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س، وهو ملا ينشغل الفلسطينيون والعرب كثيراً بالحديث عن الحق التاريخي لهم في مدينة القد

تثبتله الحقلائق السياسللية والمعطيلات الواقعيللة، فلي حللين تنبله اإلسلرائيليون إلللى أملر لللم يشلغل بللال 

مركللا القللدس لشلل ون أصللحاب الحللق األصللليين، والكتللاب الللين بللين أيللدينا اليللوم، الصللادر عللن "

بحيلث يقلدم (، يتطرق بالتفصليل لهليا األملر، متملثاً باإلحصلائيات واألرقلام، 1")الجمهور والدولة

 "خارطة طريق" لصانع القرار السياسي في إسرائيل لتحقيق هدفين ال  الث لهما:

 رفع مستوى التواجد اليهودن في المدينة المقدسة، -1

 تخفيض التواجد العربي إلى أدنى حد ممكن. -2

وير بإجرائهللا علللى خطللة تطللاإلسللرائيلية ينللاقا الكتللاب التغييللرات التللي طالبللت تلللك الجهللات 

 يموغرافي،للد؛ وهملا: التغيلر ابله إليهملا تللك األوسلاط السياسليةعلى تغيلرين للم تنت اً كارملقدس، ا

اسللي، مشللدداً علللى تأ يرهمللا علللى واقللع القللدس الحللالي ومسللتقبلها السيو، سياسللي-والواقللع الجيللو

 طينيين.وطبيعة الترتيبات السياسية التي ستطرأ عليها في إطار المفاوضات النهائية مع الفلس

 لكتابمحاور ا 

 لمحدّ لة،ينقسم الكتاب إلى  ا ة فصول أساسية مرفقة بكم ملن الجلداول اإلحصلائية واألرقلام ا

 على النحو التالي:

 يتنللاول الفصللل األول البعللد الللديموغرافي فللي الصللراة علللى المدينللة، ومللدى احتياجللات -أ

 السكان اليهود للمايد من الشقق السكنية، 
                                                

ي فلل، ويركللا نشللاطاته 1967س عللام مركللا القللدس لشلل ون الجمهللور والدولللة، مؤسسللة بحثيللة إسللرائيلية، تأسلل( 1

صللاته: التللي تمثللل جللدول أعمللال إسللرائيل والشللعب اليهللودن، ومللن أهللم اختصا واإلسللتراتيجيةالقضللايا المركايللة 

لسياسللات العربللي، ا-العاقللات الخارجيللة إلسللرائيل، اإلعللام، رصللد اللاهرة معللاداة السللامية، الصللراة اإلسللرائيلي

ً  350عاملاً، عملل فلي المركلا ملا يايلد علن  40ايد علن الل خال سنوات عمله التي ت االقتصادية. ملن داخلل  باحثلا

الفرنسللية كتابللاً وبحثللاً ودراسللة، باللغللات العبريللة واإلنجليايللة و 800إسللرائيل وخارجهللا، وأصللدر مللا يقللرب مللن 

 يلة مللعيفللرد المركلا وحللدة خاصلة لبحللث مسلتقبل مدينللة القلدس فللي إطلار المفاوضللات الجار واأللمانيلة، وغيرهلا.

 المترجم.  www.jcpa.org.ilالفلسطينيين، رابط المركا:
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تخللا  ااسللتراتيجي للمدينللة، وأ للرط علللى طبيعللة -لجيللوفيمللا يتنللاول الفصللل الثللاني الواقللع ا -ب

 ،الصلة ببعض التحسينات الميدانيةالقرارات  ات 

عللرض الفصللل الثالللث لمشللكلة األراضللي القائمللة فللي القللدس، وعللدم تن لليم وضللعها توي -ت

 ية.القانوني، مستحضراً عدداً من التبعات واإلشكاليات التي تواجه إسرائيل في هيط القض

عللى  المخططلات اإلسلرائيلية الهادفلة إللى السليطرة ميع محلاورط البحثيلة عللىجالكتاب ركا ي

ينيين، المدينللة المقدسللة، ومللا يتضللمنه  لللك مللن رفللع نسللبة المواليللد بللين اليهللود، وتهجيللر الفلسللط

  لك. تطبيق والمخططات االستيطانية، ودور الحكومة اإلسرائيلية في 

هلا، سين اقتصاد المدينلة، ومسلتوى الحيلاة فيإلى أن هيط المخططات شملت تح المؤلف وييهب

 وتحويلها إلى ماار ديني وسياحي. 

جلرة وعلى الرغم من  لك يرجح الكاتب أن إسرائيل كدولة، ستجد صعوبة حقيقية في منلع اله

اتجللاط بالفلسلطينية إلللى داخلل حللدود المدينللة المقدسلة، خاصللةً إ ا تلم حللرف مسللار الجلدار الفاصللل 

 األحياء السكنية اليهودية.  نحوال، الغرب والجنوب والشم

، أول رئليس حكوملة إسلرائيلية حلول القلدس "دافيد بن غوريلون"يستيكر المؤلف تصريحات 

ة عدديلة يجب جلب اليهود لإلقامة في مدينة القلدس بلأن  ملن، ويجلب تلوفير أغلبيلة يهوديل": بقوله

ؤقتلة، مالقدس فلي أن منلازل  في المدينة خال زمن قصير، وعلى اليهود الموافقة على السكن في

 ."وعدم انت ار الشقق الجاهاة

 الهجرة اليهودية من القدس 

يلث حاللواردة فلي هليا الكتلاب، حصلائيات يبدو جديراً في هيط المقدمة استحضلار علدد ملن اإل

% 26% مقابلل 74، 1967بلغت نسبة السكان اليهود إلى المواطنين العرب في القدس حتلى سلنة 

 على التوالي. 

لسللكان قُللدّمت توصليات عديللدة لصللناة القللرار اإلسلرائيلي لرفللع نسللبة ا ،علد احللتال المدينللةوب

مقلدار بالعملل عللى رفلع نسلبة اليهلود ب "غوللدا ملائير"اليهود، وأوصت رئيسة الحكومة فلي حينله 

 % للعرب.25.5مقابل  1973% سنة 73.5، بعد أن بلغت نسبتهم 1982% حتى سنة 3

معالجلة لكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، واللجلان الحكوميلة المشلكلة ومن هنا تركات جهود الح

 أوضاة القدس لهيا الغرض بالتحديد.

طها ووسل إسلرائيليشير الكتاب إلى أن معدالت الهجرة اليهوديلة ملن مدينلة القلدس إللى داخلل 

، يةلفلسلطينا تاايلد معلدالت الهجلرة آخي فلي التاايلد واالرتفلاة منلي العقلود الثا لة األخيلرة، مقابلل

 والسكن في قلب المدينة المقدسة. 

 التحليير وقد دفعت هيط الحقيقة بالمؤسسات اإلسرائيلية العامللة فلي المجلال اللديموغرافي إللى

 .2020من "وضع خطير" ستصل إليه المدينة المقدسة حتى عام 

 ا:ههمأيستحضر المؤلف أسباباً عدة تقف وراء تراجع نسبة اليهود في المدينة المقدسة، 

يات زيللادة معللدل الللوالدة عنللد العللرب مقارنللةً بن يرهللا عنللد اليهللود، حيللث تشللير اإلحصللائ -1

 هود.والدة لكل ألف من الي 25حالة والدة لكل ألف من العرب، مقابل  30الرسمية إلى وجود 

ب ، بينملا يبللع عنلد الشللا25تلأخر سلن اللاواج واإلنجلاب عنلد الشلباب اليهلودن حتلى سلن  -2

فيمللا  %،31، وتبلللع نسللبة األزواج الراغبللة باإلنجللاب علللى الفللور عنللد اليهللود 19اللل  العربللي سللن

 %.42ترتفع النسبة عند العرب إلى 

 ا للةن معللدل التاايللد السللكاني فللي القللدس عنللد العللرب يبلللع  يؤكللد الكتللاب أفللي المحصلللة، 

ود أن العقلل وفللي هلليا السللياق تشللير األرقللام التللي يوردهللا إلللى ،أضللعاف المعللدل الخللاه بللاليهود

يللادة ز% فللي عللدد السللكان اليهللود، فيمللا بلغللت نسللبة 146األربعللة األخيللرة شللهدت ارتفاعللاً بنسللبة 

 % لنفس الفترة. 280المواطنين العرب 

ألللف  495ألللف نسللمة، مللنهم  764وصللل عللدد سللكان مدينللة القللدس  2008وفللي أواخللر سللنة 

 ألف عربي. 270يهودن، و

 معدل المواليد 
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ة ملن كتاب إلى سعي الجمعيات اليهودية للحصول على أكبر مسلاحة ممكنلفي المقابل، يشير ال

للى غيلر أنله يشلير إ ،األراضي في القدس لبسلط سليطرتها عليهلا، ومنحهلا لليهلود فلي وقلت الحلق

 ، ومن أبرزها: لكوجود عدد من العقبات التي تقف أمام تحقيق 

حتللة بلر مسياسلية عللى أراض تعتخشية إسرائيل من ردة الفعل الدولية على خطوات قد تعتبر  -1

 .خلف الخط األخضر

ن فللي امتنللاة البريطللانيين والعثمللانييوف حللاالت تاويللر عديللدة لبيللع أراض فللي القللدس، ااكتشلل -2

 العقود السابقة عن القيام بهيط الخطوات للسبب  اته.

 بر "كنااً"حتفظ حتى اللح ة بملفات وأوراق وو ائق تاريخية تعتي، الين يتعاون األردنالعدم  -3

 تاريخياً إلسرائيل.

ين، يشللير الكتللاب إلللى أن معللدل المواليللد المرتفللع فللي أوسللاط المللواطنين العللرب المقدسللي

، علللى يتسللاوى تقريبللاً مللع معللدل المواليللد اليهللود، وهللو مللا يللؤ ر سلللباً، ومللن وجهللة ن للر يهوديللة

 ديموغرافية للمدينة. 

ثل في بة السكان اليهود في القدس يتمغير أن العنصر األساسي الين يؤ ر على تراجع نس

د جلرة اليهلونسبة الهجرة اليهودية المرتفعة منها؛ إ  تشير اإلحصلائيات إللى أن المعلدل السلنون له

ين ا خلال العشلرهلألف يهلودن غادرو 300ويُيكر هنا أن  ،ألف يهودن 16من المدينة يصل إلى 

 سنة الماضية.

ية ملن يمكن إتباعها لوقف معدل الهجرة اليهودتقترح الدراسة سلسلة من الخطوات التي و

ة تكملن ، فقد أوضحت أبحاث واستطاعات رأن إسرائيلية أن األسباب الرئيسة لهيط ال اهرالقدس

فللي صللعوبة العثللور علللى فللره عمللل مناسللبة لليهللود مللن جهللة، واالرتفللاة البللاهظ فللي إيجللارات 

 الشقق السكنية من ناحية أخرى.

 عشلللرات مللن القلللرارات التللي اتخللليتها الحكومللات اإلسلللرائيليةو كللر الكاتلللب أن هنللا  ال

نيللة المتعاقبللة، والعديللد مللن اللجللان الوزاريللة لشللؤون القللدس، وطللواقم مللن الخبللراء، ولجللان مه

ته متخصصة لدراسة وضع المدينة، كلها أوصت بوضع العديد من الخطط المختلفة لوقف ملا أسلم

ع أكبلر الت الهجلرة اليهوديلة ملن المدينلة، وتشلجيبل "النايف" اليهلودن الحاصلل نتيجلة تاايلد معلد

 نسبة ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.

 التفوق الديموغرافي 

 من التوصيات التلي قُلدمت للحكوملات تلتلخ  فلي ضلي المايلد ملن  كر الكتاب أن جاءً 

ير اولة توفحاألموال لتثبيت العائات اليهودية التي تشكو من ارتفاة باهظ في إيجارات السكن، وم

صليات تللك التو أكبر قدر ممكن من العائدات المالية لسكان المدينة من اليهود، لكن عدداً قلياً ملن

 ى ورق.األع م منها بقي حبراً عل وجد طريقه إلى التنفيي على أرض الواقع، بينما بقي الجاء

قهللا تقتللرح الدراسللة خطللوات عمليللة بللين يللدن صللانع القللرار اإلسللرائيلي مللن شللأن تطبي

قيقلي ، وصلوالً إللى تغييلر حالقلدس"إحداث تغيير جوهرن ملموس في مسألة الهجرة اليهودية من 

 في معدالت التفوق الديموغرافي التي تقف في صلب خطط تقسيم المدينة المقدسة". 

 طلةومن هنا يرى الكاتب في توسليع حلدود بلديلة القلدس، وضلم التجمعلات اليهوديلة المحي

ً بها، إجراءً   ال عاقة له باألبعاد السيادية.  إداريا

فللق ورد علدداً ملن المؤشلرات االقتصلادية حللول الفلوارق الواضلحة والكبيلرة بلين المرايلو

لمجللال، التحتيلة للمدينللة فلي قسللميها اليهللودن والعربلي، غيللر أنهللا تليكر قواسللم مشللتركة فلي هلليا ا

 غيرها.لخدمات الصحية وبينهما عدد من مرافق البنية التحتية: المياط والكهرباء والهاتف وا

حكوملة يقدّم الكتاب في خاتمته توصيات ومقترحلات لصلانع القلرار اإلسلرائيلي، السليما ال

 وبلدية القدس، من أهمها:

نوات حيلث أ بتلت السل ،شلرق القلدس رفع مستوى البنلاء اليهلودن فلي األحيلاء والقلرى الواقعلة -1

خاصللة ل االسللتجابة الحتياجللات الخطللة الالماضللية انخفللاض هلليط النسللبة، أفقيللاً ورأسللياً، مللن أجلل

 على األقل. 2030بتطوير القدس حتى سنة 
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عانة وتجللاوز العقبللات القائمللة، مللن خللال االسللت ،درة لتن لليم وضللع األراضللي فللي القللدسالمبللا -2

لقللدس، ابمستشللارين قللانونيين، وممثلللين عللن وزارة الداخليللة، ووزارة البنللاء واإلسللكان، وبلديللة 

 مع مكتب المستشار القانوني لرئيس الحكومة.بالتنسيق الكامل 

ان إدارة الصللراة الللديموغرافي ومحاولللة تغليللب نسللبة السللك عبللر ،وضللع حللد للهجللرة السلللبية -3

 القدس.على الهجرة المعاكسة من اليهود في المدينة المقدسة، ووضع المايد من الكوابح 

مركللا القللدس لشلل ون كوعلللى الللرغم مللن أن عللددارًا مللن مراكللا األبحللاث اإلسللرائيلية 

الجمهلللور والدوللللة، ومعهلللد أبحلللاث القلللدس، قلللدمت مقترحلللات عمليلللة للحكوملللة، إال أن الخطلللوة 

 المطلوبة هي تخصي  الموازنات الازمة لتطبيقها.

أشلارت اإلحصلائيات إللى أنله بلين  حيلث، سلتثمار االقتصلادن فلي القلدسرفلع مسلتوى اال -4

 في مدينةفقط % منهم 7ديداً، أقام مهاجراً ج 1.178وصل إسرائيل  2006-1990عامي 

 ألفاً مهاجر. 85القدس؛ أن ما مجموعه 

د ملن كبلر علدأتضلم المحتللة القلدس مدينلة ن يبدو مهماً في خاتمة هليط المقدملة أن نليكر أ

بالغلة تضم المساحة الكبرى من حيث األراضي االستيطانية والومستوطنة،  84بعدد  وطناتالمست

، نيللة للمسللتوطنات فللي الضللفة الغربيللةمللن مسللاحة المنطقللة العمرا %56 ةنسللببدونمللاً،  45615

 %.76اإلجمالية ة دينتكون نسبة مساحة المستوطنات بالنسبة لمساحة المبحيث 

س بعلد قناعتي بعد ترجمة هيا الكتلاب، أن التخلوف اإلسلرائيلي ملن إمكانيلة "فقلدان" القلد

ملا  وهلو حفل بها الصفحات القادملة،احتالها عسكرياً، تخوف مشروة ومبرر، ألسباب وعوامل ت

 يتطلب من عرب القلدس، القابضلين عللى الجملر، مايلداً ملن الصلمود والصلبر، والمحاف لة عللى

 "ساح الديموغرافيا" غير القابل للهايمة،،،

 

 د.عدنان عبد الرحمن أبو عامر: المترجم

 2010يوليو تموز  -فلسطين-غزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكتابافية خل 
جديدة الخطة حول الالمناقشات الرئيسة  بعد إجراء سلسلة طويلة من، 2008توبر أك 7بتاريي 

 تخطيطقللررت اللجنللة الخاصللة بللال، "موشلليه كللوهين"التللي أعللدها فريللق برئاسللة  ،لمدينللة القللدس

 مللنتقللديم اعتراضللات  فللي ضللوءلموافقللة ، أن تعمللل علللى تحصلليل امنطقللة القللدسفللي والبنللاء 

 الجمهور. 
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 تبلدية القدس، وبناء على طلبله، قلدم ةسالرئ (1")نير بركات"انتخاب  وبعد شهر، في أعقاب

 تعليقاته قبل تقديم الخطة الرئيسية.  تطبيقإمكانية  اللوائية طلبللجنة ا

ي فلونجلح  ه،عليقاتلتر ااهلإل ،أملام لجنلة و لائق المدينلة ، مثلل "بركلات"2009مايو في شهر 

ئلليس ريا البرنللام، ، الللين تلم توقيعلله ملن قبللل اللجنللة التللي قلرر تللر  هل ،بعللض التغييلراتإجلراء 

 بلدية.ال

أعضلاء ملن ، (2")ايللي يشلان"وزير الداخليلة توجه كل من ،  2009يونيو في منتصف شهر 

، وجهلات سياسلية الكنيسترئيس ، "معاليه ادوميم"ئيس بلدية مستوطنة وأعضاء ور ،بلدية القدس

 .اإلقليميةلجنة في الالسياسي  التخطيطوالمعلومات  وحابية أخرى، للقاء رئيس قسم

تلي ك الخطلة الالموجودة بين أيديهم تختلف كلياً عن تلالخطة خال اللقاء، أكد الوفد الاائر أن 

أدخلللت  تللم تقللديمها سللابقاً، واسللتمرت اللجللان العاملللة فللي إقرارهللا سللنوات طويلللة، وبالتللالي فقللد

 محلية. اللجنة ال، دون مشاركة تغييرات جوهرية

األساسلللية فلللي رفلللض الوفلللد للخطلللة الجديلللدة، تمثللللت بالدرجلللة األوللللى فلللي مسلللألة الملللااعم 

 يهللود، لكللل مللن الفللي القللدس ةسللكني ينامبللإقامللة خطللط ، ومللدى قللدرتها علللى تللوفير حتياجللاتاال

 . على حد سواء والعرب

ن لسكااً لأكثر من  لك، فإن التغييرات التي حصلت فعاً تتعلق بأن الخطة أضافت نصيباً وافر

ضلراء تبقلى مسلاحات خفي الوقت الين قررتهلا الخطلة السلابقة بلأن عرب من المناطق السكنية، ال

 .اليهودالخاصة بلمناطق السكنية في  ات الوقت، فإن هنا  تناقصاً لمفتوحة، و

 ،وسللائل اإلعللاممختلللف فللي  اءطصللدوجللد أ، جمللاهيرن حللادش اهلليط التغييللرات أدت إلللى نقلل

 الكنيست. قاعة  ها، بما فيوساحات متعددةتلفة مخووصلت ارتداداته إلى منابر 

، محليللةلعودة لمناقشلة برنلام، اللجنلة الالحاصللة، طللالبوا بلاالمعارضلين للتغييلرات فريلق ملن 

يت لتصلوهلو الجهلة التلي تحسلم االمجللس اللوطني للتخطليط والبنلاء يبقلى أن بلطالب آخلرون  فيما

 على المناقشة. 

وبلديلة  أعضاء اللجنة اإلقليمية بين رسميبشكل غير وار بدأ الح"، يشانبتوجيه من الوزير "

 ين.المخططبين في محاولة لصياغة نقاط الخاف  ،القدس

ماة تسللالا ليميللةقلجنللة اإلال أن تبللدأ ، وقبلللاتالحللوار طقبللل نهايللة هللي دراسللةكتبللت هلليط الوقللد 

 اعتراضات على الخطة المودعة. ل

يللرات جرائيللة، سللواء أجريللت التغياإلل ائمسللبال يةأساسللبصللورة معنيللة  دراسللةهلليط الوال تبللدو 

عيشلون فلي يالعلرب الليين الكبيرة في لجنة إقليمية بشأن مسألة دخول في الخطة الرئيسية لليهود و

 بالتشاور مع اللجنة المحلية أم ال. و، القدس
                                                

جلل ورني رشح علما، وهو م2008شرين الثاني ( فاز "نير بركات" في رئاسة بلدية القدس المحتلة في نوفمبر ت1

حيلث قلاطع علرب  ،األصلوات اليهوديلة% ملن 52حصلوله عللى ، بعضو سابق في حلاب كاديملا، وعمال يمينيأ

عربلي التلراث ال نه يخطط لتلدمير ملا تبقلى ملن المبلاني العربيلة التاريخيلة ليمحلوت، وقد أعلن أالقدس هيط االنتخابا

لمقدسلة ملع احتجاجلا عللى فكلرة تقاسلم المدينلة ، بعلد أن اسلتقال ملن حلاب كاديملا امن داخلل البللدة القديملة للقلدس

املة ابيلة وعلد باقوخلال حملتله االنتخ، سرائيليةتبقى موحدة تحت السيادة اإل أنن القدس يجب أ هقول، بالفلسطينيين

 .1967وضمته عام  ،سرائيلإاحياء استيطانية يهودية جديدة في شطر المدينة الشرقي الين احتلته 

رى فلي خلأو ،ويحملل شلهادة فلي المعلوماتيلة في الجيا اإلسرائيلي، ضابط احتياط في وحدات الم ليين "بركات"

عللالم المعروفللة فللي ال "بللي آر ام"مجموعللة  1988سللس فللي أو ،لقللدسدارة العامللة مللن الجامعللة العبريللة فللي ااإل

ً  ،لبرمجيات الحماية  المترجم. "تشيك بوينت"و "با  ويب"في مجموعات   م شريكا

داخليلة، ال وزيلرو، اإلسلرائيلي نائلب رئليس اللوزراءعاملاً، زعليم حلاب "شلاس" المتلدين،  48"، يِشلان ليإِي( "2

لعمللل وزارات: ا 2009-1996، وتقلللد بللين عللامي الكنيسللت للم دخللل ، 1991عللام فللي بلديللة القللدس  كللان عضللواً 

حلت دعللاوى . عملل علللى توسليع البنلاء االسلتيطاني فلي القلدس تلداخليلةا ،للصلناعة والتجلارة، والرفلاط االجتملاعي

 بأزمللة سياسللية بللين واشللنطن وتللل أبيللب بعللد اإلعللان عللن مشللروة 2010دينيللة وسياسللية، وتسللبب أوائللل عللام 

 المترجمفي القدس خال وجود نائب الرئيس األمريكي في إسرائيل.  استيطاني
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، وتسللليط الضللوء علللى ال للار المترتبللة علللى هلليط تسللعى إلللى تلمللس الجللوهر دراسللةهلليط ال

ل المجللا: ، وهمللاالتخطلليط قيللد سللان، بخاصللة فللي مجللالين لياالتللي أدلللى بهللا المخططلل تالتغييللرا

 الجيوسياسي. والمجال  ،يموغرافيالد

لسياسلية علن الترتيبلات ا القدس، فضاً  مدينة تأ ير حاسم على الوضع فيلهما ن ن المجاالاهي

 في المستقبل. 

ً الدراسللة  هللا حولالنقللاش قضللايا التللي يللدور للمللرة األولللى بالتفصلليل واحللدة مللن ال تمللس أيضللا

ب تجنلل "، وتتركلا أساسلاً فليملؤامرة ملن الصللمتعديلدة، وتتمثلل فيملا يمكللن أن أسلميه "لسلنوات 

 أفللقلعللدم وجللود صللعب، أ للر سلللبي مللا يعنيلله  لللك مللن تسللوية األراضللي فللي القللدس الشللرقية، و

 .المدينةثير من جوانب التخطيط والبناء في سياسي، وما يعنيه  لك على ك

 

 

 

 

 

 

 

 

  النتائج الرئيسية 
 :(1)هدف التغيير الديموغرافي -1

 للة خللال العقللود الثا هاامشللوه إلللىليهللود مللن القللدس ل ةسللعالواالهجللرة المقصللود فيهللا 

 ً  حوها.نهجرة بالالعرب فا الواضح من قبل نحو التحالعام إلى جنب مع االتجاط  الماضية، جنبا

وقلد  ،دساليهوديلة فلي القلالعدديلة ن األغلبيلة بين العوامل التي أدت إلى الحلد ملوهيط من 

سللنوات فللي الاإلسللرائيلية العاملللة فللي مجللال التخطلليط والبنللاء للعمللل واقللع المؤسسللات الهلليا  دفللع

، 2020علام لالديموغرافي في القدس  السكانيالهدف ماهية وطبيعة تصميم وتحديث نحو األخيرة 

ً تكيفم بحيث تجعله  القائم.مع الواقع  ا

ن يكلون يدور هنا عن عدم عودة النسب التقليدية إلى الصيغة المتعارف عليها بلأوالحديث 

يلية ات اإلسرائه الحكومتحددعرب، على النحو الين ال% من السكان 30و ،٪ من اليهود70هنا  

السلكان  ٪ من60في سنوات السبعينات والثمانينات، وإنما الوصول إلى خطة ديموغرافية تنت، لنا 

 العرب.  من السكان% 40، واليهود

 : "المقلص"حقيق الهدف الديموغرافي التشكيك في ت -2

 لك التي تلمت، منطقة القدستخطيط والبناء التابعة لالمتعلقة بأعمال الالتغييرات ونقصد هنا 

، رضملن خلارج األ لخارطلة الهيكليلة للقلدسالخاصلة با ةة المحليسالخطة الرئيتصميمها من قبل 

 .ء إضافات على السكان العرببنا وما يعنيه  لك من

ة، وهنلا إزالة بعض المباني الخاصة بعدد ملن الف لات السلكانياللجنة المحلية وليلك قررت 

ه وهللو مللا نعنيللمتواضللع" ، الالهللدف الللديموغرافي "تحلليط الكثيللر مللن الشللكو  بإمكانيللة تحقيللق 

  .٪40 نسبة العربو، ٪60، لتصبح نسبة اليهود 2020عام بالوصول إلى 

 :2030لعرب حتى عام وفير االحتياجات السكانية لت -3
                                                

، فلي القلدس بات التخوف "الديموغرافي" يشكل واحداً من أهم التهديدات التي تؤرق صلانع القلرار اإلسلرائيلي( 1

 مجملوة سلكان أنت معطيلات إحصلائية حديثلة صلادرة علن الجهلاز اإلحصلائي اإلسلرائيلي، وخارجهلا، فقلد أشلار

تللة، القلدس المح تشلمل فلسلطينيو، %20.3نسبة العرب بحدود ومليون نسمة،  7,5نحو بلع  2009ئيل عام إسرا

 المترجم. مليون نسمة 1.26بعدد يقترب من 
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ً وف ،لسلكان العلربلالمخاون المقدر ملن الشلقق السلكنية والتخطليط والمقصود هنا  لك   قلا

لبنلاء اهليا هلو تحقيلق القلدرة عللى و كحلد أدنلى، 2030علام يلة حتلى رئيسلة للجنلة اإلقليمالخطة لل

التلدابير ن القيلام بسلسللة ملجديلدة، وسلكنية  ، وإنشلاء أحيلاءالبنلاءالسكني ، سواء من خال تكثيف 

 خطة بناء أماكن سكنية للقطاة العربي.لتطبيق الجديدة 

 

 

 :2020لعرب حتى عام توفير االحتياجات السكانية ل -4

فللي الواقللع الحللالي، ال لقللائم السللكاني ا تخطلليطالاليهللود اللليين يعيشللون فللي فللي ضللوء أن 

، وهي  معطيلات توقعات النمو السكانيافية، في ضوء ك 202عام حتى المتوقعة  اتهمحاج يجدون

عللام ت الدراسللة وقللد أعللد(، 1ديللا فرغللوال")سلليرجيو البروفيسللور "أعللدتها وردت فللي دراسللة 

 وأ بتت الوقائع الميدانية صحة توقعاتها بصورة نسبية مع بعض الايادة والنقصان. ،2000

يهلود السلكان الهجلرة معلدالت ءة ية تحلاول قلراالتوقعات االفتراضلالجدير باليكر أن هيط 

ى ، إللمما للة لتللك التلي شلهدها العقلد الماضليوهلي معلدالت  ،2020من مدينلة القلدس حتلى علام 

 تطبيق انخفاض الخصوبة في عدد السكان.  جانب

تم ، سلي2020 حتى علامو من الن هيط التوقعات بالتوازن مع هيط المعطيات، وإلى جانب

 . ةنسم ألف 75إضافة ما يقرب من 

االحتياجلات عللى  للث فلإن هنلا  إلى الخبرة المكتسبة على مدى العقد الماضلي،  ستناداً وا

أللف سلاكن  75األقل غير متوفرة، وهو ما يتطلب بصورة تلقائية العمل على توفير شقق سكنية لل 

 (2).، إلى جانب التخطيط البنائي القائم بصورة اعتيادية2020يهودن حتى العام 

ة التللي أ بتللت حقللائق الواقللع فللي مدينلل، الخطللط المعتمللدةوصللية، فللي ضللوء وتللأتي هلليط الت

ً السكان لبي حتى الن احتياجات يال السكاني مخاون القدس أن ال  .ةالسابق للتوقعات وفقا

 تحقق: يألحياء اليهودية لم البنائي لالتخطيط  -5

ً المناطق جاء أساسي من ال  ،يللوغ راموت،: "مثلألحياء السكنية اليهودية ، لمحددة مسبقا

 غيللرأراضللي المقدسلليين، أو أنهللا لعللرب " إمللا أنهللا أراضللي مملوكللة لبسللغات زئيللف ،هللار حومللا

 . في األوراق الرسمية مسجلة

ً حاليللالمتبعللة سياسللي، والسياسللة الواقللع وفللي اللل ال ك سللتحقق  لللالدولللة ن أ، واحتمللال ا

ً ، العلللودةمصلللادرة األراضلللي وفرضلللية ، والبنلللائيلتخطللليط االحتيلللاطي لالمخلللاون  لقلللانون  وفقلللا

 قريبة من الصفر.باتت اليوم ، 1943عام لشراء لألغراض العامة والاألراضي 

ج خراروتلرك الواقعرة خلق التواصل بين األحياء الحضرية في أحياء القدس الشررقية  -6

 ن السياسية: يطالب الفلسطينيميعزز  ما المدينة

مفتوحلة"، ة إللغلاء "المنلاطق الخضلراء الالتلي اتخليتها اللجنلة اإلقليميلكثير من القرارات 

 ة الواقعللةالتلي كانللت تفصلل بللين األحيلاء العربيللة داخلل مدينللة القلدس  اتهللا، وبلين األحيللاء العربيل

 خارج الحدود القانونية للمدينة.
                                                

لعلللالم، ا، خبيلللر اللللديموغرافيا للجاليلللات اليهوديلللة حلللول 1966( ملللن مواليلللد إيطاليلللا، وقلللدم إللللى إسلللرائيل علللام 1

 د اليهلودن،ال أمريكا، أمريكا الاتينية، إسرائيل، ويعمل متفرغاً في المعهلوتخص  في يهود: غرب أوروبا، شم

ب هجللرة، النسللفللي الجامعللة العبريللة بالقللدس. تركللات دراسللاته فللي الللديموغرافيا اليهوديللة، العائلللة، االسللتيعاب، ال

 لخلاه بوضلعاسنوية السكانية، وخال السنوات األخيرة بات أحد الخبراء البارزين المس ولين عن إعداد الخطة ال

. كملا عملل فلي مقلاالً  100كتاباً، ونشر أكثر من  30التجمعات اليهودية في العالم، وفي سبيل  لك أصدر أكثر من 

هوديلة يالسابق مستشاراً لعدد من رؤساء الحكومات اإلسلرائيلية، ورؤسلاء بللديات القلدس، ومن ملات ومؤسسلات 

  ترجمالملمؤسسة األبحاث اليهودية في العلوم االجتماعية. حصل على جائاة  1999ودولية عديدة، وفي عام 

ة ، رئليس الخطل"موشلي كلوهينبرئاسلة "القلدس،  لمدينلةن الشلركاء والمخططلقدمله هيا االفتراض المركلان  (2

 .2000لعام  الرئيسية
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ي إطلار فلوهنا يصل الحديث إلى مدى التأ يرات الجيوسياسية التي تتعلق بمستقبل المدينة 

 ربية.التي تبحث الفرضيات والتوقعات الخاصة بالقدس وأراضي الضفة الغالمفاوضات السياسية 

ية البد من الحديث بصوت عال بعض الشيء هنا، خاصة إ ا ملا ارتلبط بنلاء الشلقق السلكن

إسلكانية  للسكان الفلسطينيين داخل حدود المدينة، باعتبارات سياسية وقومية، وليس فقلط توجهلات

 معيشية بحتة.

د فلسلطيني كهليا ملن شلأنه رفلع سلقف المطاللب الفلسلطينية، وتحويلل بكلمات أخلرى: جهل

 القدس إلى عاصمة للدولة الفلسطينية إ ا ما قامت في المستقبل.

 (1):تهديد التواصل بمستوطنة "معاليه أدوميم" -7

ة ميلة الخاصلهنا  الكثير من التبعات وال ار والنتائ، المترتبة عللى قلرارات اللجنلة اإلقلي

لتلي اور، وتللك ي المناطق الجنوبية والشمالية من مدينة القدس، مثل أحياء: العيسوية، الطلبالبناء ف

 تقترب من الطريق الرئيس المؤدن إلى مستوطنة "معاليه أدوميم".

ن جهلة إمكانية تهديد البناء اليهودن في تلك المناطق من جهة، ومما يعني بصورة أخرى 

نللاء األراضللي والمنللاطق بفعللل التمللدد الحاصللل فللي الب أخللرى، الحيلولللة دون تملللك اليهللود لللبعض

 العربي الفلسطيني.

 صعب البناء: تالفوضى حالة ألراضي القدس الشرقية، و تسوية عدم وجود -8

لقيلام ل، وتجنب إسرائيل المتعمد األراضي في القدس الشرقيةلمسألة عدم وجود تسوية إن 

قللوم أن تجعللل مللن الصللعب حتللى اليللوم، يدينللة، العقللارات فللي هلليط المنطقللة مللن المبتسلوية لمسللألة 

 ط في المنطقة. يتخطالسلطات المختصة بال

بالنسللبة لقطاعللات الوضللع صللعب يوفللي الوقللت نفسلله ، فللإن واقللع عللدم وجللود العقللارات، 

 من الناحية القانونية. لهم بالبناء سمح ، بما يكبيرة من السكان في القدس الشرقية

ران يونيلو حايلائي للحكوملة منلي حلرب األيلام السلتة فلي سياسة المستشار القضلعلماً بأن 

تجنلب ل من خلاسياسية، العملية والسباب األميل إلى تأخي طابع ال، بالياتهيط القضية في  1967

 .لكية مع م األراضي في القدس الشرقيةالقيام بتسوية م

 ر أة، ولشرقيمساهمة كبيرة في البناء غير القانوني في القدس اهيط السياسية ساهمت وقد 

 من خال وجود بعض ال واهر "الفوضوية" مثل:حق الفرد في الملكية، على بشدة 

 ، سجات مكررةوجود  -أ

 مضادة، الالمعامات وجود عدد من  -ب

 .خصائ  الرهن العقارنبح اسمعدم ال -ج

ث حلديكما  ،ستياء على األرض بالقوةإلى ااهرة االعاوة على  لك، فإن هيا الوضع يدعو 

ً  في الواقع  مايفة.  ها حاالت، والعديد منالقائم حاليا

لسللليم، التخطلليط االقللدس أن تقللوم بعمليلة ال يمكللن لبلديلة وفلي ضللوء هليا الواقللع السللي ، فإنله 

ط المجللارن إنشللاء وتن لليم ميللا ، وصللوالً إلللىالتعللليمبللدًء بمرحلللة تنفيللي أعمللال البنيللة األساسللية، و

 . من المرافق العامة للسكان غيرهاوانتهاًء ب، والصرف الصحي والكهرباء والطرق

غراض ألاألحكام  هالوقبوهيط الخدمات المطلوبة ألن مشاريع إسكانية من الضرورن أن يتم 

 ودفع تعويضات. ة األراضي العامة،من دون الحاجة لمصادر ،العامة

 الفائدة على جميع األراضي: عموم  -9
                                                

صبحت مدينة أقيمت مستوطنة )معاليه أدوميم( في منطقة الخان األحمر،  م جرى توسيعها باستمرار، إلى أن أ( 1

ً ليبللع علدد المسلتوطنين فيهلا إللى خمسل هاعلن خطلة لتوسليع "شارون"أري يل أعلن  1991عام ، استيطانية  ،ين ألفلا

ً  بدالً  ينله، سليتم و حسب الخطة التي أعلن عنها فلي ح، ، وتصل مساحتها إلى خمسين ألف دونممن خمسة عشر ألفا

ة فلي ملع األحيلاء االسلتيطاني باتجلاط الغلرب، وستتصللتوسيع األراضي الواقعلة تحلت سليطرة مجللس المسلتوطنة 

عيم، ملا ، وستشرف الحدود الجديدة للمستوطنة على قرى ومخيمات فلسطينية مثل شلعفاط و العياريلة واللاسالقد

 المترجم. يعني أن أراضي المستوطنة ستنحدر إلى قلب منطقة مسكونة بجوالي م ة ألف مواطن فلسطيني
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، في أراضي القدس الشلرقيةالتسوية غياب ، بسبب خسائرإن القيام بعملية حصر للمكاسب وال

بلدية في القيادة المهنية ألن تنتقد من مات حقوق اإلنسان النشطة بين عرب القدس الشرقية؛ يدفع ب

رافلي ، إلى جانب توجيه اتهامات قاسية إلى وزير شل ون القلدس "هندسي ورجالهالقدس، كالقسم ال

 نائللبالستصللدار قلرار وزارن خللاه بالقلدس، إال أن ، الللين سلعى ال2008نهايللة علام  (1")ايتلان

 . للحكومة أحبط جهودط في هيا السياقالعام 

اسلية السيالحركلات في  ات السياق، فإن هنا  جهود ومساعي عديدة وكبيرة يقوم بها نشلطاء 

ة جميللع أجللااء مدينللة القللدس مللن أجللل إقامللة سللياداإلسللرائيلية، ترغللب جميعهللا بالسلليطرة علللى 

 ئها.ي جميع أنحاإسرائيل ف

 وجميلللع هللليط العناصلللر السياسلللية تنتملللي لمختللللف التيلللارات الحابيلللة العامللللة عللللى السلللاحة

الللة حاإلسلرائيلية، وهلم فللي  ات الوقلت للديهم مصللالح سياسلية متعارضلة، لكللنهم يتفقلون عللى أن 

ن سللكاالفوضلى فللي مسللألة التخطلليط والبنلاء والتن لليم فللي القللدس، سليكون أمللراً ضللاراً بمصللالح ال

جهلات المحليين التي تسعى للبناء وفق األوامر القانونيلة ملن جهلة، وملن جهلة أخلرى، سيضلر بتو

 مقدسية.دولة إسرائيل  اتها التي تسعى فعلياً للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من األراضي ال

 بقاء الخطط على ورق دون تنفيذها سيعزز البناء غير القانوني -10

لبنلائي صلوا إلى قناعة أكيلدة مفادهلا أن جميلع مسلائل التخطليط ايجب على صناة القرار أن ي

للى جانلب في شرق القدس، والتي يتم اتخا  قرارات رسمية بشأنها، سلواء كانلت أبنيلة جديلدة، أو إ

الواقلع،  األبنية القائمة بياتها، سلتبقى قلرارات عللى ورق دون أن تجلد طريقهلا للتنفيلي عللى أرض

 تمرار حالة البناء غير القانوني.بكلمات أخرى، سيعني  لك اس

 عملية تغيير الهدف الديموغرافي من قبل مؤسسات التخطيط

 الفروق بين اليهود والعرب الهدف الديموغرافي الخطة السنة

 % عرب74% يهود،و26صورة الوضع:    1967

قلللرارات الحكوملللة  1970-1985

 اإلسرائيلية

% 70حفلللظ الهلللدف اللللديموغرافي:

 من العرب %30من اليهود، و

% من 30% من اليهود، و70الهدف: 

 العرب

الخطللللللة الهيكليللللللة   2005أواخر عام 

 العامة

ألللللف  60تحقيللللق تواجللللد مليللللون و

، دون 2020نسمة في القلدس حتلى 

 تحديد هدف ديموغرافي بياته

 

الخطللللللة الهيكليللللللة  2006

 اإلقليمية

ألف نسمة في  60من بين المليون و

هلدف مدينة القلدس، فقلد تلم تحديلد ال

% مللن اليهللود، 65الللديموغرافي بلل :

 % من العرب35و

%، ونسلللبة 65الهلللدف: نسلللبة اليهلللود 

 %.35العرب 

 %35%،والعرب 65وضع اليوم:اليهود  ألف عرب 270ألف يهود،  495 الوضع اليوم 2009

الخطللللللة المحليللللللة  2004-2009

للقللدس المقللرة مللن 

اللجنة اللوائية علام 

2009 

  950تواجللللللللللد سللللللللللكاني بقللللللللللدر 

نسللمة، والهللدف الللديموغرافي  ألللف

% ملن 60، تصل نسلبة 2020لعام 

 (2% من العرب.)40اليهود، 

% ملللن السلللكان اليهللللود، 60الهلللدف: 

 % من السكان العرب.40و

 
                                                

 الشلابا ، زجهلا فلي انخلرط  لم إسرائيل، قيام قبل" البالماخ" عصابة في سابق ضابط ماً،عا 84 ،"إيتان رافي"( 1

 الحقلة، فترة في ".شارون أري يل" مع شخصية صداقة وربطته الخاصة، العمليات عن مس والً  عينو الموساد،  م

 لشلؤون وزيلراً  وعلين ،2006 لعلام 17الل  الكنيست انتخابات في المتقاعدين حاب وترأس السياسي، بالعمل التحق

  المترجم. المتقاعدين لش ون الحكومة لرئيس ومستشاراً  القدس،

يللات ، وصللل إلللى معط17/4/2007بتللاريي  483البروتوكللول الخللاه باللجنللة المحليللة للتخطلليط والبنللاء رقللم ( 1

 %.10إلى نسمة، بنسبة ارتفاة تصل  ألف 850سيصل نسبة السكان اليهود الجدد إلى  2020مفادها أن العام 
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 ديموغرافيات االحتياجات السكنيةالفصل األول: 

 

 

 في القدس اإلسرائيليةالسياسة الديموغرافية للحكومة  -

 

  ألرضعلى ا الواقع الديموغرافي -
 

   2000لعام  المسألة الديموغرافية في الخطة الرئيسة -

 
 2020ر احتياجات السكان العرب مع حصر المساكن المتوقع لعام يتقد -

 

 2020مع حصر المساكن المتوقع لعام  تقدر احتياجات السكان اليهود -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديموغرافيا واالحتياجات السكانية 

 (1ات اإلسرائيلية في مدينة القدس)السياسات الديموغرافية للحكوم
فلي  ، تلم توسليع حلدودها، وتقللي  النملو السلكاني العربلي1967مني توحيد مدينة القدس عام 

 تميلاً نصلبحالمدينة، مقابل العمل عللى تنميلة مسلتقبل التفلوق اللديموغرافي للسلكان اليهلود، هلدفاً 

 عيني الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة.
                                                

 :( المعطيات الواردة في هيا الجاء من الدراسة تستند باألساس إلى عدد من المصادر المو قة، وهي1

 ، التي أعدها "موشيه كوهين"،2000الخطة الهيكلية لعام  -

 سرائيل، إتوقعات سكانية قدمها البروفيسور "سيرجيو ديا فرغوال"، في كتاب إحصائي لمركا القدس ألبحاث  -

 لقدس.ارقام  كرتها د."مايه حوشان" في مقال شهير لها بمناسبة مرور أربعين عاماً على السيطرة على أ -
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ل ابلة السلؤاالما ل أمام صانع القرار اإلسرائيلي، بقي التفلوق اليهلودن، بمثوكجاء من التهديد 

 ة.المفتاحي ألن توجه حكومي لحسم العاقة بين السكان اليهود والعرب داخل حدود المدين

يهوديلة علماً بأن المسألة العددية للسلكان اليهلود ليسلت هلي العنصلر المركلان فلي السليطرة ال

ود سلكان اليهلعايير االقتصادية، ومستوى المعيشة، وحجم جا بية المدينلة للعلى المدينة، فهنا  الم

 العتبارات أخرى، السيما األزواج الشابة.

رافي هنا تبرز القدس كرما قومي وديني وسياحي بالنسبة لليهود، مما جعلل العنصلر اللديموغ

 دينة.يتحول مع مرور السنين إلى اعتبار سياسية هام في مجال تطوير وانتعاش الم

وليلك بات إبقاء مدينة القدس عاصمة أبديلة لدوللة إسلرائيل وللشلعب اليهلودن، يتطللب تلوفير 

أغلبية عددية يهودية، وهو مطلب طبيعي ومشروة، طالما أنه يأتي في إطار تحقيق إسرائيل لحلم 

دسلاتها راودها عدة عقود متواصلة، ويتمثل بعودة اليهود إللى المدينلة القديملة فلي القلدس، وإللى مق

 (1اليهودية، وهكيا ومني منتصف القرن التاسع عشر، هنا  في القدس اليوم أغلبية يهودية.)

ى مباشلر عللوبالتالي فقد كان طبيعياً أن يكون للقرارات الحكومية اإلسرائيلية تلأ ير ململوس و

اليهلود  ينعاملاً عاشلت المدينلة أشلبه ملا تكلون بأنهلا مناصلفة بل 19حقيقة واقعية مفادها أنله خلال 

 والعرب.

لقدس، مدينة ا الجدير باليكر هنا أن قادة دولة إسرائيل لم يخفوا خشيتهم من األقلية العربية في

 ممن يملكون المعرفة التاريخية والوعي القومي تجاط المدينة.

 بأنه آن وكانت خشيتهم تتمثل أكثر فأكثر في أن يأتي يوم من األيام، ويطالب فيه عرب القدس

ن إقامة كيا ألن يحصلوا على حقوقهم القومية والوطنية، سواء من خال تقاسم المدينة، أواألوان، 

 فلسطيني مستقل، أو بأن طريقة أخرى.

(، أول رئليس حكوملة إسلرائيلية، بعلد انتهلاء حلرب األيلام السلتة 2أقوال "ديفيد بن غوريلون")

للدولة، وباتت تعتبر بمثابة ميثلاق ، تشير إلى طبيعة الروح التي سادت القيادة السياسية 1967عام 

وتشلريع للله طللابع القداسلة لللدى جميللع القيلادات اإلسللرائيلية خللال العقلود األربعللة القادمللة: "يجللب 

جلب اليهود إلى القدس بكل  من، ومن المفترض توفير أغلبية يهوديلة خلال زملن قصلير، وعللى 

ة السلكن مادحملة، ال يجلب االنت لار اليهود الموافقة على اإلقامة في القدس، حتى للو كانلت طبيعل

 (3حتى إقامة مباني سكنية من مة، المهم أن يكون هنا  يهود في القدس".)

ي تلوفير فلوهكيا، فقد وقفت االعتبارات الديموغرافية جنباً إللى جنلب ملع االعتبلارات األمنيلة 

لمدينلة، ادود ملع أغلبية يهودية داخل مدينة القدس، وما تطلبه  لك من إجلراءات ميدانيلة عللى الحل

 70ب ملن السيما بعد حالة "االناياح" التي حصلت باتجاهها بعد حرب األيام الستة، وضم ما يقلر

 ألف دونم من األراضي، خاصة من النواحي الشمالية، الجنوبية، والشرق.

وقد شكل االعتبار األهم لدى صناة القرار اإلسرائيلي في توجيه خارطة المدينة هو الوصول 

جة الحد األقصى من السيطرة على أكبر مسلاحة ممكنلة ملن أراضلي القلدس، ملع السليطرة إلى در
                                                

، "، تحريللر "أورا أحيمللائير، ويعكللوب طللوف2008عامللاً فللي القللدس، معهللد القللدس ألبحللاث إسللرائيل،  40( 2

 .16ه

ل وضلع نلّ  إعلان اسلتقا ، أول وزير دفلاة ورئليس حكوملة إسلرائيلية،1973-1886" وريونغدافيد بن "( 1

لسللة س، وحينها دخلت في حرب مع العرب، تمكنت خالها من تحقيق 14/5/1948وأعلن قيامها في  ،"إسرائيل"

أ ناء  في من االنتصارات العسكرية على الجيوش العربية، ووسعت من رقعة المناطق التي أصبحت تحت نفو ها.

ة ملن كللل اهلتم بتن لليم هجلرات يهوديلة واسلعو، "دفاة اإلسلرائيليجليا الل"، أعللن علن إقامللة توليله وزارة اللدفاة

تهجيلر علرض للمناطق التواجد اليهلودن لبنلاء دوللة يهوديلة فلي فلسلطين، وعللى أشلاء الشلعب الفلسلطيني اللين ت

راضلي ، وأاهر خطاً سياسياً متشدداً مع العرب، ورفض االنسلحاب ملن األدخل الكنيست خمس مرات والتشتيت،

 وعارض تدويل منع الفلسطينيين من العودة لديارهم،ووكانت خارج حدود قرار التقسيم،  ،ها "إسرائيل"التي احتلت

 المترجم القدس، وخاض العدوان الثا ي على مصر بجانب بريطانيا وفرنسا.

 .253، ه1973( "عوزن بنايمين"، مدينمة با أسوار، دار شوكن، 2
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علللى أقللل نسللبة مللن السللكان العللرب، والحيلولللة دون الوصللول إلللى مرحلللة تقسلليم المدينللة فللي 

 (1المستقبل.)

ة دود مدينلوبالتالي تم إقامة تجمعات سكانية يهودية في المناطق الفارغة التي تم ضمها إللى حل

مهملة  أللف يهلودن، وأسلند إليهلا 200، وهي التجمعات التلي يقليم فيهلا اليلوم ملا يقلرب ملن القدس

هلا تجبلر أساسية تتمثل بتوفير أغلبية عددية ملن اليهلود، وعلدم الوصلول إللى مرحللة تاريخيلة بعين

 فيها إسرائيل على تقسيم المدينة.

 .ديموغرافية سكانيةوقد تم تقسيم هيط المهمة إلى شقين أساسيين: مساحية ميدانية، و

ت الحكوما المتابع للتطورات التاريخية طوال العقود األربعة الماضية يخرج بقناعة مفادها أن

اخللل ليهوديلة داإلسلرائيلية المتعاقبلة كانلت متنبهللة إللى حقيقلة أساسللية تتمثلل بعلدم فقللدان األغلبيلة ا

إعانهللا بتوحيللد المدينللة، و مدينللة القللدس، انطاقللاً مللن رغبتهللا فللي تحقيللق حلللم األجيللال المتمثللل

 عاصمة موحدة لدولة إسرائيل.

تلى علام علماً بأن مسألة توحيد القدس أضلاف إليله وجلود أقليلة عربيلة داخلهلا، السليما وأنله ح

إللى  كانلت النسلبة السلكانية بلين اليهلود وسلواهم ملن غيلر اليهلود فلي القلدس الغربيلة تصلل 1967

إلللى  -فيملا للو تلم-تختلف النسلبة بعلد قلرار التوحيلد % ملن غيلر اليهلود، فيملا سل3% لليهلود، و97

 % للعرب.26% لليهود، و74

بضللللرورة تنميلللة التواجللللد  1968وقلللد أوصلللت الخطللللة الرئيسلللة لمدينللللة القلللدس منللللي علللام 

، طلبللت رئيسللة الحكومللة آنلليا  1973الللديموغرافي اليهللودن بصللورة ملموسللة، وفللي سللبتمبر 

% حتللى عللام 3.7غرافي اليهللودن فللي القللدس بنسللبة ( برفللع نسللبة النمللو الللديمو2"غولللدا مللائير")

1982(.3) 

وفللي  ات العللام، أوصللت لجنللة "غيفنللي"، وهللي لجنللة حكوميللة أقيمللت لفحلل  حجللم التطللوير 

 ، كما كلانوالتنمية في القدس، بضرورة المحاف ة على التوازن النسبي لليهود والعرب في المدينة

 % من العرب.25.5من اليهود، و% 73.5، بمعنى أكثر وضوحاً: 1972مع أواخر عام 

ومع ملرور السلنوات، جلاءت لجلان وزاريلة وحكوميلة مختلفلة لشلؤون القلدس، وعمللت عللى 

 تطبيق هيط التوصيات، من خال القرارات الحكومية وبلديات القدس المتعاقبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواقع الديموغرافي على األرض 
% مللن 65ة القللدس علللى النسللب التاليللة: تقللف األرقللام واإلحصللائيات الميدانيللة اليللوم فللي مدينلل

 % من العرب.35اليهود، 
                                                

 .58، ه1988ديفيد كرويانكار، دار زمورا بيتان، ( القدس، المعبر المتوجه نحو المدينة، 3

، 1967ي حربلبلين ، رئيسلة الحكوملة يسلرائيلاإلملن زعيملات حلاب العملل ، 1978-1898، "ملائير"غولدا ( 1

ً وعينت مس ولة الجناح السياسي في الوكالة اليهودية، ، 1973 ً  أدارت صراعا يلل المتحلدة قب فلي األملم حلاداً  سياسيا

 كانلتوللة ع قيلام الدمل بالملك عبد هللا إلقناعه بعدم االنضمام للجيوش المهاجمة إلسرائيل. قت سراً قيام الدولة، والت

 25ية على ملدى لمع اسمها في الحياة السياس الخارجية،فوزيرة للعمل،  تأول سفيرة في االتحاد السوفيتي،  م عين

 ً  المترجم .دتهاع المناصب الحكومية التي تقلأرف الوزراء، وكان منصب رئاسة عاما

 .17عاماً في القدس، مرجع سابق، ه 40( 2
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% فلي 60أن تقتصلر نسلبة اليهلود فقلط عللى  2020والمتوقع لهيط األرقام واإلحصائيات عام 

هنا  توقعات إحصلائية بلان تتسلاوى نسلبة السلكان اليهلود إللى السلكان  2030المدينة، وحتى عام 

 (1العرب في مدينة القدس!)

(، التلللي تعملللل محلللررة للتقريلللر 2ان" ملللن معهلللد القلللدس ألبحلللاث إسلللرائيل)د. "مايللله خوشللل

اإلحصلائي السلنون الخلاه بالقلدس، قاملت ملؤخراً بحمللة إعاميلة الهلدف منهلا وضلع تفسليرات 

علمية منطقية لهيط األرقام المقلقلة بعلض الشليء، ملن خلال الشلرح التلالي: "السياسلة اإلسلرائيلية 

طلوال العقللود الماضلية علللى فرضلية تطلوير القللدس بشلكل عللام، الحكوميلة والرسلمية التللي قاملت 

وتنمية التفوق الديموغرافي اليهودن بشكل خاه، ترافقت بصورة حتمية مع تاايد سكاني عربلي 

 طبيعي، وليس موجهاً".

س يات القلدفيما السكان اليهود يتاايلد علددهم ملن خلال الهجلرة الداخليلة اإليجابيلة، وقيلام بللد

ليلة ديلة الداخحثيثة لهم في داخل المدينة، وبالتالي فقلد أنليط بهليط الهجلرات اليهو بحمات استيعاب

 المحاف ة مهمة العمل على إحداث التوازن السكاني المطلوب مع التاايد السكاني العربي، ومن  م

 على التفوق اليهودن في مدينة القدس".

لمهملة، ونجلم علن  للك النتيجلة الغريب في األمر أن السكان العرب "قاموا بدورهم" في هيط ا

التالية: خال السنوات األخيرة، ومني إقامة الجدار الفاصل، انتقل عشرات الالف من الفلسطينيين 

إلى الجانب اإلسرائيلي من الجدار، وقد قاموا بيلك حتى ال يخسروا الحقوق الطبيعية واالمتيازات 

جغرافلي، كلونهم فلي هليط الحاللة يقيملون فلي االقتصادية المختلفة الممنوحة لهلم بسلبب تواجلدهم ال

 (3الجاء اإلسرائيلي من القدس.)

الجانب اليهودن من سكان القدس، في  ات الوقت، لم يكن على قدر التوقعات منه، فالقلادمون 

الجدد إليها لم يجدوا فيها مبتغاهم الكافي، والقدس بالتالي لم تستطع استيعاب سوى جاء قليلل فقلط 

الف من القادمين الجدد من مهاجرن االتحاد السوفيتي السابق، ممن وصللوا إللى يقل عن م ات ال

 (4إسرائيل خال أعوام التسعينات.)

هلاجرون األخطر من  لك، أن سكان مدينة القدس من اليهود قاموا بالهجرة منهلا، وملا زاللوا ي

 بأعداد كبيرة ونسب مرتفعة. 

، وجللود هجللرة سللكانية 1967م السللتة عللام وقللد شللهدت السللنوات األولللى لمللا بعللد حللرب األيللا

ن الهجللرة إيجابيلة ملن قبللل اليهلود إلللى مدينلة القللدس، لكلن منللي سلنوات الثمانينللات، بلدأ يتجلله ميلاا

 من خال المؤشرات التالية: اليهودن نحو المدينة إلى الجهة السلبية

 هجرة يهودية معاكسة من المدينة،  -أ

 أقلية يهودية تأتي للسكن في المدينة، -ب
                                                

للين ا( تم اسلتقاء هليط اإلحصلائيات الديموغرافيلة ملن دراسلات متخصصلة أجراهلا د."سليرجيو ديلا فرغلوال"، 1

 يعتبر "األب الروحي" لخطة القدس اإلستراتيجية، والين يعمل في معهد القدس ألبحاث إسرائيل.

ة بمدينلة ائيل، مؤسسة أكاديمية إسرائيلية متخصصة في دراسة أبحلاث وقضلايا متعلقلمعهد القدس ألبحاث إسر( 2

أبراهلام ، بمبادرة ملن بلديلة القلدس فلي حينله "تيلدن كوليلك"، ورئليس الجامعلة العبريلة "1978القدس، أسس عام 

ميلة ت حكوهيرمان"، ويقدم رؤى وتصورات حول المدينة، ترفع إلى مستويات سياسلية عليلا فلي إسلرائيل، وجهلا

ئيلي كمرجعيلة سياسلية وقانونيلة للوفلد اإلسلرا 2000وغير رسمية، حيث اسلتخدمت بعلض أوراقله الدراسلية علام 

سللة، مؤلفللاً ودراسللة حللول القللدس فللي مجللاالت: السيا 20المعهللد يصللدر سللنوياً  خللال مفاوضللات "كامللب ديفيللد".

ام ؤتمرات وأيلسياسية محلية ودولية، ويلن م مل االقتصاد، التعليم، القضايا االجتماعية، ويقوم باستضافة شخصيات

 المترجم.  www.jiis.org رابط المعهد:دراسية متخصصة في ش ون القدس.

ع م، ومحاد ة 26، ه2008( "نداف شرغان"، مخاطر تقسيم القدس، مركا القدس لشؤون الجمهور والدولة، 3

معهللد  س..التبعات علللى المدينللة وسللكانها،د."يسلرائيل كمحللي" المشللار  فللي تلأليف كتللاب: جللدار الفصللل فللي القلد

 .2006القدس ألبحاث إسرائيل، 

بق، مهاجر جديد من االتحاد السوفيتي السا 1178200، وصل إسرائيل ما يقرب من 2006-1990( بين عامي 1

 40 دن.أللف يهلو 85% فقط، بعلدد ال يايلد علن 7جاء منهم اختار اإلقامة في القدس، وصلت نسبة مساكنهم إلى 

 .26ماً في القدس، هعا
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 بة المهاجرين إلى نسبة المقيمين تأخي في االرتفاة رويداً رويداً.نس -ت

ألف يهلودن،  18-15وخال العقدين األخيرين غادر مدينة القدس بمتوسط سنون تراوح بين 

أللف يهلودن،  300وبصورة إجمالية فقد غادر المدينة خال العقدين األخيلرين ملا يقلرب ملن 

 (1مة فيها!)ألف فقط قدموا لإلقا 200وما يقل عن 

قللدس، ويمكللن هنللا العللودة إلللى األسللباب الرئيسللة للهجللرة اليهوديللة المعاكسللة مللن مدينللة ال

 وتراجع نسبة اليهود القاطنين فيها من المهاجرين الجدد، على النحو التالي:

 أجرة شقق عالية، -1

 عدم وجود شقق أصاً، -2

 مجاالت عمل مفقودة، -3

 مستوى الحياة منخفضة نسبياً. -4

 (:2أخرى في تقلي  األغلبية اليهودية في القدس، على النحو التالي) وساهمت عوامل

 ،ليهلودمعلدالت المواليلد بلين السلكان املن معدل الوالدات بين السكان العرب أعلى بكثير  -أ

دة وال 25.4مقارنلة ملع  ،والدة لكل ألف شخ  من بين السكان العلربحالة  30حيث أن هنا  

 من السكان اليهود. نسمة لكل ألف 

 بكثيلر بلينهلا القدس أقل منمدينة معدالت الوفيات في صفوف السكان العرب في  -ب

للة وفلاة حا 5.1بالمقارنلة ملع  ،حالة وفاة لكل ألف شخ  بين العرب 2.8: فهنا  السكان اليهود

 لكل ألف شخ  بين اليهود. 

عللدد بللين عللدد المواليللد والجوهريللة  اتقللوالفرب وتلللك المتعلقللة الايللادة الطبيعيللة -ت

 ألللف 27400 ، وهنللا مللن بللين السللكان العللرب أعلللى بكثيللر مللن عللدد السللكان اليهللود  ،يللاتالوف

ً ألف 20.3 شخ  مقارنة ب  بين السكان اليهود. ا

ملاً عا 19 عاماً، فيما يقل عند العرب ليصل إللى 25 هو اليهودبين متوسط العمر  -ث

 طفال العرب.األ لدى٪ 42بنسبة مقارنة ، ٪ 31اليهود كما تشكل نسبة األطفال  فقط، 

نمللو السللكاني العللالي فلي ضللوء تلللك جميللع االعتبلارات، فإنلله مللن الطبيعللي أن نلرى معللدل ال

 (3)اليهود. معدل نمو السكانعن ثا ة أضعاف ب ، بما يايدالعربي اليوم

نسلبة بفلي مدينلة القلدس السلكان اليهلود نسلبة  ، فقلد ارتفعلتالعقلود األربعلة الماضلية وخال

 ٪. 280السكان العرب بنسبة مو ارتفع ن٪، في حين 146

علدد اليهلود أللف نسلمة، بحيلث قلدر  764علدد سلكان القلدس  وصل، 2008في نهاية عام و

نلي مالمدينلة تلم ضلمها إللى  تليالمنلاطق الوفلي  اً،ألف 270نحو بالعرب ألف شخ ، وعدد  495 ب

 ٪.60معدل ، شكل اليهود أغلبية واضحة ب1967بحلول عام  اتوحيده

 

 
                                                

يم القلدس، عاماً في القدس، وكتاب "نداف شرغان": مخاطر تقسل 40"مايا خوشان" في كتاب: ل ( المقال الكامل 2

 .18-12ه

ن ، والكتلاب اإلحصلائي السلنو15-12( لمايد من التفاصيل، ان لر: نلداف شلرغان، مخلاطر تقسليم القلدس، ه3

 ألبحاث إسرائيل. ، معهد القدس2008-2007لمدينة القدس لعام 

رفلع مسلتوى  اإلسرائيلية المنشغلة في توفير أغلبية يهوديلة فلي القلدس عللى ملا أسلمتههد االمععدد من  ترّكا( 1

ي القلدس فليوجلد حيلث المجمعلات الصلناعية البيولوجيلة التكنولوجيلة،  -أ :" في المدينلة ملن خلالمحفّاات النمو"

كللار اِبت -ب% مللن البحللوث التللي تُجللرى بالمدينللة، 45افة إلللى % مللن الشللركات البيوتكنولوجيللة، إضلل35حاليللاً 

 ميم، والفنونيوجد في المدينة عدة مراكا للتصحيث األلعاب الحاسوبية والرسوم المتحركة، كتكنولوجيات جديدة، 

 ،يمي للمدينللةالمسللتوى األكللاد -جوالتكنولوجيللا، وباإلمكللان تشللكيل قللوة عاملللة جديللدة بالكلّيللة حللول هلليط المراكللا، 

كان اليهلود السل -دإطاق اسم المركا األكاديمي الرائد على المدينة داخلل إسلرائيل وفلي أوسلاط الشلعب اليهلودن، 

هليط الشلريحة على أنهم نقطلة قلوة، فهنلا  العديلد ملن المسلاهمات التلي يمكلن لفي إسرائيل ن ر إليهم يالمتامتون، 

ارتفلاة  ون النتيجةي البيوتكنولوجيا ووسائل اإلعام، وستكالسكانية المشاركة فيها على صعيد القوة العاملة، كما ف

 المترجم عدد "المتدينين" وتراجع معدالت الفقر.
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 2000سألة الديموغرافية في الخطة المحلية لعام الم 
متخصل  فريلق يعود بنا الحديث عن هيط الخطة إلى سنوات طويللة انشلغل فلي إعلدادها 

  (1).1959عام ها للمرة األولى عرض"، وكان قد موشيه كوهين"برئاسة 

نلت اكفلي مدينلة القلدس، سلواء  يلةتخطيطواللقانونيلة والخطة المليكورة تتنلاول الجوانلب ا

طيط والبناء ، عبر اللجنة المحلية للتخ2007مدينة عادية أو عاصمة للدولة، وتم إقرار الخطة عام 

 .لقانون التخطيط والبناء 62التابعة للبلدية، وافرت بتوصية لتطبيقها من خال البند 

"الحفلاا ي، ملن خلال هلدف اللديموغرافهلا الالعديد من األهداف، بملا في الخطةووضعت 

  (2)تقديم إجابات لألقلية العربية التي تعيا في المدينة."مع  ،ية يهودية في القدسعلى أغلب

 آخللية فللي االزديللاد متاايللدة مللن سللكان القللدس العللربالحصللة الإلللى أن "الخطللة وأشلارت 

ملن  احيإللى الضلو الخلارجين اليهلود، و لك بسبب تاايد عدد السلكان السكان اليهود بالمقارنة مع

 بسبب ارتفاة معدالت المواليد التي تميا السكان العرب". من جهة أخرى، وجهة

ي فلالنمو النسلبي للسلكان العلرب  لدع"مااهرة من  مقلقه طاقم إعداد الخطة عنوأعرب 

سلعى ت"عللى أن الخطلة الرئيسلة  ينشلددم ،وزن السكان اليهود فلي المسلتقبل"، قد يقلل من القدس

 في القدس".كبيرة للحفاا على أغلبية يهودية 

" كبيلر المخططلين السلابق كلوهين"موشليه  ةسلئارالخطة بلتحقيق هيا الهدف، عرضت و

 : لك ل للحفاا على أغلبية يهودية في المدينة، بما فيفي وزارة الداخلية عدداً من الوسائ

 التخطيط وتوفير العدد الكافي من المساكن،  -أ

 ،بناء أحياء جديدة وتكثيف األحياء اليهودية القديمة -ب

 .المقبولة الجودة ات الواائف ة لضمان إضافيمالية لع امبتوفير  -ت

ليختلللف كليللاً عللن  (3)2000علام لرئيسللة اللخطللة اللوارد فللي االهللدف الللديموغرافي  جلاءو

نسللبة القللديم وضللع هللدف حيللث أن ال ،1967منللي عللام  ات اإلسللرائيليةد مللن قللرارات الحكومللالعديلل

 مقبولة لدى صانع القرار. نسبةهي العرب، و% من 30في القدس، مقابل ٪ من اليهود 70

وعلللى خلفيللة التوجلله القاضللي بتقلللي  نسللبة التراجللع الللديموغرافي اليهللودن فللي مدينللة 

 وضلع رئيسلةالخطلة فلإن فريلق إعلداد ال، ملن سلكان المدينلة ٪65القدس، الين يتركا فقلط بنسلبة 

 ً  (4).ربالعن % م40 ، مقابل٪60يتمثل بأن تكون نسبة اليهود  2020أكثر واقعية لعام  هدفا

فريللق إعللداد خطللة اللجنللة اإلقليميللة وضللعوا أهللدافاً ديموغرافيللة بلليات أعضللاء أن حتللى 

 2020مللن خلال تحديللدها أرقاملاً إحصللائية تفيلد بللأن علدد سللكان القلدس لعللام  اللروح والتوقعلات،

 (5).يعربألف  380و ألف يهودن، 570ألف نسمة، من بينهم  950سيصل 
                                                

نطقلة موتلم إعلدادها لتشلمل جميلع أرجلاء ، 1959منلي  قلانونييسلتند إللى سلند ، أول برنلام،  2000( خطة عام 1

ف تصلحيح ألل 12ليجرن عليها ما يقرب من  1975، السيما الجاء الغربي منها، بعد ان جاءت الخطة لعام القدس

 وتصويب في جميع بنودها وتفاصيلها.

 .205، ه  2004، أغسطس / آب  4، تقرير رقم  2000المحلية الخطة الرئيسية لمدينة القدس في عام ( 2

 .2004أغسطس  ،4، تقرير رقم 2000لعام لقدس لموجا الخطة المحلية ( 3

 .القدس "سيرجيو ديا برغوال"خطة الرئيسة التي وضعها قاعدة هيا التوقع هو تقدير لل( 4

 .2007 /17/4 بتاريي 483التخطيط الوطني رقم ( 1
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ماح للة مهمللة تتعلللق بللأن الهللدف الللديموغرافي  2000كمللا وضللع فريللق الخطللة لعللام 

ريخيلة افيلة التاالحكومي القديم لم يعد قاباً للتحقيق في المدى المن لور، كملا أن الحقلائق الديموغر

 مني سنوات الستينات تبعد بصورة فعلية تحقيق  لك الهدف عن مدينة القدس.

اضية شهدت ارتفاعاً بنسلبة  ا لة هنا  يبدو من الضرورة التطرق إلى حقيقة أن العقود الم

 (1أضعاف للسكان العرب عن السكان اليهود في القدس.)

البروفيسور "سيرجيو ديا فيرغوال" الديموغرافي األبرز للخطة الهيكلية، الحظ أنه بلين 

% مللن 62ألللف نسللمة سللنوياً، بنسللبة  12، نمللا معللدل سللكان مدينللة القللدس بلل 2005-1967عللامي 

% ملن نسلبة السلكان العاملة، 46نسبة أخيت في التقل  والتراجع ووصلل إللى اليهود، لكن هيط ال

 (2.)2005-2000% بين عامي 42، وإلى 2005-1995بين عامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020تقدير احتياجات السكان العرب مقابل المسح السكني حتى عام 
ر إللى واقلع الشلقق تقدير دقيق الحتياجات السكان العرب في مدينة القدس بلالن قبل تقديم 

اإلسكانية من الجدير بالليكر إبلداء الماح لة التاليلة: "بلالرغم ملن أن التقريلر الخلاه باألراضلي 

القائمة في مدينة القلدس التابعلة للسلكان اليهلود اعتبلر مرجعلاً أساسلياً ومسلتنداً هاملاً فلي القلرارات 

تراضلية، إال أن تقريلراً مملا اً الحكومية والتوصيات الوزارية، التي وضعت من  اتها تقلديرات اف

 (3خاصاً باألراضي التابعة للسكان العرب لم يعد حتى كتابة هيط السطور!)

وكانت المرة األخيرة التلي أجلرن فيهلا فحل  الحتياجلات سلكان القلدس ملن العلرب علام 

 ، من قبل طاقم الخطة الهيكلية التابعة لبلدية القدس.2002

ارنة جم تقديرات السكان العرب في مدينة القدس بالمقمعنى  لك، بصورة أو بأخرى أن ح

يللتم  مللع تقللدير احتياجللات ن للرائهم مللن اليهللود تللتم بنللاء علللى تقللديرات غيللر قائمللة علللى معلومللات

 تحديثها بصورة تلقائية!

سلمية إضافة ليلك، فلم يتم العثور في جميع النقاشات المختلفلة التلي حصللت فلي محافلل ر

 لما لللة فلليانللة المحليللة أو اللجنللة اإلقليميللة، أنهللا تطرقللت إلللى الحقيقللة عديللدة، سللواء مللن قبللل اللج

 السنوات األخيرة بناء على معطيات إقامة الجدار الفاصل.
                                                

 .4، تقرير رقم 2000( خطة القدس لعام 2

 .58عاماً في القدس، ه 40( 3

تلاريي بجاءت هيط الماح ة في رسالة أعدها "أمنلون أربيلل" مسلاعد رئليس قسلم التخطليط فلي بلديلة القلدس، ( 1

 ، ووجهها إلى مساعد رئيس بلدية القدس "ديفيد هدارن".16/7/2009
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للف أ 90-50ومن الحقائق الما لة، وللم تأخلي حيلااً ملن النقاشلات الرسلمية دخلول ملا بلين 

 ينة!لسكان العرب في المدفلسطيني إلى القدس، وهم ليسوا مشمولين في قياس حجم احتياجات ا

جللاء أساسللي ممللن دخللل المدينللة هللم مللن الجللاء الشللرقي منهللا، ويحملللون بطاقللات هويللة 

زرقللاء، وأقللاموا فتللرة طويلللة خللارج حللدود المدينللة، وانتقلللوا لإلقامللة فللي الجانللب اإلسللرائيلي مللن 

 (، وجاء آخر من المقيمين في القدس بصورة غير قانونية.1الجدار)

شارة إلى الماح ة التالية: التفكير الميداني حتى اللح ة يشير إللى ارتفلاة هنا البد من اإل

ألللف  92إلللى مللا يقللرب مللن  2020متاايللد فللي عللدد السللكان العللرب فللي مدينللة القللدس حتللى عللام 

دونمللاً  2590يشللير إلللى وجللود مللا يقللرب مللن  2000(، مللا يعنللي أن الخطللة الهيكليللة لعللام 2نسلمة)

 يها.خاه بإقامة السكان العرب عل

ء في المقابلل، فقلد عمللت الخطلة عللى رفلع مسلتوى االزدحلام السلكاني الحاصلل فلي البنلا

بلع وسلت شرقي المدينة، واقترحت الخطة السماح بالتوسع الميداني فلي بنلاء مبلاني سلكنية  ات أر

ة، إللى طوابق في مع م أجااء شرقي القدس، على األقل في المناطق الحساسلة فلي المدينلة القديمل

بلاني  ات ملناحية الشمالية، في مناطق بيت حنينلا وشلعفاط، والموافقلة الفوريلة عللى إقاملة جانب ا

 ست طوابق في وسط القدس.

ك أن ومع  للك، فلإن الحقلائق الميدانيلة عللى أرض الواقلع تفيلد بصلورة جليلة ال تقبلل الشل

 دوث تغييريعني حالغالبية الع مى من المباني السكنية في هيط المناطق  ات طابقين فقط، وهو ما 

 انقابي في تطبيق القانون.

شلقة سلكنية  18142وفي مجال الشقق والوحدات اإلسكانية، فإن هنا  اليوم ما يقرب من 

في الجانب العربي ملن المدينلة، وفلي ضلوء التاايلد السلكاني المتوقلع ملن قبلل العلرب، فإنله حتلى 

ا يعنللي بصلورة إجماليلة وصللول شلقة، مل 8320سليرتفع عللدد الشلقق السلكنية بمعللدل  2020العلام 

 (3شقة سكنية.) 26500عددها الكامل إلى 

من األفراد،  5.3وحسب التقديرات المتعارف عليها، فإن الشقة السكنية الواحدة تستوعب 

وصوالً إلى أن عدد الوحدات السكنية التلي تكفلي احتياجلات السلكان العلرب فلي القلدس بملا يقلرب 

ألللف  92 2020لهيكليللة  اتهللا تقللدر بللأن يصللل عللددهم عللام ألللف مللواطن، رغللم أن الخطللة ا 140

نسمة! أكثر من  لك، فإن اللجلان العامللة، المحليلة منهلا واإلقليميلة، ال تضلع فلي حسلبانها إمكانيلة 

اللجوء لإلقامة في مناطق مخالفة للقانون، أو بناء شقق سكنية دون أخي التراخي  الازمة، ودفلع 

 (4اً.)الضرائب الازمة كاألرنونا مث

نية دونمللاً إلللى المنللاطق السللك 1800وجللاء قللرار اللجنللة اإلقليميللة بإضللافة مللا يقللرب مللن 

ورة ، بصل2020الخاصة بإقامة السلكان العلرب، ملا يعنلي رفلع حجلم احتياجلاتهم للبنلاء حتلى علام 

 تفوق التوقعات.
                                                

 .26( مخاطر تقسيم القدس، ه2

هيكليلة أللف نسلمة بمتوسلط سلنون، الخطلة ال 8340( وفقا للتوقعات اإلحصائية التي أصدرها "فيرغلوال" هنلا  3

 .203، ه2000لعام 

 .139، ه2000( الخطة المحلية لعام 1

مقابلل  فيهلا مواطني المدينلة والمسلتوطنينفي القدس، وتفرض على  االحتاللدية بجبيها ضريبة ت "،األرنونا"( 2

لكثيلر ملن بينما يجرن تحديلد مبلالع بسليطة عللى المسلتوطنين، ملع تسلهيات كبيلرة فلي اللدفع وتقلديم اوالخدمات، 

رض ضلرائب تفل. كملا يكر، وال تقابلهلا خلدمات تلالخدمات، فإن المبالع التي تفرض على الفلسطينيين مرتفعلة جلداً 

، %65، وقلد يصلل إللى %35وبمعلدالت عاليلة، فالحلد األدنلى لضلريبة اللدخل هلو القدس، عديدة على فلسطينيي 

 من قيمة الضرائب. %60وتضاف إلى هيط النسبة غرامات قد تصل إلى 

ر، لقللاء لللف دوالأ 20إلللى  أحيانللاً صللل يالفلسللطينيين، فقللد أمللا الحللد المتوسللط لضللريبة األرنونللا المفروضللة علللى 

ً و ،هاخدمات شبه معدومة، وتعطيل متعمد لتقديم ق أربلع فلويلدفع الملواطن الفلسلطيني فلي القلدس ضلرائب ت عمليلا

جلرة همقدسليين للدفعهم إللى وجيله المايلد ملن الضلغوط و التضلييقات عللى التهلدف بمرات ملا يدفعله المسلتوطن، 

  المترجم ، أو إغاق مصالحهم التجارية فيها.المدينة
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، 2000وهكيا، فإن قراءة ميدانية لتقدير حجم احتياجات السلكان العلرب وفقلاً لخطلة علام 

، ووفقلاً 2020يشير إلى أنها قدمت أرقاماً وتقديرات تفلوق الحلد الكلافي للسلكان العلرب علن العلام 

ة سلكنية ألف شلق 40لمعطيات قسم ضريبة األرنونا في بلدية القدس، فإن هنا  اليوم ما يقرب من 

 ألف شقة غير قانونية. 20-15قانونية في الوسط العربي، من بينها 

هلا رضية مفادراءة التقليدية لواقع البناء اإلسكاني في القدس، يشير إلى فومع  لك، فإن الق

أن السللكان العللرب قللد يضللطرون لإلقامللة فللي شللقق إسللكانية غيللر قانونيللة، وليسللت حاصلللة علللى 

 التراخي  الازمة.

باإلضافة ليلك، فمن المتوقع أن يتم بناء وحدات سكنية في منلاطق جديلدة للسلكان العلرب 

ر اللجنة اإلقليمية، وفقاً لتقديرات الحد األدنى التي أجرتها بلدية القدس، بعدد يقترب في أعقاب قرا

أللف شلقة  31ألف شقة، بما يعني وصول العدد اإلجمالي إلى  20(، إلى جانب 1ألف شقة) 11من 

 سكنية.

وهيط هي التقديرات األولية لحجم االحتياجات السكنية للمواطنين العلرب فلي القلدس بعلدد 

 (2ألف مواطن.) 164300رب من يقت

(، ووفقلاً لتقلديرات خطلة 3أللف عربلي ) 270اليوم يعيا في شلرق القلدس ملا يقلرب ملن 

 ألف نسمة. 380إلى  2020، فمن المتوقع أن يصل عددهم حتى العام 2000القدس عام 

حتياجلات للن يكلون الحلد الكلافي لا 2020التفسير الواقعي لهيط األرقام تعني أنه في علام 

 ألف نسمة منهم! 54لسكنية سوى ل ا

لوسللط اوهللي أرقللام تأخللي بعللين االعتبللار المبللاني السللكانية والوحللدات التللي تللم بناؤهللا فللي 

 العربي من مدينة القدس خال العشرين سنة الماضية، وتم االنتهاء منها.

علن  وبالتالي فإن أن تقدير الحتياجات السلكان العلرب فلي مدينلة القلدس يتطللب التعلرف 

 ب على حجم التغيرات الديموغرافية الخية في التاايد من عام لخر بصورة متاايدة.قر

ومع  لك، يبدو من األهمية بمكان قلراءة التوقعلات التلي تقلدمها اللجنلة المحليلة ون يرتهلا 

اإلقليمية حلول حجلم احتياجلات السلكان العلرب، السليما وأنهلم قللياً ملا يمكلن أخلي تقلديرات دقيقلة 

 (4خاصة بهم.)

قلدس ومع  لك، يبدو ضرورياً اإلشارة إلى حقيقلة مفادهلا أن السلكان العلرب فلي شلرقي ال

 نادراً ما يلتامون بالقانون، وال يأخيون بعين االعتبار التعليمات واألصول العامة.

لللوائح اوكما سيتضح الحقاً، فإن من الواجب تفسير أمر في غاية األهمية تتعللق بلأن هليط 

واقللع، ة فللي القللانون تبقللى علللى الللورق فقللط، دون أن تأخللي طريقهللا إلللى أرض الوالتعليمللات المقللر

 وبالتالي يطرأ التغير في ال روف الميدانية.

رضلية أكثر من  لك، فإن المعطيات السكانية السائدة فلي شلرقي القلدس اليلوم تشلير إللى ف

 انتشار ااهرة البناء غير القانوني فيها.

 

 

 

 

 

 
                                                

 ( معطيات قدمتها دائرة التخطيط السياسي، بلدية القدس.1

سيضطر السلكان  أفراد، فيما 5.3( وفقاً للتقديرات الطبيعية فإن عدد سكان الشقة الواحدة يصل في المتوسط إلى 2

 فرداً. 7.2العرب ألن يقيموا في الشقة الواحدة ما يقرب من 

 معهد القدس ألبحاث إسرائيل. ( المصدر:3

نملات عللى دو 10سبيل المثال: فإنه يشترط في أن بنلاء داخلل مدينلة القلدس أن يكلون قائملاً عللى مسلاحة  ( على4

 متراً على األقل، مع موقف خاه بالسيارات. 12األقل، وبجانبها شارة بعرض 
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 2020عام في ظل المسح اإلسكاني حتى ر احتياجات السكان اليهود يتقد  
 ، مللن خللال التطلللع إلللى نسللبةلسللكان اليهللودتقللدير محللدد لوضللع ت الخطللة الهيكليللة إلللى سللع

 ٪. 60-%40تقريبية لهم، حتى لو كانت متواضعة تتراوح بين  ديموغرافية

ً و رب ملن داد الخطلة إللى ضلم ملا يقل، يتجله فريلق إعلاالحتيلاطفلي لهليط الغايلة، وزيلادة  تحقيقا

 دونماً، من المناطق الجديدة المعدة للسكن اليهودن. 6400

ومع  لك، فإن الصورة ال اهرة حالياً تشلير إللى عاملات اسلتفهام وشلكو  كبيلرة فلي قلدرتها 

علللى اإلحاطللة بهلليط األهللداف، حتللى لللو كانللت مقلصللة، السلليما وأن التقللدير األساسللي يلليهب نحللو 

أللف وحلدة سلكنية تابعلة  47سليتم ضلم ملا يقلرب ملن  2020العتبلار أنله حتلى العلام األخي بعلين ا

 وحدة سكنية إجمالية. 108832(، من مجموة كامل يصل إلى 1للوسط اليهودن)

ح س قد تصلوتعتبر أحد الفرضيات األساسية للخطة الهيكلية أن المنطقة الغربية من مدينة القد

ي ديللدة، وكللان مللن المفتللرض أن يللتم بناؤهللا بللين منطقتللبصللورة عمليللة إلضللافة مسللاكن يهوديللة ج

املة "جبل خارت" و"البركس األبيض"، وهي التي أقرتها "خطلة سلفيدن"، التلي طالبلت أيضلاً بإق

ألللف وحللدة سللكنية، لكنهللا ووجهللت بمعارضللة جماهيريللة عنيللدة، السلليما مللن قبللل المن مللات  23

 العاملة في مجال البي ة والحفاا على الطبيعة.

سليما إجراء العديد من النقاشات الطويلة، تم رفض الخطة من قبل الجهلات المختصلة، الوبعد 

ة المجلللس اإلقليمللي للتخطلليط والبنللاء، علمللاً بللأن مثللل هلليط الخطللط خضللعت للنقللاش لللدى اللجنلل

آالف  6بل  أللف وحلدة سلكنية، ملع ارتفلاة محلدود يقلدر 23اإلقليمية، وتم االكتفاء في حينه بإقاملة 

 وحدة سكنية.

ة وقد أسفرت الفحوصات التي أجرتها جهات ومصادر متعددة عن مطالباتها الملحلة، بضلرور

 .2020النهوض بمستوى النمو الديموغرافي للسكان اليهود حتى عام 

 
                                                

، معهللد القللدس للدراسلللات 2009محللرر،  ،غللور علللوفر ،"رؤيلللة مللن القللدس" ، ان للرلمايللد مللن التفاصلليل( ل1

 .263-4، هليةاإلسرائي
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 "تقرير "أربيل 
راضلي المقصود هنا  لك التقرير الين أعدته اللجنة المختصة لفح  قدرة ضم المايد من األ

ئيس قسم لصالح البناء اليهودن، وقد أشرف على إعدادط "أمنون أربيل" مساعد ر في مدينة القدس

 التخطيط في بلدية القدس.

شللكيلها ت، إلللى اللجنلة القانونيلة التللي تلم 2009وقلد تلم تقللديم التقريلر فلي شللهر يونيلو حايلران 

 لتغيير حدود مدينة القدس على أطراف هضبة "راحيل".

ا إلى إقناة اللجنة بضم جاء من هضبة "راحيل" إلى حلدود وقد هدف "أربيل" من تقريرط هي

، 2020مدينة القدس، من خال التطللع إللى رفلع مسلتوى النملو اللديموغرافي اليهلودن حتلى علام 

 (1)ألف يهودن. 150إلى  -بحسب التقرير–إلى أنت تصل 

ين أعلدط ناريو اللالسليوهيط التوقعات بالمناسبة ليس مبالغاً فيها، بل إنها تأتي متوافقة تماماً مع 

سلتمرار البروفيسور "فيرغوال" إللى اللجنلة الهيكليلة لمدينلة القلدس، عللى أسلاس فرضلية مفادهلا ا

فلاض معدالت الهجرة اليهودية المتفق عليها نحو القدس من جهلة، وملن جهلة أخلرى اسلتمرار انخ

 معدل الوالدة لدى النساء اليهوديات.

 75ب ملن لعشر سنوات القادمة، فإنه يمكن إضافة ما يقلروهيا السيناريو يتوقع أنه في حدود ا

 .2020ألف يهودن فقط، حتى العام 

، 2005-1998وإ ا ما أخينا التوقعات بالقياس إلى متوسط النمو السكاني اليهودن بين علامي 

 46يهودن في مدينة القلدس، بمعلدل يقتلرب ملن  5736حيث شهدت كل سنة إضافة ما يقرب من 

لعلام األلف يهلودن فلي القلدس فقلط حتلى  65 لك يعني أننا على مقربة من زيادة  ألف يهودن، فإن

2020. 

شقة،  19152شقة سكنية من أصل  2450ومع  لك، يتضح من تقرير "أربيل" أن هنا  فقط 

اللجنللة  تللم إقامتهللا لتنضللم إلللى حللدود السللكن اليهللودن، وأضلليفت إلللى الخطللة الهيكليللة التللي أقرتهللا

 من ضمنها أقيمت خال المخططات القديمة. 16702  اإلقليمية، وأن هنا

 1632شللقة، مللن أصللل  2450باإلضلافة إلللى مللا تقلدم، يوجللد فللي القللدس اليلوم مللا يقللرب ملن 

 .2020جارن العمل إلقامتها لتسد حاجة السكان اليهود حتى عام 

رًا ال يتعدى سوى جاء  غير ملن صلولهيا السبب تحديداً، يقترح "أربيل" أن ما تم إقامته أساسا

ق ، والمنلاطالمخطط العام، السيما إ ا ما أخينا بعين االعتبار السكن اليهودن في منطقلة "رومملا"

اء الشللمالية حيللث جبللل أبللو غنلليم، وهللي التللي قللد تشللهد انخفاضللاً ملحواللاً فللي اإلقبللال علللى شللر

 األراضي من قبل الجمهور العام، واقتصار  لك على مشاريع فردية شخصية.

ليلة شلقة سلكنية، تعتبلر إضلافة ممكنلة، التلي يمكلن للخطلة الهيك 16500أن الل ويرى "أربيلل" 

 أخيها بعين االعتبار، بالن ر إلى أنها قائمة على معطيات إحصائية دقيقة.
                                                

ة، لضللمان أساسللياً مللن اإلسللتراتيجية اإلسللرائيلي ن اليهللود داخللل القللدس وحولهللا جللاءً تشللكل زيللادة عللدد السللكا( 1

ال بنلاء خلمن  ،التي ضمت إلسرائيل هود في كل مكان من القدس الشرقيةسيادتها المستمرة، وقد وزة السكان الي

يجلة أن نتالكانت ، ولايادة في عدد السكان اليهودتركا مع م هيط اأحياء جديدة متقاربة  ات كثافة سكانية عالية، و

ألللف  170ألللف يهللودن مقابللل  165غرافيللاً مللع الفلسللطينيين فللي القللدس الشللرقية، وحققللت إسللرائيل توازنللاً ديم

 جمالمتر. %70,9بنسبة ألف نسمة  413,7فلسطيني، وبلع عدد اليهود في القدس، الشرقية والغربية، نحو 
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ة شللق 28500علملاً بلأن حجلم االحتياجللات الكلافي بن لر "أربيللل" يتطللب إقاملة مللا يقلرب ملن 

ياً علللى تعلللق بملدى تلأ ير هليا اللرقم الكبيلر نسلبسلكنية، وهلو ملا يطلرح عاملات اسلتفهام كبيلرة! ت

ي حركة شراء الشقق السكنية في القلدس، بحيلث قلد يسلفر  للك علن انخفلاض فلي أ ملان الشلقق، فل

 ضوء رفع عدد الشقق المعروضة للبيع.

ل وهو ما قد يتطلب من جهة أخلرى، تشلجيع المشلاريع االسلتثمارية الشخصلية لرجلال األعملا

وة فلي المناقصات، إلى جانب المشلاريع الحكوميلة الرسلمية، ويمكلن الرجل اليهود للدخول في هيط

 هيط الحالة إلى الجهة المس ولة عن  لك وهي دائرة أراضي إسرائيل في بلدية القدس.

يقدم التقرير استنتاجاً جديراً بالدراسة، ويفيد بأن حجم شراء الشقق المركا في وسلط المدينلة، 

(، وهلو ملا يتضلح بشلكل جللي فلي الخطللة 1حجلم شلراء الشللقق)قلد يلؤ ر بصلورة أو بلأخرى عللى 

 الهيكلية الجديدة التي تسعى إلى أن يشمل البناء جميع أنحاء المدينة. 

دس دينلة القلمأخيراً، فإن "أربيل" يبدن اعتقادط أن العدد الكافي من الشقق السلكنية لليهلود فلي 

ي عللين االعتبللار الماح للات التللشللقة سللكنية، إ ا مللا أخللينا ب 41500يصللل إلللى  2020حتللى عللام 

هلو  2020وضعها "أربيل" بنفسه، حيث يتضح لنا بصورة واضحة أن ما سيتم إقامته حتلى العلام 

 شقة سكنية! 41500% فقط من الرقم الين وضعه وهو 50

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير لجنة النقل الخاصة بالقدس 
نقلل الخاصلة فلي إطلار خطلة ال 2009الفح  األولي الين أجلرن فلي شلهر يوليلو تملوز 

ل فلي شلقة سلكنية، تلم إقرارهلا حلديثاً، وبلدأ العمل 13300بالقدس، يشير إللى وجلود ملا يقلرب ملن 

 ألف شقة أخرى. 15بنائها، إلى جانب 

شللقة سلللكنية، وفقللاً لتقريللر اللجنلللة  14500وإ ا اعتبرنللا أن نصللف الللرقم الحلللالي البللالع 

% مللن احتياجللات 56تلبللي مللا يقللدر بلل ، فهللي 2020الملليكورة، سلليكون جللاهااً ومبنيللاً حتللى العللام 

 (2فقط.) 2020السكان اليهود حتى العام 

ق وبالتللالي، فللإن السللكان اليهللود فللي القللدس اللليين لللن يجللدون مللأوى كللافي لهللم مللن الشللق

إللى  السكنية للن يكلون أملامهم سلوى الرحيلل علن المدينلة، ملا يعنلي رفلع منسلوب الهجلرة السللبية

 خارج المدينة، العاصمة.

 " تشارلس كون"، مساعد رئيس قسم سياسة التخطيط في بلدية القدستقدير 

ت وهيا تقدير إضافي قدمله "تشلارلس كلون"، وقدمله إللى مؤللف الكتلاب، يقلدم فيله توقعلا

 .2020وتقديرات إحصائية للسكان اليهود في مدينة القدس حتى العام 

منهلا وهلات مختلفلة، "كون" الين قام بعملية جمع وتو يق لجميع التقديرات التي أعلدتها ج

 38334ن اللجنة اإلقليمية التي وضعت الخطة الهيكلية، وصل إلى تقدير مفلادط إقاملة ملا يقلرب مل

د ان يقلف عنلشقة سكنية للقطاة اليهودن في المدينة، فيما أن التقدير الين وضعته العديلد ملن اللجل

 شقة سكنية. 19152
                                                

تلاريي ب، "فلي القلدسالسلاخنة مشلاريع "ال " بعنلوان:القلدسصلحيفة "أخبلار عان فلي في إاج مما ل اهر استنت( 1

ح فلي قلد اتضلشلقة سلكنية، و 5800، حول مناقصة لبنلاء دارة أراضي إسرائيلإللى و يقة إستند ، وي19/6/2009

 الازمة. يحصل على األوراق شقة فقط استخرجت الو ائق القانونية، فيما العدد األكثر لم 1769وقت الحق أن 

 إسرائيل.  فرداً للشقة الواحدة في القطاة اليهودن، وفقاً لمعهد القدس ألبحاث 3.1( يتم احتساب ما قدرط 1
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بة ليهود بنسوفر اكتفاًء  اتياً للسكان اومع  لك، فإن ما وضعه "كون" كما يقول بنفسه قد ي

بعلددهم  ألف يهودن فقط في القدس، فيما أن األرقلام التقديريلة تصلل 57% فقط، إ ا ما تواجد 75

 ألف يهودن! 75إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوائيةلجنة الالجيوسياسية المحتملة على قرارات  اآلثارالفصل الثاني: 

 

  العربية خارج المدينة واألحياء ةالتواصل بين أحياء من القدس الشرقي -

 
 تلك المناطق إزاءالسياسي  كعامل مؤ ر على التوجه -

 

 اليهودية" المدينة التاريخية"القيود المفروضة على البناء في إطار  -
 

 "البحر الميت-معاليه أدوميم -القدس"تهديد محتمل على طريق  -

 
 "معاليه أدوميموالقدس "ضعف االتصال بين  -
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 (1)سياسية المتوقعة على قرارات اللجنة اللوائية-التأثيرات الجيو 
ي إلللى جانللب التللأ يرات الديموغرافيللة التللي تتخلليها لجللان التخطلليط، مللن خللال إضللافة أراضلل

لعديلد مللن اإسلكانية للتجمعلات العربيلة، ومحاولللة "ابلتاة" األراضلي السلكانية اليهوديللة، فلإن لهلا 

 سياسية.-رفتها اللجان المحلية، وباألخ  التأ يرات الجيوالتغييرات اإلضافية التي ع

قلدس، وإن كان المقصود من الخطط المعدة، هو االستجابة لاحتياجات السلكانية فلي شلرقي ال

ا ار، السليمإال أن التبعات المتوقعة في المستقبل لهيط الخطط ال يجب أن يغيب عن بال صانع القلر

 م عنهلا ملنع الفلسطينيين إلى قضايا الحل النهائي، وما سينجإ ا ما وصلت المفاوضات السياسية م

 تحديد نهائي لحدودها الجغرافية والسياسية.

ب، جللاءت والحقيقلة الواقعلة أن جلاًء أساسلياً ملن المنللاطق اإلسلكانية الجديلدة للملواطنين العلر

 على حساب المناطق الخضراء والمفتوحة غير المعدة أساساً للبناء.

لتللي ، نلليكر هنللا باختصللار أن واحللداً مللن هللدفين أساسلليين للخطللة الهيكليللة اوبللالرغم مللن  لللك

 أاهرتها اللجنة اإلقليمية، تم تنسيقه مع مخططات اللجنة المحلية.

كمللا أن التبعللات علللى "الاحللف" السللكاني العربللي ال ينبللع مللن تخريللب فللي مشللهد المنللاطق 

داخلل  ت السكانية العربي الواقعلةالخضراء المفتوحة فحسب، وإنما في وضع حواجا بين التجمعا

 حلدود مدينللة القللدس مللن جهللة، ومللن جهللة أخلرى تلللك التجمعللات العربيللة الواقعللة خللارج حللدودها

 القانونية.

 ن الممكلنوبالتالي تنبع الخطورة من أن تاايد ااهرة البناء الفلسطيني خارج حلدود المدينلة مل

س فقلط لضلفة الغربيلة وشلرقي القلدس، لليأن يقون المطالب السياسية لهم باالعتراف بمناطق في ا

اسلية حلول انطاقاً من اعتبارات سكانية، وإنما سياسلية بحتلة، بلالتوازن ملع بلدء المفاوضلات السي

 مستقبل القدس.

ء ي االدعافبكلمات أخرى: البناء المكثف على هيا النحو من شأنه أن يمنح الفلسطينيين حقوقاً 

ي ويللل شللرقي القللدس إلللى عاصللمة للدولللة الفلسللطينية فللبللأحقيتهم فللي تقاسللم مدينللة القللدس، وتح

 المستقبل.

بصلورة أكثللر تركيللااً، يمكلن االفتللراض أن "الخطللة االنتقاليللة" التلي جللرت فيهللا المفاوضللات 

(، للم تحلد ملن التوسلع السلكاني 2عاملاً األخيلرة) 15الثنائية بلين الفلسلطينيين واإلسلرائيليين خلال 

سلليما فللي منللاطق "عللرب السللواحرة، راس العللامود، وإلللى الحاصلل للعللرب فللي شللرقي القللدس، ال

 جانبهما منطقة أبو ديس"، التي يقع مع م نطاقها الجغرافي خارج الحدود القانونية للقدس.

ي دونملاً ملن األراضل 800على سبيل المثال، ففي منطقة عرب السواحرة توجد ما يقلرب ملن 

وملة! وفلي ا منلاطق "ملونلة" بالمنلازل المقاالخضراء المفتوحة، لكن التمدد السكاني العربلي جعلهل

 وحدة سكنية. 3500 ات الوقت فإن نسبة استيعاب هيط المناطق للسكان ال يتجاوز 

مه ضلهنا يمكن افتراض أن الوضع السكاني الناشل  فلي حلدود القلدس القانونيلة يمكلن أن يلتم 

 ي وقللت الحللق إلللىفللي أن مفاوضللات سياسللية مسللتقبلية إلللى حللدود الضللفة الغربيللة، وتحويلهللا فلل

 عاصمة للدولة الفلسطينية، إ ا ما قامت.
                                                

: يحاصلر الحلاام األول ة القلدس داخلل أربلع أحاملة اسلتيطانية:ووقلعلن  المتتاليلةاإلسلرائيلية الخطط أسفرت ( 1

والحديقلة  بلالجاء الغربلي، عنلدما أنشل  الحلي اليهلودن داخلل السلور األ لرن، البللدة القديملة وضلواحيها ويربطهلا

حيللاء الوطنيلة حلول شللرق السلور وجنوبلله، والمركلا التجللارن الرئيسلي ضلمن داخللله، الحلاام الثللاني: يحاصلر األ

ث ن  للاالعربيلة خلارج السلور فلي المنلاطق الواقعللة داخلل حلدود بلديلة القلدس فللي العهلد األردنلي، بمسلتوطنات مل

لكبلرى  لم لحلاام الثاللث: يهلدف لحصلار القلدس اااتجاهات، على شكل أقواس تعلال المدينلة علن الكثافلة العربيلة، 

ويسلتهدف  الحلاام الرابلع: المتمثلل بالمشلروة االسلتيطاني فلي جبلل أبلو غنليم، تهويلدها وتصلفية الوجلود العربلي،

 المترجم عال القدس من بيت ساحور من الجهة الجنوبية الشرقية.

 ، "جلعاد شلير"، شلهادات حلول مفاوضلات السلام371، ه1995( نداف شرغان، "جبل المريبا"، داركوتر، 1

 .219-218، ه2001، إصدار يديعوت أحرونوت، 1999-2000
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( التي أعدتها مختللف اللجلان، المحليلة واللوائيلة، شلملت إقاملة ملا 1علماً بأن الخطط السكانية)

يشللبه معلللابر حلللرة مفتوحلللة للفلسللطينيين للوصلللول إللللى الحلللرم القدسللي، عبلللر الملللرور باألحيلللاء 

حلدود القانونيلة للقلدس، ملا سليجعل ملن هليط المعلابر فلي الفلسطينية الواقعة شرق الحلرم، داخلل ال

 فترة زمنية الحقة تابعة للفلسطينيين، ليس من جهة المرور الني فحسب، وإنما تابعة سيادياً.

حلرب  وإن عودة تاريخية إلى الوراء تشير إلى أن مثلل هليط الخطلط تلم اقتراحهلا فلور انلدالة

ن جلرى طرحت في األروقة السياسية اإلسرائيلية حلي، حيث 1967األيام الستة في حايران يونيو 

 حديث حول احتمالية الوصول إلى اتفاق سياسي مع األردن.

مرة أخرى، طرحت هيط الفكرة في ورقة عمل تم تقلديمها أواسلط سلنوات التسلعينات بلين كلل 

( ومحمللود عبللاس، فقللد طرحللت هلليط الورقللة أن تكللون بلللدة أبللو ديللس نقطللة 2مللن "يوسللي بيلللين")

 نطاق للفلسطينيين للوصول إلى الحرم القدسي.اال

 ً  وقللد تحللدث "بيلللين" وأبللو مللازن عللن خطللة ميدانيللة مللن شللأنها أن تللوفر للفلسللطينيين قطاعللا

لجغرافلي اأرضياً، يتمكنون من خاله الوصول إلى الحرم القدسي، بعيداً عن المرور عبر النطاق 

 اإلسرائيلي.

فلي طابلا وواشلنطن طرحلت فرضلية أن تكلون بللدة  ،2000كما أن مباحثات كامب ديفيد لعام 

 (3"أبو ديس" نقطة االنطاق العملية للتواجد الفلسطيني.)

-1999وفي كتابه "على بعد خطوة" حلول مفاوضلات السلام اإلسلرائيلية الفلسلطينية ألعلوام 

، قللدم "جلعللاد شللير" المستشللار السللابق لللرئيس الحكومللة اإلسللرائيلية فللي حينلله، "إيهللود 2000

( شهادته حول مصداقية عرض "بارا " الين قدمه للفلسطينيين حول ملا يمكلن اعتبلارط 4را ")با

 "سيادة ميدانية" على منطقة الحرم القدسي.
                                                

كلن يم ألنه لل ،يينسكان مدينة القدس من الفلسطين هألساسية  التي تواجا المعضلةاإلسرائيلي يشكل قانون البناء ( 2

رائيليين، اإلسلليسللمح بتحقيللق الفائللدة لجميللع السللكان مللن مختلللف انتمللاءاتهم, بللل اللل متحيللاا لصللالح  حللراً  محايللداً 

ألن ، ونجاعلةدوات تمكنهلا ملن تنفيلي سياسلاتها واسلتراتيجياتها التهويديلة بأمنح  الدوللة أنه ي هيتضح من نصوصو

ت مللن قبللل السلللطا هلمعمللول بللفللالتخطيط ا، , صللورة مللن صللور النشللاط العللدوانيهالتخطلليط الفاعللل هللو بطبيعتلل

 راجعة تركيلبمن ، وإغراض ورغبات اليهودأداة فاعلة لتن يم الديموغرافيا لتناسب أرائيلية في مدينة القدس اإلس

ويهللدف  المقدسلليين،قللانون التخطلليط والبنللاء يوضللح وبشللكل صللارخ صللور التمييللا والحرمللان المفروضللة علللى 

ً ويخلق تجانسهم، لتطويق ً يهودي ا ً  ،ينةفي المد ا  عن تجانسها الفلسطيني العربي.  عوضا

اء فحسلب, ألزمة السلكنية فلي القلدس للفلسلطينيين ال يقتصلر عللى ملا يترتلب ملن تطبيلق قلانون البنلاحدوث  أن الإ

يمكن  ،لهم على تراخي  قانونية لمبانيهموتحول دون حصو هم،مامأمعيقات أخرى تشكل صعوبات حقيقية فهنا  

التخطليط  سياسلات، ألراضي المسموح البناء عليهاامحدودية مساحة  في: ات رئيسة تتمثللى  اث معيقإتصنيفها 

 المترجم كان والتمويل.سضعف سوق اإلو ،وقوانين البناء

القيللادة  نتمللي إلللى الجيللل الثللاني مللن، يحاصللل علللى دكتللوراط فللي العلللوم السياسلليةعامللاً،  62"، يوسللي بيلللين( "1

منلي  ائيليةاإلسلرتغييلرات جيريلة عللى السياسلة  إدخالن أبرز المطالبين بضرورة ويعتبر مإسرائيل، السياسية في 

-1987بلين علامي وزارة الخارجيلة فلي عملل  منتصف الثمانينات حتى تخرج من الملأزق التلاريخي اللين تعانيله.

 .2001حتلى نهايلة  القضلاءشغل منصب وزيلر  م  ،وسلو مع السلطة الفلسطينيةأاتفاق  "هندسة "فرغ ل، وت1992

 يل،إسلرائ إللىرة مكانية القيام بايلارة قصليإكتشاف" الين يمنح الشبان اليهود في العالم الى تطبيق مشروة "إبادر 

ية اسلمها من حاب العمل، وشلكل حركلة سياسلانسحب في فترة الحقة،  دون أن يدفعوا أية تكاليف لهيط الايارات.

 ترجمالم"فجر"، لكنه قرر اعتاال العمل السياسي كلياً. 

 .4/6/1999، "علم فلسطيني فرق الحرم القدسي"، هآرتس، 12/8/2001( نداف شرغان، هآرتس، 2

خلدم فيله انضلم للجليا اإلسلرائيلي و، عاشلر رئليس وزراء إلسلرائيل، ووزيلر اللدفاةعاملاً،  68، إيهود بارا ( 3

داء شلهادات فللي األواة"، ميداليلة "الخدملة المميلوحصلل عللى  ،ارتقلى خالهلا إللى أعللى منصلب ،سلنة 35لفتلرة 

عللى صلل ،  لم تلرأس حلاب العملل، وحلخارجيلة، والداخليلةازيلر . انتقل للعمل السياسلي، وتقللد مناصلب والمميّا

مفاوضلات  الحكوملة. خلاضتمّكن من الفلوز برئاسلة و ،شار  في اللجان الخارجية والدّفاعيةو ،مقعد في الكنيست

 المترجمبعد الخاف حول القدس.  مع ياسر عرفات، وتفجرت المفاوضات كما قيل
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عللى كلل األحلوال، فلإن ملن شلأن اسلتعادة مثلل هليط الخطلط سليعني بصلورة عمليلة "خلخللة" 

 (1ل.)السيادة اإلسرائيلية على أنحاء مدينة القدس، عاصمة دولة إسرائي

 

 

 

 

 

 

 قيود البناء في إطار "المدينة التاريخية" اليهودية 
د مثللال إضللافي علللى  لللك، سلليكون للله أكبللر األ للر علللى التللوازن الللديموغرافي بللين اليهللو

دينة والعرب في مدينة القدس، هو التقييلد الحاصلل فلي ملنح رخل  البنلاء داخلل ملا يعلرف بل "الم

الشللقق  كاني للمتيلدينين "الحريللديم"، حيللث الطلللب علللىالتاريخيلة"، السلليما فللي إطللار التجمللع السلل

 السكنية في ازدياد دائم.

عللة" القللرار يشللمل وضللع قيللود علللى البنللاء فللي النطللاق الجغرافللي الواقللع بللين منطقللة "البق

روت بللن جنوبللاً، إلللى شللارة "بللار إيللان" شللماالً، ومللن المدينللة القديمللة شللرقاً، إلللى منطقللة "شللدي

 تسافي" غرباً.

المدينلة هيا النطاق الجغرافي، التي أعلنت عنه اللجنة اللوائيلة أنله ملن ضلمن " وفي إطار

ائللة حيللاً يهوديللاً، ومللن ضللمنها: "مكللور بللاروخ، كللارم أبراهللام، م 11التاريخيللة"، توجللد هنللا  

شلليي شللعاريم، بيللت يسللرائيل، البللوخريم"، مقابللل  ا للة أحيللاء عربيللة فقللط هللي: وادن الجللوز، ال

 .جراح، وجاء من سلوان

ء الغريلب فللي األمللر أن حالللة القيللود المفروضللة علللى البنللاء اإلضللافي الحاصللل فللي الجللا

ضلة ود المفرواليهودن من "المدينة التاريخية"، السيما التجمعات "الحريدية"، أكبر بكثير من القيل

 على البناء في األحياء الثا ة العربية.

وحلدة التخطليط فلي  وهو ما يتضلح بصلورة جليلة فلي تصلريحات "شلمان آسليف" رئليس

 (2.)2006وزارة الداخلية، خال نقاش جرى في مكتبه في صيف 

 معالية أدوميم والبحر الميت-تهديد وارد على الطريق الواصل بين القدس 

قلرار  سياسية  ات أ ر بعيد المدى، ينبع  من-تغيير إضافي يمكن أن يسفر عن تبعات جيو

، "العيسلوية األراضي اإلضافية من أجل البناء في أحيلاءآخر للجنة اللوائية، الين يقتطع جاًء من 

 القدس. -الطور" وأ ر  لك على الطريق المؤدن شماالً وجنوباً من معاليه أدوميم

وقد قررت اللجنة في حينله ضلم أراضلي سلكنية للتجمعلات العربيلة إللى الجنلوب الشلرقي 

 1200قلدس، لبنلاء ملا يقلرب ملن ال -من قرية العيسوية شمال الطريق الواصل بين معاليله أدومليم

وحدة سكنية مقامة في بلدة الطور إلى الجنلوب ملن  1480وحدة سكنية، تضاف إلى ما يقرب من 

 (3طريق معاليه أدوميم القدس.)
                                                

-19 ييبتلار باإلمكان الرجوة إلى تصريحات رئيس الحكوملة "بنيلامين نتنيلاهو" فلي حلديث للصلحافة اليوميلة( 4

20/7/2009. 

د ، حيلث صلرح "آسليف" بأنله: "ملن المح لور إضلافة المايل2006( خاصة نقاش للجلسة السادسة في سبتمبر 1

األوسلاط  الهيكلية، ويرى بأن التدخات التي تحصلل بلين الحلين والخلر ملن بعلض من البناء السكاني على الخطة

ي تفاصليل فلالحكومية، إلجراء تغييرات محدودة على تطبيق الخطة أكثر جدوى وفائدة، دون إحداث تغير انقابي 

 الخطة.

حسللب الخطللة  ( هلليط المعطيللات مللأخو ة عللن خارطللة المنللاطق المسللتجدة فللي الوسللط غيللر اليهللودن فللي القللدس،2

 .، التي أعدتها دائرة التخطيط السياسي في بلدية القدس2009، وهي محد ة حتى يوليو 2000الهيكلية 
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متللراً مللن  150وقللد عمللل البنللاء فللي هلليط المنللاطق علللى تقريللب جللانبي الطريللق إلللى حللد 

ين البحلر لطريلق الجديلد ملروراً حلراً وآمنلاً بلالطريق األساسي الهيكللي، وملن المتوقلع أن يلؤمن ا

 الميت ومعاليه أدوميم وصوالً إلى القدس.

ر وملع  لللك، فللإن البنللاء العربللي المتوقللع فللي هليط المنطقللة مللن شللأنه أن يسللفر عللن مخللاط

ى ر مثلال عللمستقبلية لرحات السفر على هيا الطريق، السيما في األجواء األمنية المتوترة، وأكب

إطلاق  نتفاضتين، وهو ما يعني بصورة أو بأخرى تعرض المسافرين اليهود لعمليات لك فترة اال

 نار من مناطق تقع تحت سيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية.

لمواجهة مثل هيا السيناريو الصعب على يهود القدس، فقد توجه عدد من الوجهاء اليهلود 

اإلسرائيلية وإلى مستويات أمنية بلارزة فلي في مدينة معاليه أدوميم، إلى عدد من وزراء الحكومة 

إسللرائيل، وقللدموا أمللامهم عينللة مللن المخللاطر األمنيللة المحدقللة بهللم، مللن سللكان العيسللوية، اللليين 

يحاولون بين الحين والخر المس بهلم، والتعلرض لمركبلاتهم التلي تسلافر عللى الطريلق الرئيسلي 

 (1اتها.)، في ضوء تاايد نسبة هيط المخاطر وارتفاة توقع1رقم 

يحصلل فلي  وبالتالي، فإن البناء غير القانوني خارج الحدود الجغرافية المتفق عليهلا، كملا

عيسللوية األخللرى فللي القللدس، يمكللن أن يوجللد تواصللاً ميللدانياً بللين منللاطق ال المنللاطق الفلسللطينية

 بية.غروالطور، فيما سيخلق  لك قطعاً حتمياً للتواصل الجغرافي بين القدس وصحراء الضفة ال

( بشللدة مقتللرح 2وخللال فتللرة واليتلله كللرئيس لبلديللة القللدس، عللارض "إيهللود أولمللرت")

 توسيع بلدة العيسوية، لكنه غير موقفه الحقاً حين ترأس الحكومة اإلسرائيلية.

عيسلوية هنا يبدو من األهمية بمكان التيكير بماح ة جديرة، تتعلق بأن مشروة توسليع ال

وة القلدس، سليمس حتملاً بمشلر-وصوالً إللى طريلق معاليله أدومليموالطور من الشمال والجنوب، 

لمحليلة، ا"الحديقة القوميلة" المقاملة عللى جبلل "تسلوفيم"، وهلي التلي تلم إقرارهلا ملن قبلل اللجنلة 

 .11092مشروة رقم 

دونمللاً الواقعللة نحللو منطقللة الشللرق، و"الحديقللة  956المشللروة يقضللي بالسلليطرة علللى 

 ام على جبلي "تسوفيم والايتون".القومية" من المفترض أن تق

وقد تلم تقلديم مقتلرح هليا المشلروة للملرة األوللى عللى يلد منقلب ال لار الشلهير "يوناتلان 

شيلوني" في سنوات الثمانينات، حين تم اقتراح مشروة التخطيط لطريق األنفاق بالقرب من جبلل 

يق الكلاملين ملا بلين بلديلة القلدس، "تسوفيم"، وتم إبرام الخطة المعمول بها حالياً باالشترا  والتنس

 (3وسلطة الطبيعة، وباقي أقسام التخطيط األخرى  ات االختصاه.)

وقد أجرت السلطات المختصة لتنفيي هيا المشلروة اسلتطاعاً خاصلاً، بينلت نتائجله حجلم 

بحيلث التأييد اليهودن إلقامة "الحديقة القومية"، لما لها من تمسك تاريخي ودينلي بلالقيم اليهوديلة، 

تعتبللر أحللد البوابللات الرئيسللة للللدخول إلللى مدينللة القللدس، إلللى جانللب اعتبارهللا أحللد المنطلقللات 
                                                

 للله بتللاريي ( ملن بللين المبللادرين لهلليط الخطللوة كللان "إيلللي هللار نيللر" ملدير عللام بلديللة معاليلله أدوملليم، فللي زيللارة1

، 16/6/2009ئيس الحكومة "إيلي يشلان"، بتلاريي ، ولقاء رئيس البلدية "بيني يسرائيل" مع نائب ر28/6/2008

 للتفصيل بشأن هيط المخاطر.

لحكوملة اولى رئاسلة ، تلحلاب كاديملازعليم بق، وارئيس الوزراء اإلسرائيلي السعاماً،  65"، إيهود أولمرت( "2

 غلشل ،علدة قضلايا فسلاد ماليلة، وعلرف عنله تورطله فلي ، ومني توليه قام بعدد من الحملات العسلكرية2006في 

صلب وزاريلة ، وتقللد مناالخارجية واألملن، والماليلة، والتربيلة ومياانيلة األملن ي لجان الكنيست:عديدة فصب امن

ملن خلال هلا، الوجود اليهلودن فيوكّرس جهودط لتدعيم  ، بلدية القدس سأر، كما تلصحة، اشؤون األقلّياتأهمها: 

 المترجم وسكة القطار الخفيف.دفع مشروعين للبنى التحتية هما شبكة الطرق المحورية 

 ( تفاصلليل إضللافية عللن خطللة "الحديقللة القوميللة" وردت فللي خطللاب مطللول للل "إيلي أميتللي"، مللدير عللام سلللطة1

قللال  ، وفللي ردط علللى الخطللاب،15/7/2009الطبيعللة، الموجلله إلللى وزارة شللؤون البي للة "جلعللاد أردان" بتللاريي 

ة كليلة الخاصلل" معارضلته لتلدخل اللجنلة اللوائيلة فلي الخطلة الهياللوزير "أردان" أملام وزيلر الداخليلة "إيللي يشلان

 بمشروة "الحديقة القومية" المقامة على جبل "تسوفيم".
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المركاية للمدينة في عصر "الهيكل الثاني"، وجاء محورن فلي النشلاط الاراعلي واالسلتيطاني، 

 (1مني عصر الهيكل األول وحتى يومنا هيا.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقدس ومعاليه أدوميمإضعاف التواصل المخطط له بين ا 
ائيلة نقطة إضلافية فلي هليا النقلاش تبلرز عنلد الحلديث علن أن القلرار الخلاه باللجنلة اللو

 دونماً، من أراضي الدولة، وأراضي اليهود الخاصة. 200يشمل ما يمكن تقديرط ب 

( 1أ وتتركلا هليط المنللاطق فلي "التللة الفرنسللية"، إللى الغلرب مللن المدينلة، وفلي منطقللة )

  ( هلللي التللي سللليتم تطبيللق عليهلللا خطللة الوصلللل بللين القلللدس ومعاليللله1وهللليط المنطقللة )أ شللرقاً، 

مجلال  أدوميم، وقد تم إقرارها بعد أن خاضت نقاشات وجداالت عميقة بين عدة أوساط عامللة فلي

 التخطيط عدة سنوات لتطبيق مرحلة الوصل بين المنطقتين.

 1700نية تخصي  ما يقرب من وفي سنوات التسعينات، قامت بلدية القدس بفح  إمكا

( في المناطق المخصصة للسلكن واإلقاملة، ملن أجلل اسلتخدامها فلي مجلال التجلارة 2وحدة سكنية)

والمؤسسللات الخاصللة، كمللا أن رئلليس بلديللة القللدس الحللالي "نيللر بركللات"، قبللل انتخابلله لموقعلله 

جلاد حلل لمشلكلة الحالي، عبلر علن دعمله الكاملل إلقاملة حلي سلكني فلي المكلان  اتله، ملن أجلل إي

 (3الضائقة في السكن للطاب اليهود في المدينة، ولألزواج الشابة.)

وفي المخطط األولي الين قدمته اللجنة المحلية في مدينة القدس، تم تحديد بعض المناطق 

ألن تكللون خاصللة بمؤسسللات عامللة وخاصللة، كإقامللة جامعللة، ومؤسسللات عامللة للجمهللور، فيمللا 

اء على توصية من مهنلدس بلديلة القلدس إلغلاء  للك الهلدف، وتحويلله إللى قررت اللجنة اللوائية بن

 (4مقر منطقة معدة إلقامة موقع ترا ي تاريخي.)

رًا بين  ويمكن لهيط الخطة الجديدة أن تسفر عن تأ يرات سلبية على التواصل المعد له سلفا

ة البنلاء السللكاني (، ملن خلال تكثيلف حالل1منطقتلي القلدس ومعاليله أدومليم، ملن خلال منطقللة )أ 
                                                

 ر كلوهين"،بيتلا( ورد  لك في خطاب ل "يوفال باروخ"، عالم ال ار الشهير في منطقة القدس، وقد وجهله إللى "أ2

 .19/2/2008سلطة الطبيعة، بتاريي  مدير لواء القدس في

 .14/5/1999( جاء  لك في ورقة عمل قدمتها دائرة التخطيط في بلدية القدس بتاريي 1

 .23/10/2008( بركات: سأقيم حياً سكنياً يهودياً في شرق القدس، هآرتس، 2

ب وجهله ( تفاصيل عن التغيير الحاصل في تحديد طبيعة استخدام األراضي في البوابة الشلرقية جلاءت فلي خطلا3

حلللون"، م"، مسل ول الشل ون البي يلة، إللى "ديفيللد عوزي يلل"، مسلاعد رئليس بلديلة القلدس، "كلوبي ك"عميلرام روتل

 .6/8/2009بتاريي 
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المتواصل، كما طرأت عدد من التغييرات الجوهريلة اإلضلافية، ملن خلال توصلية قلدمتها اللجنلة 

 اللوائية على الخطة الهيكلية الخاصة باألراضي السكانية للسكان العرب في القدس، ومن أهمها:

 شلمال في منطقة "تل عداسة"، الواقعة إلى الجنوب من المنطقلة الصلناعية "عطيلروت"، -1

منطقة  القدس، عادت اللجنة وقررت من جديد بناء آالف الوحدات السكنية للمواطنين العرب على

 دونماً. 610تقرب مساحتها من 

ة الجنوبيل وقد حددت اللجنة المحلية ما يشلبه فاصلاً بلين هليط المنطقلة السلكنية، وبلين المنطقلة

 ال األعمال اليهود.للمنطقة الصناعية "عطيروت"، حيث تتركا فيها مشاريع رج

بعلض  وقد صمم هيا الفاصل ليعمل على "تحجيم" التهديد األمني، أو الشعور السائد للدى -2

المصلانع واليهود بافتقاد األمن، وهو ما أدى فلي السلنوات األخيلرة إللى انهيلار علدد ملن المشلاغل 

 اليهودية المقامة شرق المنطقة الصناعية "عطيروت"، الماصقة لمخيم "قلنديا".

مكانيلة إألغت اللجنة اللوائيلة المنطقلة الفاصللة ملن جنلوب المنطقلة الصلناعية، تخوفلاً ملن  -3

 استهداف العمال اليهود اليين يقيمون في المنطقة الشمالية منها.

في ضوء هيط الحقيقة يمكن اإلشارة إلى أن مااعم اللجنلة اللوائيلة، سلبق وأن ألغيلت بنلاء  -4

كان وبلدية القدس، ملن أجلل التسلريع بإقاملة مبلاني سلكنية ملن على خطة قدمتها سابقاً وزارة اإلس

آالف وحدة سكنية، على أراضي منطقة المطار وملا حولهلا، وهلي أراضلي جلاء  10خال إقامة 

 (1أساسي منها يعود إلى ملكية يهودية.)

 مناطق إضافية، تم تخصيصها للبناء للسكان العرب في القدس على النحو التالي:  -5

 شقة سكنية،  1750دونماً تستوعب في الوضع الطبيعي  260هنا  في صور باهر  -أ

 شقة سكنية، 800دونماً، يمكن أن تستوعب ما يقرب من  150في جبل المكبر هنا    -ب

في إطار تخفيلف الشلروط الخاصلة ببنلاء السلكان العلرب فلي شلرقي القلدس، حيلث تعتبلر  -ت

ة عاليلة، السماح بإضلافة طوابلق سلكنيمركااً لألنشطة الصناعية شمال المدينة القديمة، من خال 

 آالف شقة سكنية. 3يمكن أن تستوعب ما قدرط 

ي لقدس التإجماالً، يمكن الن ر إلى حجم اإلضافة التي تم منحها للبناء العربي في شرقي ا

 2600ملن  دونماً، إلى جانب وجود أصاً ما يقرب 1800اقترحتها اللجنة اللوائية، بما يقرب من 

دونملاً،  4400قررتها اللجنة المحلية في أوقات سابقة، بما يعني وجلود ملا يقلرب ملن  دونماً، التي

 ألف وحدة سكنية. 11والتي لديها القدرة الطبيعية على استيعاب ما يقرب من 

ء فلي في المقابل، فقد "اقتطعلت" اللجنلة اللوائيلة منلاطق سلكنية ملن تللك المخصصلة للبنلا

 س وشرقها في المناطق التالية:الوسط اليهودن في غرب مدينة القد

ن يتم دونماً، كان من المفترض أ 600"هار حوما" جبل أبو غنيم تم اقتطاة ما يقرب من  -أ

 شقة سكنية عليها، 3300بناء 

قام دونلم، كلان سلي 100"بسغات زئيف" إلى الجنوب من المدينة، تم اقتطاة ما يقرب ملن  -ب

 شقة سكنية، 550عليها 

ليهلا عدونماً، كان سيقام  250الغرب، تم اقتطاة ما يقرب من "جفعات مشوآط"، إلى جهة  -ت

 وحدة سكنية، 1300

ان كلدونملاً،  25"جبل نوف"، الواقع إلى جهتي الغرب والشلمال، تلم اقتطلاة ملا مسلاحته  -ث

 شقة سكنية،  135من المفترض أن يقام عليها 

اً، كللان دونملل 22منطقللة "رامللوت"، إلللى جهللة الجنللوب والشللرق، تللم اقتطللاة مللا مسللاحته  -ج

 شقة سكنية، 120سيقام عليها 

م دونملات، كلان سليقا 210"هداسا عين كارم"، إلى جهة الغلرب، تلم اقتطلاة ملا مسلاحته  -ح

 شقة سكنية.  1500عليها 
                                                

 ( سبق وأن ألغى رئيس الحكومة السابق "إيهود أولمرت" هيط الخطة ألسباب سياسية بحتة.1
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وبلغررة األرقررام، فررون مجموعررة المسرراحات الترري تررم اقتطاعهررا مررن المنرراطق المخصصررة 

،، بمرا يعنري الحيلولرة  1240ه للبناء اليهودي الواقعة غربي مدينة القردس بلرم مرا مسراحت دونمرا

 (1شقة سكنية.) 6400دون بناء ما يقرب من 

آالف وحرردة سرركنية إلررى الوسررط  3فرري المقابررل، أضررافت اللجنررة اللوائيررة مررا يقرررب مررن 

،، رغررم رفررن اللجنررة المحليررة لهررذ   200اليهررودي علررى مسرراحة مررن األراضرري تقرردر بررـ دونمررا

 (2في مناطق: "منخات، كريات يوفال، حي غيلو".)الخطوة، وجاءت هذ  اإلضافات تحديدا، 

،، فون قراءة متأنية لحجم االقتطاعات الحاصلة فري األ راضري وبغن النظر عما ورد آنفا

صررة المخصصررة للبنرراء اليهررودي يظهررر بصررورة ال تقبررل التأويررل أن السررلطات اإلسرررائيلية المخت

شقة سكنية  3400ا يقرب من اقتطعت ما يقرب من ألف دونم من األراضي، كانت ستستوعب م

 للعائالت اليهودية.

د ملن على صعيد آخر، وفيما يتعلق بتن يم عملية البناء في مدينة القدس، فقلد اهلرت علد

فللي  العوائللق والعقبللات التللي حالللت دون تنفيللي اللللوائح المصللممة خصيصللاً لهلليا الغللرض، السلليما

 مناطق السكان العرب.

وحتلى كتابلة هليط السلطور تلم بنلاء ملا  1967منلي علام  ووفقاً لإلحصائيات المتوفرة، فإنه

أللف وحلدة سلكنية فلي شلرقي القلدس، أقيملت بشلكل مخلالف للقلانون، وحسلب آراء  20يقرب من 

 (3ألف شقة تقريباً.) 30جهات أخرى مختصة، فإن عدد الشقق السكنية المخالفة للقانون من 

الحقيقللة مللن توجلله سياسللي  جللاء أساسللي مللن البنللاء غيللر القللانوني فللي القللدس، نللابع فللي

طينيين معارض باألساس للسلطة اإلسرائيلية فلي المدينلة، والتصلريحات المتاحقلة لمسل ولين فلسل

 تشهد على  لك.

(، خاصلة فلي منطقلة 4وقد تم تسجيل العشرات من أعمال البناء خال السنوات الماضلية)

 (5شمال المدينة، وتبين الحقاً أنها مبان فارغة من السكان!)

قد تم تصميم هيط الشقق السكنية لتتسلع لعلائات مكونلة ملن أربعلة أفلراد، سلتة، وأحيانلاً و

 مانية، وهي في العادة عائات فقيرة، وجاء منها سبق وأن تورطت في قضلايا جنائيلة، ملن أجلل 

 (6البحث عن الغنى السريع.)

 

 
                                                

نلاء عللى بحل  مطوللة ودقيقلة ( تم إجراء هيط العمليلة الحسلابية ملن قبلل مهندسلين كبلار قلاموا بلإجراء عمليلة ف1

بلل أعضلاء ، ملن ق2009تكليف من اللجنة اللوائيلة، وقلد تلم تقلديم هليط األرقلام للجهلات المختصلة فلي شلهر يونيلو 

 مجلس بلدية القدس إلى رئيسها "نير بركات".

 .23/6/2009( اهرت هيط األرقام في ورقة عمل قدمها عضو المجلس البلدن "فيفو أليلو"، بتاريي 2

يست فلي ألف شقة من قبل الوزير السابق لشؤون القدس "حاييم رامون" من على منصة الكن 20اء  كر رقم ( ج3

لتلي قلدمت أللف شلقة، عللى أسلاس الخطلة الهيكليلة ا 30، فيما جاء تقدير الرقم 2000تقرير قدمه خال شهر مايو 

وياً شلقة يلتم إضلافتها سلن 900 ، ملن خلال  كلرط أن هنلا 136، من قبل مهندسها الرئيس، في صفحة 2000عام 

 في المدينة بصورة مخالفة للقانون.

لقلدس، اقلانوني فلي لمتابعة المايد حول البناء غير القانوني في مدينة القدس ان ر: "غاستوس فاينر": البناء غير ال

، تقريللر المراقبلللة علللى البنللاء فللي القللدس: خاصللة توصللليات 2003مركللا القللدس لشللؤون الجمهللور والدولللة، 

نللداف  ، القللدس للليس المشلكلة، بللل هللي الحللل،28/10/1996واسلتنتاجات للجنللة الرسللمية برئاسللة "إيتلان مللائير"، 

 .40-37، ه2005شرغان، كتاب: سيدن رئيس الحكومة ...إنها القدس"، إصدار دار الكرمل، 

ة األهلرام صلحيفلال ( على سبيل المثال: فيصل الحسيني، المس ول السابق لملف القدس فلي السللطة الفلسلطينية قل1

م يتمثللل فللي ، قللال فللي سلياق المقابلللة: التحلدن الحقيقللي الموجللود أملام الفلسللطينيين اليلو1997المصلرية فللي يونيلو 

، لكنهلا مسألة البناء في القدس، حتى لو كان  لك بدون سكان تملؤط". وهنا  تصريحات أخلرى تحملل  ات اللروح

، وقلد ، اللديموغرافي الفلسلطيني اللين يعملل فلي "بيلت الشلرق"تصعيدية أكثر جاءت على لسان "خليلل التفكجلي"

 عينه عثمان ناصر، المحافظ السابق لمدينة القدس، المعين من قبل السلطة الفلسطينية.

 .27/5/1997( هآرتس، م ات الشقق السكنية التي بناها الفلسطينيون في شرقي القدس فارغة بدون سكان، 2

 .دس، مركا القدس، مرجع سابق( البناء غير القانوني في الق3
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 لتخطيط والبناءا علىدم وجود األراضي في القدس الفصل الثالث: عقبة ع

 

 سبابه، وأاألراضي في القدس الشرقيةتسوية منع بالنائب العام قرار  -

 

 عن عدم وجود تسوية األراضي في القدس الشرقية ةر الناجماضراأل -
 

 رورة ترتيب األراضي في القدس الشرقيةض -

 
 القدس الشرقية فيرخصة البناء منح أخرى ل عوائق -
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 ائيل تسوية وضع األراضي في القدس؟لماذا ترفن إسر 
حالة السيطرة اإلسرائيلية المحدودة على مختللف حلدود مدينلة القلدس، نابعلة فلي األسلاس 

من مشاكل مرتبطة بقضايا التخطيط السكاني، السيما في شلرقي المدينلة، وتمنلع الدوللة ملن القيلام 

 (1بمشاريع إسكانية في هيط المناطق.)

إلعاقلة هيط المشلاكل التقنيلة والفنيلة والهندسلية كسلبب رئليس ل التطرق إلىومع  لك، فإن 

مستشلار الحاصلة في البنلاء اليهلودن فلي القلدس، فلإن  للك ال يلغلي حقيقلة هاملة تتعللق بتوصلية ال

 قدس.القانوني الين طلب عدم القيام بأن عملية ميدانية إلجراء تسوية لألراضي في شرقي ال

ائير ، إللى أن تلولى "مل1967تهلاء حلرب األيلام السلتة وقد تم إقلرار هليط التوصلية فلور ان

هلليط شللمغار" منصللب المستشللار القللانوني للحكومللة، وقللد تمسللك مع للم القللانونيين اإلسللرائيليين ب

 التوصية على مر السنوات الطويلة، بما في  لك المستشار القانوني الحالي للحكومة.

 وضللع المايللد مللن الصللعوبات وجللاءت النتيجللة العمليللة لمثللل هلليا القللرار القللانوني، أن

ألراضلي اوالعقبات أمام إخراج خطط البناء إلى حيا الوجود، بسبب أن عدداً كبيراً ملن مسلاحات 

ن م المخصصة لها في شرقي المدينة، ليست مسجلة في أوراق الطابو، ووضعها القلانوني غيلر مل

ية فللي العهللدين بعللد بصللورة نهائيللة، أو أن جللاًء آخللر مللن هلليط األراضللي دخلللت مرحلللة التسللو

 البريطاني واألردني، وتم تجميد إجراءاتهما من قبل إسرائيل.

عليها  اً للبناءوبالتالي فإن اإلجابة العملية على هيط اإلعاقات، يتمثل في أنه ال مجال إطاق

 وهي في هيا الوضع غير الطبيعي.

ل عنله مشلاكأكثر من  لك، فإن هيا الوضع المعلق على طبيعة ملكية هليط األراضلي نجلم 

مللن  لهللا أول وللليس لهللا آخللر، مللن قبيللل: مشللاكل بللين الجيللران، ابتللااز مللالي، تهديللدات، وغيرهللا

 القضايا التي عرفتها دوائر الشرطة الجنائية في القدس.

تس"، المس ولة السابقة لقسم التخطيط الخلاه بالقلدس فلي وزارة الداخليلة، "بينلات شلوار

 هي هوية ملكية هيط األراضي". ن مشكلة المشاكلإ"قررت  لك مني فترة طويلة، وقالت: 

ط أكثللر تفصللياً، تضلليف: فللإن العقبللة الحقيقيللة التللي تواجهنللا عنللد الشللروة فللي التخطللي

 لمشروة ما في القدس، تتمثل في غياب التسجيل القانوني المن م ألصحاب األراضي! 

ة القلدس دون أن والمؤسسة اإلسرائيلية ال تسلتطيع الشلروة فلي مشلاريع بنلاء داخلل مدينل

 (2تتعرف على المالك األصلي لألرض التي سيقام عليها المشروة.)

كما أن من جاء خلفها في هيا المنصب، "غايا كابونكي" أكد أن هنا  العديد من مساحات 

األراضي الواسعة في شلرقي القلدس، ملا زاللت تسلويتها غيلر من ملة وغيلر واضلحة، وال بلد ملن 

 (3عاً في إقامة المشاريع اليهودية.)تغيير هيا الوضع للشروة ف

اضلي فلي وقبل أن نتحول إلى قراءة التبعات والنتائ، المترتبة على قرار علدم تسلوية األر

 لتفصيل فيمدينة القدس، وآ ارها الصعبة على عمليات البناء، البد لنا من وقفة مطولة مع بعض ا

 ف عن عدد من األسباب الهامة لعدم تسوية األراضي، وهي على النحو التالي:التوق
                                                

معاليله أفرات وغوش عتيسلون، و"خريطة الحكومات اإلسرائيلية لاستيطان في منطقة القدس الكبرى:  شملت( 1

للى ام طويللة إ، ويجرن البناء فيها بطاقة كاملة، وقد أشار البلاحثون الجغرافيلون منلي أعلو"أدوميم، وغفعات زئيف

 ضعها كعاصمةوكان الهدف األبعد، تهويد القدس وترسيي و قدس والقدس الكبرى.الصلة الو يقة بين حدود بلدية ال

نلاء ب ط البلراق،فتح الطريق الموصل لحائ ، ليلك اتخيت الحكومات إجراءات عدة لتكون قيد التنفيي:إلسرائيل أبدية

ى هداسلا ، كمستشلفالحي اليهودن في المدينة القديمة، تنشيط الحياة في جبلل المكبلر، حيلث توجلد مؤسسلات حيويلة

ن عملل والجامعة العبرية، ربط جبل المكبر بالقلدس بواسلطة مبلانك سلكنية، بنلاء سلور آخلر حلول القلدس كجلاء مل

 المترجم آالف يهودن كدفعة أولى في المنشآت الجديدة. 7دفاعي ضد أن عمل عسكرن عربي، توطين 

ارة لتخطلليط المقدسللية وتوجيهلله إلللى وز( تقريللر التخطلليط الخللاه بشللرقي القللدس، تللم إعللدادط مللن قبللل لجنللة ا1

 .2004، كما ورد  لك في تقرير بعنوان: كمين التخطيط، وصدر في ديسمبر 28/4/2003الخارجية، بتاريي 

، مقابلللة أجرتهللا الصللحفية "أوريللت بارغيللل" مللع 25/6/2006( نشللرة "غلللوبس"، غللرب القللدس هللي الحللل، 2

 "كابونكي".
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 أوال،: األسباب السياسية:
يلر دولة إسرائيل تخشى من ردود الفعل الدولية في حلال اتخليت أن خطلوة ملن شلأنها تغي

 الواقع السياسي لمناطق مدينة القدس، السيما تلك الواقعة خارج حدود الخط األخضر.

ة، التلي وف اإلسرائيلي مرتبط ضمناً بعاقة إسرائيل مع ما  الكنائس المسيحيوهيا التخ

 تسيطر على مساحات واسعة من األراضي في األماكن الحساسة في مدينة القدس.

وفي معرض الردود التلي قلدمتها إسلرائيل رداً عللى اعتراضلات رفعهلا مواطنلون علرب 

ألراضللي فللي وزارة القضللاء، أعلنللت الجهللات إلللى محكمللة العللدل العليللا ضللد دائللرة قسللم تن لليم ا

الرسللمية بمللا ال يللدة مجللاالً للشللك أن مللا يمنعهللا مللن البللت فللي المضللي قللدماً فللي إجللراءات تن لليم 

 (1األراضي هي صعوبات سياسية بالدرجة األولى.)

يلية، فقط في الونة األخيرة، أوضحت مصادر مكتب المستشار القانوني للحكومة اإلسرائ

بطللة اب األساسللية لتجميللد إجللراءات عمليللة تن لليم األراضللي فللي مدينللة القللدس، مرتأن أحللد األسللب

 بشكل و يق باالعتبارات السياسية، وبعاقات إسرائيل الدبلوماسية في الخارج.

،: التخوف من عمليات التزييف:   ثانيا
لقللدس، المحلامي "يللورام بلار سلليلع"، اللين عمللل سلنوات طويلللة مستشلاراً قانونيللاً لبلديلة ا

ن عل ضلمنياً وفي فترة الحقة عين مستشاراً قانونيلاً للحكوملة اإلسلرائيلية، بمعنلى أنله كلان مسل والً 

هلود مسائل البناء والتخطليط، يقلول فلي أحلد لقاءاتله: "كلان هنلا  تخلوف حقيقلي ملن أنله وجلود ج

 حثيثللة ألوسللاط معاديللة تحللاول بسللط سلليطرتها علللى أنحللاء مختلفللة مللن مدينللة القللدس، ومللن هلليط

 ت دول وتيارات قومية عربية!الجها

ويضلليف: "جللاء أساسللي مللن التخللوف اإلسللرائيلي كللان يكمللن فللي أن مضللي الجهللات 

ى المس ولة عن تن يم األراضي، سيعني بصورة أو بأخرى أن تنضلم جهلات خارجيلة لتقلدم دعلاو

 قانونية بادعاء ملكيتها لهيط األراضي في بعض المناطق اإلستراتيجية".

"هليا هلو السلبب الحقيقلي اللين منلع الحكوملة اإلسلرائيلية سلنوات  ويواصل "بلار سليلع":

طويلة من مواصلة جهود تسوية األراضي في مدينة القدس، وليلك فإن عودة تاريخية إلى اللوراء 

يشير إلى أن األترا ، ومن خلفهم البريطانيين، لم يقوموا بإجراءات لتسوية األراضلي فلي المدينلة 

 (2فوا فعاً من سيطرة "الوقف" على األراضي هنا ".)القديمة من القدس، فقد خا

كمللا أن المحللامي "إيتللان جيفللع"، الللين انخللرط لسللنوات طويلللة فللي نقاشللات هامللة حللول 

ث علن موضوة األراضي في القدس، ويعتبر من أهم الخبراء اإلسرائيليين في هليا المجلال، يتحلد

 أراضي القدس. تخوفات إسرائيلية جادة تقف خلف التلكؤ الحاصل في تن يم

أملة وقد عمل "جيفع" فترة من اللامن كمراقلب فلي لجنلة الملدراء العلامين التلي قاملت بتو

 .1967أراضي القدس والضفة الغربية فور انتهاء حرب األيام الستة عام 

 هم قراراً ويرون عدداً من التخوفات التي تنتاب صناة القرار اإلسرائيليين من مغبة اتخا 

وى التلي يم أراضي القدس، ومنها أن هيا القرار قد يجلب علينلا عشلرات اللدعامن  لك النوة بتن 

هود لسكان اليايعتريها العديد من مؤشرات التاييف والتاوير، وهو ما يعني فعلياً فقدان العديد من 

 ألراضيهم التي كانت بحوزتهم مني زمن الحكم التركي واالنتداب البريطاني.

 ردنثالثا،: غياب التعاون مع األ
ة فلي ملفات تسوية األراضي في مدينة القدس، كانت فلي البدايلة بحلوزة السللطات األردنيل

لو لائق اأجااء محددة من شرقي القدس، لكن عمليتهم لم تصل إلى نهاياتها، ومع  للك، فلإن جميلع 

 الازمة إلتمام هيط القضية ما زالت في خاائن الدولة األردنية في عمان.
                                                

، 660/2000ين أصللدرته قاضللية محكمللة العللدل العليللا "داليللا دورنللر" رقللم ( إليللك علللى سللبيل المثللال الحكللم اللل3

 .، لصالح سليمان حجازن وغازن صيام، ضد وزارة القضاء28/5/2002بتاريي 

 .2009( جاء  لك في حديث له مع مؤلف الكتاب، يوليو 1
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المهمللة، فللإن  لللك يتطلللب مللن الجهللات اإلسللرائيلية الرسللمية  ومللن أجللل اسللتكمال هلليط

وكلهلا  الحصول على تفاصيل الو ائق المليكورة، ومنهلا: التسلجيات الرسلمية، شلهادات، إ باتلات،

 يحتفظ بها األردنيون لوحدهم.

 ومني سنوات عديدة، يرفض األردن بصلورة واضلحة إبلداء التعلاون اللازم ملع السللطات

 ئيلي.لو ائق، وهي التي تعتبر "كنوز" حقيقية في ن ر صانع القرار اإلسراللعثور على هيط ا

،: البعد المالي  رابعا
حسب التقديرات التي وضعتها جهات االختصاه في ملف القلدس، فلإن الوصلول لنهايلة 

 (.  1مليون شيكل) 100كاملة لملف تسوية األراضي شرقي المدينة، سيصل تكلفته تقريباً 

ك طوة استكمال جهود تسوية أراضي القدس تحد مخيف يتمثلل فلي أن  للكما يبرز أمام خ

 % من المبلع اإلجمالي وفق القانون النافي في هيا السياق.3يتطلب دفع ضريبة قدرها 

،: تخوفات من تغيير الوضع القائم  خامسا
  ما عدد من المهنيين المختصين في ملف تسوية األراضي في مدينة القدس، يبدو أن هنا

  رنا من "خطر مادوج"!ينت

وللة، : إمكانية أن تصل دعاوى مايفة حلول ملكيلة األراضلي التلي تملكهلا الدالخطر األول -1

 من خال سلطة التطوير والصندوق القومي اليهودن، 

سلتنقع : وهو معاكس تماملاً للألول، ويتمثلل فلي إمكانيلة تلورط الدوللة فلي "مالخطر الثاني -2

ي فلي كثيرون أن يتم اكتشاف أن العديلد ملن مسلاحات األراضلسياسي"، إ ا ما حصل كما يتوقع ال

ية يهودية  ات ملك القدس يتم نقلها لملكية الدولة، أو أن أجااء  من المدينة القديمة يتم اكتشاف أنها

 خاصة. 

 سادسا،: خشية السكان المحليين
هلات تشير التقديرات المتوفرة إلى أنه فلي حلاالت كثيلرة، حصللت مناوشلات كبيلرة بلين ج

من السكان المحليين من جهة، وبلين سللطات التسلجيل فلي بلديلة القلدس، بعلد أن تلم اكتشلاف أنهلم 

 (2يقيمون في منازل تعود ملكيتهم لها بدون وجه حق.)

على سبيل المثال، فلإن كلان هنلا  مجموعلة ملن األخلوة، ور لوا قطعلة أرض علن أبليهم، 

ئلرة ا يسلمى "دااإلسلرائيلي يحيلهلا تلقائيلاً إللى ملويعيشون في هيط األ ناء في الخارج، فإن القانون 

 أما  الغائبين". 

سللطات لهيا السبب وأسلباب أخلرى أيضلاً، ملن بينهلا أجلواء التشلكيك وانعلدام الثقلة بلين ال

اإلسلرائيلية وجلاء أساسلي مللن سلكان شلرقي القللدس، فلليس هنلا  مللن اطم نلان واضلح أن مع للم 

تسللميهم  مع السلطات في عملية تسوية األراضلي، ملن خلالهؤالء السكان سيبدون تعاوناً حقيقياً 

 للو ائق التي بحوزتهم حول ملكيتهم لهيط األراضي.

يلات هنا يبدو جديراً الحديث عن امتناة عدد كبير من سكان شرقي القلدس ملن تو يلق عمل

 لي.بيع األراضي وشرائها، للتهرب من دفع الضرائب الازمة التي يقرها القانون اإلسرائي

وهكيا، وبغض الن ر عن جميع تلك األسباب، فإن علدم مضلي السللطات اإلسلرائيلية فلي 

خطوة تسوية أراضي القدس، نجم عنه مع ملرور السلنين سياسلة كار يلة تدميريلة، وكشلف النقلاب 

عن "وكلر" ملن المخالفلات القانونيلة والتخلبط التخطيطلي، وأسلفر فلي النهايلة علن أضلرار هائللة، 

 (3المواطنين أنفسهم، أو على الدولة األهم.)سواء كان  لك على 
                                                

 مليون دوالر! 37( يعني  لك تقريباً وفق السعر الحالي للشيكل اإلسرائيلي : 1

ي الحلق، ومنل يط الف ة تتناول أول ك المقدسيين اليين كلانوا يقيملون داخلل حلدود إسلرائيل، وتملكوهلا فلي وقلت( ه2

لك يعنلي ، حيث صدر قرار التقسيم، بات اعتبارهم أنهم يقيمون في أراضي العدو! وتفسير  29/11/1947تاريي 

إلسلرائيلي ، حيلث بلدأ الحكلم القلانوني ا28/6/1968أن سكان شلرقي القلدس الليين للم يكونلوا مقيملين فيهلا بتلاريي 

لتخطليط"، على شرقي القدس، بات اعتبارهم بأنهم يمكثون في أراضي العدو. ي هر  للك جليلاً فلي تقريلر "كملين ا

 .2004"ناتان ماروم"، ديسمبر 

 . 2008( يبرز  لك بصورة جلية في ورقة عمل قدمتها جهات مهنية متخصصة في بلدية القدس، يونيو 1
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يلي وهكيا، فإن ما تعيشه القدس اليوم من حاالت تسجيل أراضلي بصلورة مادوجلة، أو تنف

نف، أو صفقات شراء مخالفة للقلانون، والسليطرة عللى أراضلي القلدس بقلوة الليراة، وأحيانلاً بلالع

 من خال اللجوء إلى عمليات التاييف والتاوير.

حقلاً، نلي بصلورة أو بلأخرى أن يفقلد يهلود كثلر، وملن  لم الدوللة اإلسلرائيلية الوهلو ملا يع

 مساحات شاسعة من أراضي القدس! 

والبلدية من جهتها، ال تستطيع القيام بأعمال التخطيط، وتنفيي أعمال مرافق البنى التحتية، 

زمللة ملن قبللل كالصلرف الصلحي، شللبكات الكهربلاء، الطللرق العاملة، بلدون تاويللدها بالو لائق الا

 (1دائرة المعلومات الجغرافية.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األضرار الناجمة عن عدم تسوية أراضي شرقي القدس 
 أوال،: المس بأحقية التملك 

كيتهللا عمليلاً، ال يسلتطيع أن مللواطن البنلاء عللى أرض ال يعللرف حقيقلة ملكيتهلا، أو أن مل

 ت  لك هي دائرة الطابو.آلت إليه بالصورة القانونية، ألن الطريقة المثلى إل با

، فللن وبالتالي، فمن لم يحصل على شلهادة ملن دائلرة الطلابو بملكيلة األرض التلي يبنلي عليهلا

 يحصل ببساطة على رخصة للبناء.

،: سرقة األراضي  ثانيا

هنللا  اللاهرة بللدأت تنتشللر فللي السللنوات األخيللرة فللي شللمال القللدس، وبعللض األجللااء 

مسجلة  اه "المحتالين" ببناء مباني سكنية على أراضي غيراألخرى، تتمثل بقيام عدد من األشخ

 في الطابو، ألن أصحابها الحقيقيين يقيمون في مناطق ما وراء البحار.

وقد نقلت صحيفة هآرتس عن محام ضليع في قضايا تعلويض شلبكات التاويلر والتاييلف 

أرض تحلد  محتال" بشلراءفي القدس، أن الطريقة األكثر استخداماً في القدس، هي أن يقوم هيا "ال

 أرضه الحقيقية بصورة غير قانونية.

كملا يلجللأ آخللرون إلللى بيللع أراض ألنللاس يقيمللون فللي الخللارج، كمللا تكللرر أن يقللوم أنللاس 

كلفهم أصحاب األرض األصليين بحمايتها وحراستها، ببيعها وتملكها في وقت الحق، وفي أوقات 

 (2أو سمسار!) أخرى تم بيع هيط األرض عدة مرات ألكثر من تاجر
                                                

لللى ععتللام تن لليم إسللرائيلي يمينللي يطلللق علللى نفسلله اسللم "الصللندوق مللن أجللل أراضللي إسللرائيل" االسللتياء ا( 2

 1948ر أيلا 17 فيهلا،  التلي تلم إخاؤهلا بتلاريي "عطلاروت"ادعلاء تواجلد بللدة بأراض في شمال القدس الشرقية 

ً تله ن بحوزاً أعملاز، ""في أعقاب هجمات أردنيلة  300ى  لتهم" باالسلتياء عللملن "ملالكين للألرض وور تفويضلا

ً دونم ً  1150من أصل  ا  المترجم "بملكية يهودية". دونما

 .15/1/2003( لمايد من التفاصيل: ان ر تقرير "عميرط هاس"، هآرتس 1
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وقد حير فلي وقلت الحلق "رون فارنيلك" مسل ول تسلجيل األراضلي فلي بلديلة القلدس أن 

السللنوات األخيللرة شللهدت اللاهرة لتاويللر ملكيللة األراضللي فللي شللرقي القللدس مللن قبللل السلللطة 

 (1الفلسطينية.)

وهو ما أكدط "تساحي كاتس" مس ول قسم التراخي  والمراقبة في البلدية، خلال اجتملاة 

، وإعانلله أن البلديللة لللن تجللد نفسللها مضللطرة لمللنح 2008جنللة الداخليللة فللي الكنيسللت فللي مللايو لل

 ( 2المايد من رخ  البناء إ ا لم يتم تسجيل أرض البناء رسمياً في دائرة الطابو.)

،: تسويات مشكوك فيها  ثالثا

د في ضوء أن علدداً كبيلراً ملن أراضلي شلرقي القلدس غيلر مسلجلة فلي دائلرة الطلابو، فقل

جلل إ بلات جرت العادة أن تكتفي البلدية في الكثير من األحيان ببعض األعراف االجتماعية، ملن أ

ن مكتلب ملكيلة األرض، ومنهلا: تواقيلع الجيلران، إ بلات دفلع الضلرائب الازملة، و يقلة قانونيلة مل

 محاماة رسمي.

عللى  يوقلع وفي السنوات األخيرة بدأت البلدية تعتملد ملا يعلرف بل "ورقة المختلار"، اللين

 خارطة توضيحية للمدينة تتطابق مع خارطة البلدية.

لكن  لك منح أصحاب األراضي اليين لم يقوموا بتسوية رسمية لها الفرصلة للتهلرب ملن 

 (3اإلجراءات التن يمية المتعارف عليها.)

فلي المقابلل، فلإن هنلا  ملن يلدعي أن عللدداً ملن المخلاتير ملن اسلتلم "مبلالع ماليلة" مقابللل 

 (4ه لهيط الخارطة أو تلك، وأن عدداً كبيراً من هيط التوقيعات لم تكن مطابقة للواقع.)توقيع

،: صعوبات في تخطيط أراضي الجمهور  رابعا

، بتنفيلللي خطلللة "التوحيلللد والتقسللليم"فلللي المنلللاطق غيلللر المسلللجلة، لللليس باإلمكلللان القيلللام 

لقللدس ألغللراض % عللى األقللل مللن أراضلي مدينللة ا40وبموجبهلا سلليتم تخصللي  ملا يقللرب مللن 

ان يس باإلمكلاالستخدام العام، وانطاقاً من هيا السبب، فإنه في مناطق عديدة من شرقي المدينة، 

لتحتية اتخصي  أراضي الستخدام الجمهور، وبالتالي عدم القدرة على إقامة مرافق عامة كالبنى 

 في هيط المناطق.

،: صفقات مضادة  خامسا

ئللرة الطللابو يعنللي مللن خللال التجربللة العمليللة غيللاب سللجات التللرخي  الرسللمي فللي دا

 إمكانية القيام بتنفيي صفقات بيع وشراء مضادة في آن واحد.

،: نزاعات الجيران  سادسا

 ال يمكلن بحللال مللن األحللوال الوصلول إلللى مرحلللة الحسللم فلي حللل الخافللات الناشللبة بللين

لللى نشللبت الخافللات عالجيللران اللليين يتنللازعون علللى ملكيللة هلليط األرض أو تلللك، خاصللة إ ا مللا 

 حدود األراضي وملكيتها.

،: تسجيالت مضادة وابتزاز ورشوة  سادسا

لمقدملة في العديد من الحاالت،  بت عدم وجود حالة من التوأملة والتشلابه بلين السلجات ا

 من قبل ما  األراضي العرب، واألوراق الرسمية الموجودة في دائرة الطابو.

املون ءات قانونيلة، وخافلات جيلران، وبالتلالي يجلد العلهيا األمر يحلب في أعقابله إجلرا

 في مجال تسوية األراضي أنفسهم عرضة لابتااز تارة، وتقديم الرشاوى تارة أخرى.

 

 

 
                                                

 .2/5/2005( السلطة الفلسطينية تايف ملكية األراضي في القدس، القناة السابعة، 2

 .24، ه28/5/2008يي ية وحماية البي ة في الكنيست، بتارمن اجتماعات لجنة الداخل 367( المحضر رقم 3
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 الحسم المطلوب في تسوية األراضي شرقي القدس 
ة سلألة تسلويمإ ا ما أردنا إجراء عملية تقييم للمكاسب والخسائر التي قد تعود إ ا ما بقيت 

 ألراضي غير محسومة، فإنني أميل إلى كفة التسوية.ا

ا وهيا ما تعتقدط من مات حقوق اإلنسان العاملة في أوسلاط علرب شلرقي القلدس، وهلو مل

انلب وزيلر يؤيدط أيضاً المستوى المهني في بلدية القدس، السيما مهندس البلدية وعناصلرط، إللى ج

ليلة علام بيلك بعد ان فحل  اإلمكانيلات العمشؤون القدس "رافي إيتان"، الين تهيأ إلصدار قرار 

 ، وهي محاولة أحبطها المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية.2008

عم وباإلضافة إلى جميع هيط الجهات، فإن حركات سياسية يهوديلة ناشلطة فلي القلدس، تلد

 فكرة التسوية من أجل بسط السيادة اليهودية على جميع أجااء مدينة القدس.

يكليلة أجد نفسي ملاماً بإيراد فقلرات هاملة خاصلة بهليط المسلألة ملن الخطلة الهالخاصة: 

، الللين أعللدط الفريللق المكلللف برئاسللة "موشلليه كللوهين" 135، ه4، التقريللر رقللم 2000للقللدس 

لكيللة بقولله: "المشلكلة األكثلر صلعوبة فلي شلرقي القلدس تتمثلل فلي غيلاب تسلوية حقيقيلة لمسلألة م

، أدى ط بها من سياسات تتخيها أطلراف فلسلطينية، سياسلية وجنائيلةاألراضي، إلى جانب ما يرتب

وملن  إلى انتشار هائل في البناء غير القلانوني، وسليطرة كبيلرة عللى أراضلي  ات ملكيلة خاصلة،

ل أجل الوصول إلى حل لهيط المعضلة يجب إقاملة جهلاز قلانوني خلاه فلي بلديلة القلدس، ملن أجل

 لقضاء، وبتمويل حكومي كامل". تسوية الموضوة، بالتعاون مع وزارة ا

 عوائق إضافية أمام البناء في شرقي القدس 

بجانللب الصللعوبات المتسللببة بإعاقللة البنللاء اليهللودن فللي شللرقي القللدس، السلليما غيللاب تسللوية 

لألراضي فيها، فإن هنا  عدداً من العوائق والعقبات اإلضافية، التي أدت حتى كتابة هيط السطور 

 (1ي في أعمال البناء والتخطيط في تلك المناطق، ومنها:)إلى حدوث انهيار حقيق

 أوال،: غياب التخطيط البنائي

ليهلا ، امتنعت إسرائيل عن إجراء التخطيط المن م في المناطق التي ضلمتها إ1983حتى عام 

 .1967عقب حرب العام 

ال إمنلاطق، ال وعلى هيط الخلفية، لم يتم إقرار الخطة الهيكلية وباقي الخطط التفصيلية في تللك

 ، حسب قانون التخطيط والبناء.78وفق البند 

وفللي غيللاب هلليط الخطللة، فقللد جللرى البنللاء طللوال السللنوات الماضللية بللدون تخطلليط ن للامي، 

 وحسب احتياجات الجمهور، ومن أجل ماحقة التضخم السكاني الحاصل في شرقي القدس.

للى قلدس فلي غالبيلة المنلاطق، عاليوم اختلف الوضع كثيلراً، حيلث يجلرن البنلاء فلي شلرقي ال

 الماضية. 25خطة إسكانية، خال السنوات ال  20أساس 

،: مناطق مقلصة جدا، ألغراض البناء  ثانيا

، بللدأت إسللرائيل تطبيللق سلليطرتها علللى مدينللة القللدس، بعللد أن قامللت بضللم 1967فللي يونيللو 

 ة.إلسرائيليات السيادة اأجااء واسعة من حدودها الشرقية، والجنوبية، والشمالية، إلى مناطقها  

قلدر تومني  لك الوقت، قام الفلسطينيون ببنلاء عشلرات آالف الوحلدات السلكنية، عللى مسلاحة 

ريبلاً ملا % من مسلاحة القلدس الشلرقية تقريبلاً، وبقلي تق30% كيلومتر مربع، بنسبة تقدر ب 24.8ب 

 سللتجابة لمطالللب% مللن مسللاحتها منطقللة مفتوحللة طبيعيللة، وجللاءت هلليط التقللديرات لا40نسللبته 

 ديموغرافية، لاحتفاا بأغلبية يهودية في القدس.
                                                

، 132، ه2000ادر التاليللة: تقريللر الخطللة الهيكليللة القللدس ( قائمللة العوائللق هلليط جللاءت علللى أسللاس المصلل1

محلي"، ك، استطاة الخدمات البلدية اللين أجلراط "يسلرائيل 2004، تقرير مدينة السام، ديسمبر 2004أغسطس 

للة، ، إصدار معهد القدس ألبحلاث إسلرائيل، غوسلتاس فلاينر، مركلا القلدس ألبحلاث الدو1991-1983بين عامي 

، 2004يريلة: هلدم المنلازل فلي شللرقي القلدس..المعطيات والتبعلات، ملائير مرغليلت، سللبتمبر ، سياسلة تدم2003

 .14-8، ه1987وضع التخطيط في القدس، 
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دس أللف دونمللاً، ملن أراضلي القلل 13فلي نهايلة األمللر، كلان يمكلن البنللاء عللى مسلاحة تقللدر بل 

ت عليهلا الشرقية، واليوم تغير الوضع بصورة دراماتيكيلة: فقلد أقلرت الخطلة الهيكليلة التلي صلادق

 % في الوسط العربي.20لمبني عليها بنسبة اللجنة المحلية زيادة لاراضي ا

ة بنسلبة وحسب الخطة التي قدمت من قبلل اللجنلة اللوائيلة، فقلد جلاء النملو فلي المنلاطق المبنيل

ى %، بحيللث جللاءت المسللاحة اإلجماليللة للبنللاء فللي الوسللط العربللي فللي مدينللة القللدس لتصللل إللل34

 دونماً. 17400

،: عدم تلبية احتياجات الجمهور  ثالثا

حتياجلات قانون التخطيط والبناء للسلطات المحليلة القيلام بلأن خطلوات ملن شلأنها تلبيلة ا يمنح

سلمية، رالجمهور في أعمال البناء والتوسع، مثل افتتاح الطرق الجديدة، حلدائق عاملة، مؤسسلات 

ية % من األراضي العامة، وقد صادق القانون عللى خطلة تفصليل40على مساحة تصل تقريباً من 

 ه.بهيا الخصو

ار لكن الوقائع على األرض تجعل جاًء من سكان القدس الشرقية العرب ياعمون أنه فلي إطل

األعملال  بتنفيلي العديلد ملن 1992تطبيق السلطات لتلك الخطة، فلإن بلديلة القلدس قاملت منلي العلام 

 والمشاريع فقط لألحياء اليهودية.

،: طبيعة البناء  رابعا

ا زال في جنوبها، فإن طبيعة البناء المقلام هنلا  مل في مناطق عديدة من شرقي القدس، خاصة

ع "قرويللاً"، وجللاء أساسللي مللن السللكان مللا زال يواجلله صللعوبة حقيقيللة فللي التللأقلم مللع المشللاري

 الية. اإلسكانية الجديدة التي تقام وفق النمو ج الحديث، السيما فيما يتعلق بالطوابق الع

دة مكن مشاهاً ملحوااً في المباني العالية، ويمقابل  لك، فإن مناطق شمال القدس تشهد ارتفاع

 العديد من هيط المباني المرتفعة.

،: نسب البناء المنخفضة  رابعا

حتللى فتللرة متللأخرة مللن الوقللت، فقللد كانللت نسللب البنللاء المخصصللة فللي شللرقي مدينللة القللدس 

% 75-35مقلصة جداً، وفلي مع لم المنطقلة التلي تلم اقتطاعهلا للبنلاء تلم البلدء بمسلاحة تقلدر بلين 

 %.140-75فقط، فيما ارتفعت النسبة في مناطق غرب المدينة بنسبة تراوحت بين 

ت ه، وتسلببوجاءت الخطة الهيكلية لتحدث تغييراً انقابياً في طبيعة الوضع الميداني من أساسل

 بارتفاة ملموس كبير في نسبة البناء، لكا التجمعين السكانين، اليهود والعرب. 

،: غياب البن  ى التحتيةخامسا

في جاء من األراضي المخصصة لم يكن هنا  بد من خصم نسبة من األراضلي المخصصلة 

 للبناء بسبب عدم وجود خدمات بنى تحتية فيها.

مهندس البلدية الرئيس في حينه "أورن بن إيشر"، قدم شهادة واضحة على  للك بقولله: "هليط 

القللدس، خاصللة تنفيللي أعمللال البنللى  المشللكلة وضللعت "كللوابح" قويللة أمللام التوسللع فللي البنللاء فللي

 (.1التحتية، السيما افتتاح المايد من الطرق العامة)

حتيلة بصورة عامة، فلإن النسلب المتواضلعة ملن االسلتثمارات اإلسلرائيلية فلي مجلال البنلى الت

لبنلاء اوالخدمات العامة في شرق المدينة، عمل على وضع المايد من الصعوبات أمام التوسع فلي 

 ية وواقعية.بصورة عمل

 

 

 

 
                                                

سللب ن( حللول الفللوارق الهائلللة فللي خللدمات البنللى التحتيللة فللي الوسللطين اليهللودن والعربللي، يمكللن الحللديث عللن 1

": موقلع حركلة حقلوق الملواطن، مقلال "نلداف شلرغانبالالف بالمائة! وممن كتب في هيا الموضلوة الحسلاس: 

 القدس ليست المشكلة، بل إنها الحل، تقارير مختلفة لبلدية القدس.
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 استنتاجات وتوصيات 
 أوال،: رفع معدل البناء في األحياء القروية في شرق القدس

ي خال السنوات الماضية، ونتيجة لعدد من القيود والضوابط، فقد حلدث تراجلع موضلوعي فل

يط النسبة من ه لك  نسبة البناء العربي، أفقياً ورأسياً، ونتيجة متوقعة لطبيعة البناء القرون فقد زاد

 المحدودة.

،: المبادرة إلى تسوية وضع األراضي في شرقي القدس:   ثانيا

 لقدس، ملامن الواضح أن المعدل الحالي للبناء المرتفع داخل حدود األحياء القروية في شرق ا

 زال حتى اللح ة محدوداً ومقيداً، بسبب سلسلة طويلة من العوائق التي يجب إزالتها.

ات الللين يشللكل عقبللة كللأداء أمللام نتواصللل البنللاء وتوسللعه هنللا ، هللو كمللا بلل والعللائق الللرئيس

 معروفاً غياب تسوية نهائية لوضع األراضي في تلك المناطق.

لدوللة وقد أصبح واضحاً بما فيه الكفاية أن غيلاب هليط التسلويات يملس بمصلالح الملواطنين وا

 على حد سواء.

 ً   طللوياً وجهللوداً متواصلللة، ينبغللي علللىوهنللا يجللدر بنللا الحللديث عللن تسللوية تسللتغرق وقتللا

 الحكومة تخصي  موازنة سنوية لها.

أكثللر مللن  لللك، نوصللي هنللا بضللرورة أن يشللرف علللى عمليللة التسللوية هلليط طللاقم مخللت  

ء مشتر ، بمشاركة: بلدية القدس، ومهندس البلديلة بشلكل خلاه، وموافلو وزارة القضلاء، وجلا

 ة، ووزارةام، دائلرة أملا  الغلائبين، وزارة الداخليلمن دائرة أراضي إسرائيل، مكتب المدعي العل

 اإلسكان.

 ن يسلبقهاال يغيب عن بالنا في هليط التوصلية لفلت األن لار إللى أن هليط العمليلة الفنيلة، يجلب أ

امللل مللع إقلرار مللن المسللتوى السياسللي، الحكوملة طبعللاً، لتنفيللي هلليط العمليللة، ملن خللال التنسلليق ك

 المستشار القانوني للحكومة.

،: إعادة االعتبار للمناطق الخضراء كمناطق مفتوحةث  الثا

تطاعهلا يتوجب على اللجنلة اللوائيلة فلي هليط الحاللة أن تعلود إللى سلابق عهلدها، بعلد أن تلم اق

 لتتحول إلى مناطق إسكانية للعرب في شرقي القدس، كمناطق خضراء مفتوحة.

اء يلة تخطليط المنلاطق الخضلروكما ورد في تقارير رسمية سابقة، يجب المضي قدماً في عمل

 ء العربيلةالتي حول جاء منها إلى مناطق بناء، السيما تلك التلي باتلت منلاطق محا يلة بلين األحيلا

 داخل الحدود القانونية لمدينة القدس، وبين األحياء العربية الموجودة خارج حدودها.

نلة القلدس، وعللى وهنا يمكن ماح ة تطورات بعيلدة الملدى لهليط التغيلرات عللى مسلتقبل مدي

 (1إمكانية المحاف ة على المدينة موحدة كاملة، وللحيلولة دون تقسيمها.)

،: وضع حد للهجرة السلبية  رابعا
                                                

ي: "ملن اللين طرح السؤال التال اإلسرائيليينأجرى معهد "إديلسون للدراسات اإلستراتيجية" مسحاً في أوساط ( 1

 %،5رئللليس اللللوزراء  ابلللات عللللى النحلللو التلللالي:ينبغلللي أن يمللللك الحلللق بتقريلللر مسلللتقبل القلللدس " جلللاءت اإلج

افلة يهلود الشلتات ك %،31 إسلرائيلافلة ملواطني دوللة ك %،29اليهود فقلط  %،11ة حكومالكنيست وال 

 المترجم %.14
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ويلداً زدياد رتبدو األمور في مدينة القدس من ناحية الهجرة السلبية لسكانها اليهود آخية في اال

لقلدس، ملن للى األغلبيلة اليهوديلة فلي ارويداً، ملا يسلتدعي إدارة "النلااة اللديموغرافي" للحفلاا ع

 ليها.خال وضع حد نهائي لهيط ال اهرة السلبية من جهة، ومن جهة أخرى تحفيا جيب اليهود إ

في هيا اإلطار تم الشروة بعدد من الخطوات، سواء من قبل مركلا القلدس لشلؤون الجمهلور 

 (1سات رسمية حكومية.)والدولة، أو من قبل معهد القدس ألبحاث إسرائيل، أو من خال مؤس

وللى، وهنا تبدو الخطوات المطلوب تنفيليها لمواجهلة مثلل هليط ال لاهرة، سياسلية بالدرجلة األ

بإقامة  ومن أهمها إفساح المجال القتطاة المايد من مساحات األراضي ألغراض البناء، والسماح

مللل فللي سللتثمار والعالبنللاء "المكللتظ"، وبنللاء آالف الشللقق السللكنية، إلللى جانللب توسلليع مجللاالت اال

 مدينة القدس.

افي بدون  لك، ستبقى الخطط حبراً على ورق، ولن يطرأ تغير ملموس في المياان اللديموغر

 السلبي، الين يؤ ر بدورط على األغلبية اليهودية في القدس بشكل خطير.

 خامساً: فح  توجهات سكان القدس العرب على المدى البعيد

فللي كانيللة تغيللر ميللاان الهجللرة الحللالي داخللل مدينللة القللدس، فيجللب األخللي بعللين االعتبللار إم

الماضللي كللان ميللاان الهجللرة للسللكان العللرب سلللبياً، فللي ضللوء هجللرة آالف السللكان مللن منللاطق 

 األرياف، خارج حدود المدينة القانونية.

لالف االيوم يبدو الوضع مغايراً كلياً، وفي ضلوء إقاملة الجلدار الفاصلل، فلإن هنلا  عشلرات 

رب القلللدس علللادوا إللللى المدينلللة، حتلللى ال يخسلللرون ملللوقفهم القلللانوني، وحصلللولهم عللللى ملللن عللل

 االمتيازات والحقوق المختلفة التي تمنح لهم.

 وفي مرحلة زمنيلة ملا، ملن المتوقلع أن يحصلل اسلتقرار مؤقلت فلي ميلاان الهجلرة السلكاني،

ل، ى داخلل إسللرائيولليس مسلتبعداً أن يسللتقر الوضلع كملا هللو عليله الحلال فللي بعلض الملدن الكبللر

ف  بعلدة آالبحيث يبدو عدد المغادرين مشابهاً إلى حلد بعيلد ملع علدد اللداخلين إللى المدينلة، مقلدراً 

 متنا رة، كما يحصل حالياً مع يهود مدينة القدس. 

 الخاصة من  لك، أن المخطط السكاني للعرب في مدينة القدس يجب أن يؤسس على فرضية

 كل عربي يولد في القدس أن يبقى فيها إلى األبد! مفادها أنه ليس بالضرورة أن

ابللة قالمخطط البنائي للعرب فلي مدينلة القلدس يجلب حتملاً أن يأخلي فلي الحسلبان نسلبة معينلة 

ل فلي للهجرة وتر  المدينة، ونسبة أخرى يمكن أن تندرج في إطار تبادل السلكان، كملا هلو حاصل

 مدن أخرى في إسرائيل والعالم.

 

 

 
                                                

دس"، اليهلودن فلي القل اسلتمرارية الوجلود( طرح مؤتمر هرتسليليا السلنون فلي إسلرائيل معضللة أطللق عليهلا "2

 ،لةي هليط المسلأفليوجد نواح سلبية مختلفلة  : حيثالديموغرافيا -أ :في هيا السياق تخا هاومن التدابير التي جرى ا

ملع المجت -، بدستى البّت فلي الوضلع النهلائي للقل، حالقادمةستتآكل في المرحلة  اليهوديةعلى اعتبار أن األغلبية 

المدينلة  ملع أنهلاة بعلض الشليء، ربما تكون حقيقلة غريبل وهي، "إسرائيلفي "فالقدس هي أفقر المدن  :واالقتصاد

يا أملر بلالع وهليرحل عنها األغنياء ويبقى فيها الفقراء، وهو ملا يتسلبب فلي نملو شلريحة سلكانية فقيلرة، بات التي 

، فيهلالسلكان ، وبالتالي تؤ ر في توايلف افي المدينة غير مستقرة هاأوضاعف :السياحة -ت ،هاالخطورة على توازن

فلي تحسللين  قلدس هلي إحللدى الملدن األكثلر تلأ راً بالعملل الفللدائي، بلرغم أن السلياج سلاهمال : السليما وأناألملن-ث

الملؤتمر  الجلدير بالليكر أن هليا يلرى أغللب اإلسلرائيليين أن القلدس مدينلة ضلعيفة. :الصلورة -، جالوضلع األمنلي

 المترجمتؤخي توصياته على أنها مشاريع قرارات ينبغي تنفييها من قبل جهات االختصاه. 
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 المحتلة القدس تعريفي بأهم مستوطنات ملحق 

  
                                                

 ( هذ  المالحق من إعداد المترجم1
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ً  وأعلنلت 5/7/1983 فلي شلرعية غيلر بصلورة أقيمت :آدم مستوطنة -1  الحلادن فلي رسلميا

 الشلرقي الشمال في تقع ،14/5/1984 في إقامتها على وصودق ،1984 نيسان من عشر

 تصلبح ألن طيخطلالت ويلتم ،علانتوت مسلتوطنة من الالشم إلى كم 3 بعد على القدس، من

ً  28 ،1984 علام سلكانها علد بللع للقلدس، تابعة سكانية ضاحية  للىإ ارتفلع بينملا مسلتوطنا

 ،إيملونيم غلوش لحركلة تابعلة تعاونية مستوطنة تعتبرو ،1991 عام نهاية مستوطن 300

 فلدائيينال أيلدن عللى حوراللدا بللدة فلي قُتلل اللين "آدم يوكت يلل" الجنلرال إللى اسمها يعود

 . 1982 عام للبنان إسرائيل غاو إبان الفلسطينيين

 داخللل سللكنية ضللاحية باعتبارهللا 1969 عللام أقيمللت (:شررابيرا جفعررات) الفرنسررية التلررة -2

 فتلال أراضلي عللى تقلع ،"الكبلرى القلدس" يسلمى ما إطار في القدس لمدينة البلدية الحدود

 جبللل شللرقي العبريللة والجامعللة عنللاتوت طنتيمسللتو بللين هللا رام – القللدس طريللق علللى

 ىعللل قيملتوأ ،األردنيللة والحكوملة الاتينلي لللديرول للفلسلطينيين ملللك وأرضلها ،سلكوبس

ً  1500 ةمسللاح  السللكنية وحللداتها عللدد بلللعو ،المجللاورة والقللرى لفتللا أراضللي مللن دونمللا

ً  9000 ،1980 علام سلكانها علددو وحدة، 5000  نمسلتوط 12000 لل ارتفلعو ،مسلتوطنا

ً ألف 20 تستوعب أن المخطط ومن ،1991 عام من األول الربع خال  .ا

 امعل سلكنية ضلاحية باعتبارهلا الكبلرى القدس إطار يسمى ما في أقيمت :العبرية الجامعة -3

ً  740 مسلللاحتها 1969  لمدينلللة البلديلللة الحلللدود داخلللل ،2500 مسلللتوطنيها وعلللدد ،دونملللا

 مبنلى 35و العبريلة الجامعلة مستشلفى هافي يوجد ،سكوبس وجبل لفتا أراضي على القدس

 ً  .العبرية للجامعة باإلضافة محددة، أمنية صفات  ات ضخما

 بعلدو ،"األسلوار داخلل القلدس" القلدس لمدينلة البلديلة الحلدود داخلل أقليم :اليهودي الحي -4

 ددهمعل البلالع العربية األحياء سكان بتشريد اإلسرائيلية السلطات قامت 1967 عام حرب

ً دو 116 مسلاحتها ،عليهلا ملا وكل المنازل هدم بعد ناليهود الحي قامةإل نسمة 6500  نملا

ً  3000 الستيعاب ً  2000و ،مستوطنا ً  طالبا  .متديّنا

 مللافي يقلعو ،1990 علام أقليم ،"وشاسلن هتلوارط ديفللع" غربلي يقلع سلكني حلي :أورسريمح -5

 .عائلة 1000 مستوطنيه عدد بلع ،الكبرى القدس يسمى

 القلدس يسلمى ملا ضلمن بلاهر وصلور المكبر جبل أراضي لىع أقيمت :هلتسيف أرموت -6

 . عائلة 5000 ،1990 أواخر سكانها عددو اً،دونم 5000 امساحته ،الكبرى

 عللى اشلتملتو ،الخليلل القلدس طريلق عللى 8/8/1982 فلي أقيمت (:نوكديم) ديفيد ايلي -7

 هاسلكان دعلد وبلع ،1991 سنة المؤقتة السكنية لوحداتا وعشرات دائمة سكنية وحدة 20

ً  90 ،1982 عللام ً  200 ليصللبح ارتفللع ،مسللتوطنا  تسللتوعب أن المخطللط ومللن ،مسللتوطنا

ً ياقتصاد تعتمد تعاونية مستوطنة وهي ،عائلة 300  . والسياحة الصناعة على ا

 القللدس يسلمى ملا إطلار فلي بلرتعت ،1982 عللام بإقامتهلا العملل فلي شلرة :زئيرف بسرجات -8

 األراضلللي مسلللاحة تبللللع ،وحاملللا شلللعفاطو حنينلللا بيلللت أراضلللي للللىع أقيملللت ،الكبلللرى

 السللكنية، وحللداتها عللدد ويبلللع نسللمة ألللف 30 سللكانها وعللدد دونمللاً، 3800 المصللادرة

 . وحدة 12000

 ،الكبللرى القللدس إطللار ضللمن الفرنسللية التلّللة علللى حديثللة منطقللة فللي تقللع :أومررر بسررجات -9

 . سكنية وحدة 5000 تضم أن لها خططوي

 أراضللي علللى قللعت ،الكبللرى القللدس إطللار فللي 1969 عللام اإلقامتهلل خطللط :أومررر نكرروا  -10

ً  3000 عللى أقيملتو ،وتقوة رافيدط قريتي  بلغلت حتلى توسلعت ،المصلادرة األراضلي ملن دونملا

6000  ً ً  240 سللكانها عللدد بلللع ،دونمللا  500 المسللتوطنين عللدد وبلللع ،1985 عللام مطلللع مسللتوطنا

 ً  . 1991 عام مستوطنا

 التللي 1973 عللام بللاهر صللور أرض علللى تأقيملل (:مزراحرري تلبيرروت) الشرررقية تلبيرروت -11

ً  2240 البالغللة ،1970 عللام أراضلليها بمصللادرة الحكومللة قامللت  1071 تهامسللاح وتبلللع ،دونمللا

 ً  .سكنية وحدة 1184 السكنية وحداتها وعدد ،4500 مستوطنيها عددو ،دونما
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 لىإ ستتحول هابأن وأعلن 1982 عام أقيمت (:الجنوبية يعقوب النبي)  يروشاليم تسفون -12

ً د 446 مسلاحتها تبللع ،رئيسلية اسلتيطانية سلكنية أحيلاء  لة ا وستضم ،الحق وقت في مدينة  ونملا

 وحلدة 12000 تضلم ألن يخطلط ،حنينلا وبيلت وشلعفاط عناتلا قلرى ملن المصلادرة األراضلي من

ً  تحتللونو ،عائللللة 12000 وتسللتوعب ،سللكنية  وفنلللادق بلديللة ومؤسسلللات ضللخمة تجاريللة سلللوقا

   .رياضي ة ومراكا

 قلرب الكبلرى القلدس يسلمى ملا ضلمن 1991 عام أقيمت (:هتموس جفعات) الطائرة تلة -13

 لقريبلةا الشلمالية السلفوح عللى جيللو مسلتوطنة غربلي الواقعلة الطلائرة تلّة على ،صفافا بيت قرية

 . المكبر لجبل

ً  دشلنت (:جبعون متسبية) حداشا  جبعون -14  مسلتوطنة وأصلبحت 27/7/1980 فلي رسلميا

 ،القلدس غلرب شلمال كلم 10 بعلد عللى أجلاا وبيلت وبلدو الجيلب قلرى اضليأر على تقعو ،دائمة

ً  80 مسلاحة علللى البدايللة فللي أقيملتو ً  900 وصلللت حتلى توسللعت  للم دونمللا  األراضللي مللن دونمللا

 عللن عبلارة وهلي ،1991 علام أواخلر سلكنية وحلدة 100 السلكنية وحلداتها علدد بللعو ،المصلادرة

 .اليشوف ف ة من تعاونية مستوطنة

 أراضللي علللى جيلللو لمسلل توطنة كامتللداد 1976 عللام أقيمللت (:جيلررو روتررس) هررارجيلو -15

 يةسلكان ضلاحية لتكلون أقيمتو ،األردني للجيا س ابق عس كرن وق عم على الرأس جب ل منطق ة

 يلتب وقريتلي جلاال بيلت ألهلالي التابعلة األراضلي عللى تقلع ،1973 علام الكبرى القدس إطار في

ً  2700 الحكومة صادرتو ،1970 عام أراضيها مصادرة تم ،وشرفات صفافا  أراضلي من دونما

ً  2743 تهامسلاح وبلغت المجاورة، القرى  ،1990 علام أواخلر 30200 سلكانها علدد بللعو ،دونملا

 . سالقد منطقة في استيطاني تجّمع أكبر إلى تتحول أن المخطط ومن ،سكنية وحدة 4400 وبني

 اإلسلرائيلي الحلدود لحلرس كرمعسل داخلل ناحلال كنقطلة أقيملت (:جبعرون) زئيف جبعات -16

 وتبلللع كللم،10 بعللد علللى أجللاا وبيللت والجيللب بللدو قللرى أراضللي علللى تقللع ،1975 عللام أواخللر

ً  1550 تهامسللاح  وحللداتها عللدد بلللعو ،1997 عللام القللرى مللن المصللادرة اضللياألر مللن دونمللا

 1991 عللام ارتفعللت  للم ،1986 عللام 1200 ليصللل ارتفللع  للم ،1983 عللام وحللدة 650 السللكانية

 . سكنية وحدة 4000 إلى للتص

 أراضلي عللى الكبرى القدس في سكنية ضاحية لتكون 1973 عام أقيمت :همقتار جفعات -17

 على رتسيط ،هللا رام – القدس طريق على جراح الشيي منطقة في اليخيرة تل وأراضي لفتا قرية

3500  ً  سلطأوا ةوحلد 500 إللى السكنية وحداتها عدد وصل ،ولفتا جراح الشيي أراضي من دونما

 .سكنية مستوطنة وهي ،1990 عام

 ةقري أراضي على القدس من الغربي الشمال في تقع ،1985 عام أقيمت : هارادر جبعات -18

 . عائلة 1200و سكنية وحدة 700 وتضم قرطرنرة

 شلرق جنلوب قريلة أراضلي على عتق ،1984 عام أقيمت (:يهودا متسبية) كدرون رامت -19

ً دونم 1000 مساحتها وتبلع ،القدس  ضلمت ألن يخطلطو ،العبيديلة لقريلة المصلادرة ألراضليا ملن ا

 . عائلة 2000و سكنية وحدة 2000

 امعل ملن األول النصف في الجدد للمهاجرين استيطاني كحي إقامتها تقّرر :هداسا رومات -20

  .القدس في هداسا مستشفى قرب 1991

 ،1968 عام في دسالق لمدينة لبلديةا الحدود داخل سكنية كضاحية أقيمت :أشكول رامات -21

 ةالمصلادر األراضي مساحة بلغتو ،1968 عام اصودرت اللتين وشعفاط لفتا قريتي أراضي على

3345  ً ً  397 تهامسلاح وتبلع ،دونما ً  6600 سلكانها علددو ،دونملا  يةسلكن وحلدة 2200و مسلتوطنا

ً  أللف 20 ملن أكثلر سلتوعبتو ،القلدس أحيلاء أكبلر أحد تكون ألن طُخطو ،1993 سنة  ،مسلتوطنا

  . سكنية وحدة 5000 من وأكثر

 وضلمن للقلدس البلديلة الحلدود داخلل سلكانية كضلاحية أقيملت (:صرموئيل النبري) راموت -22

 ،القلدس غلرب شلمال حنينلا وبيلت الحسلا بيلت أراضلي على تقع ،1973 عام الكبرى القدس إطار

 لممتلكلاتا ملن صلودرت ،والغربيلة الشلرقية القلدس بلين وتربط دونماً، 30.000 مساحتها تقارب
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 ،1980 علام وحلدة 1500 السلكنية وحداتها عدد يبلع ئها،بنا لغرض منال 100ودمر ،الفلسطينية

 عللدد قللارب سللكنية وحللدة 9000 تضللمو ،1990 عللام واخللرأ وحللدة 8200 إلللى لتصللل وازدادت

ً  3000 سكانها ً  ألف 30و ،1980 عام مستوطنا  .1990 عام أواخر مستوطنا

 ،1973 علام الكبلرى القلدس خطلة إطار في سكنية حيةكضا أقيمت :مورحيفت سانهدريا -23

 هلا،من رقيالش الشمال إلى لقدسا لمدينة البلدية الحدود داخل ولفتا شعفاط قريتي أراضي على تقع

 هاسلكان وارتفلع ،وحلدة 1000-300 ملن 1990–1980 يعلام بلين السلكانية وحلداتها علدد ارتفلع

ً  1000 من ً  3200 إللى مستوطنا ً  4500 وإللى ،1987–1980 يعلام بلين مسلتوطنا  فلي مسلتوطنا

 . سكنية مستوطنة وهي ،1990 عام من األول الربع

 عللى ،1970 علام للقلدس البلديلة الحلدود داخلل صلناعية منطقلة لتكلون أقيمت :عطاروت -24

ً  1500 مسلاحة لهلا خصل و ،واللرام حنينلا وبيلت قلنديا أراضي  مركلا علن عبلارة وهلي ،دونملا

ً  60 من أكثر يضم صناعي ً  مصنعا  . وغيرها الجاهاة والبيوت التدف ة ألدوات مختلفا

 مسللاحة تغطللي القللدس، شللرق فللي تقللع ،26/7/1982 بتللاريي أقيمللت (:علمررون) عنترروت -25

3500  ً  وحلداتها علدد ازدادو ،الخلروب وأرجلوب السلور وركبلة وعناتا شعفاط أراضي من دونما

 علام صليف وحلدة 400و سلكانية وحلدة 45 إللى وحلدات 5 من 1986–1982 يعام بين السكنية

ً  300 إلى سكانها عدد وصل 1991 عام أواخر وفي ،1990 ً  100 كلان بينملا ،مستوطنا  مسلتوطنا

 . 1984 عام

 ديلللس وأبلللو السلللواحرة أراضللي عللللى 9/1/1985 فلللي أقيمللت (:أدومررريم نيئررروت) كيرردار -26

ً  2000 لهلا المخصصلة المسلاحة بلغلت ،الكبلرى القدس في والعيارية والعبيدية  تهااوحلدو ،دونملا

ً  180 سللكانها عللددو ،1992 سللنة وحللدة 58 السللكنية  تسللتوعب ان لهللا المخطللط ومللن ،مسللتوطنا

 . عائلة 1600

 عللى القلدس غلرب شلمال اللطرون منطقة يأراض على 1983 عام أقيمت : مفومودعيم -27

ً  2800 مسلاحتها بلغلتو ،يلالو الملدمرة العربيلة القريلة أراضي  700 تضلم أن لهلا وخطلط ،دونملا

 . ديني تجّمع مستوطنة تعتبرو ،عائلة 1600و ،سكنية وحدة

 منطقة تكون أن الحكومة وقررت ،1974 عام كمعسكر إقامتها في شُرة :أدوميم ميشور -28

 دائمللة صللناعية مسللتوطنة إلللى 1977 عللام تحولللت  للم ،الثقيلللة بالصللناعات متخصصللة صللناعية

 يسللمى لمللا الشللرقي الطللوق إكمللال إطللار فللي األسللبق الحللرب وزيللر "دايللان موشللى" مللن بللاقتراح

 قلرى أراضلي عللى أريحلا القلدس طريلق عللى األحملر الخلان فلي المستوطنة تقع الكبرى، القدس

 ،لقلدسا ملن الشلرق إللى كم 13 حوالي بعد على والعيسوية وسلوان والعبيدية ديس وأبو العيارية

 ناعيةالصل المسلتوطنة هلافي بملا أدويلم معاليله مسلتوطنات لبنلاء المخصصلة األوليلة المساحة بلغت

ً  ألف 70 حوالي "أدونيم ميشور"  . الميكورة القرى من المصادرة األراضي من دونما

ً  2000 خصلل  1973 علامو   ً  توسلعت  للم ،أدويللم ميشلور مسللتوطنة إلقامللة دونملا  لتصللل الحقللا

ً  7000 ملن كثلرأل  أن لهللا ويخطلط ،ونيمملأ غلوش حركلة أقامتهلا صلناعية مسلتوطنة وهلي ،دونملا

ً  700 تضم  . عاماً  ألف 14 حوالي استيعابية طاقةب مصنعا

 دينلةم تحويلهلا وتقرر 8/8/1979 في دينية كمستوطنة إقامتها في شرة :أ أدوميم معاليه -29

 سالقلد يسلمى ملا إطلار فلي تقلع الغربيلة، الضلفة فلي إسلرائيلية مدينلة أول وأصلبحت ،1992 عام

 ةالشلرقي الناحيلة ملن س،القلد ملن الشلرق إللى كلم 6 بعلد عللى أريحلا، القلدس طريلق على الكبرى

 وسلللوان األحمللر والخللان طللورال جبللل ديللس وأبللو العياريللة قللرى أراضللي علللى ديللس أبللو لقريللة

ً  لحلم وبيت شماالً  هللا رام بمنطقة ربطها وتم ،وعناتا ً دون أللف 50 دروصل أن بعلد جنوبلا  لبنائهلا ملا

ً  5000 مللن سللكانها عللدد وارتفللع ،وتوسلليعها  عللام سللتوطنم ألللف 16 إلللى 1982 عللام مسللتوطنا

1992،  ً ً  ألف 50 باستيعاب يقضي للمستوطنة الهيكلي المخطط بأن علما  علام ةنهاي حتى مستوطنا

1993 . 

 ملا إطار في "أدوميم همعالي" مستوطنات كتلة من كواحدة إقامتها تقرر :ب أدوميم معاليه -30

 سكنية وحدة 7000 تضم أن لها وخطط ،سكنية مستوطنة وهي ،1978 عام الكبرى القدس يسمى
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 من الشرقي الشمال إلى كم10 بعد على ادوميم وميشورا أدوميم معالية مستوطنتي من مقربة على

 ،والعياريلة ديلس وأبلو وحاملا عناتلا قلرى أراضلي عللى أريحلا القلدس طريق تقاطع على القدس

 إقامتهلا تقلررو ،المليكورة القلرى نم المصادرة األراضي من دونم ألف 15 مساحة لها وخص 

 .1979 عام بها العمل شرووب ،1978 عام  اني تشرين في الكبرى دسالق في

 علام أسسلت ،الكبلرى القلدس إطلار فلي سلكنية احيةضل تعتبلر (:دفنرا معلروت) دفنا نهالت -31

 مسلاحتها ازدادت ،جلراح الشليي وحلي لفتلا قريلة أراضلي عللى القلدس من الشمال إلى تقع 1973

ً  270 مللن ً  600 إلللى لتصللل دونمللا  وحللدة 4200 ،1990 عللام أواسللط وحللداتها عللدد بلللع ،دونمللا

ً  13000 عن يايد ما إلى 1990 عام سكانها عددو ،سكنية   .السكنية ضواحيها في مستوطنا

 عللام القللدس حللول الطللوق إحكللام إطللار فللي سللكنية ضللاحية لتعتبللر أقيمللت :يعقرروب نفرري -32

ً  17000 مساحتها بلغت ،القدس من الشمال إلى تقع ،1973  لمنشأةا لسكنيةا وحداتها عددو ،دونما

 18000 سلكانها وعدد ،1991 عام التخطيط قيد 2000و ،اإلنشاء قيد 800و ،قائمة وحدة 5000

 ً  .العام نفس في مستوطنا

 لالشلما إلى تقع 1987 عائم دائمة مستوطنة وتحولت 1985 عام أقيمت :هارادار جبعات -33

 . السابق الهدنة خط قرب قطنة قرية أراضي على القدس من الغربي

 هللا رام قضللاء سللوريك بيللت بللدو أراضللي علللى القللدس مللن الشللمال فللي تقللع :ب رادارهررا -34

 .هارادار جبعات مستوطنة من بالقرب

 دمل، بهدف الحرام المنطقة أراضي في الخليل باب غرب ،1995 عام أقيمت :داود قرية -35

 علام هلايعل أقيمت التي األراضي مصادرة تمت الغربية، القدس مع الشرقية القدس المدينة، قسمي

 . الكنيسة وأما  عربية أما  من 1995

 نليمغ أبلو جبلل فلي ئهلاببنا اإلسلرائيلية الحكوملة من قرار صدر :غنيم أبو جبل مستوطنة -36

 الفعلل اهلي استهدف ،فيها اليهود لتوطين سكنية وحدة 6500 بناء فتم ،1997 عام الشرقية بالقدس

 . وداخلها حولها طانياالستي الطوق وإحكام ،المقدسة المدينة عروبة طمس

 علام وأسسلت 1968 علام فلي المسلتوطنة عليها المقامة األراضي صودرت :دفنا معلوت -37

 . سكنية وحدة 1184 وضمت ،4700 سكانها عددو دونماً، 389 تهامساح بلغت ،1973

 بلغلت ،1991 علام أسست ،جاال وبيت صفافا بيت أراضي على أقيمت :هماتوس جبعات -38

ً  980 تهامساح ً  170 بنيةالم مساحةالو ،دونما   .عليها سكنية وحدة 3600 بناء تمّ  ،دونما

 صلودرت ،سلاحور وبيلت طوبلا وأم بلاهر صلور قلرى أراضلي عللى أقيملت :حوما  هار -39

 1850 المصلادرة األراضلي مساحة بلغت ،1991 عام المستوطنة وأسست 1990 عام األراضي

 ً ً  170 منها دونما  .سكني ة وحدة 6500 بناء تم ،المس تعمرة لبناء دونما

 رديل حتلى األقصلى للمسلجد الغربي الحائط من الحي هيا يمتد :القدس في اليهودي الحي -40

 5500 يسللتوعب ،اإلسللامية األوقللاف ضللمن تللدخل الحللي هلليا عليهللا المقللام واألرض الاتللين،

 ً  . فيه واإلقامة واالست جار بالشراء فلسطيني ألن يسمح وال مستوطنا

 القلللرى عللللى اللطلللرون منطقللة فلللي الضلللخم المنتلللاط هلليا ملللةالحكو شللليدت :كنررردا منتررز  -41

 علللى البدايلة فلي أقيملت ،القللدس ملن الجنلوب إللى نوبلا وبيللت سوعملوا يلالو: الملدمرة الفلسلطينية

ً  150 مساحة ً  5000 لتصل توسعت  م ،دونما ً  750 منها صودر ،دونما  400و ،1975 عام دونما

 ً ً  250و ،1976 عام دونما  ،سلكنية وحلدة 300 ،1991 علام حتلى عليهلا مقليأو ،1979 علام دونما

ً  400 يقطنها  .مستوطنا
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 1993-1967 بين القدس في والمستوطنات المصادرة األراضي يظهر جدول
 اسم المستوطنة سنة ال سنة اإلنشاء المساحة  مساحة المستوطنة الوحدات السكنية

 الحي اليهودي 1968 1968 116 130 650

رامات أشكول،  1968 1969 -- 1039 2200

 وجفعات همفتار

 جفعات شبيرا 1968 1968 3345 961 5000

 جبل سكوبس 1968 1968 - 1190  2500

 ماميال  1970 1970 130 116 1300
 عطروت 1970 1970 1200 2715 منطقة صناعية

 نيفي يعقوب 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

 ريخس شعفاط 1992 1991 2024 1198 2083

 جفعات هاموتس 1991 1991 1062 1062 3300

 هارحوماه 1991 1991 1850 1850 6500

 المجموع   -- -- 25627 27395 60,713

 

 الشرقية القدس في 2003-1991 سنتي بين الهدم عمليات يوضح جدول

 

 

 2008-2004جدول يبين هدم منازل في شرق القدس بين عامي 

 

 المنازل المهدومة السنة المنازل المهدومة السنة

1991 24 1998 40 

1992 23 1999 16 

1993 21 2000 11 

1994 7 2001 48 

1995 14 2002 24 

1996 6 2003 83 

 منزلا  334 المجموع 17 1997

 من فقدوا مأواهم المنازل المهدمة  العام

2004 104 356 

2005 94 238 

2006 50 160 

2007 68 239 
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 المقدسة المدينة في عبرية بأسماء العربية األسماء استبدال يبين جدول

 

 

 جدول يبين تطور سكان القدس في سنوات مختارة

 2004 سالسنون للقد اإلحصاءكتاب عن 
  النسبة المئوية   آلفالعدد بال السنة

 يهود لسطينيونف المجموع يهود فلسطينيون 

1967 68.6 197.7 266.3 25.8 74.2 

1980 114.8  292.3 407.1 28.2 71.6 

1985 130.0 327.7 457.7 28.4 71.6 

1995 181.8 420.9 602.7 30.2 69.8 

2002 221.9 458.6 680.4 32.6 67.4 

2004 237.1 469.3 706.4 33.6 66.4 

  

 

 2003 عام والمساحة األحياء حسب الفلسطينيين القدس سكان لتوزيع جدول
 لف()باألعدد أألسر  المساحة )دونم( عدد السكان )آلف( اسم الحي

 6.04 741 33.3 البلدة القديمة

 2.16 5768 11.1 كفر عقب

 4,31 11420 22.7 بيت حنينا

 6.37 4276 32.4 شعفاط

 7.45 4162 39.1 وادي الجوز, الطور العيساوية,

 1.77 1521 9.4 الساهرة الشيخ جراح, باب

 8.60 3646 41.9 سلوان, راس العمود, الثوري

 صور, المكبر, السواحرة عرب

 صفافا بيت ،باهر

33.8 22964 6.30 

2008  14 35 

ا  1028 منزلا  330 المجموع  مقدسيا

 السم العبري الجديد السم العربي القديم السم العبري الجديد السم العربي القديم

 القانوني سليمان طريق

 القدس سور باني

و أتل الشرفة  شارع المظليين

 المشارف 

 جبعات هفتار

 إلى نسبة المغاربة باب

 شمال من المغرب عرب

 أفريقيا

 من دالوا طريق رحوب بيتي محسي

 إلى العمود باب

 السلسلة باب

 رحوب هكاي

سوق الحصر  مسقاف لداخ حارة الشرف داخل السور

 داخل السور

 حباد

داخل  –عقبة درويش 

 السور

عقبة اغنيم داخل  حبر حييم

 السور

 شونية هالكوت

طريق المجاهدين  هآحيم طريق الفرير داخل السور

 داخل السور

ديرخ شاعر 

 خيرؤت

ميدان عودة  ساحة باب الخليل حي شابيرا سية الهضبة الفرن

 صهيون

 حائط بين مدين ابو عقبة

 اليهودن والحي البراق

   عقبة يهودا هاليفي
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 43.0 54498 223.7 المجموع
 

 

 

 

 

 2007 جدول يوضح خطط البناء االستيطاني منذ مؤتمر أنابوليس

 

 

 2008-2007 ثيف المستوطنات في قلب أحياء القدس خالل عاميخطط تك جدول

 الموقع وصف الحي

سلللوان وعللين 

 الحلوة
 11  ا نللين فللي سلللوان  –أسللرة مللن المسللتوطنين شللغلوا أربعللة مبللاني سللكن

 وا نين في عين الحلوة

 وحدة سكن  60 رأس العامود

 "عرليه زيتيم  بدأ العمل بالمرحلة الثانية من بناء "مر

 دان" بإدارة المتعهد نْحمان زولْ 3000ل البناء شركة "ْقدوميم تنفي أعما 

 وحدة سكن  200 الشيي جراح

 12705 ة رقميخطة بناء مدين 

 يقتضي التنفيي هدم المباني الفلسطينية القائمة في الموقع 

  ط 2007حايران  26في  فتح ملف المخّطِ

  لم يصدق بعد على خطة البناء المدينية 

 كنوحدة س  220 أبو ديس

  7659خطة بناء مدينة 

  بمللا فللي  لللك تغييللر نللوة 2005صللدّقت عليهللا اللجنللة المحليللة فللي أيللار ،

االستخدام: من أرض لمشهد بلانورامي مكشلوف إللى قطعلة للسلكن. أحيللت 

 .إلى اللجنة اللوائية

 لسكنا وحدات الـحـي

 440 الشرقية بيوتترلْ  حي من الغربية الجهة

 2,653   الثانية المرحلة( حوما هار) غنيم أبو جبل

 233 شرق پِْسجات ِزئيف 

 252 شرق پِْسجات ِزئيف

 274 وسط پِْسجات ِزئيف -شرق

 180 هنتسيب أرمون –الشرقية ترْلبيوت حي

 180 َرموت

 158  )پولين( رموت

  فندقة وسكن غيلو

 4,370 المجموع
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 وحدة سكن جديدة 491 اإلجمالي
 

 2020– 2005 بين القدس في السكنية للوحدات المطلوبة والمساحة السكن وحدات عدد
 

 السكانعدد  السنة

 لف(آ)

المساحة المخصصة 

 (2للفرد )م
متوسط عدد 

 ألسرةافراد أ

معدل مساحة 

 (2الشقة )م

وحدات السكن 

 المطلوبة
مساحة البناء 

 (2المطلوبة)م

 المطلوبة األرض مساحة

 دونم للسكن

 4بمعدل كثافة  12009 35548 48039 74 5.1 15 245 2005

 دونم / وحدات

ربع أبمعدل  14479 55560 57916 96 4.8 20 278 2010

 دونم/ وحدات

بمعدل أربع  15652 71139 70435 101 ^4 22 324 2015

 وحدات/دونم

ل خمس دبمع 16666 93333 83333 112 4.5 25 375 2020

 وحدات/دونم

 

 الشرقية القدس في للبناء المخصصة األراضي يبين محدودية شكل

 
 دونم  124,000كبرى مساحة القدس ال

 

 مساحة القدس الشرقية

 دونم 70,000

 مساحة القدس الغربية

 دونم 54,000

  نالفلسطينيي أراضي مساحة مجموة

  دونم 46,000 الشرقية القدس

 يهودية ألحياء ضمت أراضي

    دونم 24,000

 ادونم 21,000أراضي غير منظمة  ادونم 25,000أراضي منظمة 

 

 عامة نيومبا خضراء أراضي

 دونم 16,000 الي... وطرق

أراضي مخصصة 

 دونم 9,000للبناء 

 

 ألراضي امن  37%

 المنظمة

 مدينة في منها 17%

   القديمة القدس

من مساحة القدس  7.25%

 الكبرى

 

 

 

 عربيةالقدس ال أحياء في الهيكلية المخططات في السكنية الوحدات من االستيعابية يوضح القدرة جدول

 

 استيعاب ممكن استيعاب نظري اسم الحي

 2500 4520 كفر عقب

 6860 12000 شعفاط بيت حنينا

  3948 شمال بيت حنينا

  3168 جنوب بيت حنينا

  4884 شعفاط

 1500 1500 بيت حنينا/الطبل

 900 1100 عناتا

 670 1500 العيساوية

الشيخ جراح/باب 

 الساهرة

1900 800 

 وادي الجوز/

 مخططان

550 100 

 450 1000 . صالح الدينش

  4870 البلدة القديمة
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 50 150 جبل الزيتون

 170 950 الطور/مخططان

 95 450 الصوانة

 350 1170 الشياح

 600 1800 راس العلمود

 115 1200 سلوان

 150 1500 الثوري

 125 250 جبل المكبر

 750 1900 عرب السواحرة

 4000 3900 صور باهر

  400 ام طوبا

 3150 4320 صفافا هيكليةبيت 

 250 250 بيت صفافا

 400 400 بيت صفافا

 250 250 بيت صفافا

 200 200 بيت صفافا

 300 300 بيت صفافا

  200 بيت صفافا

 2500 2500 شرفات
 1500 2000 بيت صفافا/ الطنطور

 23335 47030 المجموع
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 نداف شرغايفي سطور المؤلف : 

 باحث إسرائيلي بارز في مركا القدس لش ون الجمهور والدولة -

 .2009-1983صحفي متخص  في شؤون مدينة القدس، بين عامي  -

 من مؤلفاته البارزة حول القدس: -

 .2008القدس ومخاطر التقسيم، والتعامل مع المشكلة الديموغرافية،  -أ

واليللات المتحلللدة خطللة الوصللل بلللين القللدس ومعاليللله أدوملليم، والخلللاف الناشللب بلللين ال -ب

 .2008وإسرائيل حول البناء اليهودن في الشيي جراح, 

 .2005قصة قبر راحيل،  -ت

 .1995الصراة على الحرم القدسي..اليهود والمسلمون..الدين والسياسة،  -ث

 .2005القدس ليس المشكلة، بل هي الحل،  -ج

******* 

 عامر أبو عدنان: سطور في * المترجم

  للمقاومللللة التلللاريخي التطلللور حللللول اللللدكتوراط شلللهادة علللللى حاصللللباحلللث فلسلللطيني 

 .دمشق جامعة من الفلسطينية،

 غلاة، جامعلات فلي الفلسلطينية للقضلية أسلتا ا يعملل  ً ً  وباحثلا  بريللة،الع اللغلة ملن ومترجملا

 .والعربية الفلسطينية األبحاث مراكا من عدد لدى

 إلسلرائيلي،ا العربلي بالصلراة صللة  ات قضلايا حلول والدراسلات الكتلب ملن علدداً  نشر 

 التاريخيلللة الجلليور والسياسللة، اللللدعوة بللين غللاة قطللاة فلللي اإلسللامية الحركللة: ومنهللا

 غللاة، مللن اإلسللرائيلي االنسللحاب فللي المقاومللة دور ،فلسللطين فللي الميللاط علللى للصللراة

 الاج ين،  غرات في جدار الجيا اإلسرائيلي. قضية من اإلسرائيلي الموقف

 اجلليال فللي  للورة إحللداث: ومنهللا العربيللة إلللى لعبريللةا اللغللة مللن الكتللب مللن عللدداً  تللرجم 

 الثانيلة، لبنلان حلرب ملن دروس الحلديث، التلاريي فلي يهلودن ألف موسوعة ،اإلسرائيلي

 المخابرات اإلسرائيلية..إلى أين 

  وقدم وخارجها، فلسطين في علمية مؤتمرات في شار  ً  .وتاريخية سياسية أبحا ا

 يلف،جن لو يقلة نقديلة قانونيلة رؤيلة: منهلا سياسلية، دوريلات فلي الدراسلات ملن عدداً  نشر 

 ةالمشلرو عرفات، بعد ما ومرحلة اإلسرائيليون حماس، حكومة تجربة في نقدية قراءات

 .غاة حرب خال حماس لحركة العسكرية القدرات التراجع، ومؤشرات اإلسرائيلي
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