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  :االستيطان يف مدينة القدس
  األهداف والنتائج

  خليل التفكجي

  
  مقدمة

نشأت النواة األوىل ملدينة القدس على تل أوفل املطل على قرية سلوان، حيث اختير 
وهُجرت هذه . توفير املياه للسكانهذا املوقع ألسباب أمنية، وساعدت عين سلوان يف 

النواة إىل مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت عليه قبة الصخرة 
وأحيطت املدينة باألسوار، ثم بدأت تتقلص حتى بنى السلطان العثماين . املشرفة

سليمان القانوين السور احلايل، حمدداً حدود القدس القديمة جغرافياً، بعد أن كان 
ورها يمتد شماالً حتى وصل، يف مرحلة من املراحل، إىل منطقة املسجد املعروف س

ويف منتصف القرن . ، أُسست أول بلدية للقدس1863ويف سنة . بمسجد سعد وسعيد
التاسع عشر، بدأت األحياء اليهودية تظهر طابع هذه احلدود، لتبدأ رسم احلدود 

وجي، أقيم حي يمين موشيه سنة فمن أجل هدف أيديول. السياسية ملدينة القدس
يف منطقة جورة العناب، ليكون نواة ألحياء يهودية تقام خارج األسوار يف  1850

ثم أقيم حي مئاه شعاريم يف منطقة . اجتاه اجلنوب الغربي والشمال الغربي والغرب
  .1858املصرارة، وماقور حاييم يف املسكوبية سنة 
املنطقة العربية، ونتيجة زعم صهيوين  ونتيجة نشوء الضواحي االستيطانية يف

علماً بأن مساحة احلي اليهودي يف  –فحواه أن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية 
البلدة القديمة يف القدس مل تتجاوز خمسة دونمات، وعدد سكانه مل يتجاوز التسعين 

سم حدود فإن حكومة االنتداب البريطاين وقادة الصهيونية اتفقوا على ر –أُسرة 
البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، فامتد اخلط من اجلهة الغربية عدة كيلومترات 
لتدخل ضمنه أحياء غفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبيت هكيرم، وشخنات 
هبوعليم، وبيت فجان، التي تبعد عن أسوار املدينة سبعة كيلومترات، بينما اقتصر 

ية والشرقية على بضع مئات من األمتار، بحيث وقفت االمتداد من اجلهتين اجلنوب
حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية اجملاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة 
بقيت خارج احلدود، مثل الطور، وشعفاط، ولفتا، ودير ياسين، وسلوان، والعيسوية، 

                                                            
  مدير دائرة اخلرائط يف جمعية الدراسات العربية، القدس.     
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رى تتاخم املدينة حتى وعين كارم، واملاحلة، وبيت صفافا، على الرغم من أن هذه الق
  .تكاد كل واحدة منها تكون ضاحية من ضواحيها

، حيث ضمت حدودَ البلدة القديمة 1921ثم جرى ترسيم احلدود البلدية سنة 
متر، على طول اجلانب الشرقي لسور املدينة، باإلضافة  400وقطاعًا عرضياً بعرض 

ومن الناحية . احية الشماليةإىل أحياء باب الساهرة ووادي اجلوز والشيخ جراح من الن
أمّا الناحية الغربية، التي تعادل . اجلنوبية، انتهى خط احلدود إىل سور املدينة فقط

مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها احلدود الحتوائها على جتمعات يهودية 
القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، (كبيرة، باإلضافة إىل بعض التجمعات العربية 

  ).والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله
، وجرى بموجبه توسيع 1946أمّا اخملطط الثاين حلدود البلدية، فقد وُضع سنة 

منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي ليتسنى استيعاب 
. 1931ة وضم األحياء اليهودية اجلديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام سن

ويف اجلزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية اجلنوبية، ووادي اجلوز، وبلغت 
  :دونماً توزعت ملكيتها على النحو التايل 20.199مساحة املدينة وفق هذا اخملطط 

  
  %40  أمالك إسالمية  1
  %26.12  أمالك يهودية  2
  %13.86  أمالك مسيحية  3
  %2.9  أمالك حكومية وبلدية  4
  %17.12  طرق وسكك حديد  5
  %100  اجملموع  

  
دونماً سنة  7230إىل  1918دونمًا سنة  4130وازدادت املساحة املبنية من 

ألن فكرة تقسيم القدس ) 1949-1947(وجاء قرار التقسيم والتدويل . 1948
) جلنة بيل(وتدويلها مل تكن جديدة؛ فقد سبق أن طرحتها اللجنة امللكية بشأن فلسطين 

اللد والرملة ويافا، خارج حدود حين اقترحت إبقاء القدس وبيت حلم، إضافة إىل 
وجاء قرار التقسيم ليوصي . ، مع وجود معابر حرة وآمنة)اليهودية والعربية(الدولتين 

" كياناً منفصالً"وقد نص القرار على أن القدس ستكون . مرة أُخرى بتدويل القدس
(corpus separatum)  يقع بين الدولتين العربية واليهودية، ويخضع لنظام دويل
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كما أنه . اص، وتتوىل األمم املتحدة إدارته بواسطة جملس وصاية يقام لهذا الغرضخ
عين حدود القدس اخلاضعة للتدويل بحيث شملت، إضافة إىل املدينة ذاتها، أبو ديس 

  .شرقاً، وبيت حلم جنوباً، وعين كارم وموتسا وقالونيا غرباً، وشعفاط شماالً
ة عقب التقسيم أديا إىل تقسيم املدينة وتصاعد املعارك احلربي 1948لكن حرب 

، وقّعت السلطات اإلسرائيلية واألردنية 1948نوفمبر /تشرين الثاين 30ففي . قسمين
اتفاقاً لوقف إطالق النار، بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي 

كانت  1948وهكذا، فإنه مع نهاية سنة . 1948يوليو /تموز 22والغربي للمدينة يف 
  :القدس قد قسمت قسمين، وتوزعت حدودها نتيجة خط وقف النار إىل

  
مناطق فلسطينية حتت   1

  السيطرة األردنية
  %11.48  دونماً 2220

مناطق فلسطينية حمتلة   2
  )الغربية(

16.261 
  دونماً 

84.12%  

مناطق حرام ومناطق لألمم   3
  املتحدة

  %4.39  دونماً 850

 19.331  اجملموع
  دونماً 

100%  

  
مارس /آذار 4هكذا، وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين األردين واإلسرائيلي يف 

، تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاماً مع املوقف السياسي لكل 1949
، أُجريت أول انتخابات 1951يوليو /تموز 13ويف . منهما، املعارض لتدويل املدينة

البلدية تعيين حدودها البلدية وتوسيعها اهتمامًا وقد أولت . لبلدية القدس العربية
. خاصاً، وذلك الستيعاب الزيادة السكانية ومواجهة استفحال الضائقة السكنية

 1يف ) القدس الشرقية(وصودق على أول خمطط يبين حدود بلدية القدس 
قرية : وجرى ضم املناطق التالية إىل مناطق صالحية البلدية. 1952أبريل /نيسان

. ان، وراس العمود، والصوانة، وأرض السمار، واجلزء اجلنوبي من قرية شعفاطسلو
، بينما مل تزد مساحة 2كم% 6.5وأصبحت املساحة الواقعة ضمن صالحية البلدية 

، قرر جملس البلدية 1957فبراير /شباط 12ويف . 2كم 3اجلزء املبني منها على 
ود التي وضعها كاندل ملنع البناء توسيع حدود البلدية التي كانت ضيقة نتيجة القي
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، )جبل سكوبس(على سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية واجلنوبية جلبل املشارف 
باإلضافة إىل وجود مساحات كبيرة تابعة لألديرة والكنائس، ووجود مشكالت أُخرى، 

مثل الشيخ جراح (مثل كون أغلبية األرض مشاعًا ومل جتر يف شأنها أي تسوية 
مشروع  1958يونيو /حزيران 22وهكذا، ناقش جملس بلدية القدس يف ). وشعفاط

متر من كال جانبي  500توسيع حدود البلدية شماالً بحيث تشمل منطقة عرضها 
واستمرت مناقشة . الشارع الرئيسي املؤدي إىل رام الله وصوًال إىل مطار قلندية

رئيسي للبلدية، حتى  موضوع توسيع حدود البلدية، بما يف ذلك وضع خمطط هيكلي
، أُعلن حتويل بلدية القدس إىل 1959سبتمبر /ويف أيلول. ، من دون نتيجة1959سنة 

أمانة القدس، لكن هذا التغيير يف االسم مل يتبعه تغيير يف حجم امليزانيات أو 
، كان هناك توصية بتوسيع 1963، بعد انتخابات سنة 1964ويف سنة . املساعدات

أوقف  1967، لكن نشوب حرب 2كم 75لتصبح مساحتها حدود بلدية القدس 
  .املشروع، وبقيت حدود البلدية على ما كانت عليه يف اخلمسينات

أمّا القدس الغربية، فقد توسعت يف اجتاه الغرب واجلنوب الغربي، وضُمت إليها 
كريات يوفال، وكريات مناحم، وعين غانيم، وقرى عين كارم، : أحياء جديدة منها

وقد شرعت . 2كم 38افا، ودير ياسين، ولفتا، واملاحلة، لتبلغ مساحتها وبيت صف
، ثم أعيد تصميم 1964بلدية القدس الغربية يف إعداد خمطط هيكلي للمدينة سنة 

  .1968اخملطط سنة 

  يونيو/ حرب حزيران
  وتوسيع احلدود

 .، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد املدينة1967اندلعت حرب 
واتفقت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، سواء حكومات املعراخ أو حكومات الليكود، 

فبعد أن . على هذه السياسة، ووضعت البرامج االستراتيجية والتكتية لبلوغ هذا الهدف
، وطبقًا 1967يونيو /حزيران 28أُعلن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها يف 

ىل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من األرض مع أقل للسياسة اإلسرائيلية الهادفة إ
 28حدود البلدية لتضم أراضي    1عدد ممكن من السكان العرب، رسم رحبعام زئيفي

ونتيجة ذلك، . من القرى واملدن العربية، وتخرج جميع التجمعات السكانية العربية
، ومرة أُخرى )فيةالطبوغرا(أخذت هذه احلدود وضعاً غريباً؛ فمرة مع خطوط التسوية 

                                                            
  .وهو اآلن رئيس حزب موليدت اليميني. 1967القائد العسكري ملنطقة القدس يف أثناء حرب   1
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وهكذا بدأت حقبة أُخرى من رسم حدود البلدية، لتزداد مساحة بلدية . مع الشوارع
) الشرقية والغربية(، وتصبح مساحتها جمتمعة 2كم 70.5إىل  2كم 6.5القدس من 

يف اجتاه الغرب لتصبح مساحتها  1990ثم وُسّعت مرة أُخرى سنة . 2كم 108.5
  .2كم 123حالياً 

الساعات األُوىل لالحتالل، بدأت السياسة اإلسرائيلية واجلرافات اإلسرائيلية ومنذ 
رسم املعامل لتهويد القدس من أجل فرض األمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية 

وشُرع يف وضع أساسات . يصعب على السياسي أو اجلغرايف إعادة تقسيمها مرة أُخرى
ام عليها سلسلة من املستوطنات حتيط األحياء اليهودية يف القدس الشرقية لتق

بالقدس من جميع اجلهات، وإسكان مستوطنين فيها إلقامة واقع جغرايف 
وبعد أن كان السكان . وديموغرايف، وإحداث خلخلة سكانية يف القدس العربية

وبعد أن . 1995، أصبحوا أقلية يف سنة 1967الفلسطينيون يشكلون أغلبية يف سنة 
من األراضي، أصبحوا بعد عمليات املصادرة، وإقامة % 100 كانوا يسيطرون على

املشاريع االستيطانية، وفتح الطرق، والبناء ضمن األحياء العربية، يسيطرون على 
ثم أتت مرحلة أُخرى من مراحل التهويد ورسم احلدود، وهي رسم . من األراضي% 21

 840تبلغ مساحتها ، لتشمل أراضي )املتروبوليتان(ما يسمى حدود القدس الكبرى 
ولتبدأ حلقة أُخرى من إقامة    2من مساحة الضفة الغربية،% 15، أو ما يعادل 2كم

املستوطنات خارج حدود البلدية، لكن هدفها هو التواصل اإلقليمي واجلغرايف بين 
املستوطنات الواقعة يف الضفة الغربية وخارج حدود البلدية، باإلضافة إىل إقامة 

وهكذا، فإن خريطة احلكومة اإلسرائيلية . صل بين هذه املستوطناتشبكة من الطرق ت
لالستيطان يف منطقة القدس الكبرى تشمل إفرات، وغوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، 

وقد أشار الباحثون اجلغرافيون منذ (وغفعات زئيف، ويجري البناء فيها بطاقة كاملة 
  ).لقدس والقدس الكبرىأعوام طويلة إىل الصلة الوثيقة بين حدود بلدية ا

  
  السكان واملساحة

  السكان
تشكل زيادة عدد السكان اليهود داخل القدس وحولها جزءاً أساسياً من 

وقد وُزع السكان اليهود يف كل . االستراتيجيا اإلسرائيلية، لضمان سيادتها املستمرة
دة من خالل بناء أحياء جدي) التي ضُمت إىل إسرائيل(مكان من القدس الشرقية 

                                                            
  .2كم 5600تبلغ مساحة الضفة الغربية   2
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وتركز معظم هذه الزيادة يف عدد السكان اليهود . متقاربة ذات كثافة سكانية عالية
يف هذه املستوطنات، وكانت نتيجة ذلك أن حققت إسرائيل توازناً ديموغرافياً مع 

). ألف فلسطيني 170ألف يهودي يف مقابل  165(الفلسطينيين يف القدس الشرقية 
ألف نسمة، أو ما يعادل  413.7نحو ) ة والغربيةالشرقي(وبلغ عدد اليهود يف القدس 

وعندما يتم إشغال آالف املنازل التي يجري التخطيط لها، والتي هي يف    %3.70.9
طور البناء يف املستوطنات، فإن عدد السكان اإلسرائيليين يف القدس الشرقية سيفوق 

من % 22 ، ولتصل نسبة الفلسطينيين إىل1:3عدد الفلسطينيين ليصل إىل نسبة 
  ).من اجملموع العام لسكان القدس% 29.1تبلغ نسبتهم اليوم (اجملموع العام 

  
  
  
  

  مقابلة البناء العربي
  بالبناء اليهودي داخل

  حدود بلدية القدس
من % 34، من مساحة القدس املوسعة، أي ما يساوي 2كم 14تم مصادرة 
وحدة  76.151، تم بناء 1995 – 1967وخالل الفترة . 2كم 70.5مساحتها البالغة 

وحدة سكنية داخل حدود البلدية، أقامتها احلكومة وباعتها  64.867سكنية، منها 
أمّا على . من جمموع الوحدات السكنية التي بُنيت% 88لإلسرائيليين، وهو ما يعادل 

أي ما يعادل    4وحدة سكنية، 8890اجلانب الفلسطيني، فتم خالل الفترة نفسها بناء 
من جمموع الوحدات السكنية التي أُقيمت يف معظمها بمبادرات خاصة % 12

أمّا الوحدات السكنية اليهودية التي أُقيمت على األراضي ). شخصية ال حكومية(
وحدة  38.534املصادرة من أصحابها العرب يف القدس الشرقية، فبلغ عددها 

لإلسرائيليين داخل  من الوحدات السكنية التي بنيت% 59.4سكنية، أو ما يعادل 
  ).الشرقية والغربية(حدود بلدية القدس 

                                                            
3  Statistical Year Book of Jerusalem, 1995, p. 26. 
  .1995تقرير بِتْسيلِم بشأن الوضع السكني يف القدس سنة   4
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 463وحدة سكنية يف القدس، منها  9070، تم بناء 1993 – 1990ويف الفترة 
من جممل عدد الوحدات % 5.1وحدة سكنية للعرب بمبادرة خاصة، وهي تشكل 

 103وحدة سكنية، منها  2720، تم االنتهاء من بناء 1993ويف سنة . السكنية
من جمموع عدد الوحدات السكنية التي بُنيت يف % 3.8وحدات سكنية للعرب، تشكل 

  .تلك السنة
من % 8.5، شكلت املنطقة التي بنيت فيها وحدات سكنية للعرب 1991ويف سنة 

  .جممل املنطقة، التي بنيت ضمن حدود بلدية القدس
      1992    9.3%  
      1993    6.3.%5  

يف القدس الشرقية فقط،  1995بحجمه سنة  1967وبمقابلة حجم البناء سنة 
  :جند ما يلي

  عدد الوحدات السكنية

  1995سنة   1967سنة   السكان
  21.490  12.010  العرب
  38.534  -----   اليهود

  عدد السكان العرب واليهود
  *)القدس الشرقية فقط(

  1993سنة   1967سنة   السكان
  ألفاً  170  ألفاً  68.6  العرب
  ألفاً  165  -----   اليهود

اجملموع العام ضمن حدود 
  بلدية القدس

  ألف نسمة 583.6

 .Statistical Year Book of Jerusalem, 1995 :املصدر *

                                                            
  ).1994ديسمبر /كانون األول(بلدية القدس، مكتب اإلدارة العامة، وحدة التفكير االستراتيجي   5
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 116.600عائلة، منها  144.800، كان عدد العائالت يف القدس 1993يف سنة 
 5.41ويبلغ متوسط أفراد العائلة العربية . عائلة عربية 28.200عائلة يهودية، و

وهكذا، ففي حين ارتفعت نسبة . أفراد للعائلة اليهودية 3.53يف مقابل  أفراد
الفلسطينيين إىل اجملموع العام للسكان داخل حدود البلدية للقدس الغربية والشرقية 

، فقد )1995سنة % 29.1فإىل  1993سنة % 28.3إىل  1967سنة % 25.8من (
  6.آنفاً  انخفضت نسبة الوحدات السكنية املبنية لهم، كما ذكر

  املساحة
إن املستوطنات والشوارع التي ستخدم الزيادة الهائلة يف عدد املستوطنين حتتاج 

ونتيجة ذلك، يجري بصورة مبرجمة تقليص املساحة التي . إىل مساحات من األراضي
يعيش الفلسطينيون فيها، وذلك من خالل إصدار قوانين التخطيط وفرض القيود على 

التي تعتبر نموذجًا " البروتوكوالت"األراضي، باإلضافة إىل رخص البناء، ومصادرة 
ففي املناطق العربية يمنع تشييد مبنى يتعدى . متطوراً من نماذج منع البناء العربي

عدد طبقاته ثالث طبقات كحد أقصى، يف حين أن عدد طبقات املباين يف املناطق 
السكانية الفلسطينية، يُجبر لذلك، ونتيجة الزيادة . اليهودية يصل إىل ثماين طبقات

الفلسطينيون على مغادرة األحياء العربية املركزية والتوجه إىل أحياء خارج حدود 
بلدية القدس أو إىل الضفة الغربية، حيث قوانين التخطيط والبناء أقل صرامة، وأسعار 

ويف مقابل ذلك، . األراضي رخيصة، مقارنةً بما هو موجود ضمن حدود بلدية القدس
ضمن البناء السريع للمستوطنات اإلسرائيلية من خالل احلوافز احلكومية للمتعهدين يُ

ففي الوقت الذي تقام آالف الوحدات السكنية اليهودية تتقلص املناطق . اخلاصين
العربية، وبينما تشق الشوارع اإلسرائيلية اجلديدة لربط املستوطنات بعضها ببعض، 

  .ى العربية وتعزلها بعضها عن بعضتقسم هذه الشوارع املناطق والقر
  

  سياسة التخطيط والبناء
  يف األحياء الفلسطينية

إن للمصلحة اجليوسياسية للسلطة اإلسرائيلية يف شرقي املدينة أبعاداً يف   
وقد انبثق من السياسة . حتديد سياسة التخطيط يف كل ما يتعلق بالسكان الفلسطينيين

دارية والقانونية يف جماالت التوطين والتخطيط التي تبلورت جمموعة من اخلطوات اإل
والبناء؛ وهي خطوات اتُّخذت ملنع تطوير األحياء الفلسطينية يف شرقي القدس، وأيضًا 

                                                            
  .)1995ديسمبر /كانون األول(بلدية القدس، مكتب اإلدارة العامة، وحدة التفكير االستراتيجي   6
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وجنم عن هذه السياسة تقليص كبير لالستثمار . لتقييد الزيادة السكانية الفلسطينية
  .نيف البنى التحتية ويف القطاع السكاين املتعلق بالفلسطينيي

ولقد ارتبط البناء املكثف ملصلحة السكان اليهود يف شرقي املدينة ارتباطاً وثيقًا 
  :بالقيود املعقدة املفروضة على البناء للسكان الفلسطينيين؛ فعلى سبيل املثال

وفرت مصادرة األراضي ألغراض عامة يف شرقي املدينة مزيداً من األراضي  -أ
املقابل، وبصورة كبيرة، األراضي املعدة للتطوير  لبناء األحياء اليهودية، وقلصت يف

وهكذا، فإن معظم املصادرات التي أُعدت . والسكن ملصلحة السكان الفلسطينيين
  ).2امللحق رقم (للتطوير والبناء يف شرقي املدينة خُصص لألحياء اليهودية اجلديدة 

رة وسط إن سلطات التخطيط اإلسرائيلية تتجاهل الضائقة السكنية اخلط –ب 
. السكان الفلسطينيين يف املدينة، وتتنصل من واجب االهتمام بالسكن املالئم لهم

ويشارك يف هذا التجاهل كل من اللجنة احمللية للتخطيط والبناء، واللجنة اللوائية 
وهي . للتخطيط والبناء، واللجنة الوزارية لشؤون القدس، ووزارات حكومية متعددة

، الصادرة عن "أحياء للترميم يف القدس"ففي وثيقة . شتىتعبر عن جتاهلها بأشكال 
، جاء بوضوح أن 1975قسم سياسة التخطيط واإلسكان التابع لبلدية القدس، سنة 

  ).األحياء اليهودية(املذكرة تتطرق إىل غرب القدس فقط 
ونتيجة وجود مواصفات اجتماعية واقتصادية يف شرق املدينة، وهي  –ج 

هو موجود يف غربها، باإلضافة إىل السياسة الواضحة جتاه مواصفات تختلف عما 
شرق املدينة بغية تقليص االمتداد العمراين والسكاين، فقد تقرر عدم ضمها إىل هذه 
املذكرة، علماً بأن أجزاء كبيرة من العمران الفلسطيني بحاجة ماسة إىل ترميم أو 

  .إعادة بناء
لية للتخطيط والبناء واللجنة اللوائية ويف حاالت أُخرى، امتنعت اللجنة احمل –د 

للتخطيط والبناء من تقديم اقتراحات بشأن سبل تطبيق اخلطط واألهداف التي 
ففي سنة . حددتاها هما أنفسهما لتحسين الوضع السكني للسكان الفلسطينيين

، أوصت جلنة غافني احلكومة بأن يتم توجيه اهتمام كبير وخاص إىل البناء 1973
وأشارت إىل أن جمموع الوحدات السكنية التي يجب أن تبنى يف العقد . عربيللقطاع ال

وحدة ترميم واستبدال وحدات غير  3000وحدة منها نحو  10.000املقبل هو 
ومل تتطرق اللجنة إىل اجلانب . وحدة للزيادة الطبيعية 7000، ونحو )هدم(صاحلة 

  .التنظيمي لتنفيذ هذه اخلطة
، 1985فني، التي تتطرق إىل تطوير املدينة حتى سنة لكن من توصيات جلنة غا

 1975وحين وصلت التوصيات إىل اللجنة سنة . ثمة توصية ببناء مساكن لليهود فقط
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من أجل مناقشتها يف اللجنة احمللية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، صودق 
تعلقة بالبناء عليها من دون أن يقترح اجلهاز املنفذ سبل تطبيق التوصيات امل

  .ملصلحة السكان الفلسطينيين يف الفترة نفسها
وحدة سكنية  10.000، ببناء نحو 1973ومنذ أن أوصت جلنة غافني، سنة 

عامًا ازداد خاللها عدد السكان  22أعوام، مر  10للسكان الفلسطينيين خالل 
ى اليوم ومل يبن حت   7نسمة، 170.000نسمة إىل أكثر من  96.100الفلسطينيين من 

  8.وحدة سكنية بمبادرة خاصة 8890إالّ نحو 

  شل مركز املدينة العربية
بعد أن حوصرت القدس العربية باملستوطنات من جميع اجلهات، وأُقيمت آالف 

من مساحة القدس، وأُسكن آالف % 34الوحدات السكنية اليهودية، وصودر 
العصب االقتصادي املستوطنين، بدأت مرحلة أُخرى من عملية التهويد وضرب 

الفلسطيني، وذلك بإعالن خمطط جديد ملركز املدينة من أجل تقييد النشاط التجاري 
ولقد امتد النشاط التجاري بصورة . بطمس التجارة والصناعة يف املدينة العربية

ضئيلة جداً وراء صفين من احملال التجارية واملكاتب التي كانت موجودة قبل سنة 
كن أن تكون األراضي التي صودرت شمايل القدس مساحة وكان من املم. 1967

للتوسع التجاري وللمؤسسات الفلسطينية التي انتقلت جراء سياسة املصادرة من 
وتنوي البلدية اآلن إحداث . املنطقة التجارية يف مركز املدينة إىل األحياء البعيدة

احنات والسيارات تغييرات جذرية يف املنطقة التجارية؛ إذ سيتم إخالء مواقف الش
كما سيتم . العامة وإزالة البسطات لتنظيف الشوارع احمليطة بأسوار البلدة القديمة

لكن من دون إيجاد بديل للوصول . إعادة تخطيط طريق حركة السير تخفيفاً لالزدحام
إىل املناطق التجارية، ومن دون إيجاد مناطق جتارية، فإن هذه التغييرات ستضعف 

أكثر من حيث موقعها التقليدي كمركز للمواصالت التجارية يف الضفة القدس الشرقية 
وبدأت ظاهرة نقل املؤسسات التجارية واالقتصادية من قلب املركز تأخذ . الغربية

بعداً سياسياً واقتصادياً، وباتت املدينة تبدو بعد الساعة الرابعة من عصر كل يوم 
  .أشبه بمدينة أشباح

  ضمن املستوطنات اإلسرائيلية 
                                                            

7  Statistical Year Book of Jerusalem, 1995. 
مايو /جمعية الدراسات العربية، أرشيف دائرة اخلرائط، رخص البناء، تقرير بِتْسيلِم، أيار  8

1995.  
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  حدود بلدية القدس املوسعة
 احلي اليهودي )1

يف  1967كما ذكرنا آنفاً، فإن السياسة اإلسرائيلية لتهويد القدس شرعت سنة 
، ثم 1968هدم حارة الشرف يف القدس لبناء وتوسيع احلي اليهودي اجلديد سنة 

 5دونماً بموجب قرار أصدرته وزارة املالية مرفقاً باخلريطة رقم  116مصادرة 
وكان على هذه املساحة . 1443، ونُشر يف اجلريدة الرسمية رقم 108/322/أ/ب

 4جوامع و 5دكاناً ومتجراً، باإلضافة إىل  1048بناية تضم  595املصادرة 
، )سوق الباشورة(مدارس، كما كانت هذه املساحة تشتمل على سوق عربية تاريخية 

امتداده عدد من العمارات وشارع جتاري هو جزء من شارع باب السلسلة يقع على 
وكان يعيش يف هذه املنطقة . التاريخية، التي يعود تاريخ بنائها إىل العصر اململوكي

الذي دُمر كلياً بعد احلرب    9عربي يف ثالثة أحياء هي حي املغاربة، 6000نحو 
  .مباشرة، وجزء من حي السريان، وحي الشرف

دونمًا،  868(القديمة من القدس  من مساحة البلدة% 20تشكل هذه املساحة نحو 
وقد بذلت السلطات جهوداً مكثفة، ووظفت استثمارات مالية ). مساحة البلدة القديمة

هائلة إلعادة بناء احلي ال بصورة موسعة فحسب، بل أيضاً بدقة عالية من املعمار 
يدي احلديث، الذي يستلزم إمكانات مالية مضاعفة؛ وذلك بهدف املزج بين الطراز التقل

الذي يميز مباين البلدة القديمة وبين الطابع العصري يف هذه املباين، جلعل هذا احلي 
معلماً سياحياً وحضارياً من معامل املدينة، باإلضافة إىل الشروط املريحة 

  .1994نسمة سنة  2400وكان عدد سكان هذا احلي . لالستيطان
دونمات، وهو يقضي  105، الذي تبلغ مساحته 2185وقد تم إعالن املشروع رقم 

أمّا عدد الوحدات . دونماً 80على مساحة ) غرفة 2100(وحدة سكنية  650بإقامة 
وقد أقيم يف هذا احلي مؤسسات تعليمية، وأندية، . وحدة 2122اخملطط لها فيبلغ 

  10.ومراكز لألمومة والطفولة، وعيادات صحية
 نفي يعقوف )2

                                                            
  ).1972ان، عمّ" (تهويد القدس"روحي اخلطيب،   9

 رقم القديمة البلدة –بلدية القدس، قسم التخطيط احمللي، اخملطط الهيكلي للحي اليهودي   10
2185، 1969.  
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، ونُشر ما أُعلن يف اجلرائد 1980و 1968دونماً بين سنتي  1835أُعلن مصادرة 
لسنة ) االستمالك للمصلحة العامة(الرسمية اإلسرائيلية بموجب قانون األراضي 

نسمة، على  19.300وحدة يقيم بها  3800وبلغ عدد الوحدات السكنية . 1943
 46ويضاف إىل ذلك وجود . 1542دونماً، بموجب اخملطط الهيكلي رقم  862مساحة 

  11.ضراء، تعتبر احتياطياً لتوسيع املستوطنة يف املستقبلدونماً منطقة خ
 رموت )3

، تم االستيالء على )1970سنة (ضمن أكبر عملية مصادرة جرت يف مدينة القدس 
ونشر اإلعالن بشأن هذه املصادرة يف اجلريدة الرسمية اإلسرائيلية . دونماً 4840

وأُرفق اإلعالن . امة، بحجة االستمالك للمصلحة الع1656رقم ) النشرة العبرية(
وقد بدأ تأسيس هذه املستوطنة سنة . 121/322/بخريطة حلدودها حتمل رقم هـ ف

إىل أن مساحة هذه املستوطنة تبلغ  1861وتشير اخلريطة الهيكلية رقم . 1972
كما جرى . نسمة 37.200وحدة سكنية يقطنها اآلن  8000دونماً، أُقيم عليها  2875

وحدة  200إلقامة    06،12، حاملة اسماً آخر هو رموت توسيع حدودها مرة أُخرى
  .سكنية جديدة

 غيلو )4
. 1970دونم سنة  2700، بعد مصادرة 1971بدىء تأسيس هذه املستوطنة سنة 

دونمًا، أقيم عليها  2743، تبلغ مساحتها 1905وبحسب اخلريطة الهيكلية رقم 
ود املستوطنة أكثر وقد تم توسيع حد. مستوطن 30.200وحدة سكنية يشغلها  7484

وحدة سكنية، بعد أن صودر مزيد من األراضي  300من مرة، كان آخرها إضافة 
وتعتبر هذه املستوطنة أكبر املستوطنات الواقعة يف اجلزء . باعتبارها أمالك غائبين

اجلنوبي الغربي، إذ إنها تسيطر على األراضي واملناطق العليا املشرفة على بيت جاال 
) غيلو –شارع بات (وقد شُق شارع عريض . لك على مدينة القدسوبيت حلم، وكذ

                                                            
  .30/3/1971، 1562وزارة اإلسكان، اخلطة الهيكلية لسكن نفي يعقوف، اخملطط رقم   11
. 1993ب م، بلدية القدس / 4192هو حي جديد ضمن اخملطط الهيكلي رقم  06رموت   12

واحلي اجلديد توسعٌ استيطاين على أراض جديدة بهدف الهروب . دونمات 203ومساحة احلي 
إنشاء مستوطنة جديدة، كما حدث بشأن مستوطنة جبل أبو  من الضغط الدويل يف حال إعالن

  .غنيم
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ويشير . يصل بين مركز املدينة واملستوطنة، وقسّم بالتايل بيت صفافا إىل شطرين
  13.وحدة سكنية 9000اخملطط العام للمستوطنة إىل إقامة 

 تالبيوت الشرقية )5
 2240مصادرة أراض مساحتها اإلجمالية  1970تم بموجب قرار صدر سنة 

وتشير اخلريطة الهيكلية . 122/322/ دونماً، وأُرفق بالقرار خمطط يحمل رقم هـ ف
دونماً، وقد أقيمت عليها  1071إىل أن مساحة هذه املستوطنة تبلغ  1848رقم 

وتشكل هذه املستوطنة، مع . نسمة 15.000وحدة سكنية تستوعب نحو  4400
ويقع جزء كبير . مة الطوق حول القدسمستوطنة غيلو، احلزام اجلنوبي الشرقي من أحز

من هذه املستوطنة على األراضي احلرام التي تفصل بين األردن وإسرائيل والتي 
، وقّعت إسرائيل اتفاقاً مع األمم 1967وبعد حرب . تشرف عليها قوات مراقبة الهدنة

. دونماً تقريباً  716دونماً واحتفظت بـ 2084املتحدة تنازلت األخيرة بموجبه عن 
  1973.14وقد بدىء تأسيس املستوطنة سنة 

 معلوت دفنا )6
. 111/322/بموجب القرار رقم هـ ف 1968أقيمت على أراض صودرت سنة 

ويشير اخملطط الهيكلي رقم . وتعود ملكية هذه األراضي إىل عائالت من مدينة القدس
 وحدة 1184وأُقيمت عليها . دونماً 389أ إىل أن مساحة املستوطنة تبلغ  1439

يف املناطق احلرام السابقة، التي كانت تفصل  1973سكنية شُرع يف إنشائها سنة 
وهي ". 1الشارع رقم "وشق قربها شارع يعرف بـ. بين القدس الشرقية والقدس الغربية

، حيث أقيم يف جوارها املبنى الضخم ملقر حرس )القلب(تعتبر من مستوطنات أحزمة 
د من الوحدات السكنية يف األماكن التي حلظتها وتخطط احلكومة إلنشاء مزي. احلدود

 4700ويبلغ عدد سكانها ). بوابة حول القدس 26(خطة شارون والتي بقيت خالية 
  15.نسمة
  اجلامعة العبرية) 7

                                                            
  .1976، 1905بلدية القدس، قسم التخطيط احمللي، اخلريطة الهيكلية احمللية رقم   13
  .1975، 1848املصدر نفسه، اخلريطة الهيكلية رقم   14
  .1974أ،  1439بلدية القدس، اللجنة احمللية، املشروع الهيكلي رقم   15
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، 1924أقيمت مباين اجلامعة العبرية على أراض تابعة لقرية العيسوية سنة 
قيت اجلامعة العبرية ضمن وب. 1948باإلضافة إىل مستشفى، وظلت كذلك حتى سنة 

، وبعد 1967وبعد سنة . املنطقة اجملردة من السالح، اخلاضعة إلشراف األمم املتحدة
مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي العيسوية ولفتا، جرى توسيع حدود 
املستوطنة على حساب املناطق احلرام واملناطق العربية، ووُصلت بالقدس الغربية عن 

السكنية التي أقيمت بالقرب من التلة الفرنسية، وغفعات همفتار،  طريق األحياء
. دونماً 740إىل أن املساحة تبلغ  3203ويشير اخملطط الهيكلي رقم . ورمات إشكول

وللجامعة العبرية مكانة استراتيجية من الناحيتين األمنية والسياسية؛ إذ إنها تسيطر 
ها، باإلضافة إىل إشرافها على على شمال القدس، وتشرف على جمموعة قرى حول

 2500وقد بلغ عدد سكانها ). جبال السلط(وادي األردن وجبال األردن الغربية 
  16.نسمة
  )غفعات هشعفاط(ريخس شعفاط ) 8

، بموجب قانون االستمالك 1970تقع هذه املستوطنة على أراض صودرت سنة 
 1198ملستوطنة ، بلغت مساحة ا1973وبحسب اخملطط الهيكلي . للمصلحة العامة

، أُعلن إقامة 1990ويف سنة . دونماً، وزرعت يف البداية وُحوِّلت إىل حممية طبيعية
وحدة سكنية  2165هذه املستوطنة، واقتُلعت األشجار، وأنشئت البنية التحتية إلقامة 

ويجري اآلن وصل هذه املستوطنة باملستوطنات الواقعة . لليهود املتدينين الكنديين
بواسطة شارع يحمل ) نفي يعقوف، بسغات زئيف، بسغات عومر(الشرقي  إىل الشمال

إىل داخل إسرائيل فيربط بين املستوطنات الشرقية  9يوصل الشارع رقم  21رقم 
  ).بيت حنينا وشعفاط(واملستوطنات الغربية، ويفصل القرى العربية بعضها عن بعض 

  )غفعات همفتار(رمات إشكول ) 9
وىل املستوطنات التي أُسست حول مدينة، وحلقة ربط بين تعتبر هذه املستوطنة أُ

، صودر 1968سبتمبر / أيلول 1ففي . األحياء يف القدس الغربية والقدس الشرقية
. ويف ضوء ذلك، أقيم هذا احلي السكني. 1425دونماً بموجب القرار رقم  3345

، وتضم نحو دونماً  397وتشير اخلريطة الهيكلية لهذه املستوطنة إىل أن مساحتها 
وهي تشكل، مع غفعات همفتار، اجلزء . نسمة 6600وحدة سكنية تستوعب  2200

                                                            
  .1970، 3203در نفسه، املشروع الهيكلي رقم املص  16
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الغربي من األحياء االستيطانية التي أُنشئت ملراقبة الطريق العام الذي يصل القدس 
  17.برام الله، باإلضافة إىل تطويق مدينة القدس

  بسغات زئيف وبسغات عومر) 10
. أراضي قرى بيت حنينا وشعفاط وحزما وعناتا أُقيمت هاتان املستوطنتان على

وحدة سكنية إلسكان  12.000دونم من أجل إقامة  3800وقد جرى مصادرة 
وبحسب اخملططات الهيكلية املعنية، ستكون بسغات زئيف أكبر . مستوطن 100.000

املستوطنات يف اجلزء الشمايل الشرقي من مدينة القدس، وتكوّن احلزام االستيطاين 
، بلغ عدد سكان بسغات 1995ويف سنة . ين بعد احلزام األول احمليط باملدينةالثا

وهكذا، فباكتمال هاتين املستوطنتين، باإلضافة إىل . نسمة 30.000زئيف 
مستوطنة نفي يعقوف، يكون تم بناء احلائط الشمايل الشرقي من املستوطنة الواقعة 

قة فراغ واحدة يجب أن تُمأل ضمن حدود بلدية القدس املوسعة، ومل يبق سوى منط
  18.ليتم وصل جميع مستوطنات احلزام الثاين باحلزام األول

، "البوابة الشرقية"دونمًا ضمن مشروع ما يعرف بـ 827ولهذا السبب، صودر 
وأغلق اجلزء الشمايل الشرقي من احلزام الثاين، وطُوقت األحياء العربية يف هذه 

ياسي وهو مصادرة مزيد من األراضي العربية، املنطقة، باإلضافة إىل املوضوع الس
، وإقامة املراكز )عدم السماح لهم بالبناء(وتهجير السكان العرب بطريقة غير مباشرة 

  .الصناعية إليجاد العمل للمستوطنين
  )منطقة صناعية(عطروت ) 11

، وأنشئت )دونم 1200( 1970أقيمت هذه املستوطنة على أراض صودرت سنة 
وتم نقل كثير من املصانع من القدس . ألثاث والصناعات املعدنيةفيها صناعات ا

ونتيجة قرب عطروت من املطار، أُعد مشروع جديد يهدف إىل . الغربية إىل هذه املنطقة
توسيع مدرج املطار واملنشآت اخلاصة به، الستخدامه يف نقل البضائع إىل العامل 

تبلغ مساحة اخملطط الهيكلي لهذا و. اخلارجي إذا ما فُتح أمام الطائرات العاملية
  19.دونماً 1360املشروع 

                                                            
رمات إشكول وغفعات همفتار هما مستوطنتان متالصقتان ضمن املشروع الهيكلي رقم   17

  .1969أ، قسم التخطيط احمللي،  1420
  .1985، 3144بلدية القدس، قسم التخطيط احمللي، املشروع الهيكلي، رقم   18
  .1977، 1689لهيكلي رقم الشركة االقتصادية للقدس، اخملطط ا  19
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  غفعات همطوس) 12

أقيمت هذه املستوطنة على أراض تعود ملكيتها إىل قرية بيت صفافا ومدينة بيت 
بإقامة بضع  1991وقد بدىء تأسيسها سنة . دونماً 170جاال، وتبلغ مساحتها 

ر اخلريطة الهيكلية إىل أن مساحتها وتشي   20).الكرافانات(مئات من البيوت املتحركة 
دونماً، وأن أبنيتها املوقتة ستُستبدل بأبنية دائمة، وسيتم إنشاء  980اإلجمالية تبلغ 

وتعتبر غفعات همطوس، مع مستوطنة غيلو، احلزام اجلنوبي . وحدة سكنية 3600
الغربي الذي سيبنى حول القدس من أجل منع االمتداد العربي، وحماصرة القرى 

  .لعربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربيةا
  مستوطنة جبل أبو غنيم) 13

صور باهر، (دونماً من أراضي القرى العربية  1850، تم استمالك 1990يف سنة 
ويشير اخملطط الهيكلي . ، وهي اآلن عبارة عن حممية طبيعية)أم طوبى، بيت ساحور

دونماً من أجل إقامة  2058ساحة اإلجمالية للمستوطنة تبلغ ، إىل أن امل5053رقم 
وهكذا، فإن إنشاءها يف املنطقة اجلنوبية الشرقية، وبعد أن يتم . وحدة سكنية 6500

وصلها باملستوطنات اجلنوبية الغربية، يؤدي إىل إغالق جنوب القدس، ووضع 
ي يمكنها إغالقه متى الشارع املمتد بين القدس وبيت حلم حتت سيطرة إسرائيل، الت

  .تشاء
  التلة الفرنسية) 14

تعتبر من أوىل املستوطنات التي أُنشئت يف القدس الستكمال حلقة الطوق حول 
كما تعتبر، بإقامتها على أراضي قريتي لفتا وشعفاط، من أكبر األحياء . املدينة

بلغت    21أ،1541وبموجب اخملطط الهيكلي رقم . السكنية يف احلزام االستيطاين األول
 6500وحدة سكنية، وبلغ عدد سكانها  5000دونمًا، وأقيم عليها  822مساحتها 

  .نسمة
  )قرية داود(مشروع ماميال ) 15

 1970وكان قد أُعلن سنة . يقع غربي باب اخلليل يف منطقة حي الشماعة
وتعتبر . 125/322/دونماً بموجب اخلريطة رقم هـ ف 130استمالك ما مساحته 

                                                            
  ."كرافاناً" 256" الكرافانات"يبلغ عدد   20
  .1969 أ،1541 رقم الهيكلي اخملطط القدس، –اللجنة احمللية للتنظيم والبناء   21
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املنطقة، التي كانت منطقة حرام، جزءاً من خمطط عام يهدف إىل دمج القدس هذه 
وتعتبر األجزاء املصادرة . الشرقية يف القدس الغربية، وإعادة تشكيل هاتين املنطقتين

ويجري البناء يف القرية بطراز ونمط معينين ألهداف . جزءاً َ من األمالك العربية
  .جتارية وسياحية

*  *   *  

مكننا القول إن سلطات االحتالل أوجدت يف مدينة القدس واقعاً سياسيًا وهكذا، ي
وديموغرافياً جديداً؛ فالديموغرافيا اإلسرائيلية كانت على حساب اجلغرافيا 
الفلسطينية من خالل مصادرة األراضي، وبناء املستوطنات، وإقامة مناطق خضر، 

وقد أدى جممل هذه  .واتباع سياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األرض والشعب الفلسطينيين إىل نشوء خلل ديموغرايف 
الستخدامه وسيلة ضغط يف أي مفاوضات مع الطرف الفلسطيني من أجل التوصل إىل 

  .اتفاقات تخدم املصالح اإلسرائيلية
  

  
  

  1اجلدول رقم 
  انتهاء بناء سكني

  *)1995- 1967(بحسب القومية 
  

غير   فلسطينيون  يهود  
  معروف

  اجملموع

الوضع السكني سنة 
1967  

57.500  12.600  ---  70.100  

الوضع السكني سنة 
1995  

122.367  21.490  2394  146.251  

  إنهاء بناء يف الفترة 
    1967-1995  

64.867   
  القدس الغربية

8890  2394  76.151  

  ؛"1993إحصاء القدس السنوي "لألبحاث، بلدية القدس ومعهد القدس : املصدر *
  .1995بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث، 
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  2اجلدول رقم 
  *السكان واملساحة املبنية للسكن يف القدس، الشرقية والغربية

  :30/6/1995) باآلالف(السكان 
  فلسطينيون  يهود  اجملموع
578.8  513.7  170.0  
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  :)2آالف م( املساحة املبنية للسكن
غير  فلسطينيون  يهود  اجملموع

  معروف
غرب   

  املدينة
شرق 

  املدينة
      

10.178  5277 2210  7487  1255  1436  
  

  :للشخص الواحد 2م
  فلسطينيون  يهود

18.4  7.8  
  ؛"1993إحصاء القدس السنوي "بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث، : املصدر*

  .1995بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث، 
  
  

 
  2امللحق رقم 

  بناء الشقق يف شرقي القدس بحسب القومية واحلي
  *)1995فبراير /شباط(

  جمموع الشقق  احلي
  38.534  أحياء يهودية

  رمات إشكول، معلوت دفنا،
  سنهدرية املوسعة

  
4321  

  559  احلي اليهودي
  7794  رموت ألون

  4657  نفي يعقوف
  7438  بسغات زئيف

  2058  جبل سكوبسالتلة الفرنسية، 
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  4223  تالبيوت الشرقية
  7484  غيلو

  21.490  األحياء الفلسطينية
  980  حارة النصارى

  567  احلي األرمني
  2505  احلي اإلسالمي

  1015  كفر عقب، عطروت
  2385  بيت حنينا

  2227  شعفاط
  625  العيسوية

  1726  جبل الزيتون –الطور 
  736  وادي اجلوز
  533  الشيخ جراح

  186  الشيخ جراح –طريق نابلس 
  407  باب الساهرة

  82  باب األسباط/ وادي حلوة
  1773  سلوان

  1733  راس العمود
  280  الثوري/ أبو طور

  11  عرب السواحرة
  1487  الغزيل/ أم ليسون

  1164  أم طوبى/ صور باهر
  489  شرفات/بيت صفافا

  .1995، بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث :املصدر*
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  3اجلدول رقم 
  الفارق يف الكثافة السكنية املتوسطة

  للغرفة الواحدة يف القدس
  *بحسب القومية، يف سنوات خمتارة

  1993  1991  1989  1987  1973  1972  1967  السنة
  1.1  1.1  1.1  1.1  1.06  1.4  1.6  يهود

  2.2  2.0  2.5  2.3  2.04  2.7  2.4  فلسطينيون
  100  81.8  127.2  109  92.4  92.8  50  الفارق

  .1995، بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث: املصدر*
 

  4اجلدول رقم 
  عدد العائالت التي تسكن بكثافة

  أفراد وما فوق يف الغرفة الواحدة 3
 *بحسب القومية) 1993- 1972(

  
  1972  1993  

  %)22.9( 2702  %)42.7( 5250  يهود
  %)77.1( 9098  %)57.3( 7045  فلسطينيون

  %)100( 11.800  %)100( 12.295  اجملموع
  
  

  5اجلدول رقم 
  الفارق يف الكثافة السكنية املتوسطة

  للغرفة الواحدة يف القدس
  *بحسب القومية، يف سنوات خمتارة

  1972  1983  1987  1989  1991  1992  1993  
  2.4  3.1  2.2  2.1  1.5  1.2  8.4  يهود
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  32.3  30.9  27.2  47.9  33.5  26.5  49  فلسطينيون
 1245.8  896.7  1136.3  2180.9  2133.3 2108.3  483.3  الفارق

  .1995، بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث: املصدر*
  
  
  
  
  

  6اجلدول رقم 
  جممل املصادرات ألغراض عامة

  *بحسب أمر املصادرة

تاريخ 
  املصادرة

  املساحة بالدونمات احلي/املنطقة

  التلة الفرنسية 8/1/68
  )املشارف(جبل سكوبس 
 رمات إشكول

3345  

  485 )خلة نوح(معلوت دفنا  
  3830   اجملموع

  765 نفي يعقوف 14/4/68
  البلدة القديمة  

 احلي اليهودي فقط
  

116  
  881   اجملموع

  470 نفي يعقوف 30/8/70
  أراضي لفتا،(رموت ألون  

  شعفاط) بيت إكسا
 تلة شعفاط

  
  

4840  
  تالبيوت الشرقية  

 )صور باهر(
  

2240  
  شرفات،بيت جاال،(غيلو  

 )بيت صفافا
  

2700  
  1200 )قلندية(عطروت  
  130 وادي الربابة  
  100 شارع يافا  
  600 منطقة رمات راحيل  
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  12.280   اجملموع
  حزما،(بسغات زئيف 20/3/80

 )بيت حنينا
  

4400  
  1367 )قلندية(عطروت 1/7/82

  280+  1850 جبل أبو غنيم 16/1/91
  535 بيت صفافا+بيت حنينا 1/2/95

  24.400   اجملموع
  .جمعية الدراسات العربية، أرشيف دائرة اخلرائط؛ وأيضاً اجلريدة الرسمية: املصدر*

  
  

  7اجلدول رقم 
  السكان والوحدات السكنية

 *يف األراضي التي صودرت ألغراض عامة
  

الوحدات السكنية  احلي
  القائمة

 )95فبراير/شباط(

  عدد السكان

  8700حوايل  2058 التلة الفرنسية
رمات إشكول،

  غفعات
  همفتار

  6300حوايل  2369

  4600حوايل  1184 معلوت دفنا
  19.300حوايل  4657 نفي يعقوف

البلدة القديمة
  معطيات(

احلي اليهودي 
  )فقط

  2400حوايل  559

  20.000املتوقع  2165 **تلة شعفاط
  15.000حوايل  4223 تالبيوت الشرقية

  30.200حوايل  7484  غيلو
  -----  منطقة صناعية  عطروت

  -----  منطقة عامة وادي الربابة
  -----  منطقة عامة  شارع يافا

منطقة رمات
  راحيل

  -----  

  35.200حوايل  7438 بسغات زئيف
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جبل أبو
 ***غنيم

  غير آهلة 

  160.400حوايل  37.766  اجملموع
  .1995بلدية القدس ومعهد القدس لألبحاث، : املصدر *

  .وحدة تم بناؤها 2165وحدة من جمموع  1628تم إسكان  **
  .وحدة سكنية 6500من اخملطط له إقامة *** 
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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  
 


