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ملخص

من اجل تهوید 1967هدفت هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على االجراءات التي نفذتها اسرائیل منذ عام 

مـن بـین تلـك االجـراءات، اقامـة سـبعة عشـر مسـتوطنة .مـن جانـب واحـدالسیاسـيالقدس وتقریـر مصـیرها

، واقامـــة الجـــدار العـــازل حـــول الشـــمال، والجنـــوب، والشـــرق: اســـرائیلیة تحـــیط بالمدینـــة مـــن جهاتهـــا الـــثالث

المدینـة واكمــال مــا یعــرف بغـالف القــدس، وعــزل مــا یقـرب مــن ســتین الــف فلسـطیني مقدســي عــن المدینــة، 

واســتخدمت اســرائیل اســالیب شــتى مــن اجــل اكمــال .ة لصــالح اســرائیلممــا یحــدث تحــوالت دیموغرافیــة كبیــر 

بنــاء الجــدار العــازل حــول القــدس، كــان اهمهــا اشــغال الــرأي العــام المحلــي واالقلیمــي والــدولي بمســألة مــا 

وقد نجحت اسرائیل حتى االن في تنفیذ الجـزء االعظـم مـن . یسمى بفك االرتباط االسرائیلي مع قطاع غزة

الجـیش االسـرائیلي مـن قطـاع غـزة ) انسـحاب(المتوقع ان تنتهـي مـن اقامتـه مـع حلـول موعـد الجدار، ومن 

توصلت الدراسـة الـى ان اسـرائیل خلقـت وقـائع جدیـدة علـى االرض، یمكـن .2005في منتصف شهر اب 

اصــرار الفلســطینیین وأوصــت الدراســة بوجــوب . ان تســتفید منهــا فــي أي عملیــة تفاوضــیة مــع الفلســطینیین
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تحت السـیادة الكاملـة للدولـة الفلسـطینیة التـي یمكـن ان تقـوم فـي المسـتقبل ) القدس الشرقیة(ن تكون على ا

.سیاسة االمر الواقع التي تتبعها اسرائیل مع الشعب الفلسطینيلها، ورفض ) سیاسیة(وعاصمة 

Abstract

The aim of this study was to identify the Israeli measures since 1967 to judize

East Jerusalem (Al-Quds), and decide its political destiny. Among those

measures was the establishment of seventeen settlements, surrounding the city

from the three directions: the north, south and east. Also the ongoing erecting of

the separation wall around the city, to accomplish what is called the Jerusalem

Envelope. This wall will result in separating and isolating more than sixty

thousand Palestinians from their city Al-Quds, and imbalance the demographic

structure of the city. Israel used different strategies to accomplish the separation

wall, mainly the preoccupation of the world with what is called (unknot Israeli

ties with Gaza). Till now, Israel succeeded in erecting the major and sensitive

part of the separation wall, and it is expected that it will finish working with it

by the date of the Israeli (withdrawal) from Gaza in mid August 2005. The

study found that Israel created new realities on the ground that may help it in

any future political negotiations with Palestinians. The study recommended that

the Palestinians should insist on (East Jerusalem) to be under absolute

sovereignty and the political capital of any future Palestinian state.

مقدمة.1
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كــان ال بــد عنــد الحــدیث عــن مدینــة القــدس واالســتراتیجیة االســرائیلیة تجاههــا ان نســتذكر المقولــة 

اذا حصلنا في یوم من االیام علـى القـدس، وكنـت ال (:لشهیرة لمؤسس الحركة الصهیونیة تیودور هیرتزلا

ازال حیــا وقــادرا علــى القیــام بــاي شــيء، فســوف ازیــل كــل مــا لــیس مقدســا لــدى الیهــود وســوف احــرق كــل 

ان نســتذكر موقــف فــي المقابــل وســعیا وراء الموضــوعیة والعدالــة، ال بــد). االثــار التــي مــرت علیهــا القــرون

، وتفقـد كنیسـة هجریـة15میالدیـة او سـنة 636قـدس عـام مالتسـلم بیـتالخلیفة عمر بن الخطـاب عنـدما 

طلب منه البطریرك الصالة فـي الكنیسـة عنـدما ادركتـه الصـاله وهـو فـي الكنیسـة، . القیامة برفقة البطریرك

ان یصـــلي فـــي كنیســـة القیامـــة فیـــأتي مـــا كـــان لعمـــر:( اال ان الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب رد علیـــه قـــائال

وصـــلى وجـــاء غربـــاالكنیســـةالمســـلمون مـــن بعـــده ویقولـــون هنـــا صـــلى عمـــر ویبنـــون مســـجدا، فابتعـــد عـــن 

وال ننسـى موقـف القائـد صـالح الـدین االیـوبي . المسلمون من بعده وأقـاموا مسـجدا یعـرف بالمسـجد العمـري

بعـض المسـلمین بهـدم كنیسـة القیامـة كـي ال تبقـى شـار علیـهعندما استعاد القدس من ایـدي الصـلیبیین، وا

رفــض صــالح الــدین تلــك االفكــار وأمــر المســلمین . الكنیســة دافعــا لنصــارى اوروبــا لغــزو الــبالد مــرة اخــرى

.بعدم التعرض لها بمكروه

ان مــا یجــري فــي مدینــة القــدس منــذ الــوالدة غیــر الشــرعیة لدولــة اســرائیل والتــي یتحمــل جــل وزرهــا 

، ال یخـرج بــأي حـال مــن االحـوال عــن االفكـار العدوانیــة العنصـریة التــي عشعشـت فــي )العظمــىبریطانیـا (

التــدریجي المــدروس والممــنهجنفــيالعلــى فكــرة التــي تقــومرؤوس الصــهاینة منــذ عهــد هیرتــزل حتــى االن، 

ن یقـال هـذا فلم تعد التحلیالت والتصنیفات الشائعة للمجتمع االسرائیلي صـالحة، كـأ). الفلسطینیین(خرلال

، او هـذا مـن الیمـین وذاك مـن الیسـار، ألن النتیجـة واحـدة وهـي المزیـد مـن من الحمائم وذاك مـن الصـقور

فـي االراضـي الفلسـطینیة المحتلـة مصادرة االراضي واالستیطان والتهجیـر والقتـل واالعتقـال وهـدم البیـوت

.بشكل عام وفي القدس بشكل خاص
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بي والشرقي على االهتمام االكبر من قبل الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة لقد استحوذت القدس بشقیها الغر 

سواء كانت بزعامـة حـزب العمـل او حـزب اللیكـود، فموقـف االسـرائیلیین تجـاه القـدس موحـد، وهـو اعتبارهـا 

1967فمنــذ اللحظــة االولــى الحــتالل القــدس الشــرقیة فــي عــام .  العاصــمة االبدیــة الموحــدة لدولــة اســرائیل

.لنت اسرائیل ضمها الیهااع

لقــــد تعاقبــــت علــــى المدینــــة دیانــــات وحضــــارات عدیــــدة، فعــــاش الیهــــود فــــي المدینــــة بــــین الســــكان 

في الفترة الواقعة بـین ) م.ق3000الكنعانیون الیبوسیون الذین شیدوا المدینة حوالي سنة (األصلیین العرب 

ال بحكـم النبیـین داود وسـلیمان، ولـم سنة فقط كحضـور سیاسـي ممـث73، منها 1م70م و .ق993عامي 

وتحـاول إسـرائیل ). ألمركـز الفلسـطیني لإلعـالم1(یترك الیهـود أي اثـر معمـاري دینـي أو عـام فـي المدینـة 

أن تثبت وجودا تاریخیا للیهود في المدینة، فقامت بإجراء حفریات 1967منذ احتاللها للقدس الشرقیة عام 

حت المسجد األقصى المبارك في محاولة للعثور علـى الهیكـل المزعـوم كبیرة في القدس القدیمة، وخاصة ت

وهذه الحفریات المستمرة اثرت بشكل جـدي علـى المسـجد األقصـى وتعرضـه لخطـر . ولكن من دون جدوى

.االنهیار

و 306أما المسیحیة في القدس فقد ظهرت بشـكل مـادي و ملمـوس فـي الفتـرة الواقعـة بـین عـامي 

العرب والمسلمون، حیث اقیمت كنیسة القیامة باإلضافة إلى عدد آخر مـن الكنـائس، م عندما حررها 636

م فقــد تعــرض المســیحیون فــي 306أمــا قبــل عــام . ممــا أســهم فــي رســم الهویــة المعماریــة المســیحیة للمدینــة

عـــاد . المدینــة لالضــطهاد مـــن قبــل الیهـــود ولــم یتمكنـــوا مــن إحـــراز أي وجــود روحـــي أو مــادي فـــي القــدس

م، إال 1099د المسـیحي السیاسـي إلـى القـدس مـرة أخـرى مـن خـالل االحـتالل الصـلیبي للمدینـة عـام الوجو 

القــول أن للقــدس مكانــة مــن الممكــن. م1187أن هــذا الوجــود انتهــى بتحریــر صــالح األیــوبي للمدینــة عــام 

)م.ق539- م.ق586(مع مالحظة خلو المدینة من الیھود في فترة االحتالل البابلي للمدینة 1
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الیهـود، دینیة روحیة وعاطفیة فـي قلـوب المسـیحیین مـن خـالل مـا تعرضـوا لـه فیهـا مـن اضـطهاد علـى یـد 

.ومن خالل األماكن المقدسة لدیهم في المدینة على رأسها كنیسة القیامة

عندما حررهـا العـرب والمسـلمون ) هجري15(م 636فقد دخل بیت المقدس في عام ، أما اإلسالم

للمدینة مكانة خاصة في اإلسالم، فهي أولـى القبلتـین وثالـث الحـرمین . في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب

اســـــــــــــتمر الوجـــــــــــــود العربـــــــــــــي .یفین، مسرى الرسول علیه الصالة والسالم، ومكان عروجه إلى السماءالشر 

م لــم ینقطــع الوجــود السیاســي للعــرب 636اإلســالمي السیاســي فــي بیــت المقــدس لفتــرات طویلــة، فمنــذ عــام 

ـــرة االحـــت1187-1099فتـــرة االحـــتالل الصـــلیبي (والمســـلمین فـــي المدینـــة إال فـــي فتـــرات قصـــیرة  الل وفت

اســتطاع العــرب والمســلمون خــالل هــذه المــدة . عامــا فقــط145، أي مــا مجموعــه )اآلن-1948اإلسـرائیلي 

ـــة  ـــة العربی ـــة، فطغـــت المظـــاهر العمرانی ـــة اإلســـالمیة للمدین ـــة مـــن تشـــكیل الصـــورة الحضـــاریة العربی الطویل

إن كـــل هـــذه . نـــات والطـــرقاإلســـالمیة علـــى المدینـــة كالمســـاجد والزوایـــا والتكایـــا واألســـواق والكتاتیـــب والخا

المظـــاهر العمرانیـــة وعلـــى رأســـها قبـــة الصـــخرة المشـــرفة والمســـجد األقصـــى تكـــاد تنطـــق بعروبـــة وٕاســـالمیة 

.القدس، رغم كل المحاوالت التي جرت وتجري  حالیا لتهوید القدس

ثنائیة فــي هــذا البحــث ســیتم التركیــز علــى اإلجــراءات اإلســرائیلیة المتواصــلة والمتســارعة بــوتیرة اســت

من اجل تغییر الهویة الحضاریة العربیة اإلسالمیة لبیت المقدس بعـد وقـوع الجـزء الشـرقي مـن المدینـة فـي 

ولكن قبل الحدیث عن هذه اإلجراءات، ال بد من التعریف بمدینة القدس من الناحیة . 1967قبضتهم عام 

. الجغرافیة

للقدسالخصائص الجغرافیة .2
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47درجـة و 31دقیقـة شـرق خـط غـرینتش، و 13درجـة و 35خط طول تقع مدینة القدس على 

تحتــل مدینــة القـدس موقــع القلــب مـن فلســطین، فهــي جـزء مــن إقلــیم المرتفعــات . دقیقـة شــمال خــط االسـتواء

الوسطى في فلسطین الذي یضم باإلضافة إلى جبال القدس، جبال نابلس فـي الشـمال، وجبـال الخلیـل فـي 

القـدس ممــرا طبیعیـا یصــل بـین إقلــیم السـهل الســاحلي فـي الغــرب وٕاقلـیم األغــوار كمــا تمثـل جبــال. الجنـوب

كــم وعــن األغــوار والبحــر 55تبعــد المدینــة هوائیــا عــن البحــر المتوســط حــوالي . والبحــر المیــت فــي الشــرق

.كم25المیت اقل من 

حــور تتفــق جبــال القــدس مــع بقیــة جبــال وســط فلســطین بكونهــا منطقــة تقســیم المیــاه علــى طــول م

فـي شـرق والبحـر المتوسـط مـن جهـة الغـرب، والطي المحدب بین غـور االردن والبحـر المیـت مـن جهـة ال

م فــوق مســتوى 1000الوقــت الــذي ترتفــع فیــه جبــال نــابلس وجبــال الخلیــل شــمال وجنــوب هــذه الكتلــة نحــو 

فجبـال . ئیلفي جبل النبي صمو م875سطح البحر، نجد ان اعلى قمة في جبال القدس ال تزید اكثر من 

القدس والحالة هذه تشبه سرجا منخفضا بین الكتلتین السابقتین، وقد كان لـذلك اثـره فـي كـون القـدس معبـرا 

ــا بــین الســهل والغــور وفــي منطقــة رام اهللا التــي تعتبــر جــزء مــن كتلــة جبــال القــدس ترتفــع قمــة تــل . طبیعی

.م1016العاصور 

امـا .  الصـرار-بیـة لهـذه الجبـال هـي حـوض نهـر روبـینان اهم شبكة میاه واودیة تصرف المنحدرات الغر 

المنحدرات الشرقیة فتصرف میاهها اودیة سیلیة اشـهرها وادي النـار، وهـذه المنحـدرات اقصـر واشـد انحـدارا 

الفلســطیني، وهــذه الســفوح تتمیــز بــالوعورة والجفــاف نتیجــة مــن الســفوح الغربیــة المنتهیــة بالســهل الســاحلي

وامـل الطبیعیـةمنها االنحـدارات فـي هـذه المنطقـة شـدیدة بسـبب فـارق االرتفـاع بـین اجتماع مجموعة من الع

قمم الجبال واالجزاء الواقعة دون مستوى سطح البحر المیت وغور االردن، وكذلك اثـر التخـدد فـي السـفوح 

ر الشـــرقیة بأودیـــة عمیقـــة وخوانـــق شـــغلتها اودیـــة عدیـــدة اهمهـــا وادي العوجـــة، مكـــوك، القلـــط، مكلـــك، النـــا

لذلك قللت االنحدارات من امكانیة تشكل التربة على هذه السفوح، مما ساعد علـى بروزهـا بشـكل . ومشاش
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فـاذا اضـفنا الــى ذلـك وقـوع هـذه السـفوح فــي ظـل االمطـارالتي تتنـاقص كمیاتهـا الــى . صـخور جـرداء عاریـة

ائیة الدائمـة والعیـون الغزیـرة، المملم مع ارتفاع الحرارة عند اقدام هذه الجبال وانعدام المجاري100اقل من 

.عرفنا اسباب البیئة الوعرة والجافة لهذه المنحدرات من جبال القدس

اثــرت هــذه البیئــة الــوعرة لجبــال القــدس علــى الكثافــة الكانیــة فیهــا وعلــى عــدد التجمعــات الســكانیة، 

الشــرقیة لمرتفعــات تكــاد تخلــو اقــدام الســفوح . كــم11علـى امتــداد شــریط شــمالي جنــوبي بعــرض قــدره حــوالي 

القدس من التجمعات السكانیة، وكلمـا صـعدنا المنحـدرات باتجـاه السـفوح العلیـا لمنطقـة تقسـیم المیـاه بـرزت 

خمـاس وجبــع وحزمـا وعناتــا وابــو التجمعـات الســكانیة علـى شــكل قــرى، اشـهرها قــرى رامـون ودیــر دبــوان وم

اعــي تتجــول فیهــا قطعــان االغنــام التابعــة وفیمــا عــدا ذلــك تبقــى المنحــدرات علــى شــكل مر . دیــس والعیزریــة

ویمارس سكان تلك القرى الزراعة المطریة للحبوب، كما یزرعـون بعـض . وغیرهملعرب السواحرة والتعامرة

.انواع االشجار االخرى وخاصة الزیتون

امـــا المنحـــدرات الغربیـــة لجبـــال القـــدس حیـــث تكـــون االمطـــار غزیـــرة نســـبیا والحـــرارة اكثـــر اعتـــداال 

فاالودیــة التــي تنصــرف باتجــاه الســهل الســاحلي . نحــدارات لطیفــة نســبیا، فتختلــف الصــورة عــن ســابقتهاواال

كمـا انهـا اطـول مـن نظیرتهـا . صـقریر-كثیرة، اهمها وادي الصرار والمجاري العلیا الودیـة الكبیـر وعجـور

ان للصـخور المنفـذة وقـد كـ. الشرقیة وأكثر نشاطا وسـكانا، حیـث تسـمح ظـروف لبتربـة بقیـام زراعـة مسـتقرة

للمیــاه ولتعمــق االودیــة فــي هــذه المنحــدرات اثــر فــي ظهــور الكثیــر مــن الینــابیع وفــي امكانیــة الوصــول الــى 

وقــد ادى كــل ذلــك الــى انتشــار التجمعــات الســكانیة االكبــر حجمــا . عــن طریــق حفــر االبــارالمیــاه لجوفیــة

.تها على المنحدرات الشرقیةواالكثر عددا من نظیر 

فـــي جبـــال القـــدس ورام اهللا عشـــرات التجمعـــات الســـكانیة، اكبرهـــا مدینـــة القـــدس ثـــم المدینـــة تتنـــاثر 

قلیلــة الحــظ ان القــرىوی. بیــت جــاال-بیــت لحــم-یــت ســاحورالبیــرة، والتجمــع الثالثــي ب-المزدوجـة رام اهللا
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الســفوح لجبــال القــدس، فــي حـین انهــا اكثــر وأكبــر علــى ظهــور المرتفعــات و وصـغیرة علــى الشــریط الشــمالي

.الغربیة، وذلك لألسباب المذكورة سابقا

بیــر نبــاال والجیــب والنبــي صــموئیل وبیــت ســوریك وبیــت نقوبــا و بیــت حنینــا انیةكمــن هــذه التجمعــات الســ

.1وغیرهاوشعفاط والنبي یعقوب وبیت اكسا ولفتا وسلوان وبیت صفافا وشرفات وصور باهر وام طوبا

ى والمدن في هذه الجبال هي اعلى بكثیر من امكانیات االرض ومن الجدیر بالذكر ان كثافة القر 

وبالرغم من ذلك، تشهد المنطقة ازدحاما سكانیا كبیرا ویعود ذلك الى الخلفیة التاریخیة الدینیة . االقتصادیة

.والمكانة االستثنائیة التي تتمتع بها مدینة القدس لدى جمیع االدیان السماویة كما أوضحنا في المقدمة

تمیــز طبیعــة االرض فــي مدینــة القــدس بالنحــدار الشــدید، فــالفرق فــي االرتفــاع بــین اعلــى نتقطــة ت

مدینـة القدیمـة محاطـة مـن الناحیـة الشـرقیة بـوادي قـدرون، لوا. م155واخفض نقطة فیها یصل الى حـوالي 

ان . ي الزبــلفــي حــین یحــیط بهــا مــن ناحیــة الجنــوب وادي الربابــة، امــا مــن الناحیــة الغربیــة فیحــیط بهــا واد

احاطة هذه االودیة بمدینة القدس منحها قدرة دفاعیة من الجهات الثالث المذكورة، اما الجهة الشمالیة فقـد 

شـــكلت نقطـــة ضـــعف، وشـــجعت الجیـــوش التـــي دخلـــت القـــس قـــدیما وحـــدیثا مـــن اســـتخدام الجهـــة الشـــمالیة 

.2القتحام المدینة، كما ذكر المؤرخون

قـد قامـت علـى أربعـة تـالل أو جبـال هـي الموریـا وصـهیون وأكـرا ) قدیمـةال( بهذا فان مدینـة القـدس

وتشــیر الدراســات التاریخیــة والحفریــات أن الموقــع األول لمدینــة القــدس كــان علــى تــالل . والزیتــون أو بزیتــا

الظهور الواقعة الى الجنوب الشرقي من المسجد االقصـى و المشـرفة علـى قریـة سـلوان، ثـم أخـذت المدینـة 

ع ناحیـــة جبـــل الزیتـــون ومرتفـــع ســـاحة الحـــرم ومرتفـــع صـــهیون، وكـــل هـــذه المنـــاطق موجـــودة داخـــل بالتوســـ

) 1542داخــل الســور الــذي بنــاه الســلطان العثمــاني ســلیمان القــانوني عــام (تضــم القــدس القدیمــة . الســور
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.1ریفالحي االسالمي والحي المسیحي والحي االرمني وباحة الحـرم القدسـي الشـ: أربعة أحیاء سكنیة هي

إال أن أحیاء جدیدة أضافها المسلمون إلى القدس القدیمة خـارج السـور مثـل حـي الشـیخ جـراح، وحـي بـاب 

أمـا الیهـود فقـد تركـزوا . الساهرة، وحي واد الجـوز، لتعـرف القـدس القدیمـة بعـد هـذا التوسـع بالقـدس الشـرقیة

ب البریطــاني بضـم القســم الغربــي فـي القســم الغربـي مــن المدینـة، وقــد قامـت ســلطة االنتـدا1948قبـل عــام 

ووســعت حــدودها الســتیعاب الهجــرات الیهودیــة المتواصــلة إلــى 1946مــن المدینــة إلــى حــدود البلدیــة عــام 

صــدر عــن االمــم المتحــدة قــرار تقســیم فلســطین  الــذي  وضــعت بموجبــه مدینــة 1947فــي عــام . فلســطین

، انقسـمت 1948عقـب حـرب عـام . سـواءالقدس تحـت االشـراف الـدولي، فرفضـه العـرب والیهـود علـى حـد 

القســم الغربــي الــذي وقــع تحــت الســیطرة اإلســرائیلیة، وأصــبح یعــرف بالقــدس الغربیــة، : المدینــة الــى قســمین

سیطرت 1967وعقب حرب عام . والقسم الشرقي الذي احتفظت به األردن وأصبح یعرف بالقدس الشرقیة

.لقدس الغربیة واعتبرتها العاصمة األبدیة إلسرائیلإسرائیل على القدس الشرقیة وأعلنت توحیدها مع ا

وهي تعمل بشتى السبل والوسائل واالجراءات على تغییر 1967فمنذ احتالل اسرائیل للقدس الشرقیة عام 

. الهویة العربیة االسالمیة للقدس

ة فــي القســم التــالي مــن البحــث ســیتم عــرض وتحلیــل االجــراءات االســرائیلیة المحمومــة لحســم قضــی

.القدس لصالحها، قبل أي تفاوض مع الفلسطینیین بشأنها

تهوید القدس.3

:3ركزت اسرائیل اجراءاتها في الضفة الغربیة على ثالث مناطق هي

.القدس، بهدف تغییر الواقع الدیموغرافي فیها لصالح الیهود-

.1967الحدود الغربیة للضفة الغربیة، بهدف الحیلولة دون عودة الالجئین لحدود -

.وادي االردن، ألهمیتها االمنیة والزراعیة-

ھو الحي الیھودي الذي اقیم على ارض اوقاف اسالمیة1967اضیف الیھا حي خامس بعد حرب 1
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یمكـــن ان یضـــاف الـــى هـــذه المنـــاطق الـــثالث منطقـــة اخـــرى هـــي الســـفوح الغربیـــة لهضـــبة الخلیـــل 

، حیــث تــولي اســرائیل اهمیــة كبیــرة لمنطقــة الخلیــل مــن ناحیــة )التجمــع االســتیطاني غــوش عتصــیون(

.دینیة عقائدیة

، بــدأت اســرائیل اجراءاتهــا 1967بضــة االســرائیلیین عــام منــذ اللحظــة االولــى لوقــوع القــدس فــي ق

العملیة على االرض لفرض واقع جدید یعزز من موقفهـا التفاوضـي مـع الفلسـطینیین المتعلـق بالوضـع 

فربطت شبكتي الهاتف والمیاه بها، وطبقت القانون االسرائیلي  على فلسطینیي .النهائي لمدینة القدس

وائر الحكومیة الى المدینة، وطبقت منـاهج التعلـیم الیهـودي علـى المـدارس القدس، ونقلت الوزارات والد

یمكــن التعــرف علــى هــذه االجــراءات مــن خــالل المحــاور الرئیســیة و.، وغیرهــا مــن االجــراءاتالعربیــة

:التالیة

.اعالن الحرب الدیموغرافیة على اهل المدینة وضواحیها.1

.االستیطان في القدس. 2

بناء الطرق. 3

.مصادرة االراضي. 4

.بناء الجدار العازل. 5

.المس بالمقدسات االسالمیة والمسیحیة. 6

:الحرب الدیموغرافیة على فلسطینیي القدس. 3.1

شكلت الحكومة االسـرائیلیة لجنـة متخصصـة 1967عقب االحتالل االسرائیلي لمدینة القدس عام 

وعـدم السـماح بزیـادة عـدد الفلسـطینیین فیهـا مهمتها العمل على مراقبة الوضع الدیموغرافي فـي القـدس

ولتحقیــق هــذا الهــدف اتبعــت . مــن النســبة العامــة لســكان القــدس بشــطریها الشــرقي والغربــي% 28عــن 

الحكومة االسرائیلیة سیاسة سكانیة تؤدي الى زیادة عدد الیهود وتقلص عـدد الفلسـطینیین داخـل حـدود 
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ت اســـرائیل علـــى زیـــادة عـــدد المســـتوطنین داخـــل حـــدود لزیـــادة عـــدد الیهـــود فـــي القـــدس، عملـــ. البلدیـــة

البلدیــة، كمــا اقامــت مســتوطنات فــي الضــواحي مثــل مســتوطنة معالیــه ادومــیم اللحاقهــا مســتقبال لحــدود 

ولتشـجیع الیهـود علـى االسـتیطان فـي القـدس، . البلدیة علـى حسـاب سـكان الضـواحي مـن الفلسـطینیین

الشـــرقیة مـــن الضـــرائب لمـــدة خمـــس ســـنوات، وبعـــد اعفـــت كـــل مـــن یرغـــب فـــي االســـتیطان فـــي القـــدس 

كمـا ان المنـاهج التدریسـیة فـي . انقضاء الخمس سنوات، یدفع كل مستوطن مبلغـا رمزیـا عـن كـل سـنة

. المؤسســـات التعلیمیـــة االســـرائیلیة تحـــرض االســـرائیلیین علـــى الســـكن فـــي القـــدس مـــن منظـــور دینـــي

یوم احتاللها للقدس الشرقیة یـوم عطلـة رسـمیة یلإسرائ، جعلت اإلسرائیلیینأذهانولترسیخ القدس في 

).یوم یروشلیم(

علـیهم إسـرائیلفي المقابـل ولتقلـیص عـدد السـكان العـرب فـي القـدس واضـطرارهم للهجـرة، فرضـت 

فـي المدینـة، كمـا عمـدت وأمالكهـمیدفعها فلسطینیو القدس على عقـاراتهم )المسقفات(ضریبة االرنونا

قتصادي للسـكان الفلسـطینیین فـي المدینـة عـن طریـق منـع الفلسـطینیین مـن لضرب الوضع االإسرائیل

مــن األجانــبالمدینــة والتســوق فیهــا، وتحــرض الســیاح إلــىالضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة مــن الوصــول 

كمـا ).أجانـبشـهادات مـن سـیاح (أمـنهمالعربیة في القـدس بادعـاء الحفـاظ علـى األسواقالتسوق في 

رخـص البنـاء، بینمـا منحـت المسـتوطنین رخصـا للبنـاء بـال وأمـاكنحدیـد حجـم سیاسـة تإسرائیلاتبعت 

آالفمنحــت للیهــود تســعة 1998و 1992ففــي الفتــرة الواقعـة بــین عــامي . حـدود فــي القــدس الشــرقیة

ذلــك العراقیــل والتعقیــدات إلــىأضــف. رخصــة بنــاء فقــطألــفرخصــة بنــاء، بینمــا منحــت للفلســطینیین 

الفلســطینیین عنــدما یتقــدمون بطلــب رخــص بنــاء، فالحصــول علــى رخصــة مــامأإســرائیلالتــي تضــعها 

، ممـا أمریكـيدوالر ألـفعشـرین إلـىخمس سنوات وبتكلفـة تصـل إلىبناء بالنسبة للفلسطیني یحتاج 

وهنــاك الكثیــر مــن الفلســطینیین .اضــطر الكثیــر للبنــاء خــارج حــدود البلدیــة وتعرضــهم لســحب هویــاتهم

ل على الـرخص المطلوبـة مـن قبـل سـلطات االحـتالل، ممـا یعـرض منـازلهم اضطر للبناء دون الحصو 
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بیـت فلسـطیني بـین ألـفقامت بهدم ما یقـارب إسرائیلأنواإلحصاءاتتشیر الدراسات . لخطر الهدم

أما المستوطنین فإنهم یحصلون على الرخص خالل .م بدعوى عدم الترخیص2000و 1967عامي 

ال ننسى كیف قامت اسرائیل بازالة حي كامل من احیاء مدینـة القـدس و . 4ستة اشهر وبتكالیف رمزیة

، هــذا )أي بعــد احــتالل المدینــة بأربعــة ایــام فقــط(1967العتیقــة فــي الحــادي عشــر مــن حزیــران عــام  

لقــد سـوت اســرائیل هـذا الحـي بــاالرض بمـا فیــه مـن منــازل ومسـاجد ومــدارس . الحـي هـو حــي المغاربـة

. ما یعرف الیوم بحي الیهودواثار قیمة، وأقامت مكانه

أجــــــرت إســــــرائیل إحصــــــاء للســــــكان، فــــــي خطــــــوة مدروســــــة لحرمــــــان آالف 1967عقــــــب حــــــرب 

فاعتبرت كـل مـن . الفلسطینیین الذین اضطروا لترك منازلهم للحفاظ على حیاتهم وأسرهم من المواطنة

ـــذین كـــانوا خـــارج  الـــبالد إثنـــاء عملیـــة لـــم یشـــمله اإلحصـــاء فاقـــدا لهویتـــه، وقـــد بلـــغ عـــدد المقدســـیین ال

ــا كمــا فقــد حــوالي خمســة آالف مقدســي هویــاتهم . اإلحصــاء بســبب الحــرب وفقــدوا هویــاتهم ثالثــین ألف

. بسبب وجودهم خارج المدینة مدة تزید على سبعة سنوات أو بسبب حصولهم على جنسیة دول أخرى

12الوحـدات السـكنیة سـبعین الفـا وعـدد1967بلغ عدد السكان الفلسطینیین فـي القـدس الشـرقیة سـنة 

، علمــا بــأن عــدد الســكان 5الــف وحــدة ســكنیة27الفــا و 232الفــا، امــا الیــوم فیقــدر عــدد الســكان ب 

علـى عــدد الســكان 1967الفـا، وهــذا یبــین مـدى تــأثیر حــرب 85كــان 1961العـرب فــي المدینـة عــام 

.العرب في المدینة

أالستیطان الصهیوني في القدس. 3.2

اقامــــة 1967احتاللهــــا للضــــفة الغربیــــة، بمــــا فیهــــا القــــدس، وقطــــاع غــــزة عــــام وضــــعت اســــرائیل منــــذ

بوضــع المخططــات الخاصــة 1969و 1967المســتوطنات علــى رأس اولویاتهــا، فانشــغلت بــین عــام 

مستوطنة اسرائیلیة 114ووفقا للمصادر االسرائیلیة، هناك . 1970باالستیطان، ثم بدأت بالتنفیذ عام 
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اال ان الصـــور . مســـتوطنة فـــي قطـــاع غـــزة، اضـــافة الـــى المواقـــع العســـكریة26فـــي الضـــفة الغربیـــة و

بأحجــام 1نقطــة او موقــع اســتیطاني فــي الضــفة الغربیــة250الفضــائیة تبــین ان هنــاك مــا یزیــد علــى 

مـــن المســـاحة االجمالیـــة للضـــفة الغربیـــة، فـــي حـــین شـــكلت % 3شـــكلت المســـتوطنات حـــواي . متباینـــة

ویكمن تأثیر المستوطنات على الفلسطینیین في المجال .6% 6نیة حوالي التجمعات السكنیة الفلسطی

سـیتم مناقشـة (الجغرافي الخاضع لهـا والـذي تـؤثر فیـه بشـكل مباشـر، ولـیس فـي المسـاحة التـي تحتلهـا 

ركزت اسرائیل في نشاطاتها االستیطانیة في الضفة الغربیة على اربعة ). اثارها في هذا البحث الحقا

بیـت لحـم، غـور -، هضـبة الخلیـلرام اهللا-جبـال القـدس: لضفة الغربیة، هذه المنـاطق هـيمناطق في ا

، باالضــافة الــى بعــض المســتوطنات فــي منطقتــي طــولكرم ســلفیت-قلقیلیــة-االردن، مثلــث مــدن نــابلس

ــــاطق كــــتال ضــــخمة، تضــــم كــــل واحــــدة منهــــا عشــــرات . وجنــــین ــــي هــــذه المن وشــــكلت المســــتوطنات ف

نظـرا ء من البحث، سیتم تناول المستوطنات االسرائیلیة في منطقـة القـدس،في هذا الجز . المستوطنات

للتركیز االسرائیلي غیر المسبوق في االونة االخیرة على المدینة المقدسة، فـي سـباق مـع الـزمن لحسـم 

.برمتها لصالحهاقضیة القدس 

او ربمــا قبــل ذلــك، قیةالشــر فــي اطــار السیاســة االســرائیلیة المعــدة والمخطــط لهــا منــذ احتاللهــا للقــدس

وافقادهــا هویتهــا العربیــة واالســالمیة، احاطــت اســرائیل المدینــة بكومــة ضــخمة مــن المبــاني، هالتهویــد

یهــدف الــى خنــق ســكانها ودفعهــم الــى الرحیــل مــن جهــة، ومنــع حجریــا محكــم االغــالق، شــكلت جــدارا

ومـن المالحـظ ان . هـة اخـرىاخوانهم من الفلسطینیین من الوصول الى المدینة والتواصل معهم من ج

. هذه الكومـات الحجریـة التـي تسـمى المسـتوطنلت تتمیـز بكبـر احجامهـا ونموهـا غیـر الطبیعـي السـریع

):15صانظر الخریطة(والجدول التالي یبین التوزیع المكاني لهذه المستوطنات

ألتوزیع المكاني للمستوطنات االسرائیلیة في منطقة القدس: 1جدول 

.فیھا القدس الشرقیةبما1967لغربیة ھي االراضي التي احتلتھا اسرائیل من االردن عام الضفة ا1
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القرى التي اقیمت المستوطنات على اراضیهاعدد السكانتقدیر لمستوطنةاسم االرقم
بیت اكسا، النبي صموئیل، بیت حنینا42000الونراموت1
بیتونیا، الجیب9000جفعات زئیف2
شعفاط، بیت حنینا9000ریختس شعفاط3
الجیب، بیر نباال، بیت حنینا، النبي صموئیلالنبي صموئیل4
بدو، قطنة1700ر ادارها5
بیت حنینا، حزما، جبع20000النبي یعقوب6
بیت حنیال، شعفاط، عناتا، مخیم شعفاط31000بسغات زئیف، بسغات اومر7
عناتا، حزما700علمون8
ابو دیس، العیزریة، العیساویة، عناتا، الزعیم28000معالیه ادومیم9

رق من البلدة القدیمةالى الش-القدس-راس العامود10
البقعة17000تلبیوت الشرقیة، رمات راحیل11
اهالي منطقتي القدس وبیت لحم30000)هار حوماه(ابو غنیم 12
بیت جاال، بیت صفافا30000جیلو13
ـــــر -جاني بیطار14 ـــــة الولجـــــة ودی ـــــى اراضـــــي قری مخطـــــط لهـــــا عل

كریزمان غربي مستوطنة جیلو
بیت صفافا، اراضي تابعة للكنیسة االرثوذكسیة2000جفعات هموتس15

220400المجموع

، بیت لحم1997، )اریج(معهد البحوث التطبیقیة : المصدر
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التوزیع الجغرافي للمستوطنات االسرائیلیة في منطقة القدس: )1(شكل 

یخنـــق القـــدس ان المـــتفحص للتوزیـــع الجغرافـــي لهـــذه المســـتوطنات یجـــد انهـــا تشـــكل حائطـــا متصـــال

وتجري االن عملیات . الجهة الشمالیة، الجهة الشرقیة، والجهة الجنوبیة: الشرقیة من ثالث جهات هي

ـــــى حســـــاب االراضـــــي التابعـــــة للتجمعـــــات الســـــكنیة  توســـــیع متســـــارعة لمعظـــــم هـــــذه المســـــتوطنات عل

ات الـون رامــوت ففـي الجهــة الشـمالیة والشـمالیة الغربیــة مـن القــدس یجـري توسـیع مســتوطن. الفلسـطینیة

امـا مـن . وجفعات زئیف، كما تجري عملیـات تجریـف لالراضـي بـالقرب مـن مسـتوطنة النبـي صـموئیل

ة النبـي یعقـوب لـدمجها مـع مسـتوطنة ادم فـي الشـمال، الجهة الشرقیة فتجري عملیات توسیع لمسـتوطن

. ت اومــر باتجــاه مخــیم شــعفاط، ممــا یشــكل خطــرا كبیــرا علــى مصــیر المخــیم؟وبســغات زئیــف وبســغا

والخطورة االكبر تكمن في توسیع مستوطنة معالیة ادومیم باتجاه الشمال والشمال الغربي ووصلها مع 
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بحیث عازلالجدار الوتغییر مساران تنفیذ هذا المخطط . بسغات زئیف وبسغات اومر والنبي یعقوب

سوف یـؤدي الـى فصـل تـام لمدینـة رام اهللا وشـمال الضـفة الغربیـة من الناحیة الشرقیةیلف المستوطنة

ومــن الجــدیر بالــذكر ان مســتوطنة معالیــه ادومــیم مقامــة علــى . عــن بیــت لحــم وجنــوب الضــفة الغربیــة

ومن الناحیة الجنوبیـة، .اراض لخمسة قرى، باالضافة الى مضارب عشیرة عرب الجهالین الفلسطینیة

ملیــات توســیع مســتمرة لمســتوطنة تلبیــوت الشــرقیة وجفعــات همــوتس، كمــا ان هنــاك مخطــط تجــري ع

ان هــذه المســتوطنات مضــافا الیهــا مســتوطنة هــار . القامــة مســتوطنة بــالقرب مــن كنیســة مــار الیــاس

.تعمل على عزل القدس عن مدینتي بیت لحم وبیت ساحور) ابو غنیم(حوماه 

:لیهودي في القدس وضواحیهااالثار المترتبة على االستیطان ا

یمكــن اجمــال االثــار المختلفــة المترتبــة علــى االســتیطان الیهــودي فــي مدینــة القــدس وضــواحیها بالنقــاط 

:التالیة

.االف الدونمات من االراضي التابعة للقرى التي اقیمت علیها المستوطناتمصادرة.1

ي والعمـــودي الســـتیعاب التزایـــد تطویـــق التجمعـــات الســـكنیة الفلســـطینیة، والحـــد مـــن توســـعها االفقـــ.2

.الطبیعي للسكان العرب

تهدیــد بعــض التجمعــات الســكانیة الفلســطینیة باالزالــة، وخاصــة تلــك التــي تعتــرض تنفیــذ المخطــط .3

.االسرائیلي الرامي الى دمج العدید من المستوطنات المحیطة بالقدس

مــن خــالل االعتــداءات ابقــاء فلســطینیي القــدس وضــواحیها العــزل فــي حالــة خــوف ورعــب دائمــین،.4

.المتكررة علیهم من قبل المستوطنین المدججین بالسالح

.عزل مدینة القدس وضواحیها عن محیطها الفلسطیني في الشمال والجنوب.5
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في حركة الفلسطینیین بین شمال الضـفة الغربیـة فصل شمال الضفة الغربیة عن جنوبها، والتحكم .6

.وجنوبها

حــاء الضــفة الغربیــة وتقســیمها الــى بقــع متنــاثرة، والحیلولــة بالتــالي قطــع التواصــل الجغرافــي بــین ان.7

.دون اقامة دولة فلسطینیة ذات سیادة

تشـــویه الـــنمط العمرانـــي الرائـــع للقـــدس العتیقـــة والقـــرى الفلســـطینیة المحیطـــة، الضـــاربة جـــذوره فـــي .8

.اعماق التاریخ، وذلك بادخال النمط العمراني الحدیث

.)التنوع الحیوي(ي للمنطقة، واالضرار بالحیاة النباتیة والحیوانیة البریة تشویه الالندسكیب الطبیع.9

بناء الطرق. 3.3

تعمـل اســرائیل منــذ احتاللهـا للضــفة الغربیــة واقامــة المسـتوطنات فیهــا علــى ربـط هــذه المســتوطنات مــع 

ل هـذه الطـرق وقـد بلـغ طـو . بعضها بطرق التفافیة تتجنب التجمعات السكنیة الفلسطینیة وتلتف حولهـا

كم، اما تلك المخطط لهـا 315حوالي ) اریج(في الضفة الغربیة حسب دراسة لمعهد البحوث التطبیقیة 

تالل االســـرائیلي ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان ســـلطات االحـــ. 7كـــم557كـــم لیصـــبح المجمـــوع 261فیبلـــغ 

تصـبح المسـاحة م من كل جهـة، وبـذلك75تحظر البناء على االراضي المحاذیة لهذه الشوارع لمسافة 

، وهي بذلك تعادل اكثر من نصف ²كم80حوالي المصادرة فعلیا والمخصصة القامة الطرق االلتفافیة

.مساحة المستوطنات

اشــد واكثـــر تـــأثیرا كـــون اتبعــت اســـرائیل نفـــس السیاســة فـــي القـــدس الشـــرقیة وضــواحیها، ولكـــن بصـــورة 

5وشـــارع 45یعتبـــر شـــارع . الـــبعضالمســتوطنات فـــي منطقـــة القـــدس اكثـــر كثافـــة وقربــا مـــن بعضـــها

انظــر الخریطــة(االكثــر تــأثیرا وضــررا علــى القــدس الشــرقیة و التجمعــات الســكنیة الفلســطینیة المجــاورة 

للشمال الغربي، والشرق، : ، حیث یطوق هذان الشارعان القدس الشرقیة من ثالث جهات هي)15ص



18

كـم قبـل 30اراضي القدس الشـرقیة لمسـافة اراضي الضفة الغربیة بما فیها 45یخترق شارع . والجنوب

فانــه یختــرق اراضــي القــدس الشــرقیة لمســافة 5ان یقطــع خــط الهدنــة متجهــا نحــو الغــرب، امــا الشــارع 

فـي جنـوب القـدس الـذي یمـر مـن قریـة بیـت صـفافا ویتجـه شـماال الـى 4كم قبل ان یتصل بشارع  12

المحاذیــة لهــذین ضــي المــواطنین العــربمــن ارایعنــي مصــادرة االف الــدونماتان هــذا.مطــار القــدس

.، وفصل القدس الشرقیة تماما عن الضفة الغربیةالشارعین

مصادرة االراضي. 3.4

الــى سیاســة مصــادرة االراضــي 1967لجــأت اســرائیل منــذ احتاللهــا للضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة عــام 

:الستخدامها في اغراض متعددة اهمها

جرین یهــود مــن مختلــف بقــاع االرض واســكانهم بهــا، فــي سیاســة اقامــة المســتوطنات الســتقدام مهــا.1

.تهدف لتجمیع الیهود في فلسطین على حساب اهلها واصحابها الشرعیین

.شق الطرق االلتفافیة لربط المستوطنات مع بعضها.2

.اقامة القواعد العسكریة ومیادین التدریب العسكري.3

.اعالنها مناطق عسكریة مغلقة بحجج امنیة.4

.ها زراعیااستغالل.5

.اعالنها اراضي دولة.6

.اعالنها محمیات طبیعیة.7

مواقــع المســتوطنات فــي الضــفة الغربیــة واالراضــي التــي تحتلهــا، حیــث )15(تظهــر الخریطــة صــفحة

% 3او مـا یقـارب ²كـم158بلغت مساحة االراضي المصـادرة التـي اقیمـت علیهـا المسـتوطنات حـوالي 

وتعتبر االراضـي المجـاورة لتلـك المسـتوطنات بحكـم المصـادرة، . ةمن المساحة االجمالیة للضفة الغربی
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ـــاء عربـــي حـــول 1970لعـــام 393فبموجـــب االمـــر  ـــع اقامـــة أي بن ، باســـتطاعة ســـلطات االحـــتالل من

مـثال، منعـت . وطنات، او ایقاف اعمـال البنـاء اذا اعتقـدت ان ذلـك ضـروریا مـن الناحیـة االمنیـةالمست

الجـیش االسـرائیلي والمسـتوطنات فـي غـوش عتصـیون بهضـبة كراتاسرائیل اقامة أي بناء حـول معسـ

ان المســاحة الكلیــة 8تشــیر دراســة لبنفنســتي و شــلومو خیــاط.الخلیــل وجفعــات زئیــف شــمالي القــدس

393المحیطــة بــالمواقع والمســتوطنات االســرائیلیة فــي الضــفة الغربیــة التــي تضــررت بــاالمر العســكري 

، واذا اضیفت الیها االراضي المحیطة بـالطرق )²كم293.5(نم دو 293500حوالي 1987بلغت عام 

وللسـیطرة علـى مزیــد مـن االراضــي صـدر عــن ).²كــم580(دونـم 580000تصـبح المسـاحة المتضــررة 

ـــم 270/1االحـــتالل االســـرائیلي االمـــر العســـكري  ـــه ملیـــون دون ـــذي اعلـــن بموجب مـــن ) ²كـــم1000(، ال

منــاطق عســكریة شــرقیة لمرتفعــات نــابلس والقــدس والخلیــلاالراضــي الفلســطینیة الواقعــة علــى الســفوح ال

).Combat Zones(مغلقة 

، 1969لعــــام 363أمـــا فیمـــا یتعلــــق بالمحمیـــات الطبیعیـــة، فقــــد اصـــدرت ســـلطات االحــــتالل االمـــر 

، وكانت فرضت بموجبه قیودا صارمة على استخدام االرض في المناطق التي تعلنها محمیات طبیعیة

مـن اراضـي الضـفة الغربیـة محمیـات طبیعیـة ) ²كـم285(دونـم 285000اعلنـت سلطات االحتالل قـد

مصـادرة المزیـد مـن االراضـي، هان في ظاهر القـرار حمایـة للبیئـة الطبیعیـة، ولكـن جـوهر . 1985عام 

والــدلیل علــى ذلــك هــو اعــالن ســلطات االحــتالل جبــل ابــو غنــیم محمیــة طبیعیــة، ولكــن كمــا نــرى االن 

الطــوق علــى مدینــة تحكــمكبیــرة یــة المزعومــة قــد تحولــت الــى مســتوطنة صــهیونیةفــان المحمیــة الطبیع

.القدس من الناحیة الجنوبیة

فاســتخدمت القـوانین التـي كـان معمـول بهـا فــي اسـتخدمت اسـرائیل اسـلوبا اخـر للسـیطرة علـى االرض،

فتـارة . مـع اهـدافهاوغیـرت بعضـها بمـا یـتالءمفترات الحكم المختلفة في الضـفة الغربیـة بشـكل انتقـائي
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.تطبــق القــانون االردنــي وتــارة تطبــق قــوانین االنتــداب البریطــاني، وتــارة ثالثــة تطبــق القــانون العثمــاني

1967فـي العهـد االردنـي قبـل عــام حكومیـةفوضـعت یـدها علـى االراضـي التـي اخـذت صـفة اراضـي 

، منهـا )²كـم700(نـم دو 700000لتصـبح مسـاحتها حـوالي ) ²كـم160(دونم 160000وأضافت الیها 

یقــع حــوالي . 9دونــم طــرق وغابــات والبــاقي اراضــي صــخریة33000دونــم اراضــي زراعیــة و 55000

نصف هذه االراضي في الغـور والمنحـدرات الشـرقیة للمرتفعـات الفلسـطینیة، والبـاقي فـي منـاطق جنـین 

.وأریحاونابلس ورام اهللا 

، استنادا الى القانون العثماني الذي اراضي دولةمن اراضي الضفة الغربیة % 34كما اعلنت حوالي 

ووفقـا . یعتبر حمیع االراضي غیر المزروعة لمـدة عشـر سـنوات فـأكثر او غیـر المسـجلة اراضـي دولـة

دونـــم 10)²كـــم150(150000خصصـــت ســـلطات االحـــتالل حـــوالي 949و321لالوامـــر العســـكریة  

لمنطقــة الواقعــة بــین مــدن نــابلس وقلقیلیــة وتركــزت المصــادرة فــي الالســتخدام العــام مثــل شــق الطــرق، 

.اضي الواقعة شمالي وجنوبي وادي الفارعةر الاوسلفیت، باالضافة الى الخلیل و 

اصدر الجیش االسرائیلي العدیـد مـن االوامـر العسـكریة 1979و 1968في الفترة الواقعة بین عامي 

مت تلك االوامر لیس فقط القامة دونم لالغراض العسكریة، وقد استخد50000التي تقضي بمصادرة 

.المعسكرات، وانما القامة المستوطنات ایضا

اما االستخدام الزراعـي االسـرائیلي فـي الضـفة الغربیـة، فقـد تركـز فـي غـور االردن ابتـداء مـن الشـاطئ 

اســرائیل قــد وكانــت . الغربــي للبحــر المیــت جنوبــا وحتــى اقصــى شــمال الغــور فــي منطقــة عــین البیضــا

اراضـي الفلسـطینیین الخصـبة فـي الغـور فـور احتاللهـا للضـفة الغربیـة، وأغلقـت االبـار صادرت معظم

االرتوازیة التي كان یمتلكها المزارعون الفلسطینیون، وطردت البدو ومنعتهم من االقتراب من االراضي 
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تقـع وهنـاك منـاطق صـغیرة اخـرى . والزراعة االسـرائیلیة فـي الغـور هـي زراعـة مرویـة كثیفـة. المصادرة

و مــن .الــى الجنــوب والجنــوب الغربــي مــن مدینــة بیــت لحــم صــادرتها اســرائیل وتزرعهــا زراعــة مرویــة

المالحـــظ ان هنـــاك تقـــاطع فـــي االســـتخدام االســـرائیلي لـــالرض فـــي الضـــفة الغربیـــة، فـــیمكن ان تكـــون 

.االرض منطقة عسكریة مغلقة وفي نفس الوقت تكون اراضي دولة او اراضي حكومیة، وهكذا

المعطیـــات الصـــادرة عـــن مؤسســـة بتســـیلم االســـرائیلیة فـــي القـــدس ان المســـاحة المصـــادرة مـــن توضـــح

116، منهـا  )دونـم23378(²كـم23.378كانـت 1991اراضي العرب في القدس الشرقیة حتى عام 

.دونما في البلدة القدیمة

حـــول القـــدس تظهـــر هـــذه الدراســـة ان مســـاحة االراضـــي المصـــادرة والتـــي  اقیمـــت علیهـــا المســـتوطنات

مـــن % 29او ²كـــم45، هـــي حـــوالي )المســـتوطنات الواقعـــة جنـــوبي مدینـــة رام اهللا وشـــمالي بیـــت لحـــم(

:مساحة المستوطنات في الضفة الغربیة، موزعة جغرافیا كما یلي

.استیطاني شمالي القدس الشرقیة²كم27.56هناك -

.شرقي القدس²كم9.77-

.جنوبي المدینة²كم7.6-

والــذي بموجبــه اســتملكت اســرائیل االراضــي ســرائیل قــانون امــالك الغــائبین، وضــعت ا1950فــي عــام 

ملیـــــون دونـــــم، وهـــــي اراضـــــي الالجئســـــن 3,5قریـــــة فلســـــطینیة، أي نحـــــو 300التـــــي كانـــــت الهـــــالي 

والغائــب، بحســب هــذا . الفلســطینیین الــذین طــردوا مــن وطــنهم الــى الخــارج، وســمتهم اســرائیل غــائبین

حنا عیسى، هـو كـل فلسـطیني انتقـل مـن مكـان سـكناه الـى . قانون الدولي دالقانون، كما یقول استاذ ال

وقـد . ایة دولة عربیة، او الى أي مكان اخـر فـي فلسـطین نفسـها بعـد یـوم صـدور قـرار تقسـیم فلسـطین

ن حاضری(شمل هذا التعریف االف الفلسطینیین الذین بقوا في فلسطین، وأصبحوا بموجب هذا القانون 

صـــبحت اراضـــیهم وأمالكهـــم فـــي اول االمـــر تحـــت ســـیطرة وادارة القـــیم علـــى امـــالك وعلیـــه، ا) غـــائبین
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الغائبین، ثم نقلت ملكیة تلك االراضي واالمـالك الـى دائـرة االنشـاء والتعمیـر، وذلـك لمنـع اعادتهـا الـى 

اصحابها الذین كانوا حاضرین، فاذا اصدر القیم على امالك الغائبین شهادة بأن شخصا ما في عـداد 

ئبین، او ان عقـــارا او ارضـــا ملـــك غائـــب، تصـــبح الملكیـــة تابعـــة للقـــیم، وعلـــى صـــاحبها ان یثبـــت الغـــا

نقـــل ملكیـــة معظـــم تلـــك االراضـــي الىـــدائرة االنشـــاء و تمـــت عملیـــة ،1953مـــع اواخـــر عـــام .العكـــس

التعمیــــر، التــــي بــــدورها اعطیــــت صــــالحیات كبیــــرة للتصــــرف بــــأمالك الغــــائبین، كالشــــراء واالســــتئجار 

والضفاء نوع من الصفة القانونیة على استمالكها الراضـي . ال، والتصرف بها تصرف المالكواالستبد

، فـــأجرت ســـلطة التطـــویر وبعـــدها 1953وامــالك الغـــائبین، شـــرعت اســـرائیل قـــانون التعویضـــات لســـنة 

تعویضــات عــن امالكهــم، اال ان وادارة اراضــي اســرائیل مفاوضــات مــع المهجــرین وحثــتهم علــى قبــول 

تــذكر اســتلمت تعویضــات، وتمســكت الغالبیــة الســاحقة بأراضــیها، واعتبــرت كــل هــذه القــوانین نســبة ال 

.غیر شرعیة، وتعرض النفر القلیل الذین قبلوا تعویضات للنبذ واالحتقار، وصنفوا بحكم الخائنین

س هناك عدم وضوح وضبابیة في ما اذا كانت اسرائیل جادة في تطبیق قانون امالك الغائبین في القد

هــذا القــرار لــم الشــرقیة، خاصــة ان المصــدر الوحیــد للمعلومــات هــو صــحیفة هــارتس االســرائیلیة، وأن 

ــــوزراء یظهــــر ضــــمن القــــرارات التــــي تتخــــذها الحكومــــة االســــرائیلیة وتنشــــر عــــادة فــــي موقــــع رئــــیس ال

یة، سـواء اال ان الهجمة غیر المسبوقة التي تشنها الحكومة االسرائیلیة علـى القـدس الشـرق. االلكتروني

على شـكل اسـتیطان او شـق طـرق او سـحب هویـات وهـدم منـازل، تجعـل مـن تطبیـق القـرار امـرا واردا 

ان تطبیق قانون امالك الغـائبین فـي القـدس الشـرقیة سـوف یـؤدي الـى مصـادرة اكثـر مـن نصـف . جدا

وقـد ظهـرت .المقدسیین، باالضافة الى امالك سكان الضفة الغربیـة الواقعـة فـي القـدس الشـرقیةامالك 

بعض المؤشـرات علـى نیـة الحكومـة االسـرائیلیة تطبیـق هـذا القـانون، حیـث منعـت اهـالي بیـت سـاحور 

مــن الوصــول الــى مــزارعهم الواقعــة ضــمن نفــوذ بلدیــة القــدس، وأخبــرتهم ان اراضــیهم اصــبحت تحــت 
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اصـبحوا ومن الجدیر بالذكر ان اهالي بیت لحم  وبیـت جـاال والولجـة. تصرف حارس امالك الغائبین

زل بـین القـدس وبیـت قادرین للوصول الـى اراضـیهم الواقعـة جنـوبي القـدس بعـد اقامـة الجـدار العـارغی

.لحم

الجدار العازل. 3.5

، أي بعـد 2002اقرت الحكومة االسرائیلیة اقامـة جـدارعازل فـي الضـفة الغربیـة فـي شـهر حزیـران عـام 

لغربیــــة بشــــهرین تقریبــــا، وأثنــــاء حصــــار الــــرئیس االجتیــــاح االســــرائیلي الشــــامل لجمیــــع مــــدن الضــــفة ا

بلملمـــة المـــدنیین العـــزللقـــد اغتنمـــت اســـرائیل فرصـــة انشـــغال الفلســـطینیین. الفلســـطیني یاســـر عرفـــات

فـي . زلاوالتعامل مع االثار المدمرة التي خلفهـا االجتیـاح، لتنفیـذ مخططهـم باقامـة الجـدار العـجراحهم 

. تاسیة الفلسـطینیة منشـغلة بموضـوع حصـار الـرئیس یاسـر عرفـكانت القیادة السیا،ذلك الوقت ایضا

كـم فـي فتـرة زمنیـة 110لقد استطاعت اسرائیل ان تنفذ المرحلـة االولـى مـن بنـاء الجـدار والبـالغ طولهـا 

جنـین و حتـى قریـة مدینةامتد الجدار في هذه المرحلة من قریة سالم شمالي. قیاسیة ال تتجاوز السنة

. قلقیلیةشرق مدینةمسحة جنوب

مســـار الجـــدار، والمســـاحات التـــي ضـــمها الــــى 2003تظهـــر الصـــور الفضـــائیة الملتقطـــة فـــي تمـــوز 

).25انظر الصورة الفضائیة ص (اسرائیل، 

دونـــم مـــن اراضـــي قـــرى برطعـــة 29600تبـــین ان البیانـــات التـــي تـــم اشـــتقاقها مـــن الصـــورة الفضـــائیة

، یعهـا لمحافظـة جنـین وقعـت بـین الجـدار وخـط الهدنـةوعانین وعرقة وطـورا الغربیـة وزبـدة، التابعـة جم

.وهذه االراضي مزروعة بأشجار الزیتون

دونـــم مـــن اراضـــي قـــرى قفـــین وباقـــة الشـــرقیة وعتیـــل ودیـــر الغصـــون 14000كمـــا بینـــت الدراســـة ان 

التابعـــة جمیعهـــا لمحافظـــة طــــولكرم وقعـــت ایضـــا بــــین الجـــدار وخـــط الهدنـــة، عــــازال هـــذه القـــرى عــــن 
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مــن الجــدیر بالــذكر ان هــذه االراضــي خصــبة وتمــارس فیهــا الزراعــة المرویــة الكثبفــة، مثــل و . اراضــیها

ـــة تحـــت البیـــوت البالســـتیكیة، كمـــا تـــزرع هـــذه االراضـــي بالحمضـــیات لالخضـــروات ا مكشـــوفة والمحمی

دونـــم مـــن اراضـــي مدینـــة طـــولكرم وأراضـــي قـــرى شـــویكة 16000وهنـــاك ایضـــا .والزیتـــون واللوزیـــات

.عت غربي الجداروفرعون وشوفة وق

دونــم مــن اراضــي مدینــة قلقیلیــة وأراضــي قــرى جیــوس، والنبــي 31000امــا فــي منطقــة قلقیلیــة، اصــبح 

وتتمیز اراضي قلقیلیـة ایضـا بخصـوبتها، وتـزرع فیهـا . الیاس، وحبلة، وعزون بین الجدار وخط الهدنة

اكثــر مــن ســلب اســرائیل بــذلك ت. الخضــروات المكشــوفة والمحمیــة والحمضــیات، التــي تعتمــد علــى الــري

ان الملفـت . دونم من االراضي االكثر خصوبة وانتاجیـة فـي منـاطق جنـین وطـولكرم وقلقیلیـة90000

لالنتباه ان هذه التجمعات السكانیة واقعة على خط الهدنة، وأن معظم اراضیها تقع فـي الجهـة الغربیـة 

یـــة الباقیـــة مـــن اراضـــي هـــذه جـــاء الجـــدار لیســـلب البق. 1948مـــن خـــط الهدنـــة، وخســـرتها بعـــد حـــرب 

فقـــد كـــان ســـكان هـــذه التجمعـــات یتمتعـــون بمســـتوى ! التجمعـــات، ویحـــولهم الـــى الجئـــین فـــي اراضـــیهم

اقتصـــادي جیـــد نتیجـــة اعتمـــادهم علـــى الزراعـــة المرویـــة الكثیفـــة ذات االنتاجیـــة العالیـــة، ولكـــن بـــدأت 

اسـتخدام مـدخراتهم مـن المـال مظاهر الفقر والبؤس تدب في اوساط اهالي هذه التجمعات، ولجأوا الى

ان اسـتمرار التـدهور فـي االوضـاع االقتصـادیة لهـذه التجمعـات . والمجوهرات، وبیع الكمالیات المنزلیـة

السكانیة ینذر باالسوأ ویحقق السرائیل ما تخطـط لـه مـن تهجیـر للفلسـطینیین، للحصـول علـى االرض 

.الفلسطینیة دون فلسطینیین
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.بین جنین وطولكرمومسار الجدار العازلالغربیة ضائیة تبین حدود الضفة صورة ف: )2(شكل

امــا فــي منطقــة القــدس، فقــد مهــدت اســرائیل لبنــاء الجــدار العــازل حولهــا مــن خــالل عــدة اجــراءات 

ففــي بدایــة العــام وضــعت اســرائیل حــواجز . 2002ســبقت صــدور قــرار بنــاء الجــدار فــي منتصــف عــام 

عنــد مفتـرق الطــرق بـین ابــو دیـس والعیزریــة، والـذي یصــل القـدس بأریحــا، ممــا عسـكریة اســمنتیة ثابتـة 

بــدأ التنفیــذ . ادى الــى عــدم تمكــن ســكان القــرى المحیطــة مــن الوصــول الــى مدینــة القــدس للعمــل فیهــا

انشــــاء مقطعــــین ، حیــــث تــــم2003العملــــي لمخطــــط الجــــدار فــــي منطقــــة القــــدس فــــي منتصــــف عــــام 

مارا بقریـة رافـاتیمتد من بیتونیا حتى كفر عقبلي القدس وایقع شماستراتیجیین من الجدار، االول

امــا المقطــع الثــاني فیقــع . باتجــاه غربــي شــرقي، فاصــال القــدس وقراهــا عــن مدینــة رام اهللاكــم 8بطــول 
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جنوبي القدس، ویمتد من الغرب الى الشرق ایضا ویفصل مدینة بیت لحم وبیت ساحور وقریة الولجة 

ـــة المقدســـة ـــدادها الجغرافـــي .عـــن المدین ـــة القـــدس عـــن امت وبـــذلك شـــكل هـــذین المقطعـــین عـــازال لمدین

. الطبیعي في شمال وجنوب الضفة الغربیة، في خطوة هامة لتهوید المدینة

اصدرت الحكومـة االسـرائیلیة خارطـة جدیـدة لمسـار الجـدار العـازل عـدلت فیهـا 2004في تشرین اول 

ث یقلص مـن المسـاحة التـي یضـمها مـن الضـفة الغربیـة الـى من مسار الجدار، بحی) مرحلیا وتكتیكیا(

لجـأت اسـرائیل الـى هـذه الخطـوة . 11مـن مسـاحة الضـفة الغربیـة% 8او 5%الـى % 16اسرائیل مـن 

، ولتنفیـذ مـا تبقـى مـن الجـدار وعـزل القـدس تمامـا لتفادي الضغط الذي یمارسه علیهـا المجتمـع الـدولي

لســـطینیین الـــذین یصـــبحون خـــارج الجـــدار، وتطبیـــق قـــانون عـــن الضـــفة الغربیـــة، ومصـــادرة اراضـــي الف

.امالك الغائبین علیهم

المسار المعدل للجدار حول القـدس یمـر مـن بـین مجموعـة كبیـرة مـن القـرى والبلـدات الفلسـطینیة، ممـا 

تقضـي 18/1/2005درة المزید من االراضي، فقد صدرت اوامر عسكریة اسـرائیلیة بتـاریخ یعني مصا

قعة الى الشمال االو دونما مزروعة بالزیتون من اراضي قرى بیر نباال والجیب والجدیرة586بمصادرة 

الغربي من القـدس، علمـا بـأن هـذه القـرى محاطـة بالمسـتوطنات، ممـا یزیـد مـن صـعوبة الحیـاة الیومیـة 

، صدرت االوامر العسكریة بمصادرة اراضي في ضاحیة البرید والـرام 8/3/2005وفي تاریخ . للسكان

من المالحـظ ان هـذه االراضـي المصـادرة واقعـة بمحـاذاة خـط الهدنـة، . مصلحة الجدار شمالي القدسل

هــذا مــن الجهــة الشــمالیة، امــا مــن الجهــة الشــرقیة، فقــد . ممــا یســهل علــى اســرائیل ضــمها والحاقهــا بهــا

د مـا عدلت خطة مسـار الجـدار بحیـث یلـف مسـتوطنة معالیـه ادومـیم مـن الناحیـة الشـرقیة، راسـما حـدو 

ان هـذه الخطـوة تمهـد . الطریق بـین رام اهللا وبیـت لحـمتسمیه اسرائیل بالقدس الكبرى الموحدة، وقاطعا

عنــد یتجــه الجــدارجنوبا لیمــر مــن بلــدة ابــو دیــسبعــد ذلــك. طــرق النفافیــة للفلســطینیینللبــدء بانشــاء 

2003ي نفـذ فـي عـام لیتصـل بمقطـع الجـدار الـذعن البلـدةفاصال الجزء الغربي منهاجامعة القدس،



27

3ویظهـر مـن الشـكل . ویمتد من الغرب الى الشـرق، محكمـا الطـوق حـول المدینـة مـن جهاتهـا الـثالث

ایضــا ان الجــدار ســوف یلــف كتلــة غــوش عتصــیون االســتیطانیة الــى الجنــوب الغربــي مــن مدینــة بیــت 

.لحم

معهـد واشـنطن لسیاسـة الشـرق : المصـدر(2004زل بعد اجراء التعـدیل علـى مسـاره عـام امخطط الجدار الع):3(شكل

)االدنى

النتائج. 4

فــي غــزة فــك االرتبــاطان اســرائیل اســتطاعت اشــغال الفلســطینیین والعــرب والقــوى الدولیــة بمســألة . 1

الطباق على القدس واكمال الجزء االهم من الجدار العازل، ومن ثم خلـق وقـائع جدیـدة علـى االرض ل
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. ناصــر تفــاوض جدیــدة ترهــق الفلســطینیین وتجــرهم الــى مزیــد مــن التنــازالتیصــعب ازالتهــا، وادخــال ع

وتــراهن اســـرائیل فــي سیاســـتها هـــذه علــى التغیـــرات والتحــوالت الجذریـــة التـــي اصــابت المنطقـــة العربیـــة 

.والعالم عقب االحتالل االمریكي المباشر للعراق

تهــاء مــن ترســیم حــدود القــدس ان اســرائیل تحــاول ان تحســم ومــن جانــب واحــد قضــیة القــدس واالن. 2

.الكبرى، من خالل تكثیف االستیطان وبناء الجدار العازل

ل التخلي عن القدس الشـرقیة كعاصـمة سیاسـیة للدولـة الفلسـطینیة فـي حـلدفع الفلسطینیین والعرب . 3

، والقبــول بالحصــول علــى نــوع مــن الســلطة الدینیــة والمدنیــة فــي القــدس القدیمــة ولــیس القــدس !؟قیامهــا

.الشرقیة

توسـیع العمــق الجغرافــي الســرائیل باتجـاه الشــرق فــي منــاطق قلقیلیـة والقــدس وهضــبة الخلیــل، علــى . 4

!؟حساب العمق الجغرافي للدولة الفلسطینیة المستقبلیة

الحد من الزیادة السكانیة للفلسطینیین في القدس من جهة، والعمل على زیادة عدد الیهود فیها من . 5

.السیطرة الدیموغرافیة للیهودجهة اخرى، لضمان

تـي احتلتهـا اسـرائیل فـي عـام دائمة على االراضـي الفلسـطینیة الالحیلولة دون اقامة دولة فلسطینیة . 6

، عــــن طریــــق قطــــع التواصــــل الجغرافــــي بــــین مختلــــف انحــــاء الضــــفة الغربیــــة بواســــطة الكتــــل 1967

.االستیطانیة والجدار العازل

ومــواردهم المائیــة، خاصــة فــي المنــاطق المحاذیــة لخــط الهدنــة والتــي نمصــادرة اراضــي الفلســطینیی. 7

.تتمیز بالخصوبة، للضغط علیهم اقتصادیا ومعنویا، ومن ثم دفعهم للرحیل والهجرة

وخاصـة فـي القـدس الشـرقیة، یـدل داللـة قاطعـة ال تقبـل ،ان ما تقوم به اسرائیل في الضفة الغربیة. 8

ماضیة في تنفیذ استراتیجیة تقـوم علـى السـیطرة علـى االرض مـن جهـة، ، ان اسرائیل الشك او التأویل

. اخرىجهةمن او القبول باالحتاللواذالل الفلسطینیین وافقارهم ودفعهم الى الهجرة
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التوصیات. 5

العمـــــل علـــــى تقـــــدیم الـــــدعم المـــــادي والمعنـــــوى الفـــــوري والمســـــتمر للشـــــعب الفلســـــطیني، وخاصـــــة . 1

او غیــر مباشــر مــن الجــدار العــازل والمســتوطنات والطــرق االلتفافیــة، وذلــك المتضــررین بشــكل مباشــر 

.تهجیرهملتعزیز صمودهم على ارضهم والحیلولة دون 

العمل على دعم المزارعین الفلسطینیین، والمساعدة في تسویق منتجاتهم الزراعیة، واعـادة اعمـار . 2

.ما دمره االحتالل، واستصالح اراضي جدیدة

تمام خاص لمدینة القدس، وتوصیل الدعم والمساندة لفلسطینیي القدس للصـمود فـي وجـه توجیه اه. 3

المحاوالت االسرائیلیة الحثیثة لترحیلهم وتهجیرهم عن ارضهم، وذلك لمـا للمدینـة مـن اهمیـة وشـأن فـي 

.قلوب العرب والمسلمین

لقــدس، وحثهــا علــى القیــام تنشــیط اللجــان الخاصــة المحلیــة والعربیــة واالســالمیة المختصــة بشــؤون ا. 4

.اسرائیلیة عنیفة ومتسارعة لتهویدهابدورها، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فیها المدینة هجمة 

االســـراع ببـــدء التفـــاوض حـــول قضـــایا الوضـــع النهـــائي، قبـــل ان تكمـــل اســـرائیل مخططهـــا ووضـــع . 5

.لوقت لتنفیذ خططهاالحلول من جانب واحد، حیث ان اسرائیل تماطل الكتساب المزید من ا

عــدم قبــول الفلســطینیین لمــا یســمى بالدولــة الفلســطینیة المؤقتــة، واالصــرار علــى اقامــة دولــة دائمــة . 6

.تتمتع بكل االمتیازات التي تتمتع بها الدول االعضاء في االمم المتحدة

ضغط وتهدیـد عدم القبول بأي حل سیاسي یبقي على الكتل االستیطانیة، لما تمثله هذه الكتل من . 7

.اسرائیلیةقواعد عسكریةتمثلدائمین للفلسطینیین، خاصة ان هذه الكتل االستیطانیة 
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تنشـــیط الدبلوماســـیة الفلســـطینیة والعربیـــة واالســـالمیة، والعمـــل مـــع القـــوى الدولیـــة الفاعلـــة كالصـــین . 8

واالسـراع بتطبیـق ،واسـرائیلاامریكـوروسیا والیابان ورابطـة دول عـدم االنحیـاز واوروبـا للضـغط علـى 

.الشرعیة الدولیة في حل القضیة الفلسطینیة
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