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  ملف القدس

 االستيطان اإلسرائيلي

  يف منطقة القدس

  نظمي اجلعبة

  مقدمة
تبادل الطرفان الفلســـطيني واإلســـرائيلي االتهامات بشـــأن اندالع االنتفاضـــة احلالية، 

املتبادل، يف الوقت الذي تالشــــــــــت األصــــــــــوات التي وتعالت األصــــــــــوات عاملياً لوقف العنف 
تطالب بوقف العنف االســـــتراتيجي الذي يلتهم األرض، ويغير الديموغرافيا، ويشـــــكل عائقاً 

  قد ال يكون من املمكن عكسه.
يفترض البعض أن املفاوضـــات املقبلة ســـتبدأ من حيث انتهت املفاوضـــات يف كامب 

هذا االفتراض الكثير من الالواقعية وجتاهل نتائج  ديفيد وطابا وكأن شيئاً مل يكن. إن يف
  من جهة، ونتائج عمل اجلرافات اإلسرائيلية من جهة أُخرى. الواقعالصدامات على أرض 

قد ال يكون من املبالغة القول إنه بات من املتأخر إعادة طرح مشــروع الدولة الوطنية 
شـــــطة اإلســـــرائيلية ســـــيقودنا إىل املســـــتقلة وعاصـــــمتها القدس؛ ذلك بأن الفهم الواقعي لألن

االستنتاج أن إسرائيل تعمل جاهدة على تقويض فكرة االستقالل الفلسطيني، أو على األقل 
تقويض إمكان قيام دولة فلســطينية قادرة على احلياة. وقد يكون من قبيل اســتباق األمور 

)، townshipsلي (التنبؤ بأن النتيجة النهائية لهذه التطورات هي إيجاد مناطق ذات حكم حم
أو يف أفضـــــــل األحوال كانتونات منعزلة، غير قادرة على احلياة وال تملك أي إمكان لتوفير 
احلياة الكريمة لسكانها، بحيث تبحث شرقاً أو غرباً عن تبعية سياسية تعينها على البقاء. 

                                                            
)(   :11املصدر.-, no. 16, November 2002, pp. 5Jerusalem Quarterly File  

القدس التقني التابع لدائرة املفاوضـــات على العمل املشـــترك الذي والكاتب يشـــكر زمالءه يف طاقم  
 )2002قاموا به؛ وهو ما أتاح وضع هذه املقالة. (نهاية تشرين األول/أكتوبر 

)(  .أستاذ يف جامعة بير زيت، متخصص بالدراسات اإلسالمية 
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ا منذ إن ما يجري على أرض الواقع اليوم أخطر جداً مما أنتجته عملية االســـــــــــتيطان برمته
  أكثر من ثالثة عقود.

  تتويج احلركة االستيطانية
اتضحت معامل املشروع اإلسرائيلي يف القدس وحميطها اآلن بشكل مل يسبق له مثيل 

. وقد جنم هذا املشـــــــــروع عن ســـــــــلســـــــــلة من اخلطط املتالحقة التي تداخلت 1967منذ ســـــــــنة 
كللت باللمســــــــــات األخيرة زمنياً وجغرافياً، من دون أن يكون هناك رابط واضــــــــــح بينها، وت

التي شُرع يف تنفيذها منذ عامين. وقد استغل اإلسرائيليون انشغال العامل بأحداث احلادي 
عشــــــر من أيلول/ســــــبتمبر، وما تبعها من حرب على أفغانســــــتان، وحتضــــــيرات للحرب على 

  العراق، كي يحكموا الربط بين خمتلف اخلطط السابقة.

  عزل القدس
  )The Outer Ringالطوق اخلارجي (

ويعتبر من أخطر األطواق على اإلطالق، ألنه ســــــيجعل الوصــــــول الفلســــــطيني من باقي 
أنحاء الضــفة الغربية إىل القدس شــبه مســتحيل، وســيعزل القدس عن باقي الضــفة الغربية، 
وســــــيحول املناطق الفلســــــطينية املتصــــــلة بالقدس (الواقعة خارج احلدود البلدية) إىل جزر 

األطواق االســـــــــــتيطـــانيـــة، كمـــا ســـــــــــيفقـــد هـــذه املنـــاطق مقومـــات وجودهـــا حمصـــــــــــورة بين 
االقتصــادي، وخصــوصــاً بالقرب من بيت حلم حيث يجري تطوير فنادق ومناطق ســياحية 

  على حدودها، وذلك كي ال يعمد السياح يف املستقبل إىل املبيت يف بيت حلم.
 بســلســلة مســتعمرات يبدأ هذا اخملطط بعزل منطقة بيت حلم عن جنوبيها اجلنوب: - 1

كتلــة عتســـــــــــيون التي تتكون من مســـــــــــتعمرة بيتــارعيليــت الواقعــة بين قريتي وادي فوكين 
ونحالين العربيتين، والتي خصـــصـــت للمســـتوطنين املتدينين (أتباع حركة شـــاس) وتتمدد 

  يف اجتاه الغرب لتتصل يف املستقبل القريب بمنطقة هداسا، طامسة بذلك اخلط األخضر.
ا املســـــــــــتعم رة الثـــانيـــة يف الكتلـــة فهي كفـــار عتســـــــــــيون بكـــل فروعهـــا. وتعتبر هـــذه أمـــّ

املســـــــــــتعمرة أقــدم املســـــــــــتعمرات الواقعــة إىل اجلنوب من بيــت حلم، وتمتــد حتى طريق قمم 
اجلبال الواصـــــلة بين القدس واخلليل، لتبدأ عندها مســـــتعمرة إفرات التي حتتل ســـــلســـــلة من 

ريق بين بيــت حلم واخلليــل، وحــائلــة دون قمم اجلبــال من الشـــــــــــمــال إىل اجلنوب مغلقــة الط
  إمكان تطور منطقة بيت حلم يف اجتاه اجلنوب.
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وتكتمل ســـــــلســـــــلة الكتلة شـــــــرقاً بمســـــــتعمرة تكواع، التي مل تكن جذابة بما فيه الكفاية 
بســــــبب بعدها شــــــرقاً وصــــــعوبة اتصــــــالها باخلط األخضــــــر، لذلك يجري اآلن ربطها بطريق 

يق زعترة االلتفافية) يف اجتاه شـــــــــــرق بيت ســـــــــــاحور ســـــــــــريع من اجلنوب إىل الشـــــــــــمال (طر
ليوصـــــــلها إىل مســـــــتعمرة هار حوما (جبل أبو غنيم) وبطريق الطوق الشـــــــرقي؛ وبهذا ســـــــيتم 
ربط مستعمرة تكواع وخالل دقائق معدودة بالقدس (شرقها وغربها) لتصبح أكثر جاذبية 

حور وبجعل إمكان لالســـــــــتيطان. كما ســـــــــتقوم طريق زعترة االلتفافية بخنق بلدة بيت ســـــــــا
توســــــــعها إىل الشــــــــرق مســــــــتحيالً، وتوقف توســــــــع قريتي زعترة والعبيدية يف اجتاه الغرب، 
فتحول بذلك البلدة والقريتين إىل مناطق منفصــــــــــلة. وباكتمال الطرق وتمدد املســــــــــتعمرات 
(ضـــمن خمططاتها الهيكلية التوســـعية)، ســـتتحول منطقة بيت حلم إىل جزيرة شـــبه معزولة 

ن طوق خارجي كبير وطوق داخلي صغير، وال تمتلك مناطق كفاية لتوسعها وحمصورة بي
  املستقبلي.

يتكون الطوق الشـــــرقي من مســـــتعمرات كيدار، ومعاليه أدوميم، وميشـــــور  الشـــــرق: - 2
أدوميم، وكفار أدوميم (كتلة مســـــتعمرات معاليه أدوميم). وقد جرى ربط هذه املســـــتعمرات 

الطوق الشــــــــــرقي. كما انتهى العمل يف النفق الذي بعضــــــــــها ببعض، وســــــــــيتم ربطها بطريق 
يربط هذه الكتلة بشـــــــــــارع رقم واحد، الذي يفصـــــــــــل/يصـــــــــــل بين القدس الشـــــــــــرقية والقدس 

  الغربية، والذي يمر حتت جبل املشارف (جبل سكوبس).
وبانتهاء اللمسات األخيرة (خالل األسابيع املقبلة) يمكن الوصول من معاليه أدوميم 

ية خالل أقل من خمس دقائق بال عوائق. يســـــــــكن اآلن يف هذا التجمع أكثر إىل القدس الغرب
منهم يف مســـــــتعمرة معاليه أدوميم وحدها). ولدى  30,000مســـــــتوطن (نحو  35,000من 

هذا التجمع قدرة هائلة على التوســــــع بفضــــــل اخملططات الهيكلية التي تصــــــله بغور األردن 
. 15دة يف عدد السكان قد تصل إىل والبحر امليت تقريباً، األمر الذي يعني زيا   ضعفاً

، الذي E1أمّا أخطر خمططات الطوق الشـــــــــــرقي فهو ما اصـــــــــــطلح على تســـــــــــميته خمطط 
يهدف إىل ملء الفراغ املتبقي يف املنطقة الشـــــــــرقية، وهو الفراغ الواقع بين عناتا والزعيم 
والعيزرية من جهة وبين كتلة مســـــتعمرات معاليه أدوميم من جهة أُخرى. ويشـــــتمل خمطط 

E1  على مناطق صـــناعية تكنولوجية وفنادق ومناطق خدمات جتارية متنوعة، باإلضـــافة
. ويعتمد هذا اخملطط على تعزيز مكانة كتلة مســـــتعمرات معاليه أدوميم إىل مناطق ســـــكنية

ووصـــــــــلها بالنفق املار حتت جبل املشـــــــــارف، ليُكمَّل املشـــــــــروع الحقاً بإقامة مســـــــــتعمرات 
جديدة إىل الشمال الشرقي من جبل الطور كي حتد خميم شعفاط من اجلنوب، كما سيحقق 
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لزعيم وعنــاتــا، ويمنعهــا من التوســـــــــــع يف اجتــاه خنقــاً كليــاً ملنــاطق العيزريــة وأبو ديس وا
الشـــــــــــرق. ومن املعلوم أن هـــذه املنـــاطق تشـــــــــــكـــل اإلطـــار احليوي لتطوير القـــدس العربيـــة، 
وخصــوصــاً لتطوير مناطق صــناعية وجتارية مســتقبلية. إن إغالق البوابة الشــرقية ملنطقة 

الم يف لعملية الســالقدس يعتبر من أخطر املشــاريع التي بالتأكيد ســتقوض األســاس اجلغرا
(األرض يف مقابل الســـــالم)، ألنها ســـــتفصـــــل شـــــمال الضـــــفة عن جنوبها، وســـــتخنق القدس 

  وتمنع تواصلها مع األردن.
تتصل كتلة املستعمرات الشرقية (كتلة معاليه أدوميم) بكتلة مستعمرات  الشمال: - 3

إســـــــرائيل ال  بنيامين (شـــــــمايل شـــــــرقي القدس)، التي تشـــــــكل جزءاً من الطوق الشـــــــمايل. لكن
تســـــــتطيع إكمال التواصـــــــل بينهما بســـــــبب املناطق العربية الواصـــــــلة بين القدس ورام الله، 
لذلك عمدت إىل إنشـــــــــــاء كتلتي مســـــــــــتعمرات: األوىل كتلة بنيامين املكونة من مســـــــــــتعمرات 

يعقوف، وبســـــــاغوت. وتتصـــــــل هذه املســـــــتعمرات  أملون، وأدام، وشـــــــاعر بنيامين، وكوخاف
ل الطريق االلتفافية الشــــــــرقية، ويجري االنتهاء من ربطها بطريق بعضــــــــها ببعض من خال

الطوق الشـــــرقي وطريق الطوق الشـــــمايل. وقد جنحت هذه املســـــتعمرات يف منع تطور مدينة 
البيرة شـــرقاً، وكذلك األمر بالنســـبة إىل حِزما التي خُنقت بين الطوقين اخلارجي والداخلي. 

وقلنـــديـــا، يجري ربط كتلـــة بنيـــامين بمنطقـــة  وعبر الطريق الســـــــــــريع، الفـــاصـــــــــــــل بين الرام
عطاروت الصــــــناعية (جزء صــــــغير من الطريق مل يجر تعبيده حتى اآلن بســــــبب االنتفاضــــــة 
وإغالق مطار قلنديا)، املتصلة اآلن بواسطة طرق سريعة بطريق تل أبيب السريع، وبطريق 

العمل فيه ويجري الطوق الغربي أيضــــــــــاً، املار إىل الغرب من بيت حنينا وشــــــــــعفاط (اكتمل 
التحضـــير الفتتاحه). كما تتصـــل بكتلة مســـتعمرات غفعون (شـــمايل غربي القدس)، املكونة 
من مســتعمرات غفعات زئيف، وغفعون، وراموت، وهار أدار، وهار شــموئيل، باإلضــافة إىل 
معســــــكر عوفر (إىل الغرب من رافات) ومطار قلنديا. وهذا املشــــــروع قابل للتوســــــع الســــــريع 

ه بالقدس الغربية من خالل طريق الطوق الغربي، وكذلك ربطه بمدينة موديعين بسبب ربط
الناشـــئة، وخصـــوصـــاً أن العمل جار على توســـيع املســـتعمرات يف هذه املنطقة ومدها غرباً 

تل أبيب الشمايل). إن البعد االستراتيجي لهذه  - على امتداد الطريق السريع (طريق القدس
القرى الفلســـــــــــطينيــة الواقعــة إىل الشـــــــــــمــال الغربي من القــدس  املنطقــة يكمن، ال يف تطويق

وعزلها عن مدينة القدس فحســـــــــب، بل أيضـــــــــاً يف حصـــــــــرها يف املنطقة الواقعة بين طريق 
تل أبيب السريع اجلنوبي (باب الواد)  - تل أبيب السريع الشمايل، وطريق القدس - القدس
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  .1967السهل الساحلي حتى سنة لتوسيع املمر الضيق الذي كان يربط القدس الغربية ب

  )The Inner Ringالطوق الداخلي (
تقع مســــــتعمرات هذا الطوق يف معظمها داخل حدود بلدية القدس بعد توســــــيعها ســــــنة 

، وهي تهدف يف األســـــــاس إىل وقف توســـــــع القدس العربية، وضـــــــمان عدم تطورها، 1967
حسب، ف "القدس املوحدة" وفرض واقع ديموغرايف يضمن تفوق اإلسرائيليين عددياً، ال يف

.   بل يف القدس العربية أيضاً
همتوس،  يتشـــــــكل الطوق الداخلي اجلنوبي من مســـــــتعمرة غيلو، وغفعات اجلنوب: - 1

مزراح. وهــذه  عــائلــة حتى اآلن)، وتــالبيوت 100وهــار حومــا (جرى إســـــــــــكــانهــا بــأكثر من 
توســــــــيع مســــــــتعمرة  املســــــــتعمرات تعزل القدس عن منطقة بيت حلم، ويكتمل هذا العزل عبر

هار حوما، ويتعزز أيضـــــــاً بربطها بطريق الطوق، كما ســـــــاهمت يف حصـــــــر منطقة بيت حلم 
بين الطوقين اخلارجي والداخلي. أّما الفجوة املتبقية يف منطقة جبل املكبر والســـــــــــواحرة 
الغربيــــة (جنوبي شـــــــــــرقي القــــدس) فيجري عزلهــــا بواســـــــــــطــــة طريق الطوق، وحتضـــــــــــيرهــــا 

طها شـــرقاً بمســـتعمرتي كيدار ومعاليه أدوميم، كجســـر يربطها بهار لالســـتيطان كي يتم رب
  حوما.
لقد جرى قطع التواصــل اجلغرايف للبلدة القديمة واألحياء العربية شــمال  الشــمال: - 2

 القدس (شعفاط وبيت حنينا الواصلتان بين القدس ورام الله) عبر التلة الفرنسية ورامات

  خش شعفاط وبيسغات زئيف ونفي يعقوف.إشكول، ومن ثم تعزيز القطع عبر ري
بعد الســيطرة على حارة اليهود داخل البلدة القديمة وتوســيعها يف  البلدة القديمة: - 3

كل االجتاهات انتقل االســــــتيطان إىل األحياء األُخرى. وقد وصــــــل عدد العقارات التي جرى 
وما زال العمل جارياً عقاراً،  80الســــــيطرة عليها خارج حارة اليهود املوســــــعة إىل أكثر من 

للســـــيطرة على املزيد من العقارات داخل أســـــوار البلدة. وتتجه اخملططات االســـــتيطانية إىل 
تعزيز وجود املســـــــــــتوطنين يف منـــــاطق متعـــــددة، أكبرهـــــا أرض برج اللقلق (يف الزاويـــــة 

 االشمالية الشرقية للبلدة القديمة) حيث يجري التخطيط لبناء عشرات الوحدات السكنية. أمّ
بْرة (امتداد ســـــوق اخلواجات التي تهدمت جرّاء زلزال ســـــنة  املنطقة الثانية فهي أرض الصـــــَّ

، ومل يجر إعادة ترميمها، حيث من املتوقع عن طريقها ربط حارة اليهود املوســــــــــعة 1927
بالبؤرة االســـــــتيطانية يف عَقْبة اخلالدية مســـــــتعملين لهذا الغرض ســـــــطح ســـــــوقي العطارين 

تعرض املباين الواقعة يف منطقة باب اخلليل لضـــــــــــغط اســـــــــــتيطاين كبير، واللحامين. كما ت
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مســـــــــــتغلين بذلك األزمة االقتصـــــــــــادية اخلانقة التي تتعرض لها املشـــــــــــاريع االقتصـــــــــــادية 
الصـــــــــــغيرة يف البلــدة القــديمــة منــذ فترة تزيــد على عــامين، ورزوح كثير منهــا حتــت طــائلــة 

بدير مار يوحنا، الذي كان يســـــــكنه أكثر  الديون، وذلك يف حماولة لربط منطقة باب اخلليل
عـــائلـــة فلســـــــــــطينيـــة، والـــذي حتول بفضــــــــــــــل حتـــايالت قـــانونيـــة معروفـــة إىل بؤرة  40من 

  استيطانية بالقرب من كنيسة القيامة.
بعــــد االنتهــــاء من األطواق اخلــــارجيــــة يجري التركيز يف  حميط البلـــدة القـــديمـــة: - 4

ى االنتهاء من البؤرة االســـــــــــتيطانية يف رأس حميط البلدة القديمة يف عدة مواقع. فقد جر
العمود، ويجري التحضير لضم عمارة الشرطة القريبة لها، حيث ستنقل حمطة الشرطة إىل 
معاليه أدوميم، وبذلك ســــيتم توســــيع هذه املســــتعمرة الكائنة وســــط حي عربي. ويجري يف 

راح يف الشــيخ جالوقت ذاته، وضــمن حركة متســارعة، التحضــير لتوســيع احلي االســتيطاين 
وحدة سكنية، وسيجري توسيعه  200(شمعون الصديق)، حيث سيتم بناء ما جمموعه نحو 

يف اجتاه الشـــــــــــمال ليرتبط باجلامعة العبرية وطريق النفق من اجلهة الغربية. أّما اجملمع 
االســــــــتيطاين اآلخر فيهدف إىل تعزيز االســــــــتيطان يف ســــــــلوان/وادي حلوة (مســــــــتعمرة عير 

ك بالبناء على قطعة أرض من عدة دونمات تبعد عن الســـــــــور اجلنوبي عشـــــــــرين دافيد)، وذل
متراً (تســـــــــــتخدم اآلن موقفاً للســـــــــــيارات). وأّما املوقع األخير، املعروف لنا حتى اآلن، فهو 
مشــــــروع موســــــكوفيتش على الســــــفح الغربي اجلنوبي جلبل أبو ديس، وســــــيتعزز إمكان بناء 

مشــــروع طريق الطوق الشــــرقي، إذ ســــتقع املســــتعمرة  هذه املســــتعمرة حين يتم االنتهاء من
على طرفــه مبــاشـــــــــــرة، وهو مــا يعني ربطهــا بــالقــدس الغربيــة وبمعــاليــه أدوميم مبــاشـــــــــــرة. 

  وستشكل هذه املستعمرة جسراً إلغالق الفجوة املتبقية يف اجلنوب الشرقي للبلدة.

  )The Ring Roadطريق الطوق (
ة القدس احلالية، ويربط جميع املســـــــــــتعمرات يلتف هذا الطريق على امتداد حدود بلدي

احمليطة بالقدس العربية بعضها ببعض، ويربطها بالقدس الغربية. كما يعزز عملية فصل 
األحياء العربية خارج حدود البلدية عن مدينة القدس كما هو احلال بالنســـبة إىل العيزرية 

وبيــت حنينــا (القريــة القــديمــة وأبو ديس والزعيم وعنــاتــا وحِزمــا والرام واجليــب وبير نبــاال 
املعزولـــــة منـــــذ اآلن عن أي امتـــــداد جغرايف). وســـــــــــتتحول هـــــذه البلـــــدات والقرى إىل جزر 
حمصــــورة مفصــــولة عن امتدادها احلضــــري. كما أن هذا الطريق ســــيعزز عملية االســــتيطان 
ذكر أن أغلبيـــة هـــذا الطوق أجنزت إالّ يف املنطقـــة  ومصــــــــــــــادرة األراضـــــــــــي على طرفيـــه. ويـــُ
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قية، حيث ســــتنتهي فترة االعتراضــــات على شــــقه يف منتصــــف تشــــرين الثاين/نوفمبر الشــــر
بيت عربي. وســـــــــــيوِجد طريق الطوق  100اجلاري. وســـــــــــيتم خالل الفترة املقبلة هدم نحو 

الشـــــــــــرقي منطقة ضـــــــــــجيج هائلة لســـــــــــكان أبو ديس والعيزرية، ولن يســـــــــــتفيدوا منه، ألنهم 
ســيُمنعون من اســتعماله، هذا عدا مســاحات األراضــي التي ســيلتهمها، ســواء لغرض شــقه أو 

  ."األمني"حلزامه 

  )The «Security» Wall( "األمني"السور 
الصـــورة واالمتداد النهائي للســـور يف منطقة القدس، فإنه على الرغم من عدم وضـــوح 

يهــدف إىل تعزيز عزل القــدس عن امتــداداتهــا يف الضـــــــــــفــة الغربيــة، وســـــــــــيجعــل الــدخول إىل 
املدينة حمصـــــــــــوراً بثالثة مداخل فقط: بوابة الزعيم يف الشـــــــــــرق، وبوابة جبل أبو غنيم يف 

داخل الســــور، إىل الشــــرق بين هار  اجلنوب (ســــيجري نقل معبر قبة راحيل، بعد إدخال القبة
حوما وبيت ســــــــــــاحور)، وبوابة قلنديا يف الشـــــــــــمال. وعلى أغلب الظن ســـــــــــيجري ربط هذه 
البوابات بســــور وأســــالك شــــائكة مكهربة وخنادق وكاميرات مراقبة. ويف الواقع، بدأ تنفيذ 

ا ال أجزاء مهمة من هذا الســـــــــــور يف اجلنوب والشـــــــــــرق والشـــــــــــمال الغربي والشـــــــــــمال، إالّ إنن
نســـــتطيع اجلزم كيف ســـــيتطور هذا الســـــور مع مرور الوقت، إذ هناك عدة خمططات له حتى 

  اآلن.

  خاتمة
مل يعد املشـــــروع اإلســـــرائيلي لتقويض عملية الســـــالم والقضـــــاء على إمكان إيجاد حل 
ملعضـــلة القدس خافياً، كما اتضـــح من هذا العرض الســـريع املثبت باخلرائط واملعتمد على 

ط اإلســـــــرائيلية، ســـــــواء املشـــــــاريع الهيكلية أو ما يجري على أرض الواقع. إن اســـــــتقراء اخلط
اكتمال هذا املشـــــــــــروع بشـــــــــــكله النهائي ســـــــــــيســـــــــــتغرق فترة عامين أو ثالثة أعوام، وعندها 
ســــيكون احلديث عن القدس عاصــــمة للدولة الفلســــطينية متأخراً، بل يصــــبح من املســــتحيل 

ملرئية لهذه الســـياســـة أن القدس العربية ســـتفقد احلديث عن دولة فلســـطينية. ومن النتائج ا
كل إمكانات التطور، ولن يحصــــــــــل ســــــــــكانها على مســــــــــاكن كفاية، األمر الذي ســــــــــيؤدي إىل 
إفقارها وتدين مســــــــتوى احلياة فيها، واكتظاظ الســــــــكان يف مناطق ضــــــــيقة مغلقة. كما أن 

ية وارتفاع نســبة عزلها عن حميطها احليوي اقتصــادياً ســيؤدي إىل تفاقم األزمة االجتماع
اجلريمة. كل هذا ســيتم يف ظل تطور مطرد يف اخلدمات ومســتوى احلياة يف القدس الغربية 
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ومســـتعمرات األطواق. والنتيجة النهائية لهذه الســـياســـة هي حتول القدس العربية إىل غيتو 
  Ghetto and Slum.((وإىل أحياء بائسة 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


