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3المسار األول –قصة االستيطان في القدس 



19173منتصف القرن التاسع عشر حتى 

املسار الثاني ▪
(داخل البلدة القديمة)

دونم144مساحة املسجد األقص ى •
دونم900مساحة البلدة القديمة بما فيها املسجد األقص ى •



19173منتصف القرن التاسع عشر حتى 

ة ؟ما يميز هذه الفترة الزمني▪

بية تركزت في ما بات يعرف االن بالقدس الغر 16أغلبية املستوطنات ال •
الدور األساس ي للبرجوازية الصهيونية في تمويل االستيطان•
دعم قناصل الدول األحنبية املختلفة لإلستيطان•

0

10

20

30

40

50

60

1819 1866 1887 1890 1895 1912 1918

أعداد اليهود في الحقبة األولى

فقط من أراض ي القدس% 4كان اليهود يمتلكون : 1917حتى عام •



3(االحتالل واالنتداب البريطاني)

نالجنرال اللنبي واملهندس ماكلي▪



3(االحتالل واالنتداب البريطاني)

القدس الغربية
القدس الشرقية

البلدة القديمة

محيط البلدة القديمة



3االنتداب البريطاني

حدود البلدية ▪

1930عام 

²كم15

1948عام 

²كم20



3اإلنتداب البريطاني

1925افتتاح الجامعة العبرية

 حي يهودي 21إقامة

أهم اجراءات االستيطان
تأسيس قسم االستيطان

 ندوق الصهيونية العاملية، الوكالة اليهودية، الص: نقل مقر
القومي إلى القدس

توسيع حدود بلدية القدس



3االنتداب البريطاني
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3االنتداب البريطاني

1929األزمة اإلقتصادية التي وقعت عام ▪
على دول أوروبية

1933صعود النازية إلى الحكم في أملانيا عام▪

تداب التعديل على قانون الهجرة من قبل اإلن▪
البريطاني 

31)تدفق رؤوس األموال اليهود لفلسطين ▪
(مليون ليرة فلسطينية
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3االنتداب البريطاني

1948باملئة من أراض ي القدس القديمة مع عام % 20كان اليهود يملكون 

1948ل انخفض عدد اليهود في البلدة القديمة ليصل صفر مع احتال•
الخدمات العصرية في القدس الغربية•
التوتر املتزايد في القدس القديمة•

السكان اليهود في البلدة القديمة



19673حتى 1948من عام 

1948أهم أحداث حرب عام ▪

مذبحة دير ياسين في القدس•
ألف فلسطيني من القدس الغربية60طرد •
من أراض ي القدس% 84على " اسرائيل"سيطرة •
(  مصر، العراق، األردن، سوريا، لبنان)هزيمة الجيوش العربية •
"اسرائيل"من أرض فلسطين التاريخية واعالن دولة % 88ل " اسرائيل"احتالل •



19673حتى 1948من عام 

"لاسرائي"تقسيم القدس بين األردن و▪

1947حدود البلدية عام 

القدس الغربية القدس الشرقية

²كم16.2 ²كم2.2



19673حتى 1948من عام 

توسع حدود البلدية▪

1947حدود البلدية عام 

القدس الغربية القدس الشرقية

²كم16.2 ²كم2.2

حدود البلدية بعد الحرب

القدس الغربية القدس الشرقية

²كم38 ²كم6.5



19673حتى 1948من عام 

دسمقارنة بأعداد الفلسطينيين واملحتلين في الق
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3...حتى اآلن 1967من عام 

1967أهم أحداث نكسة عام 

 احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة

اسرائيل"ضم الضفة الشرقية ل"

²كم71إلى ²كم6.6توسيع حدود البلدية الشرقية من



3...حتى اآلن 1967من عام 

استراتيجية األطواق الثالث▪

بيت ومسجدين في حارة املغاربة135هدم •
محتل4500أالف فلسطيني واستبدالهم ل 6تهجري •
من البلدة القديمة % 20توسع حارة اليهود لتمثل •
منزل عربي في مناطق مختلفة في القدس56اإلستيالء على •

العربية 

الطوق األول 
البلدة القديمة



3...حتى اآلن 1967من عام 

استراتيجية األطواق الثالث▪

: هدف الطوق إلى •
تركزت شمال وجنوب القدس •
مستوطنة 11بناء •
نهما قطع أي تواصل جغرافي سواء في الضفة أو القدس أو بي•
طينيةالوصول ألغلبية يهودية ومحاصرة بناء األحياء الفلس•

الطوق الثاني
داخل حدود 

البلدية 
املوسعة



3...حتى اآلن 1967من عام 

استراتيجية األطواق الثالث▪

طوقت املدينة شرقا وشماال وجنوبا•

الطوق الثالث
حول حدود بلدية 
القدس إلى حدود 
مشروع القدس 

الكبرى 



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

القدس الكبرى .1

2020مشروع .2

E1مشروع .3

مشروع الحوض املقدس.4

جدار الفصل العنصري .5

القدس املتروبوليتانية.6



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

تجمعات استيطانية 3تحتوي على •
(مستوطنات5–جفعات زئيف )من الشمال 
(مستوطنة14–غوش عتصيون )من الجنوب 
(مستوطنات8–معاليه ادوميم )من الشرق 

القدس الكبرى .1

2020مشروع .2



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

القدس الكبرى .1

2020مشروع .2

أهداف مشروع القدس الكبرى 

فصل شمال الضفة عن جنوبها.1
2020مشروع أغلبية يهودية وأقلية عربية لتحقيق .2
وجود ممر آمن بين املناطق الساحلية وغور األردن.3
حماية القدس من أي اعتداء من جهة األردن .4
(2كم555)من أراض ي الضفة الغربية% 10ضم .5



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

E1مشروع .3

خطير

اغالق املنطقة الشرقية بالكامل•
طانات في ربط املستوطنات في خارج حدود البلدية مع املستو •

رةحدود البلدية وتحويل القرى العربية إلى معازل محاص

2كم12يضم •
10وحدة سكنية و4000يحتوي على منطقة صناعية و•

فنادق



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

الحوض املقدس .4

سلوان هي مدينة داوود•
بدأت الحفريات منذ الستينيات •
2كم2.5يبلغ مساحة الحوض •
40تم هدم –منزل عربي 97يخطط لهدم •



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

جدار الفصل العنصري .5

2012تم االنتهاء منه في القدس عام •
الف فلسطيني داخل القدس150عزل •
ألف خارج القدس70استبعاد •
فقط% 22يمثل الفلسطينيين االن •
من أراض ي الضفة 2كم140ضم •
كم202طول الجدار في مدينة القدس •

كم 772طول الجدار في الضفة الغربية 

أمتار8ارتفاع الجدار 



4مشاريع وخطط االستيطان في القدس

القدس املتروبوليتانية.6

2كم950مساحة •
من أراض ي الضفة الغربية% 18تمثل •



5سياسات التهويد االستيطانية في القدس

مصادرة االراض ي.1

%(34)من أراض ي القدس الشرقية 2كم24تم مصادرة •
ألف وحدة سكنية60أنشأ عليها •



5سياسات التهويد االستيطانية في القدس

قوانين التنظيم والبناء.2

من أراض ي القدس الشرقية أراض ي خضراء وال % 52أعلنت •
يسمح البناء فيها 

ألف دوالر30رخص بناء باهظة تصل •
اجراءات التراخيص الطويلة وهدم الكثير من البيوت•



5سياسات التهويد االستيطانية في القدس

1950قانون أموال الغائبين لعام .3

-29خ من كان له سكن في القدس وكان خارج القدس بين تاري•
نفيعتبر منزله ضمن أموال الغائبي1948-5-19و 11-1947

1958ألف بيت فلسطيني حتى عام 64تم السيطرة على •



5سياسات التهويد االستيطانية في القدس

األسرلة.4

من طالب القدس % 53ألف طالب عربي أي ما نسبته 40•
" اسرائيلية"يدرسون في مدارس 



5سياسات التهويد االستيطانية في القدس

سحب الهويات .5

ألف هوية مقدسية 15تم سحب 1967منذ عام •



5سياسات التهويد االستيطانية في القدس

هدم املباني.6

1967وحدة سكنية منذ عام 2000تم هدم •



6آثار االستيطان على املواطنين في القدس

األثر االقتصادي.1

أو ( رامال)انتقل الثقل االقتصادي في اتجاه الشمال •
(العيزرية، أبو ديس)الشرق 

.  سهجرة رؤوس األموال إلى املناطق املحيطة بالقد•
ى وبشكل متواٍز أدى وجود املنشآت الصناعية إل

حركة عمرانية كبيرة خارج حدود البلدية



6آثار االستيطان على املواطنين في القدس

األثر االجتماعي.2

%20وصلت نسبة البطالة أكثر من •
انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات واإلدمان•
%  65زيادة املشاكل األسرية حيث وصلت نسبة الطالق ل •
زيادة نسبة التسرب من املدارس واالنحرافات األخالقية •
أشخاص في الغرفة الواحدة 5–كثافة سكانية عالية في البيوت •



6آثار االستيطان على املواطنين في القدس

األثر النفس ي.3

مشكلة األزواج الذين يحملون هويات مختلفة •
بعضهم هوية الضفة وبعضهم هوية مقدسية )
لناس الشهور بالعزلة جراء تهجير نسبة كبيرة من ا•
ة فقدان الشخص لفردينه وخصوصيته نتيج•

االكتظاظ السكاني



6آثار االستيطان على املواطنين في القدس

تأثر القطاع السياحي.4

هاقلة التدفق السياحي من داخل فلسطين وخارج•
محل يبيع الهدايا التذكارية 350اغالق •
اغالق اربع فنادق رئيسية •



6آثار االستيطان على املواطنين في القدس

تأثر القطاع التعليمي.5

االف غرفة دراسية3عجز في غرف التدريس املدرسية بمقدار •
غرفة غير مالئمة للتدريس، كما يوجد نقص بلغ 681•

.غرفة لرياض األطفال330غرفة للمراحل العليا و408
 في أي إطار تعليمي8100•

ً
من الفتية ال يدرسون حاليا



شكر لكم 


