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 : ملخص

من خالل المشروع  مكان في القدسعلى التغيير  احداث ويتم  يفية التي تم تعالج هذه الدراسة الك     

لقد تحولت مدينة القدس اولى . م 0232الصهيوني في فلسطين منذ منتصف التاسع عشر الميالدي وحتى عام 

الى مدينة  االف عام مضت ةخالصة يعود تاريخها الى حوالي ستالقبلتين وثالث الحرمين من مدينة عربية 

منذ منتصف القرن .  غيير جوهري في نسيجها المكاني والسكاني والدينييحاول االحتالل االسرائيلي احداث ت

التاسع عشر شهدت مدينة القدس حالها حال فلسطين  خمسة  حكومات هي الدولة العثماني التي امتد من عام 

، والحكم االردني الذي م5191وحتى عام  م5102، االنتداب البريطاني من عام م5151وحتى عام  م5151

وحتى  م5191فترة االحتالل االسرائيلي الذي امتد من عام ،  م5191وحتى عام  م5112معام  امتد من

وحتى الوقت الحاضر  م5119الوقت الحاضر، اما فترة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تمتد من عام 

للمدينة والسكاني لقد طبع كل نظام حطم اثره على االمتداد المكاني .  فتتداخل مع حكم االحتالل االسرائيلي

 .   كما طبع اثره على االماكن الدينية

مشهد وامتداد  يتضح في الوقت الحاضر ان سلطات االحتالل االسرائيلي تحاول جاهدة ليل نهار لتغيير      

ان . مدينة القدس ومن ثم  محاصرتها وذلك ضمن محاولة استعمارية رامية كل المواثيق والمعاهدات الدولية

ه سلطات االحتالل االسرائيلي  يؤدي الى تشويه مدينة القدس لصالح نظام فصل عنصري لم يكتب ما تقوم ب

ان ما تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي هو محاولة يائسة الطالة عمر . له البقاء في اماكن اخرى من العالم

 .  مشروعها االحتاللي

 

 

 . المشروع الصهيوني، الفصل العنصري فلسطين، تغيير المشهد، القدس، :  سيةمصطلحات اسا
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Abstract: 

     This study tackles the way Jerusalem’s landscape was changed through the 

implementation of Zionist project in Jerusalem from the middle of 19
th
 century 

until present, but it also is being extended up to 1930  As a 6000 year old and as a 

pure Arab city, Jerusalem’s spatial, demographic and religious fabrics are being 

systematically transformed by Israel. Since the middle of 19
th
 century, Jerusalem as 

well as the rest of Palestine witnessed changes of five ruling power which are: The 

Ottoman empure 1517-1917 , British Mandate 1920- 1948, Jordanian Rule 1950-

1967, Israeli occupation 1967-1994 and Palestine National authority 1994  to 

present. Each Reuling power had its imprints on Palestinian Landscape.  

     At present, it is obvious that Israeli occupation authorities are trying to change 

Jerusalem’s landscape and its extension for the purpose of surrounding it through 

violating interational   resolutions. Israeli acts are destorting Jerusalem to be city of 

apartheid system which did not so long in other parts of the world. In addition, 

Israeli acts are desparate attempts to extend the life of its colonization project.   

 

Key words: Jerusalem, Palestine, Landscape Changes, Zionist Project, Apartheid 

System. 
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 الوقت الحاضر -م0581التحوالت السكانية والمكانية في مدينة القدس خالل الفترة بين 

 

 :مقدمه

ربعة االف سنة مضت لصالح الكثر من التغيير في مشهدها العربي الذي يمتد  تتعرض مدينة القدس      

ري في مدينة القدس في الوقت  ال يمكن ادراك ما يج.  هجمة استعمارية تتخذ التحريف والتزوير منهجا لها

وتأسيسا  .االطالل على ما جرى من تغيير في مشهد المدينة من منتصف القرن التاسع عشرالحاضر دون 

دس من على ذلك فان هذا البحث يحاول ومن خالل االسلوب الوصفي تحليل ما تعرضت له مدينة بيت المق

 .والديموغرافي والحضاري لمكانيتغيير في مشهدها ا

 :شكلة الدرسةم

ن بل ان تتعرض مدينة القدس لهجمة استعمارية شرسة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراه

ان . م0232تشير الى برامج التغيير الممنهج التي ستأخذ مكانها حتى  العام  ستقبليةالمعلومات والخطط الم

للمسؤول وصاحب القرار بل  اول عدم التطرق لهذه الهجمة بالتحليل وعرض لخرائط الخطط والجد

لذلك كان ال بد من القاء الضوء على الخطط والممارسات الممنهجة . واالنسان العادي   هو مشكلة بحد ذاته

 . التي تتعرض لهل هذه المدينة المقدسة

 :هدف الدراسة

تعرض زالت  تالتي تعرضت وما والحضاري والمكاني  لدراسة الى تحليل التغيير الديموغرافيتهدف هذه ا

 . م0232مدينة القدس منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر بل والى العام  له

 :ومنهجيتها منطقة الدراسة 

ة حالة من اجل الوصول وهي في هذا الخصوص دراس امدينة القدس وجوارهتقتصر هذه الدراسة على      

الى الدراسات السابقة التي عالجت مدينة  الباحثون لقد رجع.  ما تتعرض له مدينة القدس وجوارهالفهم 

باالضافة الى ذلك تم استخدام . م0232القدس من عدة اتجاهات ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 

خالل الفترة تقنية نظم المعلومات الجغرافية من اجل ابراز التغييرات المكانية التي انتابت مدينة القدس 

 .هاومن اجل اجراء متابعة دقيقة لما جرى من تغيير في مشهد ةالتاريخية المذكور
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 :الدراسات السابقة

لقد اجريت العديد من الدراسات السابقة عن مدينة القدس، اال ايا من تلك الدراسات لم تعالج مدينة القدس      

ت قبل اكثر من اربعة  االف الكنعانية التي بنيتعتبر هذه المدينه و . وجوارها كما هو الحال في هذه الدراسة

فريده ومثال  كما تمثل هذه المدينة  حالة .ه دينيه وتاريخيهاهم المدن عبر التاريخ لما لها من اهمي سنة من

اتضح لعلماء التاريخ ولقد . في التاريخ على تأثير الحضارات المتعاقبه  على تطورها وتنميتهاصارخ 

سنة قبل الميالد  51222ن المتوسط والحديث اللذان امتدا من واالثار انه ضمن مرحلة العصرين الحجريي

سنة قبل الميالد وجدت اول مساكن دائمة من صنع االنسان في فلسطين وبالتحديد في اريحا  9222وحتى 

يعتقد العلماء . سنة قبل الميالد 9222ولكن بداية التحضر الحقيقية في فلسطين انطلقت ابتداء من . والقدس

ين جاؤا اليها من الجزيرة العربية التي بدأ سكانها يهاجرون منها اثر التحول المناخي التدريجي ان اهل فلسط

اال ان سكان الجزيرة العربية بدأوا بالهجرة . التي شهدته هذه الجزيرة منذ عشرة االف سنة قبل الميالد

كانت .( م. ق 0522-3222)يم وخالل العصر البرونزي القد. التدريجية منها في االلف الثالثة قبل الميالد

وقد . بداية مدينة القدس على شكل حصن عسكري ويعتقد ان اليبوسيين العرب هم اول من بنى ذلك الحصن

بقيت مدينة القدس . اشتهر من بين ملوكهم الملك سالم وملكي صادق وهذا  االخير كان يعتقد بوحدانية هللا

ى عليه السالم وكانوا موحدين باهلل ولكنهم لم يتركوا أي اثر عامرة باهلها حتى بعد قدوم اتباع  سيدنا موس

ويعتقد ان اول ذكر عثر عليه . يدل على انهم اضافوا شيئا حضاريا او اثرا فيها او في اية ماكن اخرى

لمدينة القدس مكتوبا ورد في اثار ايبال الواقعة شمال سوريا  وكان ذلك تقريبا في االلف الثالثة قبل الميالد 

اضافة الى ذلك فان القدس العربية وردت . ى يد العموريين العرب والذين انبثق منهم الكنعانيين فيما بعدعل

وفي القرن الرابع عشر قبل الميالد ورد . قبل الميالد 51في كتابات الفراعنة باسم اوروسالم في القرن 

ت رسائل بعث بها ملك ومن تلك النصوص س. مسمى القدس ضمن نصوص تل العمارنة الواقعة في مصر

يشكو فيها من االخطار التي تتعرض لها مدينته من قبل ( اخناتون)القدس عبد خيبا الى فرعون مصر 

وفيما بعد ظهر اسم يبوس في الكتابات الهيروغليفية . هجمات البدو الذين كان يطلق عليهم مسمى الخبيرو

ويعتقد ان اليبوسيين هم اول من بنى . ن العربومن المعروف ان اليبوسيين هم امتداد للعموريي. المصرية

ولم يترك اتباع . وصهيون كلمة كنعانية تعني المكان المرتفع. قلعة فيها حيث اطلقوا عليها مسمى صهيون

فعلى سبيل المثال . سيدنا موسى وقد سموا فيما بعد باليهود أي اثر يدل على وجودهم او ارتباطهم بفلسطين

ولقد استند استاذ االثار اسرائيل فنكلشتاين . ليان في ان يكون الملك سليمان بنى القدسشكك عالما اثار اسرائي

وزميله االستاذ ديفيد اوشيسكين الى اعمال التنقيب التي اجرياها في القدس وتوصال الى ان القدس كانت في 

كل من سليمان وداود  ولقد كان. عهد سليمان وداود بلدة صغيرة ولم تكن مدينة عظيمة كما صورتها التوراة

ومن المؤكد ان المدينة كانت موجودة قبلهما  . ملكين محليين ومحدودي السلطات في تلك المدينة الصغيرة

(. 0229، وخاطر، 0223الفني،  (  باالف السنين بل انه في زمنهما لم تكن للقدس  وما جاورها اهمية دينية

قبل الميالد وحتى بداية القرن  5012ض في الفترة بين ومما يجدر ذكره ان جنوب سوريا ومنه فلسطين تعر

وبالتالي خلت المنطقة من معظم  .الثامن قبل الميالد لفترة جفاف حادة ادت الى هجرة السكان بشكل جماعي

   . (Pandika, 2013) بما من بقوا فيها فلم يكن في مقدورهم انشاء حضارة بشرية ذات قيمة. سكانها
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. شعوب الشرقاتباع سيدنا موسى فقد ذابوا في اما . الميالد هاجم االشوريون فلسطين قبل 133في عام      

وبقي االمر على .  ولقد تعرضت فلسطين لعدة غزوات من البابليين والمصريين والفرس ودفعت الجزية لهم

ونظرا . يالدقبل الم 330هذا الحال حتى جاء اليونان بقيادة االسكندر المقدوني وبدوره احتل فلسطين عام 

قبل  93وفي عام . لكون اليونانيين وثنيي الديانة فقد منعوا اصحاب الديانات التوحيدية من اداء شعائرهم

وخالل الحكم . الميالد استطاع القائد الروماني بومبي احتالل القدس ووضعها تحت السيطرة الرومانية

ويات االولى للمسيحية وقد حاربها الرومان الروماني ظهر سيدنا عيسى عليه السالم  حيث تشكلت بعده الن

 . بقسوة وارهقوا سكان فلسطين بالضرائب

وفي بداية القرن الرابع الميالدي بدأت فلسطين بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص تشهد حركة      

ولذلك  .حجاج مسيحية قادمة من اوروبا وذلك نتيجة لتحول االمبراطورية الرومانية الى الديانة المسيحية

ولقد زار االمبراطور قسطنطين وامه السيدة هيالنة مدينة . شهدت المنطقة حركة بناء للكنائس واالديرة

العسلي، )القدس وتتبعا اثار المسيح وقاما ببناء كنيسة القيامة في بيت لحم وكنيسة البشارة في الناصرة 

 (. 0229، والخالدي، 5110

ميالدي عندما فتحها الخليفة عمربن الخطاب الذي  939ان حتى عام لقد بقيت فلسطين تحت حكم الروم     

وبعد ذلك بقيت فلسطين عربية حتى جاء الحكم العثماني الذي .  اعطى اهلها االمان من خالل العهدة العمرية

. 5211للميالد مع استثناء وحيد حين احتل فلسطين الفرنجة الذين قدموا من اوروبا عام  5151بدأ عام 

م 5511وجودهم استمر لفترة محدودة حيث تمكن صالح الدين االيوبي من طرد الفرنجة عام ولكن 

وبعد نهاية الحرب العالمية االولى وقعت فلسطين تحت االحتالل  (.5110، العسلي، 5119عثامنة، )

تحصلت بريطانيا على صك من عصبة االمم يخولها كدولة منتدبة على  5100وفي عام . البريطاني

حين وقعت النكبة الفلسطينية حيث طرد حوالي مليون  5191ن، وبقي االمر على هذا الحال حتى عام فلسطي

كما ان جزءا كبيرا من مدينة القدس وهو بالتحديد الجزء الغربي منها تحت االحتالل . فلسطيني من بلدهم

يت على هذا الحال وقعت مدينة القدس تحت االحتالل االسرائيلي وبق 5191حرب عام وبعد . االسرئيلي

  . حتى الوقت الحاضر

ومن الدراسات التي اجريت عن المدينة تلك  . اجريت العديد من الدراسات عن مدينة القدس المحتلة    

االجراءات االسرائيلية االحادية الجانب في  حيث ناقش فيها الباحث( 0221)الدراسة التي قام بها غضية 

فقد ناقش مسألة فيما Lustick  (5111 )اما . من طرف واحد رير مصيرهاتهويد المدينة المقدسة من اجل تق

س الشرقية فعال الى القدس الغربية ويفيد فيها ان اسرائيل قامت بتوحيد اذا كان االسرائيليون قد ضموا القد

 على ورق، فكل فاحص للمدينة يجد ااال ان ذلك التوحيد بقي حبر. شطري المدينة الشرقي والغربي رسميا

 . ان شطري المدينة ينفصالن عن بعضهما البعض عمليا من حيث تطوير البنية التحتية واالسكان والسكان

بدراسة تاقش فيها امكانية ان يتم التخطيط لمدينة  لشعبين Yiftachel (0220 )ومن ناحية اخرى فقد قام 

بعد Sharon  (5113  )جرى اضافة الى ذلك ا. بدال من توحيدها كما ارادت لذلك الحكومة االسرائيلية

احتالل اسرائيل للقدس ببضع سنين دراسة اقترح فيها الكيفية التي يمكن بها لسلطات االحتالل من التخطيط 
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وقد اعتمدت الحكومة االسرائيلية في تخطيطها للقدس على الكثير من االقتراحات . لمدينة القدس وجوارها

تبين مدى تاُير بناء جدار ( 0221)لسالم والتعاون الدولي وفي دراسة قام بها مركز ا .في تلك الدراسة

وفي دراسة اخرى لمركز السالم والتعاون الدولي   .الفصل العنصري على النسيج الحضري لمدينة القدس

في تلك الدراسة نوايا  اتضح. ن العربتوضح فيها تاثير المخطط الرئيسي لمدينة القدس على السكا( 0255)

لمخطط  وهو عزل السكان العرب عن الضفة الغربية وتوجيههم لالعتماد كليا على اسرائيل من ذلك ا

ن كأقلية صغيرة في مجتمع اسرائيلي عل الفلسطينيين يشعرون انهم يعيشوكما هدف المخطط الى ج. اسرائيل

لمستقبل وفيها عن القدس في ا( a0255)ومن دراسات مركز السالم والتعاون الدولي الحديثة . مهيمن

 0255وفي عام . كيفية ان تكون القدس مدينة لدولتين سياسيا ولكنها موحدة جغرافية وضحت تلك الدراسةا

كما قامت . قام دياب واخرون بكشف اهداف المخططات االسرائيلية لمدينة القدس من وجهة نظر هندسية

انية ع االستيطباجراء دراسة كانت عبارة عن رسالة ماجستير اوضحت فيها المشاري( 0255)هوارين 

 .في بداية القرن الحادي والعشرين االسرائيلية في مدينة القدس وخاصة

 :الفترات التاريخية التي مرت بها مدينة القدس منذ العهد العثماني وحتى الوقت الحاضر

 :م1111 – م1111: القدس في فترة الحكم العثماني -1

فقد تم ادخال على صعيد المواصالت اني، فتغيرات ملموسه في العهد العثمشهدت مدينة القدس       

 بمدقامت السلطات العثمانية  م5110عام  وفي .الى القدس يافا من ةالطريق المؤدي عربات الخيول وتهيئة

القدس  راسوارج اتم انشاء بعض االحياء خايضا وفي هذه الفتره . القدس مدينهالى  من يافاسكة الحديد 

التي بدورها بدأت  ماري الغربي الى المباني الحديثه بتأثير البعثات االوروبيهالنمط المع ، كما أُدخلالقديمة

ازدادت المباني السكنيه ونتيجة لحركة الحجاج الدينية من اوروبا نحو فلسطين . تتوافد على المدينة

ل تم انشاء حي جديد الى الشمال والى الشما م5119في عام ف. (Gilbar, 1990) السوروالخدماتيه خارج 

 استحدثت م5111- م5111، وفي الفتره ما بين (الحي الروسي)واطلق عليه مسمى الغربي من المدينه 

ه من المدينه، وفي عام يفي الجهه الغربلمهاجرين اليهود القادمين من اوروبا من اجل استيعاب اخمسة احياء 

الى الشمال من باب  اديني اجمعت ومن اجل دفعهم الى ممارسة المعتقدات الدينية اليهودية  انشيء م 5111

كل هذا كان مدعاة . باب يافا "ويطلق عليه ايضا مسمى  مدينة القدسل االبواب الرئيسةوهو احد العامود 

فعلى سبيل المثال ال الحصر اشاد االمريكيون فندقا جديدا اطلق عليه . الحداث تطوير جديد في المنطقه

االلمانيه في تلك  المستعمرةومن ناحيتهم انشأ االلمان " ن كولونياالمريكا" مسمى المستعمرة االمريكية او 

في الفترة بين عام   وكانت احدى تسع مستعمرات المانية شيدها االلمان في مختلف انحاء فلسطين المنطقه

                         Latin Patriarchate of Jerusalem, 2007    Pappe, 2006 ) ،5111جبارة،   ؛5111شولش،  )م 5191م وحتى عام 5112

ادت الهجرات اليهودية الجديدة وقدوم االرساليات االجنبية الى فلسطين بشكل عام والى القدس بشكل      

النسيج العمراني (  5)يوضح الشكل رقم   .عمراني جديد وغريب لمدينة القدس خاص الى احداث نسيج

لكل من   حرب العالمية االولى وفيها تتضح االحياء العربيةال ل بدايةاي قبي م5159لمدينة القدس قبل عام 

 ةاليهودي المستعمرةبرز ايضا  وت. لمسلمين والمسيحيين وكذلك االحياء المسكونة باتباع مختلف الدياناتا
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القدس "مسمى  الجانب الغربي لمدينة القدس وقد اطلق عليها فيما بعدفي  تاقيم كانت قد  ية  التالجديد

تسع   ىايضا المستعمرة االلمانية  وقد كانت تلك المستعمرة احدوفي جنوب المدينة يظهر " الغربية

اطلق هؤالء  .م5112مستعمرات انشأتها على ارض فلسطين مجموعة دينية المانية  قدمت الى فلسطين عام 

لى خارج اللهجرة اضطر سكان المستعمرات االلمانية  م5191وبعد عام   "الهيكليون"على انفسهم مسمى 

والشريف،   ،0252التفكجي، ، و0221، ومناع، 5112شولش،  ا )فلسطين حيث توجهوا اما الى المانيا واما الى استراليا 

خارج اسوار مدينة  ومن ناحية اخرى انشئت احياء عربية جديدة    New Advent, 2010 & Gilbert, 1987) و ،0222

ز والشيخ جراح وسعد وسعيد والمصرارة والثوري والبقعة ادي الجووالقدس ومنها احياء باب الساهرة و

صالحية، )  احياء اجنبية اخرى منها الكولونية اليونانية واالمريكية كما انشئت . القطمونوالطالبية و

0221.)                 

 

 م1111ي للقدس قبل نرامالنسيج الع :1 شكل
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 :بريطانيالقدس في فترة األنتداب ال -2

  ادونم 50تساوي المدينه المبنية من مساحة الكانت  م 5100أي في عام  في بداية االنتداب البريطاني     

ونتيجة للدعم الممنهج ماديا ومعنويا من . داخل األسوار نصفها، (متر مربع  5222= الواحد دونمال )مربعا 

لبريطاني هربرت صموئيل قدمت الى فلسطين قبل سلطة االنتداب البريطاني ممثلة بالمندوب السامي ا

. ن وخصوصا الى مدينة القدسالى فلسطيالذين قدموا من اوروبا المهاجرين اليهود موجات متتالية من 

مربعا وذلك في  اونمد 92الى  مساحة مدينة القدس  قفزت انعكس قدوم تلك الموجات على المكان حيث

دخلت مدينة القدس في ايضا في فترة االنتداب البريطاني و .م5191عام  نهاية فترة االنتداب البريطاني

ولكن كان هناك اعتبارات وابعاد  . مفاهيم التخطيط الحديث وفق التخطيط مرحله جديده وهي مرحلة 

على صك  هاوقبل حصولوبعد عام من احتالل بريطانيا  لفلسطين   م5151ففي عام . العمليهسياسيه لهذه 

 الذي كان يعمل  "لينوليم مك" اوكلت المهمة الى المخططمنتدبة على فلسطين  من عصبة االمم كدولة

وكان . المقدسة اول مخطط للمدينه اخذ مكلين على عاتقه مهمة اعداد. االسكندريهمدينة لتخطيط في ا لمهندس

في  وكذلك تحديد شكل هذا التطور معماريا ، هدفه ان يضع الخطوط العريضه لتطور ونمو المدينه

طقه الغربيه من على تطوير المنمنصبا   كان تركيز مكلينفقد ( 0) وكما هو واضح من شكل. لمستقبلا

لتطور وضع حد لكان مكلين يهدف الى ومن جهه اخرى  . لتجمعات اليهوديه الحديثةا المدينه حيث تركزت

على اهتمامه  كلينركز م كما. ي الجهه الشرقيه للمدينه حيث يتركز السكان العرب االصالءالعمراني ف

اضاف منطقه عازله حول  كما . طريقين رئيسيين عبر تلك المنطقه تطوير المنطقه الغربيه باقتراحه انشاء

اراد ترك هذه المنطقة العازلة من اجل اجراء  .مميزكنمط معماري  المدينه القديمه بدعوى الحفاظ عليها

 .ية قديمةايجاد مدلوالت تورات قبل امالحفريات اثرية في المست
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 م1111مخطط مكلين  :2 شكل

      

مسألة   بريطانيا احالت  5151وعد بلفور الذي اصدرته عام لواستكماال لتحقيق اهدافها وتنفيذا 

الذي اخذ على " يسباتريك جد"المخطط البريطاني المشهور  الى  م5151عام استكمال تخطيط مدينة القدس 

يه من القدس معظم المنطقه الشرقجديس حدد  وبدوره . (3شكل رقم ) مخطط اخر للمدينه اعدادعاتقه 

 لحفاظ على طابع القدس المعماريابهدف لتطور العمراني لمفتوحه وليست مخصصه  لتكون  منطقة

انيه بهدف خدمة التجمعات االستيط بناء مجمع مدني اقترح  اما المنطقة الغربية منها فقد. المميزالتقليدي 

ه للجامعه اقترح ايضا تطوير المنطقه الشماليه الشرقيه للمدينه لتكون نوااضافة الى ذلك . الجديدة اليهودية

اسم جبل سكوبس نسبة  عليهاطلقوا ن الغربيي ومن المعلوم ان. ه على جبل المشهد او جبل المشارفالعبري

 . قديم الى قائد روماني
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 (  Sharon, 1973)خطط جيدس م: 3 شكل

 

 لجنه شكلت بريطانيا  5100في عام  من عصبة االمم ومباشرة بعد حصولها على صك انتداب فلسطين         

ونظرا الهميته فقد اطلق االنكليز . (9شكل رقم )واستكماال لما تم في السابق   للقدسجديد العداد مخطط 

ى جعل التركيز علعلى القدس القديمه و على الحفاظ نةانصبت جهود تلك اللج ."5151مخطط " عليه 

من المدينة الغربيه  المنطقةخصصت اللجنة . المنطقه الشرقيه من القدس منطقه مساحات مفتوحه وحدائق

ونظرا للدعم الهائل من . مباشرة فيهاالمطلوب تطوير ال لتكون بمواصفات تخطيط حقيقيه بهدف اجراء

اراضي  حريتها في استكمال عملية التخطيط ومنها على سبيل المثال تخصيصبريطانيا اخذت تلك اللجنة 

وبهذا اقتنع البريطانيون انه يمكنهم اطالق مسمى جديد لهذا . تكون مناطق صناعيهل ذات ملكية فلسطينية 

 ".القدس الجديده" وهو  الجزء الغربي من المدينة  اطلقوا عليه مسمى جديد
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 (   Sharon, 1973) م1122مخطط : : 1 شكل

      

كان   5132عام  بعد حوالي عشر سنوات من تكريس االنتداب البريطاني على فلسطين وبالتحديد في      

من اجل  تغطية مساحة ( 1شكل رقم ) هذا المخطط  اعد . الوقت مناسبا لطرح مخطط جديد لمدينة القدس

هدف  كان. س القديمهمساحة القدب ا مقارنة ضعف 59عادل ت مساحتها  تاصبح اكبر في  القدس الغربيه حيث

حيث تم انشاء  العمراني المتسارع في المدينةالنمو  ضبط  من اعداد تلك الخطة سلطة االنتداب الربيطاني

وخالل فترة العشرينيات من القرن العشرين  تم . تطويرالالعديد من المشاريع السكنيه والصناعيه ومناطق 

توفير خدمات تعليمية  ركز هداسا الطبي على جبل المشارف من اجل ممباني الجامعه العبريه و نشاء ا

والخدمية  البنية التحتية التعليمية والصحية نجازا  كان. للمهاجرين الجدد والقادمين من اوروبا وصحية

للدولة اليهودية مستقبال  افي مدينة القدس احدى متطلبات الخطة االستعمارية في فلسطين وتهيئتهاالخرى 

   . تنفيذا لوعد بلفور
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 (  Sharon, 1973) م1131مخطط : 1 شكل

 

تعيين ب قامت سلطة االنتداب البريطاني  م5199في عام قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديدا       

 م5199عام اعداد مخطط  اخذ على عاتقه  بدورهوهذا القدس مدينة كمستشار لتخطيط " هنري كندال"

 بذل كندال كل جهوده من اجل اجراء توسعات جديدة لما تم قبله، وتكللت جهوده في. (9شكل رقم )

 المزيد من المهاجرين اليهود الستيعاب تخصيص مساحات جديدة  في القدس الغربية لتصبح ضواحي قابلة 

واصالت ذلك في اقتراح اربع خطوط م تتمثله مستقبليه نظره اقليمي كما اشتملت خطته على  . الجدد

 وخط اخر لربطها شماال بمدينة يافا الواقعة على ساحل المتوسط  غربا،رئيسيه لربط مدينه القدس الغربيه 

وكسابقه من المخططات ركز هذا المقترح ايضا على تخصيص . الخليلمدينة خر جنوبا باتجاه بحيفا وا

في القدس الشرقية اما في القدس الشرقية فقد خصص كندال اراضي . راءمناطق واسعه كمناطق خض

تضييق الخناق على االحياء العربية  كان واضحا ان الهدف الذي يقف وراء ذلك هو . كمساحات مكشوفه

 .الطبيعي تقليصا للوجود العربي في المدينة لصالح اكثرية يهودية ومنعها من التوسع واالمتداد

في ظل االنتداب البريطاني الذي تم اعداده لقدس ل بمثابة المخطط االخير ري كندال كان مخطط هن    

الوعد على ذلك باخالص حيث نص ر لفوزام البريطانيين في تنفيذ وعد ببشكل جلي مدى التعليه الحظ وي

قدمته ومن هنا يتضح مدى الدعم الذي  ."انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين تيسير ومساعدة تنفيذ وعد "

 (.5110العسلي، )انيا للمشروع الصهيوني في فلسطين بريط
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   ( Sharon, 1973) م1111مخطط كندال لعام  : 6 شكل

 

تبنت الجمعيه العموميه لالمم المتحده اقتراحا بان تكون القدس تحت وصايه دوليه وان  م5191في عام      

والذي تبنته الجمعية العامة  515رقم  فلسطين تقسيمجاء ذلك في مشروع  .ر من قبل االمم المتحدهتدا

 :ويقضي بتقسيم فلسطين على الشكل التالي

 .من مساحة فلسطين% 99انشاء دولة عربية للشعب الفلسطيني تبلغ مساحتها  -5

 .من مساحة فلسطين% 19انشاء دولة اسرائيلية تبلغ مساحتها  -0

  (.5119النتشة، ، و0221ابو ستة  )دس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية نة القوضع مدي -3

ض فلسطين هي ارض االباء واالجداد رفض العرب ذلك المشروع الن اركان من الطبيعي ان ي    

اما قادة .  لتقسيم بالدهم؟ امشروعاخر فهل سيقبل الفرنسيون او اي شعب . منذ االف السنين 

التي خصصت لتحتوي دولتهم هي ارض االرض  فقد قبلوا بمشروع التقسيم الن الحركة الصهيونية 

 .(Al-Rimmawi, 2009)هم ال في الماضي وال في الحاضرليست ل

 م1111القدس ما بعد عام  -3
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مليون فلسطيني  وُشرد ما يقاربفلسطين ارض من % 11اع اكثر من ضحيث  م5191بعد نكبة      

والقسم االخر وهو  تحت االحتالل االسرئيليوقعت  القدس الغربيه : قسمينمقسمه الى اصبحت مدينه القدس 

وكجزء من الضفة الغربية اصبحت مدينة القدس تتبع المملكة االردنية  .حاليا القدس الشرقيهعليه يطلق  ما

 بين الصهاينة من جهة وبين االردن من جهة ثانية م 5191وبعد التوصل الى اتفاق هدنة عام . الهاشمية

 . اقع االرض في الكيان الصهيوني الجديدتواصلت عملية االستيطان وتغيير و

وكان من اعداد الحكومة  ( 1)شكل   م5112اطلق عليه  مخطط عام  جديد مخطط في هذه الفتره اعد     

 بشكلجديدة ريه يتحديد مناطق تطوب قام المخططون االسرائيليون  م5112في مخطط عام . االسرائيلية

للجامعه جديد  مبنى البرلمان، وحرم مثل  للمقرات الرسميه  ي ومنها على سبيل تخصيص  مساحاتتفصيل

كان الهدف من  .المدينةمختلفة من توزعت في احياء  ومتاحف ومتنزهات مبنى المكتبه الوطنيهو العبريه

 د  مساحة تساويشمل المخطط الجدي .الدولة الجديدة عاصمهلتكون  تهيئة القدس هو المخطط  اعداد هذا

 وقد قامت. والمفتوحه التجارة والمناطق الصناعية و ا واخذ في االعتبار قطاعات  السكندونم 31222

 .باعداد ذلك المخطط سلطة التخطيط القوميه وتحت اشراف مكتب رئاسه الحكومه

 

 (Sharon, 1973) م1111مخطط عام :: 1 شكل

 



17 

 

من قيامها اعدت الحكومة االسرائيلية مخططا جديدا لمدينة القدس الغربية اطلق عليه   بعد عشرسنين       

وتمت المصادقه باعداده سلطة التخطيط التابع لوزارة الداخليه  قامت هذه المرة  ". م5111مخطط "مسمى 

 م5112عام مخطط ل اتكميلي  يمكن اعتبار ان هذا المخطط  كان. حليه لتخطيط المدنعليه من قبل اللجنه الم

لتصبحا  مركز هداسا الصحي على جبل المشارفمع اجراء بعض التعديالت منها  ضم الجامعه العبريه و

السكنيه ضواحي مخططات تفصيليه جديدة  لل اضافة الى ذلك  اعدت. ال يتجزاء من القدس الغربيةجزءا 

اء انشالحاجة استدعدت ذلك ل .طرق مواصالت اقليميالمدينه بمخطط  تربط وللمناطق الصناعيه وكذلك

لم يكن لدى المخطط الصهيوني أي احترام . وسائل النقل المختلفةاقف لموو مركزيه  محطة حافالت

خالية من سكانها  الذين اصبحت االرض  ة وانخاص الفلسطيني او البيئة الفلسطينية للموروث الثقافي

   .قسرا طردوا

بتكليف من ولكن هذه المرة باعداد مخطط للقدس الشرقيه  اخرى قام هنري كندال مرة م5199في عام      

في هذا المخطط قام كندال بتخصيص مساحات شاسعه من اراضي القدس . (1)شكل  الحكومه االردنيه

فقد خصصها كندال المناطق المحاذيه للقدس القديمه  اما. الشرقيه لتكون مساحات مفتوحه واراضي غابات

ولم تخصص الي عمران واضعا في اعتباره انها مناطق تحتوي اثار ربما  توحهمساحات مف ايضا لتكون 

ته نحو اتجاه  الشمال اي ازاحلتلبية التطور العمراني للقدس الشرقية قام كندال ب .تدل على وجود يهودي قديم

باره ما عتا ويبدو ان كندال وضع في . اي نحو مدينة بيت لحمالجنوب  نحو مدينة رام هللا وكذلك باتجاه  

 .ة القدسالحتالل ما تبقى من فلسطبن ومنها مدين كان يخطط له االسرائيلي
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 م1161مخطط كندال للقدس الشرقيه لعام : 1 شكل

 :وحتى الوقت الحاضر م1161 القدس منذ عام  -1

دت قيادتها االنطالق نحو ارا م5191فه الغربيه اثر حرب عام من احتالل الض بعد ان تمكنت اسرائيل      

الفلسطينية ودون أي اعتبار مصادرة االراضي  احداث تغيير جذري في الحقائق على االرض من خالل

هو  اول ما قام به المخطط والمنفذ االسرائيلي  .االف سنة المدينة الذي يمتد الكثر من ستة لتاريخ هذه

  هذه التجمعات جديدة لتعمل على تطويقستعمرات م نيه الفلسطينيه وذلك بانشاءارة التجمعات السكمحاص

(Benvenisti, & Khayat,1988) .رن الماضي قامت الحكومات االسرائيلية وخالل السبعينيات من الق

ينما تركت بعض المناطق المزيد من المستعمرات في الضفه من اجل التمسك بها وضمها ب ببناء المتتالية 

ومع ذلك فقد قامت سلطات . (Thawaba, 2009) ية مستقبليةدون مستعمرات وذلك الهداف تفاوض

المستعمرات في تلك االراضي خاصة بعد اتفاقية اوسلوا التي وقعتها منظمة المزيد االحتالل باستكمال انشاء 
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كان عدد المستعمرين في الضفة  الغربية  م5113في عام  .م5113التحرير الفلسطينية مع اسرائيل عام 

مستمعر يسكنون في  02222منهم )مستعمر  122222بلغ عددهم حوالي  0252في عام  مائتي الف، اما

ومن المتوقع ان يزيد هؤالء خاصة وان العملية السلمية تشهد انسداد ، (مدينة  القدس العربية وجوارها

 .   حقيقيا

 على االراضي  مباشره قامت حكومة االحتالل بتطبيق قوانينها بعد  احتاللها للضفة الغربية و       

بهدف احاطة  ات المستعمرالمزيد من حيث قامت ببناء  التي تم ضمها لحدود بلدية القدس الجديده المقدسية 

ولكن من يتجول في مدينة القدس اليوم وبعد اربعين سنة من احتاللها . المدينة وفصلها عن محيطهاالعربي

نه ورغم توحيدها من قبل سلطات االحتالل فان فان كل شيء فيها يدل على ان المدينة ليست موحدة بل ا

المؤسسات المسؤولين في هذه المدينة تركوا االحياء العربية على حالها دون أي تطوير بل انهم منعوا 

اضافة الى ذلك فان سلطات االحتالل قامت باغالق الكثير من . المقدسية العربية من تطوير االحياء العربية

كما يمنع الفلسطينيين من . قدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية للسكان  العربالمؤسسات العربية التي ت

 نسبة ن خالل نظام منع وفصل عنصري ليتحقق هدفهم في ان تكونق مسواء للعبادة ام للتسودخول المدينة 

من اجل الوصول لهذا الغرض عملت حكومة %. 02ال تتجاوز نسبة العرب ال بينما % 12االسرائيليين   

على رفض الكثير من تصاريح االقامه في القدس وهدمت وما زالت تهدم الكثير من المباني االحتالل 

 .اء للمقدسيينوالبيوت بحجة عدم الترخيص وكذلك عملت على تعقيد عملية الحصول على رخص بن

والي ح  م0221طقة السهل الساحلي الفلسطيني حتى عام وبالرغم من كل هذه الجهود فقد هاجر الى من

االسرائيليين المتطرفين  ان المدينة  يزداد فيها  م اعينهماني اسرئيلي وذلك النهم شاهدوا بأعلم 522222

ومة التي اضافة الى عمليات المقا ن مكونات هذا المجتمع االحتاللي مما خلق نوعا من عدم االندماج بي

 (. Frank, 2005و 0221معة، ج)الكثير منها خالل العشرين سنة الماضية في مدينة القدس  تركز

 531قامت حكومة االحتالل بهدم  م5191ع بداية احتاللها في عام ت ماستهالال لعملية تهويد القدس بدأ     

يما يطلق عليه  االن بمنطقة وحولته ف بجوار المسجد االقصى  الواقع في حيي البراقبيت في حي المغاربه 

اضافة الى ذلك . البراق ي  ان ليس لليهود أي حق في منطقة ح ثبتمع ان وثائق عصبة االمم ت حائط المبكى

ة اليهود وتم اسكان حارالشرفة والذي يطلق عليه مسمى قامت سلطات االحتالل بطرد سكان حيي 

ومن عمليات التحايل المختلفة  تمكنت سلطات االحتالل من السيطرة على بعض المنازل . مستوطنين جدد

تشجيع بناء المزيد جاء المخطط الجديد الذي كان يهدف الى  م5119في  عام . قديمةالفلسطينية في القدس ال

وكان ذلك دون النظر كليا الحتياجات  . حدود بلدية القدسمستعمرات وضم المزيد من االراضي في من ال

 .على تهميشهم وحرمانهم من جميع حقوقهماالصليين لمدينة القدس، بل عملت سلطات االحتالل  السكان 

تسارعت وتيرة االستيطان حول القدس وتم بناء طوق من المستوطنات حول القدس بهدف عزلها عن      

رام هللا شماال وعن بيت لحم جنوبا وكان ذلك بهدف الحيلوله دون قيام نسيج عمراني متواصل ما بين القدس 

 م5191قبل عام  امربع لو متراكي 9.1نت مساحة نفوذ بلدية القدس فقد كا. والتجمعات الفلسطينيه المحيطه

، وكان هدف ذلك هو ضم المزيد من المرتفعات امربعمترا  كيلو 99.9بعد االحتالل توسعت لتصبح و
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ضم اراضي عليها كثافه سكانيه  طرة االحتالل وبنفس الوقت تجنبوالمواقع االستراتيجيه لتكون تحت سي

 .عربيه عاليه

 :م1161مخطط عام 

 (1)، شكل واطلق عليه مسمى مخطط هشمشوني م5191تالل هذا المخطط عام وضعت سلطات االح     

. حدود البلديه مصادرتها لتكون داخل تالتي تمالفلسطينية التعامل مع جميع المساحات من اهدافه كان و

ما ا. م5112أي حتى حلول عام المدى القصير على  االول ويهتم بالتعامل: هما شمل هذا المخطط  محورين

. م0252حتى عام  ال العملية التطويرية االسرائيليةستكمفكان عبارة عن مخطط هدف ال الثاني  رالمحو

 هي الى ثالثة اقسام ومن اجل ايجاد توازن ديموغرافي مع العرب  قسمت مدينة القدس

 .بمثابة المنطقه المركزيه للمخطط الول والذي ضم البلده القديمه وكانالقسم ا : اوال

  .كثافه سكانيه عاليهب يتميزكان بالمركز والمنطقه المحيطه ضم الثاني  القسم:  ثانيا

القدس الكبرى وخطط لها ان  أي حاضرةتابعه للمتروبوليتان عبارة عن منطقة   القسم الثالث وهو: ثالثا

 . جديدة اسرائيلية معات السكنيهتجا إلنشاء مستقبليوفضاء  منخفضهتكون ذات كثافه سكانيه 
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 (Sharon, 1973)م 1161مخطط هشمشوني لعام : 1 شكل

 

 اضافةحكومة االحتالل  وقد حاولت مرات  ير الكثر من عشريد خضعت حدود بلدية القدس للتغلق     

والذي يمتد من مدينة القدس غربا  (E1)تنفيذ مخطط ليس هذا وحسب بل قامت ب. ينهمخططات توسعيه للمد

على  هذا المخطط ان تستولي سلطات االحتالل  يتطلب. ر الميت وغور االردن شرقاوحتى مشارف البح

خاصة  من احداث تغيير كبير في مشهد مدينة القدس واالراضي الفلسطينية ستتمكن  اوبهذاالف  الدونمات 

بعد اجراء توسع كبير في المستعمرات التي تطوق القدس مثل مستعمرات معلي ادوميم وبسغات زئيف 

وبعد االنتهاء منه ستتمكن سلطات االحتالل من فصل القدس عن باقي اجزاء الضفة  .يلو وجبل ابو غنيموج

الجزء االول يقع   . الضفة الغربية الى ثالثة اجزاء ال تتصل ببعضهاكما انها ستتمكن من فصل . الغربية
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، و 0221غضية ).  غور االردن ا الجزء الثالث فيشملالى الشمال من القدس والثاني يقع  الى  جنوبها، ام

5111 .(Lustick,  

 

 

 E1 (PASSIA, 2001)))مخطط: 11 شكل

 

 :2121 -م 211مخطط 

، شكل  م0229في عام  م0202/  م0222عن المخطط الهيكلي للقدس  اعلنت الحكومة االسرائيلية      

وقد تناول مجاالت استعمال االراضي وقصد " دس الموحدهالق" وصدر اإلعالن عنه تحت مسمى.  (55)

 . %32واقلية عربية  تبلغ %  12 كثرة سكانية اسرائيلية تصل الى   م0202منه ايضا ان يتحقق في عام  

 اشتمل هذا المخطط على عدة محاور  مثل استحداث سكك حديدية وتطوير مطار القدس، ويتزامن هذا مع

ومن النتائج المتوقعة لهذا المخطط . ي العامه داخل حدود القدس الكبرىرات والمبانبناء المزيد من المستعم

تشكيل نسيج عمراني فلسطيني متواصل ومتكامل ما بين التجمعات الفلسطينيه داخل المخطط من  هو اعاقة 
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بينما يعمل المخطط على ايجاد تواصل . جهه ومع المراكز الفلسطينيه خارج المخطط من جهه اخرى

ولكي تتمكن سلطات االحتالل من تحقيق  .ين الضواحي السكنيه االستعمارية خارج المخطط ب وتكامل ما

اهدافها فانها تقوم بتطبيق العديد من االجراءات التي ستؤدي الى حرمان السكان الفلسطينيين من حقهم في 

رفض جمع شمل امة الكثير من العائالت الفلسطينية في القدس وومن هذه االجراءات الغاء اق. نتهممدي

 .العائالت وتقليص مساحات البناء المخصصة للفلسطينيين وهدم المنازل الفلسطينية

 

 م2121" القدس الكبرى"مخطط : 11 شكل

 

 

اال ان ذلك لم يشبع نهم مخططيهم  م0202/  م0222وبالرغم من كل االجراءات االسرائيلية في خطة       

الذين رأوا ان هذه الخطة لن تحقق االهداف المبتغاة على المدى البعيد النه والسباب  فياوعلماء الديموغرا

وبسجات  ومجمع بنايمينغنيم و سياسية لم تستطع الحركة االستيطانية في مستعمرات جيلو ورموت واب

مدينة بعد بناء ال الذين عادوا الى كما ان عدد ابناء الشعب الفلسطيني . من تحقيق ما كانوا يصبون اليه زئيف

وفي . جدار الفصل العنصري بلغ حوالي عشرة االف نسمة من اجل المحافظة على حقوقهم في المدينة

  م5112من عام  322222حوالي ) اسرائيليا  51222حوالي  م0222المقابل تفقد القدس سنويا ومنذ عام 
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هؤالء مدينة القدس السباب يغادر  .رون الى المدن االسرائيلية االخرىوهؤالء يغاد( م0252وحتى عام 

 .  تحولت الى مدينة للمتعصبين دينيا من االسرائيليين هايروا ان مدينة فقيرة كما انهم اصبحت حيث ان القدس 

تقضي هذه ". م0232/  م 0202" وبناء على ذلك فقد تقدموا بخطة جديدة للقدس اطلق عليها مسمى      

وهذا يعني تحقيق % 51-51ستصل نسبة الفلسطينيين في القدس بين  م0232الخطة الى  بانه في العام 

اما آلية تقليل نسبة العرب في القدس فتعتمد على %. 11الى % 10غلبية كبيرة تتراوح بين االسرائيليين ال

لقد   .حرمانهم من رخص البناء وايجاد الحجج الواهية لهدم بيوتهم وبالتالي اجبارهم على مغادرة المدينة

السماح للعرب بالبناء ولكن هذا السماح سيثبتهم في ارضهم ولذلك تم تمديد  م0202/ م0222ت خطة تضمن

وخاصة في مناطق العيسوية  مكانية ان يبني العرب في القدسمن اجل تأجيل ا 0232الخطة لتصل الى عام 

 (.0255هوارين، )  ق المحيطة بمستعمرة معالي ادوميموالطور والمناط

بعمل مستمر وبتخطيط دؤوب لعزل الفلسطينيين في القدس في الوقت الحاضر االحتالل  تقوم  حكومة 

وتبلغ مساحة القدس الشرقية ضمن . تنفصل عن بعضها البعض ( كنتونات)منعزالت الشرقية في 

انشاء المستوطنات، دونما تمت مصادرتها من اجل  03.222منها  ادونم 15.222المخططات االسرائيلية 

غير مخططة  ا اعتبرت كاراضي دونم 05.222كاراضي فلسطينية منها  ا بقيتدونم ....91 هناك و

ا دونم 51.222للبناء و  ا خصصت دونم 1.222منها  اراضي مخططةك ا دونم 01.222وغير مصنفة و 

 (. 0252ابو دياب ،)حات للمنفعة العامة مساخصصت لتكون  مساحات خضراء و

 :جدار الفصل العنصري

من اجل ان . "مخطط القدس الكبرى"مع الجدار بشكل منعزل عن حدود  االسرائيلي  ارة االحتاللتعاملت اد

مساحات صغيرة  خارج الجدار ومن مواصفاتها وسلخ   اضافة اراضي لتكون داخل حدود القدستتمكن من 

مدينة ت وبهدف تحقيق ذلك احيط. فلسطيني 512222انها تضم تجمعات سكانية فلسطينية يصل عددها نحو 

ر له الجيش االسرائيلي االسمنت المسلح ويوف امتار وهو من 1بشكل كامل بجدار يبلغ ارتفاعة القدس 

يمنع التواصل البصري ويمنع كل من وواسالك شائكة  حراسة على مدار الساعة، ومزود باالت تصوير 

 .(0252ابو دياب، )  معقدة هو خارج حدود الجدار من الدخول الى القدس اال بتصريح وبعد اجراءات امنية
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 (2111ابو دياب، )جدار الفصل العنصري: 12 شكل

 

مناطق  الى اجراء عملية وصل جغرافي بين  ف يهد خطط  االسرائيليمومن حيث االستيطان فان ال     

في مناطق  بها، وهذا يقتضي طرد الفلسطينيين القاطنين سكن االسرائيليين في القدس والمستعمرات المحيطة

من مساحة % 51تبلغ   ة لمصادرة اراضي فلسطينيةانهم بحاج المخطط االسرائيلييعتقد .  الوصل هذه

وهذا يقتضي انكار ملكية الفلسطينيين  .سيطرة على منطقة الوصل الجغرافيلااستكمال القدس من اجل 

حيث تم اخفاء سجل  م5191وقد اتبع هذا النهج منذ االحتالل االسرائيلي لمدينة القدس عام  .الرضهم

  . توي على رخص بناء منحت لسكان القدس  اثناء فترة  الحكم االردنيوالذي كان يح االراضي الفلسطينية

انجاز طريق  يطلق عليه مسمى  ق يتحقمن  وحسب الخطة الجديدة سيتمكن االسرائيليون استراتيجيا 

عمان يتوقع  –وعلى جانبي شارع تل ابيب . وربما يمتد الى شمال العراق" عمان -شارع تل ابيب"
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اما مدينة القدس وخاصة منطقة الحرم  .اسرائيلياالف مستعمرا  912سيتمكنون من اسكان االسرائيليون انهم 

واخيرا اعلن عن المخطط  Shragai, 2010).) الى منطقة توراتية وستستغل سياحياستتحول فالشريف 

ية االسرائيلي الجديد والذي يهدف الى السيطرة على الضفة الغربية من خالل انشاء شبكة للسكك الحديد

لتربط  بين المستوطنات االسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية وربط االخيرة باسرائيل عبر حدود خط 

ان يربط الى ايضا وفي حالة توفر الظروف المناسبة في المنطقة فان اسرائيل تهدف  . 5191الهدنة لعام 

ف المخطط االسرائيلي مشروعا واخيرا اضا . االردن وسوريا ولبنانالمشروع المقترح  اسرائيل بكل من 

الى خليج العقبة بهدف ومن ثم جديدا يقضي بانشاء سكة حديد لتربط بين  مدن حيفا وتل الربيع واسدود 

منية ا المشروع خالل فترة زومن المتوقع ان تقوم شركة صينية بتنفيذ  هذ  .يامنافسة قناة السويس تجار

 (.0250دنيا الوطن، )قصيرة 

ة االحتالل الطويلة لفلسطين بشكل عام عملت االلة االسرائيلية على تغيير في المشهد خالل فترا      

الفلسطيني وفق اعتبارات مخططيهم التاريخية المزعومة، هذا باالضافة الى االبعاد االيديولوجية حيث تم 

ومحاربين ادباء ، ومسميات تعود الى حاخامات وتوراتية بعاد االسماء العربية الكنعانية لتحل مسمياتتاس

   (. 0255اسعد، ) صهاينة

 :نتائج الدراسة

اظهرت  الدراسة ان التغيير التي تعرض له مشهد مدينة القدس لم يكن وليد لحظته بل انه امتد وبشكل      

كما انه يمتد الى المستقبل القريب وحتى . تراكمي منذ منتصف القرت التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر

من التغيير في مشهد المدينة المقدسة خالل هذه المدة الطويلة مع الدعم السخي الغربي تزا. م0232عام 

وبالتدقيق في واقع مشهد مدينة القدس يمكن للمراقب ان يرى مدينة . سواء للمؤسسات االجنبية او السرائيل

الدينية التي دامت ي حرمانها من تعدديتها لتتطور باتجاه فصل عنصري لصالح فكرة االنغالق الديني وبالتا

. ان ما يحصل للمدينة المقدسة هو محاولة يائسة الطالة عمر المشروع الصهيوني في فلسطين. لعدة قرون

طيط لصالح الممارسات العنصرية والتي ال يمكن ان تجد علم التختسخير  كما انه تجسيدا للكيفية التي تم بها 

 .ة القرن الحادي والعشرينفي بدايلها مكانا 

 

 

 :لتوصياتا

 :يوصي الباحثون بما يلي

المحافظة على القدس حيث انها تتعرض لهجمة  مية من اجلية واالسالوضع كافة االمكانيات العرب -5

 .اسرائيلية شرسة

 .الطلب من المؤسسات الدولية للدفاع عن مدينة القدس والمحافظة عليها -0
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م وارضهم  وان يستمر الدعم توفير الدعم المتواصل الهلها العرب من اجل تثبيتهم في بيوته -3

اما . تقوم اسرائيل في الوقت الحاضر بمنع الشباب الفلسطيني من بناء بيوت لهم في القدس. البنائهم

شراء شقة سكنية فاصبح في غير متناول الشاب الفلسطيني نظرا الرتفاع اثمان الشقق، مما يجبره 

دار الفصل العنصري حيث اسعار االمر لمغادرة المدينة من اجل الحصول في مناطق خارج ج

تصل اسعار الشقق في المناطق الذي يذهب اليها . الشقق اقل بكثير من مثيالتها داخل ذلك الجدار

 502222حوالي ( الرام وكفرعقب والعيزرية وعناتا والعيسوية والزعيم ) ابناء الشعب الفلسطيني

هنا . ف مليون دوالر امريكي واكثراما اسعار الشقق داخل الجدار فتصل الى نص. دوالر امريكي

تكمن المشكلة حيث يتم تفريغ القدس من ابنائها الشباب شيئا فشيئا وبهذا تأمل الحكومة االسرائيلية 

 .بتحقيق تفوق ديموغرافي اسرائيلي مقابل اقلية عربية هرمة ويتناقص عددها يوما بعد يوم

االخرى في المدينة من اجل ان يثبت دعم المؤسسات التعليمية والدينية والصحية والخدمات  -9

 .المواطنون العرب في بيوتهم

 

 

 

 :المراجع

 :المراجع العربية

االبعاد الهندسية والقانونية لمخطط .  2111ابو دياب، خليل ابو عرفة، احمد ابو حسين، سالم ذوابة، 

 رام هللا . وحدة ديوان الرئاسة الفلسطينية. 2111القدس 

  .م0221، هيئة ارض فلسطين  :لندن .العودة طريق  .ابو ستة، سلمان

، (5) ع .تسامح."  نيالهندسة االستعمارية الصهيونية للمشهد الفلسطي"   2111 .اسعد، احمد عزالدين

 .13 –11، (م0255)

 الجمعية الدولية للمترجمين اللغويين .االهداف والنتائج -االستيطان في القدس 2102 .التفكجي، خليل

-22تم الرجوع للموقع في  /http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=80548 . العرب

2-2102. 

  .م5111دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان. تاريخ فلسطين  .جبارة، تيسير

 :ل العربيمنتدى ام .ة الديموغرافيامن معركة الجغرافيا الى معرك 0255 .جمعة، محمد

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=80548/
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=80548/


28 

 

http://alamal.montadarabi.com/t3171-page    0255-5-9تم الرجوع للموقع  

 :المجلد الثاني، القدس. موسوعة القدس والمسجد االقصى المبارك  .خاطر، حسن مصطفى

 .0229 .طينيالمجلس العلمي الفلس

  .م5111، مؤسسة الدراسات الفلسطيني :بيروت. قبل الشتات  .وليد الخالدي،

 .فلسطين. دنيا الوطن. اسرائيل تخطط للسيطرة كليا على الضفة بالسكك الحديدية(. 0250) دنيا الوطن

. //www.alwatanvoice.com./arabic/news/2012/02/27/253130htmlhttp: 

 .0250-0-01تم الرجوع للموقع في 

 معلومات .تطور مدينة القدس جغرافيا وسكانيا خالل القرن القرن الماضي 2111  .الشريف، محمد رشاد

 (. 56)عدد ال. دولية

mubarak.net/default.asp?cat_id=81&page_id=241-http://www.aqsa 

 .2100-2-22تم الرجوع للموقع في  

  .م5112دار الهدى،  :عمان .5110-5119: تحوالت جذرية في فلسطين  .شولش، الكزاندر

مركز : بيروت(. 0492-0262: دالعرب واليهو)السكان واالرض : مدينة القدس . صالحية، محمد عيسى

   .م2114، راتالزيتونة للدراسات واالستشا

 فلسطينية في الجمعية ال .قدس في العهود االسالمية المبكرةالوجه السياسي لمدينة ال  .خليلعثامنة، 

 ابحاث ندوة دراسية خاصة: كامل العسلي العالمة المقدسي وقضية القدس . االكاديمية للشؤون الدولية 

   .م5119لشؤون الدولية، الجمعية الفلسطينية االكاديمية ل: القدس .ي القدسف 

  .م5110عمادة البحث العلمي،  :الجامعة االردنية .القدس في التاريخ  .، كامل جميلالعسلي

،  (10) ، عدراسات باحث."  االجراءات االسرائيلية لتهويد القدس وحسم مصيرها" 0221 . غضية، احمد

 . 19 -3، (م5119)

 دار :عمان. االطلس المصور لستة االف سنة من الحضارة في مدينة القدس   .الفني، ابراهيم

  .م0223الشروق للنشر والتوزيع، 

http://alamal.montadarabi.com/t3171-page
http://www.alwatanvoice.com./arabic/news/2012/02/27/253130html
http://www.aqsa-mubarak.net/default.asp?cat_id=81&page_id=241


29 

 

-0402من نهاية الحكم العثماني حتى نهاية االنتداب البريطاني : الفكر السياسي في فلسطين . محافظة، علي

  .م2112، والنشرالعربية للدراسات المؤسسة : بيروت. 0492

 االدارة والمجتمع منذ اواسط القرن الثامن: لواء القدس في اواسط العهد العثماني  .مناع، عادل

  .م2112مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  :، بيروت0 ط .0280عشر حتى حملة محمد علي باشا 

  .دس الشرقيةاثر الجدار على النسيج الحضري في الق 2112 .المركز الدولي للسالم والتعاون

http://home.ipc-jerusalem.org/en/ipc/1/1465 (accessed 24 February 2012. 

 .م0425، المقدس مطبعة بيت: عمان .اسرائيل مشروع استعماري: االستعمار وفلسطين. النتشة، رفيق شاكر

جامعة  غير منشورة،  .رسالة ماجستير. 2101-0451: شاريع االستيطان في القدسم   .ائدةر هوارين،

   .م2100، الهاي، هولندا

:المراجع االجنبية  

Al-Rimmawi, H.  2114  "Spatial Changes in Palestine: from Colonial Project 

 to an Apartheid System.”  African and Asian Studies. No. 8,  (2009),  375-412.   

Benvenisti, M. & Khayat, S.  0442 The West Bank and Gaza Atlas, Jerusalem: 

The Jerusalem Post, 1998. 

Frank, M. Understanding the Holy Land: Answering Questions about 

the Israeli-Palestinian Conflict. New York: Viking, 2005.  

Gilbert, M. Jerusalem: Illustrated History Atlas. Oxford: Merton College, 1987.  

Gilbar, G.  Ottoman Palestine 1800-1914. Haifa:  E.J. Brill Leiden: Institute 

 of Middle East Studies, 1990. 

 

http://home.ipc-jerusalem.org/en/ipc/1/1465


30 

 

 

Latin Patriarchate of Jerusalem.  History and Activities of Latin 

 Patriarchate of Jerusalem, 2007.  

http://wwwJpi.org/newsite2006/patriach/history_patriaxhate.html. Accessed 21 

August 2010 

Lustick, I.  1997 Has Israel Annexed East Jerusalem? Middle East Policy. Vol. 5  

No. (1).   http://www.mepc.org.journal_vol5/9701_Lustick.asp  Accessed 18 July 

2010.  

New Advent.  Jerusalem After 1291. http://www.newadvent.org/cathen/08364.htm  

Accessed  4 July 2010. 

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, PASSIA. 

2001. Maps.   http://www.passia.org.ps. Accessed 01  September, 2010.  

Pandika, M. Climate Change may Have Caused Demise of Late Bronze Age 

Civilzations.  Los Angeles Times 

http://www.latimes.com/news/science/sciencenow/la-sci-sn-climate-change-late-

bronze-age-civilization-collapse. Accessed 26 August, 2013.  

Pappe, I.  A History of Modern Palestine. 2
nd

 ed.  Cambridge: Cambridge 

University Press,  2006.  

Sharon, A.  Planning Jerusalem: the Old City and its Environs. Jerusalem: 

 Weidenfeld and Nicolson, 1973. 

Shragai, N.  Demography, Geopolitics, and the Future of Israeli’s 

http://wwwjpi.org/newsite2006/patriach/history_patriaxhate.html.%20Accessed%2021%20August%202010
http://wwwjpi.org/newsite2006/patriach/history_patriaxhate.html.%20Accessed%2021%20August%202010
http://www.mepc.org.journal_vol5/9701_Lustick.asp%20%20Accessed%2018%20July%202010
http://www.mepc.org.journal_vol5/9701_Lustick.asp%20%20Accessed%2018%20July%202010
http://www.newadvent.org/cathen/08364.htm
http://www.passia.org.ps/
http://www.latimes.com/news/science/sciencenow/la-sci-sn-climate-change-late-bronze-age-civilization-collapse
http://www.latimes.com/news/science/sciencenow/la-sci-sn-climate-change-late-bronze-age-civilization-collapse


31 

 

Capital: Jerusalem’s Proposed Master Plan. Jerusalem: Jerusalem Center for 

Public Affairs, 2010. 

Thawaba, S. “Urban Growth of a City under Siege: Tulkarm, Palestine  

Over the Past Century”. Journal of Planning History. (8),  (2009), 27-46.   

The International Peace and Cooperation Center. A Presentation on the Israeli 

Master Plan for Jerusalem: 2020.   

http://home.ipc-jerusalem.org/en/ipc/1/1465 accessed 21 February 2012. 

The International Peace and Cooperation Center.  Jerusalem in the Future 

Scenario and Vision.  http://home.ipc-jerusalem.org/en/ipc/1/1465 accessed 21 

February 2012. 

Yiftachel, O. and Hacobi, H. “Planning a Bi-National Capital: Should Jerusalem 

Remain United?.” Geoforum. 33, No. 1 (2002), 137-145. 

 

http://home.ipc-jerusalem.org/en/ipc/1/1465
http://home.ipc-jerusalem.org/en/ipc/1/1465

