 هنتسيب أرمو  –الشرقية تَلدبيوت حي

 180 َرموت

 158  )پولين( رموت

  فندقة وسكن غيلو

 4,370 المجموي
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 قتضي التنفيل هدم المباني الفلسطينية القائمة في الموقعي 

  د 2007حزيرا   26في  فتح ملف المخط ِ

  لي يصدق بعد على خطة البناء المدينية. 

 وحدة سكن  220 أبو دي 

  7659خطة بناء مدينة 

  بمأا فأي ذلأك تغييأر2005اد قت عليها اللجنة المحلية في أيار   

انورامي مكشأوف إلأى قطعأة نوع االستخدام: مأن أرو لمشأهد بأ

 .للسكن. أحيلت إلى اللجنة اللوائية

 وحد  سكن جديد  491 اإلجمالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع الدراسة
 الكت : أوالا:

أرونسأأأو   جيفأأأرر  مسأأأتقبل المسأأأتعمرات اإلسأأأرائيلية فأأأي الضأأأفة والقطأأأاع  مكسسأأأة  -1

 .1996الدراسات الفلسطينية  بيروت  

قضأأية القأأدس فأأي  أأل التسأأوية السأألمية للصأأراع العربأأي األزعأأر  محمأأد خالأأد  مسأأتقبل  -2

 .1996اإلسرائيلي  المركز العربي للدراسات اإلستراتيجية  القاهرة  

عربيأة  التفكجي  خليل  المستعمرات اإلسرائيلية في الضأفة الغربيأة  جمعيأة الدراسأات ال -3

 .1994القدس  

 لقأأر  الحأأادر والعشأأرين أبأأو جأأابر  إبأأراهيي  وآخأأرو   قضأأية القأأدس ومسأأتقبلها فأأي ا -4

 .2002  3مركز دراسات الشرق األوسد  عما   ط

 .1985جابر  فايز  القدس ماضيها حاضرها ومستقبلها  دار الجليل للنشر  عما    -5

 جري   سمير  القدس في المخططات الصهيونية االحأتالل والتهويأد  مكسسأة الدراسأات -6

 .1981  1الفلسطينية  ط

نوني لمدينأأة القأأدس ومواطنيهأأا العأأرا مكسسأأة الدراسأأات الوضأأع القأأا  أسأأامة  حلبأأي -7

 .1997بيروت   الفلسطينية

 .1995  6الخطيب  روحي  تهويد القدس  الموسوعة الفلسطينية  ج -8

 .1987ربابعة  غازر  القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي  دار الفرقا   عما    -9

اسأأات والبحأأو  الأأزين  سأأمير  القأأدس معضأألة السأأالم  مركأأز اإلمأأارات للدر -10

 .1997اإلستراتيجية  أبو  بي  

 . 1996مدينة القدس  جمعية الدراسات العربية  القدس   هايل  اندوقة  -11

عأأوو  عبأأد العزيأأز  األطمأأاع الصأأهيونية فأأي القأأدس  الموسأأوعة الفلسأأطينية   -12

 .1990  بيروت  6ج
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-1937غأأوال   مأأوطي  السياسأأة الصأأهيونية تجأأاد مسأأيلة القأأدس بأأين عأأامي  -13

 .1996  ترجمة جواد الجعبرر  وزارة اإلعالم  غزة  1949

مأأة الفرحأأا   يحيأأى  قصأأة مدينأأة القأأدس  المنظمأأة العربيأأة للثقافأأة والعلأأوم  منظ -14

 التحرير الفلسطينية  تون .

 هنأأرر  مفأأاهيي إسأأرائيل وممارسأأاتها فأأي القأأدس  األمانأأة العامأأة لجامعأأةكأأتن   -15

 .1985الدول العربية  

 .1995  س ومخاطر الطرد الصامت بيت لحينيو القدناثا   فلسطيكريستال   -16

 .1967الكسواني  سالي  المركز القانوني لمدينة القدس  عما    -17

ردنيأة  كنعا   عبد هللا  القدس من منظور إسرائيلي  دراسة تحليلية  الجامعأة األ -18

 .2000عما   

 .1995 عن القدس  دار التضامن  دفاعا  فخرر  لبيب   -19

دس القضأأية  ترجمأأة مهأأاة فأأر  الخأأورر  مجلأأ  كنأأائ  القأأيأأواكيي  مبأأارك   -20

 .1996الشرق األوسد  

مسأأتقبل القأأدس مأأن منظأأور عربأأي  فأأي كتأأاا: مسأأتقبل القأأدس عمأأرو  موسأأى   -21

 .1999ألوروبي  دار بيسا   بيروت  عربية  مركز الدراسات العربي اال

 وآخأأرو   القأأدس إلأأى أيأأن: اقتراحأأات بشأأا  مسأأتقبل المدينأأة موشأأيأل  هيأأرب   -22

 .1994معهد أبحا  إسرائيل  

ا   :: الدورياتثانيا

  أحمأأد  رفعأأت سأأيد  القأأدس فأأي اإلسأأتراتيجية اإلسأأرائيلية  شأأكو  فلسأأطينية  نيقوسأأيا -1

 .1988  آذار 180ع

ية  أرونسو   جيفرر  القدس الكبأر  تبتلأع مسأاحة الضأفة الغربيأة  الدراسأات الفلسأطين -2

 .1994  ايف 19ع

نية  كبأأر  فأأي موقأأع المدينأأة الخالأأدة  الدراسأأات الفلسأأطي  إسأأرائيل تبنأأي القأأدس ال---- -3

 .115  ص1994  ايف 19ع

-   نيسأأا108بأأدوا   علأأي  واقأأع القأأدس الأأراهن والبأأدائل اإلسأأرائيلية  مجلأأة اأأامد  ع -4

 .1997حزيرا  

بركأأات  نظأأام  االسأأتيطا  اإلسأأرائيلي فأأي القأأدس مأأن منظأأور إسأأرائيلي  مجلأأة اأأامد   -5

 .2001أيلول -  تموز125ع

  أيلأأول 106جأأري   اأأبرر  القأأوانين اإلسأأرائيلية لضأأي القأأدس  شأأكو  فلسأأطينية  ع -6

1980. 

شأكو   خليل التفكجي  االستيطا  اإلسرائيلي في مدينة القأدس: األهأداف والنتأائج  مجلأة -7

 .1997عربية  الجامعة العربية  القاهرة  كانو  أول 

 .1994  ربيع 18حجاور  سالفة  القدس والسالم  الدراسات الفلسطينية  ع -8

خريأف   8دمبر  مايكل  االستيطا  اليهودر في القدس القديمة  الدراسات الفلسطينية  ع -9

1991. 

  108الزبن  سمير  اإلجراءات اإلسرائيلية بعد احتالل القدس الشرقية  مجلأة اأامد  ع -10

 .1997حزيرا  -نيسا 

اسأات ربأي  مركأز الدرسافير  مايكل  مستقبل القدس: رؤية كوزموبوليتانيأة  الباحأ  الع -11

 .1994  تموز 36العربية  لند   ع

-  نيسأأا 108سأليي  محمأأد عبأد الأأرءوف  القأأدس فأي مشأأاريع التقسأأيي  مجلأة اأأامد  ع -12

 .1997حزيرا  

  109  مجلأة اأامد  2010السهلي  نبيل  مخططات االستيطا  في القأدس حتأى العأام  -51

 .253  ص1997أيلول -تموز
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-  كأأأانو  ثأأأاني124-123المفتأأأو   مجلأأأة اأأأامد  ع   القأأأدس مدينأأأة الصأأأراع------- -13

 .2001حزيرا  

لي  الصوباني  اال   األوضاع الديموغرافية في مدينة القدس تحأت االحأتالل اإلسأرائي -14

 .1991أيلول -  تموز85مجلة اامد  ع

  15عايأأد  خالأأد  القأأدس الكبأأر  فأأي إسأأار الواقأأع الصأأهيوني  الدراسأأات الفلسأأطينية  ع -15

 .1993ايف 

  مجلأة   نور الدين  مستقبل القدس مشاريع الحلول المطروحة إسأرائيليا وفلسأطينياعليا  -16

 .1997حزيرا  -  نيسا 108اامد  ع

عبأأد الكأأريي  إبأأراهيي  مشأأكلة القأأدس وتصأأورات الحلأأول اإلسأأرائيلية  شأأكو  عربيأأة   -17

 .1997  حزيرا   90ع

 ة اأأامد يلية  مجلأأالقأأدس بأأين الخيأأارات العربيأأة والتحأأديات اإلسأأرائأسأأامة  عرابأأي   -18

 .1997حزيرا  -  نيسا 108ع

  85عزمي  انتصار  االستيطا  اليهودر في القأدس: األحزمأة والبأكر  مجلأة اأامد  ع -19

 .1991أيلول -تموز

صأأود العمأأار  مأأنعي  القأأدس فأأي اإلسأأتراتيجية اإلسأأرائيلية: تكأأري  االحأأتالل وتغييأأب مق -20

 .1998  أيلول 95للهوية  شكو  عربية  ع

 .1996  ربيع 26ر القدس والحل الدائي  الدراسات الفلسطينية  عغولد  دور -21

شأرين ت  138الفقي  ريهام  القدس في الخطاا السياسي اإلسرائيلي  السياسة الدوليأة  ع -22

 .1999أول 

  52فودة  عز الأدين  قضأية القأدس فأي محأيد العالقأات الدوليأة  دراسأات فلسأطينية  ع -23

 .1969مركز أبحا  منظمة التحرير  

هرة  اطو  عبأأد المأأنعي  مسأأتقبل القأأدس فأأي مباحثأأات الحأأل النهأأائي  مجلأأة الأأدفاع  القأأاكأأ -24

 .1998ديسمبر 

  كيأأوا   مأأاهر  مسأأتقبل القأأدس: القأأرارات والمشأأاريع الدوليأأة والعربيأأة  مجلأأة اأأامد -25

 .1997حزيرا  -  نيسا 108ع

مركزيأأأأة القأأأأدس فأأأأي مشأأأأروعات التسأأأأوية اإلسأأأأرائيلية  الهأأأأدف  حسأأأأين  معلأأأأوم   -26

19/1/1997. 

  124-123مهدر  هند  إستراتيجية االستيطا  في الحركة الصأهيونية  مجلأة اأامد  ع -27

 .2001حزيرا  -كانو  ثاني

 الموعأأد  حمأأد  الحأأرا اإلسأأرائيلية علأأى الهويأأة الفلسأأطينية فأأي القأأدس  مجلأأة اأأامد  -28

 .1997حزيرا  -  نيسا 108ع

 .1997يلول أ-  تموز109 الحلي اليهودر في القدس  مجلة اامد فيروز  الناجي   -29

ف   اأي19هيلي  سارة  سكين كبيرة تعمل في القدس تشأريحا  الدراسأات الفلسأطينية  ع -30

1994. 

  2001أيلأأول -  تمأأوز125يوسأأف يوسأأف  القدس..مقاربأأة تاريخيأأة  مجلأأة اأأامد  ع -31

 .250ص
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 المؤلف في سطور 

 عدنان عبد الرحمن أبو عامر

  ر للحصول على شهادة امعأة جالدكتوراد حول التطور التأاريخي للمقاومأة الفلسأطينية  مأن يحض ِ

 دمش .

   غأأة غأأزة  وعمأأل باحثأأا  ومترجمأأا  مأأن وإلأأى اللات فأأي جامعأأ للقضأأية الفلسأأطينيةيعمأأل محاضأأرا

 العبرية  في بعض مراكز األبحا .

 ا: نشر عددا  من الكتأب والدراسأات حأول قضأايا ذات األة بالصأراع العربأي اإلسأرائيلي  ومنهأ

لميأاد اللصأراع علأى الحركة اإلسالمية في قطاع غزة بأين الأدعوة والسياسأة  الجألور التاريخيأة 

دور المقاومأأأة فأأأي االنسأأأحاا أثأأأر انتفاضأأأة األقصأأأى علأأى الكيأأأا  الصأأأهيوني    فأأي فلسأأأطين

وقأأف اإلسأأأرائيلي مأأن قضأأية الالجئأأأين  ثغأأرات فأأأي جأأدار الجأأأي  اإلسأأرائيلي مأأن غأأأزة  الم

 اإلسرائيلي.

  سأرائيليجأي  اإلالإحدا  ثأورة فأي عددا  من الكتب من اللغة العبرية إلى العربية ومنها: ترجي  

وعة ألأأأف يهأأأودر فأأأي التأأأاريخ الحأأأدي   المخأأأابرات اإلسأأأرائيلية..إلى أيأأأن؟  قأأأراءات موسأأأ

 استراتيجية إسرائيلية.

 خية.شارك في مكتمرات علمية في فلسطين وخارجها  وقدم أوراق عمل وأبحا  سياسية وتاري 

   لخطأاا انشر عددا  من الدراسات في دوريات سياسية  منها: رؤيأة قانونيأة نقديأة لوثيقأة جنيأف

اإلسأأأرائيليو  ومرحلأأأة مأأأا بعأأأد عرفأأأات  المشأأأروع اإلسأأأرائيلي السياسأأأي لحكومأأأة حمأأأاس  

مأأاس نيأة للحأأرا اإلسأرائيلية علأى لبنأأا   قأدرات حومكشأرات التراجأع  ا ثأأار العسأكرية واألم

 الل الحرا على غزة.العسكرية خ

  يكتأأب بصأأورة دوريأأة مقأأاالت سياسأأية فأأي عأأدد مأأن الصأأحف والمجأأالت والمواقأأع اإلخباريأأة

 العربية.
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