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”2010-1948“ التخطيط الجيوسياسي للقدس  
 

 :مقدمة .1

ة        د األبحاث التطبيقي القدس  - ضمن نشاطات مشروع التخطيط الجيوسياسي للقدس والممول من التعاون األسباني، يعقد معه
ا          . الختامية للمشروع ورشة  الوبالشراآة مع وحدة القدس في ديوان الرئاسة        ) أريج( م نت ئج حيث سوف يتم عرض ملخص عن أه

سطينية في         وأثرها  عملية التقييم للخطط اإلسرائيلية المختلفة      المشروع والذي يشمل     اة الفل ا   على واقع الحي وفي  . القدس ومحيطه
سيناريوهات                 تم عرض مجموعة من ال سياق، سوف ي سياسية "نفس ال شرف     " ال ي تست ا     الت ة ومحيطه ستقبل المدين ، باإلضافة   م

  .من شأنها تهيئة البيئة إلقامة القدس آعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلةلمجموعة من المقترحات العملية التي 

ل      يويهدف المشروع بشكٍل رئيس    ًا من تحلي ك إنطالق سطينية وذل  إلى المساهمة في تخطيط مدينة القدس آعاصمة للدولة الفل
أنه     . دسسياسي للق   جيووتقييم تبعاتها على المستقبل ال    ) 2030-1948(الخطط اإلسرائيلية للقدس     ذا من ش ة صنع    : وه دعم عملي

المي  جيوالقرار الفلسطيني وتقديم مجموعة من المقترحات والسيناريوهات لمستقبل القدس ال      سياسي، توعية المجتمع المحلي والع
دافها           ف أه دس وتعري ة بالق رائيلية ذات العالق ات اإلس ل المخطط ص وتحلي دس، وفح ي للق ع الجيوسياس اطر الوض بمخ

  :المشروع على الشكل التاليأهم مخرجات يمكن تلخيص وهذا .  ها المختلفةوإستراتيجيات

 لمجال ومستوى التدخل في عملية التخطيط العمراني للقدس) سيناريوهات(مقترحات عملية    

  قاعدة بيانات خاصة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية  

 صفحة إلكترونية للمشروع تلخص أهم خطوات المشروع ونتائجه 

 آتاب يلخص خطوات المشروع وأهدافه وأهم مخرجاته، باإلضافة إلى ملخص سياساتي ألهم المقترحات والتوصيات  

  

  
  :مراحل المشروع .2

 : على النحو التاليمراحل المشروعهذا ويمكن تقسيم 

  جمع البيانات ومعالجتها: المرحلة األولى
 راسات والتقارير اإلسرائيلية ذات الصلةالمخططات والد: مراجعة أدبيات ومصادر البحث، بما في ذلك 
 :  تطوير قاعدة بيانات مكانية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
   ترقيم وحوسبة المخططات الهيكلية والمحلية وتحويلها على شكل طبقات تفاعلية ضمن نظم المعلومات الجغرافية 
   ربط البيانات اإلحصائية مع مواقعها الجغرافية 
  الغطاء النباتي/ صور الجوية وحساب مساحات استخدامات األراضي  تحليل ال 
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 تصميم أساليب التقييم: المرحلة الثانية

  تطوير فرضيات البحث  
   صياغة منهجية العمل 

 
  المحافظة على أعلى مستويات الدعم: المرحلة الثالثة

 تعريف وتحديد أصحاب المصلحة 
  لحة إجراء عملية إستشارية مع أصحاب المص 

  
  تقييم المخططات اإلسرائيلية: المرحلة الرابعة

  االعتبارات الجيوسياسية 
   اإلعتبارات البيئية 

  
  رؤية القدس آحاضرة فلسطينية مستدامة: المرحلة الخامسة

 الحدود والتوزيع السكاني: القيود الجيوسياسية 
   اجتماعات مع مجموعات النقاش 

  
  
  

 لبحث آتابة نتائج ا: المرحلة السادسة
 إعداد نص متكامل وشامل باللغة االنجليزية 
   إعداد ملخص سياساتي باللغة العربية 

 
  النشر: المرحلة السابعة

  بنتائج البحثوصانعي القرارإعالم القيادات الفلسطينية  
 إطالق صفحة إلكترونية خاصة بالمشروع 
  مؤتمر يلخص نتائج البحث  

  
 التاريخ الحديثوالسياسية للقدس في  الحدود اإلدارية .3

ود                   . آانت القدس في أوائل القرن التاسع عشر مدينة صغيرة تمتزج فيها الطوائف الدينية المختلفة من مسلمين ومسيحين ويه
اء                      ة وصالبة البن ة بالنظاف ة العثماني ائر المدن في الدول ز عن س ا تتمي شرقين بأنه منصوص في إسحق    (وقد وصفها أحد المست

ور        ). 1868 عن روبنسن    2004وسلمان   ام من صدور وعد بلف د ع م إصدار   ) 1917(أما خالل فترة اإلنتداب البريطاني وبع ت
اء     : أول مخطط هيكلي للقدس الذي قسم المدينة إلى أربع مناطق          البلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة وإعتبرت منطقة محظورة البن

ة               ومنطقة القدس الشرقية التي إحتوت معظم التجمعات الفلسطيني        اء في حين صنفت القدس الغربي ة محددة البن ة وصنفت آمنطق
ادة        1947وفي عام   ). 1981سمير،  (التي إحتوت األحياء اليهودية آمنطقة تطوير وإنماء          قامت سلطات اإلنتداب البريطاني بإع

ل                ة، مث ة في القدس الغربي ستوطنتي  : رسم حدود بلدية القدس لتضم أآبر عدد من المستوطنات اليهودي ريم ورامات    م بيت هكي
ة القدس             4راحيل اللتين تبعدان أآثر من     ان في منطق ي سلوان والطور الواقعت ا ترآت منطقت ة فيم دة القديم  آيلومترات عن البل

و                       ك بقصد إحداث إضطراب في جي ة، وذل ة خارج حدود البلدي صالح    -الشرقية والمتاخمتان ألسوار المدين ة ل ا المدين ديموغرافي
  ). 1خريطة (إلى ظهور ذلك الشكل الغريب لحدود البلدية بالذراع الممتدة غربًا اليهود، مما أدى 
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ى شطرين      1948نتيجة إلرهاصات حرب   ام وضعية إل ل أحك ق تفعي شرقي     : ، قسمت المدينة عن طري شطر ال ي ال حيث بق
ة  يطرة ا  ) 1967-1948(تحت اإلدارة األردني ع تحت س اريخي ليق ه الت ن عمق ي ع شطر الغرب زل ال رائيلي وإنع تالل اإلس إلح

ام   . ويتم تفريغ السكان الفلسطينيين منه    )  حتى اآلن  -1948( م المتحدة      1947هذا ويذآر أنه في ع ة لألم ة العام  أصدرت الجمعي
ين   181قرارها رقم    ى دولت سطين إل ة القدس          :  والذي دعى إلى تقسيم فل دويل مدين تم ت ى أن ي ة وأخرى للعرب، عل واحدة يهودي

صبح ذ ا لت ستقل"ات ومحيطه ان م دة" آي م المتح ام . تحت إشراف األم د حرب ع ذا وبع ، استطاعت إسرائيل إحتالل 1948ه
دمير    % 78 ة وت سطين التاريخي ن أراضي فل ددهم     419م اوز ع ذين تج ا ال ر أهاليه سطينية وتهجي ة فل ئ 900,000 قري  الج

  ). 2009قاعدة بيانات أريج، (فلسطيني 

ة من                 -و صراع ديموغرافي    إن محور الصراع الحالي في القدس ه            غ المدين ى تفري ه إل سعى إسرائيل من خالل جغرافي ت
ا              ة         . سكانها العرب الفلسطينيون وبالمقابل تعمل على زيادة التواجد اليهودي اإلسرائيلي فيه ديموغرافي لمدين ع ال إن دراسة الواق

ام  القدس وضواحيها يؤآد على أن التجمعات واألحياء اليهودية تمرآزت داخل حدود          ة    1947بلدية القدس للع ل أربع  وآانت تمث
شرقية      دس ال ي الق شرت ف ة إنت أن التجمعات العربي ًا ب ة، علم ة المتواجدة داخل حدود البلدي اء العربي أضعاف التجمعات واألحي

د                ي عم اطق الت ك المن ت والغربية مثل سلوان والطور شرقي الخط األخضر وبيت صفافا والمالحة غربي الخط األخضر وهي تل
ة           ا خارج حدود البلدي إن                 . السلطات البريطانية على إبقائه رزح تحت اإلحتالل، ف ة القدس ت ًا من أن مدين ة حال، إنطالق ى أي عل

م يتجاوز   1967التواجد اليهودي فيها آان على حساب التواجد الفلسطيني علمًا أن التواجد اليهودي في القدس الشرقية قبل عام      ل
ات  دة مئ ودآينز، (ع ا    . )1998ه ة إال أنه ضفة الغربي ن ضمها ألراضي ال م تعل رائيلي ل تالل اإلس لطات اإلح ين أن س ي ح وف

ام      ه في ع ر الكنيست اإلسرائيلي    1980سارعت إلى ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل وإعالن توحيد شطري القدس، حيث أن  أق
أآبر مدين ة إسرائيل وآ ة لدول دة العاصمة األبدي دس الموح ن الق رارًا يعل دود ق يع ح ى توس ضم إل ذا ال رائيلية، حيث أدى ه ة إس

  ).1خريطة  (²آم71لتصل إلى ) تضم البلدة القديمة (² آم6.5المدينة من 

ه                          ة تخطيطي ارات فني ى إعتب م عل م تق إن الحدود اإلدارية أحادية الجانب لمدينة القدس والمعلنة من بلدية القدس اإلسرائيلية ل
ة المقدسة            بل على إعتبارات سياسية إستيطان     ة في المدين ة يهودي وهين       . ية لضمان غلبة ديموغرافي ر   ) 1993(حيث أن  آ د عب ق

سبة                        ل ن سبة من األراضي وأق ر ن عن هذه األهداف صراحة معلنًا أن الهدف الرئيس من الحدود المقترحة هو اإلستيالء على أآب
سطينيين األصليين      دة         . من السكان الفل إن الحدود المقترحة الجدي ذا ف سطينية          وله سكانية الفل تثنت التجمعات ال يس    ( إس سكان ول ال

ل في                                ) األرض سكانية األق ة ال سطينية ذات الكثاف اال، وقامت بضم أراضي التجمعات الفل ر نب سا وبي ة بيت إآ شمال آقري في ال
  .الجنوب مثل بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور

وفي . ² آم130المدينة المقدسة حيث أصبحت مساحتها تقارب  أحدثت السلطات اإلسرائيلية توسعًا جديدًا في        1993في عام   
ام  ي 2005ع دس المخطط الهيكل ة الق ة وبلدي ة تخطيط المدين رت لجن دس " أق ة " 2020-2000الق ذي يوسع الحدود الغربي وال

ة وص                                %40للمدينة بحوالي    اطق مبني ه من ى ان شرقي من القدس صنف عل ر من نصف الجزء ال ان اآث ًا للمخطط ف نف ، ووفق
  ). 2009قاعدة بيانات أريج، (آمناطق خضراء وساحات عامة، يمنع البناء فيها على الفلسطينيين % 24.4حوالي 
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ذا   هذه السياسية  أتي ه و ي

سطينيين                  ات الفل سيطرتها على الشطر الغربي من مدينة القدس، قامت بإنتزاع ملكي
فيها

ر       صنيفات الستخدامات األراضي تتغي وبالطبع فان هذه الت
ى  وفق الحاجة اإلسرائيلية، حيث عمدت السلطات اإلس       رائيلية إل

ة     اطق طبيعي شرقية آمن دس ال اطق الق ن من د م الن العدي إع
ر تصنيف          وم بتغي م تق وساحات عامة بهدف مصادراتها ومن ث
ود              اطق سكنية للمستوطنين اليه ى من ا إل تلك األراضي وتحويله
و                 ل أب في المدينة، ولعل أوضح مثال على ذلك ما حصل في جب

صنيفه م           ر اإلسرائيليون ت ذي غي ى       غنيم ال ة خضراء إل ن منطق
سكنية  ا ال ار حوم ستوطنة ه رائيلية  .م ات اإلس ذه الممارس  إن ه

والمعروفة ) 2002(ينطبق عليها نظرية عالم اإلجتماع سالمون       
وم        ". الخوف من الفضاء  "بـ   حيث أن الممارسات اإلسرائيلية تق

يس             سطينية ول ة الفل وبشكل إستراتيجي وممنهج على محو الهوي
  ).1صورة (لسطينية فقط تقسيم األراضي الف

  

تعمارية        سياسات االس صول ال ن ف د م صل جدي ي ف وف
ول            عن مخطط     2008اإلسرائيلية في القدس، تم الكشف في أيل

ة        صهيوني بدول م ال ق الحل ى تحقي د عل ذي يأآ دس وال يم الق إقل
رى   دس الكب متها الق ة وعاص رائيلية يهودي ق  .إس ذا وينطب  ه

رائيلي أور    ا اإلس الم الجغرافي ل وصف ع ) 2005(ن يافتيخائي
لهذه الممارسات التي ال تقيم وزنًا لحل الدولة أو الدولتين بل أن 

دل تحت اسم          ر البريطاني آن ذي أعده الخبي دس، وال ذا  . RJ5  المخطط بعد أآثر من خمسة عقود على أول مخطط إقليمي للق ه
  . 1977خطط موجود في قاعدة بيانات دائرة الجغرافيا في الجامعة العبرية منذ العام ويذآر أن هذا الم

إن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة وبعد 

  غابة أبو غنيم): 1(صورة 

09قاعدة بيانات أريج، : صدر   20الم
ارة عن               ". زحف فصل عنصري   "عب

ـ       درة ب ة     % 40 والمق ة للمدين البر،  (من المساحة الكلي ك  ) 2000ه ام     وذل ائبين للع انون الغ ق ق ة   . 1950بتطبي ولكن المفارق
رة         تكمن أن هذه الحكومات قامت بإرجاع ممتلكات اليهود ألصحابها في الشطر الشرقي للقدس والذي تعذر الوصول إليه في الفت

ة  ة ) 1967-1948(الواقع زء تحت الوصاية األردني ذا الج وع ه رائيلية اإلحتال . لوق وات اإلس ت الق د قام ذا وق ام  ه د الع ة بع لي
سبته              1967 ا ن ة          % 85، بتفعيل أوامر اإلنتداب البريطانية المتعلقة باألراضي لتسيطر على م شرقية المحتل من أرضي القدس ال

 . ، تارآين الفلسطينيين بدون أي حيز الزم لإلستجابة لنموهم الطبيعي)2007إسحق وعبداللطيف، (
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 تغيير معالم المدينة المقدسة  .4

ة            ع ديني د بإستخدام ذرائ ع جدي . تغيير معالم المدينة المقدسة وفرض واق
حة الحرم القدسي الشريف والذي تم تدميره بشكٍل آامًال بعد مصادرته         وآانت البداية من حي المغاربة المحاذي لحائط البراق وبا        

وط

  

  
 

منذ بدأ إحتاللها لمدينة القدس، شرعت إسرائيل إلى 

ة           .  عائلة عربية آانت تسكن فيه     900رد   ود وللمناسبات الديني رة للمصلين اليه ساحة آبي ل الحي ل م تحوي ا   . هذا وت ل م وبالمث
ى    حصل في حي الشرف بغية بناء المزيد من المساآن لليهود وتوسيع مساحة الحي اليهودي لي                د عل ى    130مت ستوليًا عل ًا م  دونم

 ).2004إسحق وسلمان، (أجزاء من األحياء المجاورة في حين أن مساحته األصلية آانت سبعة دونمات فقط 

  

  2010 – 1947االعوام التغيرات في حدود القدس بين ): 1(خريطة 

  2009 قاعدة بيانات أريج، :  المصدر
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رائيلي   تالل اإلس وات اإلح عت ق ع س ار أوس من إط وض
ف ا بمختل دس    ( أذزعه ة الق ة، بلدي يش، وزارة الداخلي الج

خ   ار، إل رائيلية، وزارة اآلث هيوني    .) اإلس ط ص ق مخط ى تطبي إل
ا      " الحوض المقدس"خطير يعرف بـ    ة وم دة القديم بهدف ضم البل

ا ي   . يحيطه رة ف اب الزاه ى ب راق إل ائط الب ن ح شروع م د الم يمت
ى الك    تيالء عل شروع اإلس ضمن الم ة ويت دة القديم ن  البل ر م ثي

ي        ستان ف ي الب ل ح ة مث ي المنطق المية ف ة اإلس األراضي الوقفي
ا           ذ مشروع م ى تنفي سلوان والذي تسعى بلدية القدس اإلسرائيلية إل

ـ    سمى ب ة داوود"ي ه " مدين ذ  . في دس   2004فمن ة الق د أعلنت بلدي  ق
وت   " حديقة وطنية"اإلسرائيلية عن خططها لبناء      على أنقاض البي

ي المنطق   ية ف ل  . ةالمقدس ي أوائ تلمت 2009وف ة 134، إس  عائل
دعوى عدم          88مقدسية  تسكن في      ا ب  منزل إخطارات بهدم منازله

  ). 2خريطة (الترخيص 

ر   ى تغيي رائيلية إل دس اإلس ة الق سعى بلدي ر، ت ياق آخ ي س وف
ة              ام حرآ ود أم اب العم ق إغالق ب معالم المدينة المقدسة عن طري

ف لبا  ى مواق ه إل ل محيط سيارات وتحوي رآة ال د"صات ش " إيجي
ويشمل ذلك إغالق العديد من المحالت الفلسطينية في         . اإلسرائيلية
ة اب     . المنطق ى ب ة إل ة القديم دخل المدين ل م ط تحوي ن المخط وم

ـ  ا ب ل وربطه اميال"الخلي ع م ذه الممارسات من ". مجم ل ه إن مث
سيحية               اء اإلسالمية والم ة وتهميش األحي الم المدين شأنها تغيير مع

  . فيها

 الجدار العازل: الديموغرافيا تحدد الجغرافيا .5

ي        رائيلية ف ستوطنات اإلس يع الم ي توس تيطانية ف ة اإلس ود الحرآ ضافرت جه رن الماضي ت ن الق ات م ل الثمانين ي أوائ ف
سبة             ادة ن ة وزي ضفة الغربي األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي القدس ومحيطها بشكل خاص بهدف فصل القدس عن ال

س اال ود فيه دس جاءت ضمن خطة . كان اليه ة الق ي منطق تيطانية ف رى"إن التوسعات اإلس دس الكب ر من أخطر " الق ي تعتب الت
البر                ا      ) 2000(المخططات اإلستيطانية، حيث أن البعض لخص اإلحتالل في هذه الخطة مثل جف ه ك ألن المخطط يضم م وذل

ج،      (ية  من إجمالي مستوطنيين الضفة الغرب    % 65تزيد نسبته عن     ات أري ام         ). 2009قاعدة بيان سياق، في ع  1995وفي نفس ال
ساحة            E1أعلن إسحق رابين مخطط       يم بم ة أدوم ستوطنة معالي اء            6,100 آتوسعة لم ضم مخططات لبن م والتي ست  3,500 دون

صلة    وحدة إستيطانية جديدة بقصد وصل أآبر الكتل اإلستيطانية في مدينة القدس والقضاء على حلم الفلسطينيين       ة مت شكيل دول بت
  .  جغرافيًا وتملك مقومات التنمية المستدامة

ي منتصف  دس، بهدف  2003ف ة الق ي منطق ادي الجانب ف ق خطة الفصل أح ي تطبي رائيلي ف وات اإلحتالل اإلس دأت ق  ب
شعب اليهودي األ               ى عاصمة ال ا    اإلبقاء على األحكام الوضعية التي تشكل الوضع السياسي في المدينة وتحويلها إل ا أقره ة آم بدي

ى مضمون خطة         . 2008الكنيست اإلسرائيلي في قراءة أولى في منتصف عام        ة القدس عل ازل في منطق يؤآد مسار الجدار الع

 خطة الحوض المقدس): 2(خريطة 

  

 2009أريج، -وحدة نظم المعلومات الجغرافية:  المصدر
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ات                        ى التالعب في المعطي ًا إل سعى دوم ا ت ا فإنه تيطانية في القدس ومحيطه آما هو الحال في المخططات اإلسرائيلية اإلس

ى ضم أرض بال سكان         على األرض  يتم            . ، فهي تهدف إل ة القدس س ازل في منطق ن للجدار الع ه وضمن المسار المعل ذا فإن له
ارب   ا يق تثناء م عد        112,000إس شيخ س شرقية وال سواحرة ال عفاط وال يم ش ا ومخ ا وعنات رام وحزم ي ال ون ف سطيني يقطن  فل

ج،    (2آلم/  شخص 12,500والعيزرية وأبوديس بكثافة سكانية تصل إلى        ات أري ارب      )2009قاعدة بيان ا يق تم ضم م ى أن ي ، عل
ل وعطاروت 142,000 ات يائي ي جفع عية ف تيطانية التوس ستوطن ضمن المخططات اإلس يم - م و غن ي أب ديا وشرقي وغرب قلن

د          . E1باإلضافة إلى مخطط     ة الق ديموغرافي في منطق زان ال إن المي رى جراء الجدار العزل سوف      نتيجة لهذه الخطط ف س الكب
  .76:24يجعل نسبة السكان الفلسطينيين إلى المستوطنيين اليهود 

  مخطط القدس الكبرى): 3(خريطة 

 
  2009 قاعدة بيانات أريج، :  المصدر
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سالم                     ات ال ع إتفاقي د توقي ل إزدادت بع ذ   . ومن الجدير ذآره أن مخططات اإلستيطان في القدس الشرقية لم تتوقف ب ثًال من فم
ارب         أعلنت الحكومة اإل2007إنعقاد مؤتمرأنابلويس في تشرين ثاني      ستقبلية تق تيطانية م سرائيلية عن مخططات لتوسيعات إس

ذ  50,000 اهزة للتنفي عات ج ا توس كنية، منه دة س ة4,490 وح ة لمراجع عات مودع كنية وتوس دة س كنية  5,884 وح دة س  وح
    ).4خريطة ) (2009قاعدة بيانات أريج، ( وحدة سكنية، إلى غير ذلك 4,093وتوسعات تنتظر اإليداع للجمهور 

  مخططات التوسع اإلستيطاني في القدس الشرقية بعد أنابلوس): 4(ريطة خ

  
  2009قاعدة بيانات أريج، :  المصدر
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 لمستقبل القدس الجيوسياسيالمقترحة سيناريوهات ال .6

أتي ضمن          المقترحة لمستقبل القدس الجيوسياسي   وفيما يلي ملخص ألهم السيناريوهات       ا ت ي إطار تصور   ، حيث أن جميعه
  : يقوم على األبعاد التاليةعام

 ويمثل مجمل الحقوق الفلسطينية من ناحية سكان وأمالك  :الحق التاريخي .1

  يتعلق بالقضية الفلسطينيةاوهي تلك القرارات الصادرة من قبل األمم المتحدة فيم :القرارات الدولية .2

 1967شرعية والتي تم بناؤها بعد العام  وهي المستوطنات اإلسرائيلية غير ال: اإلسرائيليالواقع االستيطاني .3

  وهي المناطق الفلسطينية المبنية والموجودة حاليًا:الواقع العمراني الفلسطيني .4

 اإلسرائيلي الحالي - وهو التوزيع السكاني الفلسطيني:الواقع الديموغرافي .5

   مسيحية واليهوديةويعبر عن مدى حرية وسهولة الوصول لألماآن المقدسة اإلسالمية وال :ينيدالبعد ال .6

 على مستوى العالم  ويمثل مدى القبول المعلن أو المتوقع:الرأي العام العالمي .7

  على المستوى اإلسرائيلي  ويمثل مدى القبول المعلن أو المتوقع:إلسرائيلياالرأي العام   .8

 على المستوى الفلسطيني ويمثل مدى القبول المعلن أو المتوقع :الرأي العام الفلسطيني .9

 
ة ومن الجدير ذآره، أن آل من السيناريوهات التالية الذآر تقوم أساسًا على األبعاد               ا       الثماني شكل بمجمله ذآر والتي ت ة ال  آنف

 :طيف مختلف من مستويات التدخل
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الكيان المستقل): أ-1(سيناريو   

 

إجمالي السكان  فلسطيني إسرائيلي
ددع (%)نسبة  والمساحة الكلية  عدد (%)نسبة  

 

 (2010)السكان  386,928 44 502,545 56 889,473

185,908 48 88,410 19 35,291 
مساحة المنطقة 

 )دونم (العمرانية 



 

11 
 

 
  )سيادة دولية تحت إدارة األمم المتحدة(الكيان المستقل ):أ-1(سيناريو 

 
 معايير التقييم   تقييم مختصر

  الحق التاريخي س من ناحية تواجد سكاني وممتلكات فقدان الحقوق الفلسطينية غربي القد
  القرارات الدولية 181قائم على قرار الجمعية العمومية رقم 

 اإلسرائيلي الواقع االستيطاني اإلعتراف بالكيان اإلسرائيلي غير الشرعي خصوصًا في القدس الشرقية
  الواقع العمراني الفلسطيني  ضعف2.5 يقارب يوجد غالبية إسرائيلية من ناحية مساحة المنطقة المبنية بما

سطيني   ديموغرافي الفل ع ال ي التوزي ارب ف د تق رائيلي-يوج رائيلية  اإلس ة إس دود أغلبي ع وج  م
  مخيمات فلسطيني داخل إطار هذا السيناريو تحت الوصاية الدولية4طفيفة، علمًا بوجود 

  الواقع الديموغرافي

  البعد الديني  ة المقدسة الموجودة في البلدة القديمة حرية وسهولة الوصول لألماآن الديني
رار   ا يختص بق ة فيم شرعية الدولي ى ال اده عل ه إلعتم ع قبول رار 181متوق ارض ق ه يع ، ولكن

 )المستوطنات اإلسرائيلية (242
  الرأي العام العالمي

 الرأي العام  اإلسرائيلي  الجغرافيمتوقع رفض اإلقتراح لتعامله مع القدس آوحدة واحدة وبسبب الواقع الديموغرافي و
  الرأي العام الفلسطيني ......................................................................................
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  آيان مستقل جديد): ب-1(سيناريو 

 
إجمالي السكان   فلسطيني  إسرائيلي

 (%)نسبة   عدد  عدد  (%)نسبة   والمساحة الكلية
 

1,009,732 49 499,630 51 (2010)السكان  510,102

مساحة المنطقة  49,600 19 57,100 22 263,400
)دونم (العمرانية 
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  )سيادة دولية تحت إدارة األمم المتحدة(آيان مستقل جديد ): ب-1(سيناريو 

 
 معايير التقييم   تقييم مختصر

  الحق التاريخي ة غربي القدس من ناحية تواجد سكاني وممتلكات فقدان الحقوق الفلسطيني
م           ة رق ة العمومي ين                 181قائم على قرار الجمعي ة رام اهللا يأخذ بع اني في منطق ، مع توسيع مك

ين مدن بيت لحم والقدس                        اريخي ب اعي الت رابط اإلجتم د والت سطيني الجدي ع الفل اإلعتبار الواق
 “وحةمبدأ المدينة المفت”ورام اهللا 

  القرارات الدولية

 اإلسرائيلي الواقع االستيطاني اإلعتراف بالكيان اإلسرائيلي غير الشرعي خصوصًا في القدس الشرقية
سطينية      ة الفل ة المبني ساحة المنطق ة م ن ناحي ارب م د تق ة   -يوج ود أغلبي ع وج رائيلية، م اإلس

 فلسطينية طفيفة
  الواقع العمراني الفلسطيني

  الواقع الديموغرافي  مع وجود أغلبية فلسطينية طفيفةاإلسرائيلي-توزيع الديموغرافي الفلسطينييوجد تقارب في ال
  البعد الديني  حرية وسهولة الوصول لألماآن الدينية المقدسة الموجودة في البلدة القديمة 

  الرأي العام العالمي متوقع عدم  قبوله للتغير الطارىء على حدود الكيان المستقل
 الرأي العام  اإلسرائيلي  ع رفض اإلقتراح لتعامله مع القدس آوحدة واحدة وبسبب الواقع الديموغرافي والجغرافيمتوق

  الرأي العام الفلسطيني ......................................................................................
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   )1967حدود الـ (الخط األخضر ): 2(سيناريو 

 

إجمالي السكان   فلسطيني  إسرائيلي
   عدد  (%)نسبة   عدد  (%)نسبة   والمساحة الكلية

(2010)السكان   350,051  62  213,386  38  563,437

مساحة المنطقة   35,636  10  39,627  11  344,638
)دونم (العمرانية 
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  )سيادة فلسطينية مطلقة) (1967ـ حدود ال(الخط األخضر ): 2(سيناريو 

 معايير التقييم   تقييم مختصر
  الحق التاريخي فقدان للحقوق الفلسطينية غربي القدس من ناحية تواجد سكاني وممتلكات 

  القرارات الدولية   242يتماشى جزئيًا مع قرارت األمم المتحدة وبشكل خاص قرار 
 اإلسرائيلي الواقع االستيطاني  خصوصًا في القدس الشرقية والتعايش معهاإلعتراف بالكيان اإلسرائيلي غير الشرعي

سطينية        ة الفل ة المبني ساحة المنطق ة م ن ناحي ارب م د تق ة    -يوج ود أغلبي ع وج رائيلية م اإلس
 هذا ويوجد إعتراف آلي بالوجود الفلسطيني المقدسي في شرقي القدس. إسرائيلية طفيفة

  الواقع العمراني الفلسطيني

  الواقع الديموغرافي أغلبية ديموغرافية فلسطينية واضحةد يوج
  البعد الديني  حرية وسهولة الوصول لألماآن الدينية المقدسة الموجودة في البلدة القديمة 

مقبول بشكل جزئي لتماشيه مع قرارت الشرعية الدولية وتعامله بشكل عملي مع المستوطنات               
 "غير الشرعية"اإلسرائيلية 

  ام العالميالرأي الع

 الرأي العام  اإلسرائيلي  مرفوض بشكل مطلق لتجاهله للمستوطنات اإلسرائيلية ولمبدأ تقسيم مدينة القدس
  الرأي العام الفلسطيني ......................................................................................

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

  لقرى الفلسطينية المهجرة غربي القدسا): 3(سيناريو 

 

إجمالي السكان   فلسطيني  إسرائيلي
   عدد  (%)نسبة   عدد  (%)نسبة   والمساحة الكلية

(2010)السكان   407,090 29 998,219 71 1,405,309

مساحة المنطقة  35,131 11 110,651 33 333,000
)دونم (العمرانية 
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  )سيادة مشترآة(لفلسطينية المهجرة غربي القدس القرى ا): 3(سيناريو 

 معايير التقييم   تقييم مختصر
  الحق التاريخي المحافظة على الحقوق الفلسطينية التاريخية من ناحية سكان وممتلكات شرقي وغربي القدس

  القرارات الدولية  242يتعارض نوعًا ما مع قرار الجمعية العمومية 
 اإلسرائيلي الواقع االستيطاني ش معهالتعايلويدعو بها يعترف 

  الواقع العمراني الفلسطيني يوجد أغلبية إسرائيلية واضحة، ولكن يوجد ضم آامل للوجود المقدسي الفلسطيني
  الواقع الديموغرافي يوجد أغلبية إسرائيلية واضحة حاليأ 

  البعد الديني  ديمةحرية وسهولة الوصول لألماآن الدينية المقدسة الموجودة في البلدة الق
ات   ددة الثقاف ة ومتع ة القومي دة ثنائي مة واح رة عاص ب لفك ول وترحي د قب م يوج ك رغ وذل

 معارضته لقرارت الشرعية الدولية ذات العالقة
  الرأي العام العالمي

 الرأي العام  اإلسرائيلي  إسرائيلية-غير مقبول لوجود سيادة مشترآة فلسطينية
  الرأي العام الفلسطيني ......................................................................................

 
 

  
 :التوصيات العامة .7

  

 فضحوتتمثل أهدافه األساسية في     .  عاصمة للدولة الفلسطينية   آونهايهدف قطاع التخطيط العمراني إلى تخطيط القدس        هذا و 
حق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، ودعم صمودهم وثباتهم في مواجهة السياسات            سياسات التمييز التي تمارسها إسرائيل ب     

  .  واالجتماعيل تقديم معايير للتخطيط العمراني واالقتصادياإلسرائيلية من خال

ة ال                   ي في مدين قدس  وفي هذا اإلطار، وألجل تحقيق هذه األهداف، يمكن صياغة االستراتيجيات المستقبلية للتخطيط العمران
  :آما يلي

ويمكن تحقيق .  إعداد مخططات عمرانية هيكلية مفصلة في مناطق مختارة من القدس الشرقية:اإلستراتيجية األولى -
 :ذلك من خالل المبادرة التالية

وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الفلسطينيين للحصول على . مخططات مكانية مفصلة للقدس الشرقيةإعداد  .1
ومهددة بالهدم، من أجل منع هدمها من قبل المؤسسات " غير قانونية"ي تعتبرها إسرائيل تصاريح للمباني الت

آما تهدف إلى زيادة مساحة المناطق التي يسمح فيها بالتوسع العمراني الفلسطيني مستقبًال، وبالتالي . اإلسرائيلية
ولذلك . إسرائيليةا إلى مستوطنات حماية األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية من إمكانية مصادرتها وتحويله

 -  في إحدى الجامعات الوطنية الفلسطينية، والتي يمكن أن تكون جامعة القدس  متخصصيوصى بإنشاء مرآز
على أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة التخطيط والتنمية اإلدارية بتقديم المساعدة . أبو ديس مقرًا له

 .مرآزالالزمة إلنشاء هذا ال
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ويتم تحقيق هذه اإلستراتيجية . يةلفلسطينللدولة ا عاصمة آونها تطوير خطط فلسطينية للقدس :ستراتيجية الثانيةاإل -
 :، مثلمن خالل عدة مبادرات

 اإلقتصادية-وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية الثقافية. المرآز الحضري الفلسطيني في القدس الشرقيةتفعيل  .2
ولذلك يوصى أن تقوم . رقية لتكون بمثابة مرآز ثقافي لجميع األحياء الفلسطينية وللسياح آذلكفي القدس الش

 ووزارة الحكم المحلي  بما فيها وزارة االقتصاد الوطني ووزارة السياحة واآلثاربعض الوزارات الفلسطينية
 . أجل تفعيل هذا المرآز الحضريبتقديم المساعدة الالزمة للمؤسسات الفلسطينية الناشطة في القدس الشرقية من

 
 
 

ولذلك ُيقترح أن تقوم منظمة التحرير .  العاصمة الفلسطينيةآونهاتطوير أجندة تخطيط ورؤية خاصة للقدس  .3
 اتحاد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات تشكيلالفلسطينية من خالل مؤسساتها الفاعلة بحشد و

 .لقدس آعاصمة للفلسطينيينلعام لتحقيق الهدف ااألآاديمية، يعمل على دعم 
ولذلك يجب على آل من وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، والمجلس . الحتياجات السكانيةاإلستجابة ل .4

نية في االتخطيط لالحتياجات السكيوفرا الدعم الالزم لعملية االقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة البناء، أن 
 . طويلة وقصيرة األمداإلستراتيجياتخص القدس الشرقية، فيما ي

لذلك يوصى أن تقوم وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بالتعاون مع . بعض المناطق المختارةترميم وإعادة إحياء  .5
 .وإعادة بنائها لترميمهاوزارة الحكم المحلي بتسهيل عملية تحديد المواقع التي سيتم اختيارها في القدس الشرقية 

منظمة : يه سيتم تحديد مدى ومستوى التدخل الالزم بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية والدولية مثلوبناًء عل
 ).اليونسكو(م والثقافة واألمم المتحدة للتربية والعل

 . إعادة إعمار المدينة القديمة .6
ل وزارة لذلك يوصى أن تعم.  اجتماعي واقتصادي وبيئي عن التجمعات الفلسطينية”profile“دليل إعداد  .7

شؤون البيئية الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية من أجل إعداد وتطوير أدلة اجتماعية واقتصادية 
 .وبيئية مفصلة للتجمعات الفلسطينية في القدس

 

درات ويتم تحقيق ذلك من خالل المبا. تخطيط فلسطيني بديلالعمل على أجندة  التأييد وحشد :اإلستراتيجية الثالثة -
 :التالية

ديوان الرئاسة في لذلك يوصى أن تقدم وحدة القدس . "لحوض المقدسا"لما يعرف بمنطقة التخطيط البديل  .8
 الفلسطينية آل المساعدة الممكنة لطواقم التخطيط والطواقم القانونية التي تعمل لمواجهة الخطط اإلسرائيلية في

 .هذه المنطقة
 

من ضمنها  (تبادل الخبرات فيما يتعلق بالشؤون القانونية والتخطيطية ذات العالقةالتشبيك و :اإلستراتيجية الرابعة -
 :ويتم ذلك من خالل المبادرات التالية. )تسجيل الخسائر وتوثيق اإلنتهاآات

ترح أن تطلق وزارة اإلعالم الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الخارجية حملة قلذلك ُي.  التأييدلحشدإعداد حملة  .9
 . اإلسرائيليةالممارسات من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وفضح  الالزمأييد التلحشد

  . الفنيةبناء القدرات .10
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