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  ملخص
تشھد مدينة القدس المحتلة مجموعة 
من التحوالت الناتجة عن كونھا تحت 
االحتالل، والتي أثرت على الھوية العمرانية 
 للمدينة من عدة نواح، حيث تسجل ھذه الدراسة

  :مظاھر التغيير في كل من
التغير في النسق : بنيوية المدينة .1

والنسيج والنمط العمراني المميز 
للمدينة، وتشكيل األرض وعالقته 
بالبيئة المبنية، وعزل المدينة عن 
محيطھا الطبيعي، وتوظيف التخطيط 
الحضري في خدمة األمن القومي لدولة 

  .االحتالل
ي األنماط السلوكية واالجتماعية ف .2

التغير في األنماط السلوكية : المدينة
واالجتماعية التي كانت المدينة قادرة 
على توليدھا أو استيعابھا، وخلق واقع 

   .جيو سياسي وديموغرافي جديد فيھا
المعاني الروحية والرمزية المرتبطة  .3

المحاوالت المتعددة اليجاد : بالمدينة
معان رمزية مستحدثة في المدينة 

ود اليھودي، وانكار وتجييرھا للوج
المعاني الرمزية الموروثة والذاكرة 
 .التاريخية المسيحية واالسالمية للمكان

/ البناء"تعتمد الدراسة منھجية  
في تحديد وتحليل التحوالت  " الكلي التركيب

العمرانية في مدينة القدس، وفي تحليل 
ة نطباعات المتولدلھا واال ةالمصاحب مظاھرال

يد أثرھا على الھوية تجاھھا، وفي تحد
العمرانية للمدينة، حيث تم اعتماد ھذه المنھجية 

صعوبة استيعاب الموقف  كونھا تتناسب مع
بتعقيداته وتناقضاته في ظل الظروف  جماعيال

  .التي تعيشھا المدينة تحت االحتالل
تبين الدراسة تأثير االحتالل ودوره 
في دعم وتشجيع مظاھر التغيير السابقة، والتي 

 يمكن بحال من األحوال نسبتھا الى اسباب ال
وتستعرض النمو الحضري الطبيعية،  

السيناريوھات المختلفة المطروحة لمستقبل 
مدينه القدس، وتقدم توصيات عملية مرتبطة 

  . بالمحافظة على الھوية العمرانية للمدينة
ة ات المفتاحي ة،  :الكلم ة العمراني دس، الھوي الق

  غالف القدس/حاضنالمراكز االستيطانية، 

 Abstract 
Jerusalem has witnessed a number of 

changes resulting from the Israeli occupation 
practices, which have had several impacts on the 
urban environment leading to an obvious alteration 
in the urban identity of the city. The aspects of this 
alteration include: 
1. Morphology of the city: the distinctive urban 

form, tissue and pattern of the city and 
landform and the relation thereof with the 
built and natural environment. 

2. Behavioral Aspects: these are related to the 
human relations generated by the urban 
environment besides the activities produced 
and assimilated by the city. 

3. Spiritual and Symbolic Meanings associated 
with the urban environment of the city of 
Jerusalem. 

The study adopts the “holistic constructive 
approach” as a methodology for identifying and 
analysing the urban transformations in Jerusalem. 
The visual and spatial representations of the 
transformations are identifed and the impressions 
developed towards them are recognized as well as 
their effect on the urban idenity of the city. This 
approach is considered approriate for percieving 
the collective viewpoints with their complex and 
contradictory nature resulting from the fact that the 
city is under occupation. 

The study illustrates the role of the Israeli 
occupation in supporting and encouraging these 
transformations, which cannot be related to the 
natural historic developements. It also reviews the 
various senarious of the future of the city, and it 
presents a number of  recommendations for 
preserving the urban identity of the city. 
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وا يھاموعة من التحوالت التي أثرت علمج تحت االحتالل االسرائيليمدينة القدس  تشھد   ، حمن عدة ن

ة أدتو اول إلى تغيير واضح في ھويتھا العمراني رات من خالل  الدراسة، حيث تتن ذه التغي اعھ ة  اتب منھجي

د العناصر الكونھا تحت االحتالل م مع ظروف المدينةءللبحث تتال م تحدي ة، ل، ومن ث ة العمراني ة للھوي مكون

ا لمظاھر الناتجةلمدينه القدس وا ودراسة التغيرات في مكونات الھوية العمرانية دةعنھ  ، واالنطباعات المتول

   .فظة على ھويتھا العمرانيةصراع، ومن ثم تقديم توصيات مرتبطة بالمحاتجاھھا لدى طرفي ال

  البحث منھجية. 1

في   (holistic constructive approach)" الكلي لتركيبا/ البناء"  الدراسة منھجية تعتمد

 نطباعات المتولدةلھا واال المصاحبة في مدينه القدس، وفي تحليل المظاھر العمرانية حوالتتال تحليلو تحديد

التي تركز على األساليب  منھجيةتم اعتماد ھذه الو .وفي تحديد أثرھا على الھوية العمرانية للمدينة، تجاھھا

 كونھا، (Jonassen, 1999)ب الفردية من خالل التجار يتبعھا األفراد في ادراكھم للبيئة العمرانية التي

 في ظل الظروف التي تعيشھا المدينةبتعقيداته وتناقضاته  جماعيمع صعوبة استيعاب الموقف التتناسب 

عند جانبي ر المختلفة لنظوجھات ا صيغة تساعد على التعرف على حيث توفر ھذه المنھجية، تحت االحتالل

وتحليل المعلومات  في جمع ةالتاليالوسائط تم اعتماد وقد ، اع بغرض الوصول الى نتائج موضوعيةالصر

  :بالدراسة المتعلقة

  واالتصاالت لقاءاتال. 1.1

، العرب سكان المدينةمع عدد من  (unstructured) غير الممنھجة تصاالتراء عدد من االتم اج

االطالع على و، االجتماعي المختلفةعبر مواقع التواصل  من االتصاالت العديداجراء ع وذلك بالتوازي م

 حولالتي تعبر عن وجھات نظر جانبي الصراع  العديد من المدونات المنشورة على المواقع االلكترونية

 من وجھة جوانب التغير في المدينة وتأثير ذلك على ھويتھا العمرانية، وذلك بغرض التعرف على المدينة

  .مستوطنينمن مقدسيين ونيھا نظر قاط

مع باحثين  (semi-structured) شبه الممنھجة االتصاالتأو/اللقاءات وراء عدد من تبع ذلك اج 

في  االتصاالتأو /اللقاءات ونتائج ھذه حيث ساعدت ، شؤون القدس وھويتھا العمرانيةب وناشطين ومھتمين

من  الً ك تصاالتاالأو /اللقاءات وشملت و، ھذه الدراسة تتناولھاالتي  لفةالمختواألفكار تقديم تفسير لآلراء 

في شؤون  باحثة(الدكتورة سلمى الخضرا الجيوسي و، )مطران الروم األرثوذوكس(األب حنا عطا هللا 

زكي الغول و، )بيت المقدس في عمان جمعيةالسابق لرئيس ال(وم الدكتور صبحي غوشه المرحو، )القدس

مدير (المھندس عبد هللا العبادي و، )1967ولى منصب أمين القدس قبل االحتالل االسرائيلي عام آخر من ت(

والشؤون والمقدسات االسالمية األوقاف  في وزارة مشروع االعمار الھاشمي للحرم القدسي الشريف

لشؤون  نة الملكيةرئيس اللج(عبد هللا كنعان و، )والمساحةالخرائط  مدير دائرة(خليل التفكجي و، )األردنية

  :المحاور التالية مناقشة االتصاالتأو /اللقاءات و ھذه وقد تم خالل، )في األردنالقدس 

 عن النمو  ، وھل ھي ناتجةومسبباتھا, القدس تحت االحتالل االسرائيلي عمرانية في مدينةالتحوالت ال

  .أم غير ذلك والتطور التاريخي الطبيعي للمدينة

 محيط المبني ومدى توافقھا مع ال, للمراكز االستيطانية االسرائيليةمراني الطابع المعماري والع

 .والطبيعي للمدينة

  االحتالل الذي اقامته حكومة )جدار الفصل العنصريالمعروف ب" (حاضن القدس/ غالف "تأثير 

  .  وسكانھا على المدينة
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 لدى كل من مجتمع  تجاھھا تولدةالماالنطباعات ، وعمرانية في المدينةللتحوالت ال المظاھر المصاحبة

 .القدس العربي واالسرائيلي

 واثرھا على الھوية ،  من قبل طرفي الصراع لفة التي تم اعدادھا للمدينةالمخت الدراسات التخطيطية

 .العمرانية للمدينة

  

  البحوث والدراسات السابقة أرشيف .1.2

في مدينه القدس،  ت العمرانيةتم مراجعة عدد من البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالتحوال

التي تربط ھذه  تبنى وجھة النظر الفلسطينيةحيث يمكن تصنيف ھذه الدراسات الى نوعين، األول والذي ي

بممارسات االحتالل االسرائيلي في المقام الرئيس، في حين ان النوع الثاني يعزي ھذه  التحوالت العمرانية

ود الفعل دما بين ممارسات االحتالل ور بيعي للمدينة، مع المساواةالتطور التاريخي الط التحوالت الى مسار

القدس  لمستقبل مدينة المختلفة سيناريوھاتال مراجعة تية، اضافة الى ذلك فقد تملدى الجھات الفلسطين

مراجعة  تكما تم .واقع القدس التخطيطي انبين العربي واالسرائيلي لمعالجةمن الج التي تم طرحھاو

التلفزيونية التي اعدتھا بعض المحطات  من الصحف العربية واالسرائيلية والبرامج الوثائقيةأرشيف عدد 

طرفي يمثلون  ن، والتي شارك فيھا باحثون وناشطووغيرھا BBC Arabicو  كفضائية الجزيرة والعربية

ورة ، وذلك بغرض تكوين صالقدس الحل السياسي لقضيةمعارضين ومتحفظين على ومن مؤيدين  النزاع

التعرف على وجھات ي زمن االحتالل، وف نةتشھدھا المديشھدتھا وال تزال حوالت التي تعن ال متكاملة

  .حولھا والمتضاربة النظر المختلفة

  العناصر المكونة للھوية العمرانية .1.3

لعناصرالمكونة للھوية في تحديد ا  )Norberg-Schults )1983 أفكارعلى  الدراسة تعتمد

  : كل منتسجل الدراسة مظاھر ھذا التغيير في حيث ،  العمرانية

وعالقته بالمحيط النسق والنسيج والنمط العمراني المميز للمدينة، وتشكيل األرض  :بنيوية المدينة  .1

 . المبني والطبيعي

ات وتتعلق بالعالقات اإلنسانية التي تولدھا البيئة الحضرية، والفعاليات والنشاط :النواحي السلوكية  .2

  .ھا المدينة وتستوعبھاالتي تنتج

  . لمدينة القدس عمرانيةطة بالبيئة الالمرتب المعاني الروحية والرمزية .3

اللقاءات في  ومناقشتھا التي تم االطالع عليھا ليل لألراء ووجھات النظر المختلفةتبع ذلك تح  

لتغيير، لھذا ا لمظاھر المصاحبةتحديد ا وذلك بغرض، أرشيف الدراسات السابقةفي و االتصاالتو

  .لدى جانبي الصراع تجاھه ات المتولدةاالنطباعو

  

  في مدينه القدس العمرانية لتحوالتا.   2

ھوية عمرانية فريدة  اإنسانية موقعاً حضرياً متميزاً ذتعتبر مدينة القدس بما تمثله من نواٍح روحية و

ً لتفاعالت بنيوية المدينة تم اكتسابھا عبر التطور التاريخي للمدينة، حيث كانت ھذه الھوية العمرا نية نتاجا

(Morphology) المعاني الروحية والرمزية  ب، وت اإلنسانية التي تولدھاأنماط النشاطابالنواحي السلوكية و

ً فريدا للمدينة الروحية واالنسانية، وقد تعرضت  ،)1جدول رقم ( التي ترتبط بالمكان فكانت القدس نموذجا
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تناولت الجوانب السابقة التي ة إلى سلسلة من اإلجراءات والممارسات سة األخيرنة القدس في العقود الخممدي

ة تعكس مفاھيم بيروحي واإلنساني، وأعطاھا صبغة غرفي ھويتھا العمرانية ، مما أفقد المدينة طابعھا ال

  :تبين الدراسة مظاھر التغيير على النحو التالي حيث القمع والتسلط، 

 .ة العمرانيةعناصر الھوي: 1جدول رقم 

 بنيوية  المدينة وكيةالنواحي السل المعاني الرمزية

  الذاكرة البيئية

  المكان عبقرية

  االحساس بالمكان

  المعتقدات

  الطقوس

  النواحي العاطفية

 االنتماء

  اسلوب الحياة

  التركيب االجتماعي

  العادات والتقاليد

  األعراف

  القيم السائدة

الفرد ( االلتزامات االجتماعية

  )جتمعوالم

 النمط االقتصادي

تفاعالت المحيط المبني والمحيط 

  الطبيعي

  تشكيل األرض

  النسق

  النسيج العمراني

  نمط النمو

  النواحي الحسية

 التنظيم

 

  بنيوية المدينة  .2.1

وما يحتويه من  (Built Environment)ترتبط بنيوية المدينة بالتفاعالت ما بين المحيط المبني 

، حيث ينتج عن ھذه   (Natural Environment)بين المحيط الطبيعية وفراغية ، وعناصر بنائي

  (Urban Tissue)، والنسيج العمراني  (Form)، والنسق  (Landform)التفاعالت تشكيل األرض 

(Bacon 1982 and Scully 1991) . شكلت ھذه المدينة مثاالً للنمو العضوي(Organic Growth) 

ضمن إطار عام يؤكد ھيمنة الحرم القدسي الشريف ومبنى قبة الصخرة على الممتد من األسفل إلى األعلى، 

 ً ً باألرض، يحتوي المدينة ويبرز قبة الصخرة  (Podium)المدينة، حيث شكل الحرم القدسي مرتفقا مرتبطا

عدا الناحية  -أھمية كبرى في  تشكيل خط السماء، حيث من الممكن رؤيتھا من كل االتجاھات  يكعنصر ذ

عن باقي األجزاء، كما أن تشكيل القبة وكمال  امن المدينة ويميزھ اكبير اوبشكل يبرز جزء -لية الشما

 ةفي تأكيد الطابع الكوني للمــدين، وقد ساعد ذلك سھل تذكرھا واسترجاعھاي ةتكوينھا الھندسي أعطاھا صور

(Cosmic Order)  ،(Norberg-Schultz, 1979).  

ذات مقياس سكني  -مع بعض االستثناءات -بشكل عام القدس  نةمدي مباني األخرى فيال تعتبر

(Residential Scale)  ًمتضاما ً متراكب ، ترتبط فيه المباني باألرض وببعضھا البعض، مكونة نسيجا

(Compact Tissue)  تغلب عليه الصالدة والفتحات الصغيرة الرأسية التكوين والمزدوجة في كثير من

في حاالت  إال ّ ـوالذي لم يتجاوز  الثالثة طوابق  –وت البسيط في ارتفاعات المباني األحيان، وقد سمح التفا

  .بربط أسطح المباني بطرقات المدينة، و بالقدرة على الوصول إليھا من مستوى الشارع  ـمعدودة

تخلل ھذا النسيج مجموعة من العناصر الرأسية، كأبراج الكنائس ومنارات المساجد وأشجار ي

 في نسيج المدينة العمراني (Landmarks)السرو الرأسية التكوين،  والتي عملت كمعالم مميزة األرز و

ً للتوجيه ). 1شـكـل رقم ( ً فراغيا  (Spatial Orientation System)شكلت ھذه المعالم المميزة نظاما

في العرض  ساكنيھا، كما ساھم تدرج طرقات المدينة عينأدرجة عالية من الوضوح في   أعطى المدينة
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أعطت التنويعات الفضائية وواألھمية ودرجة الخصوصية ، في تدعيم ھذا النظام الفراغي وتقويته ، 

، شعوراً بالدفء والحنين انعكس ايجابيا على سكان )2شـكـل رقم ( وتداخالت الضوء والظل والكثافة البنائية

  . المدينة وارتباطھم بھا 

 
ية وتداخالت الضوء التنوييعات الفضائ: 2شكل رقم 

 .في مدينه القدس ةالبنائي والظل  والكثافة

: المصدر

http://estadak.net/forum/index.php?showto

pic=48801  

النسيج العمراني المتراكب وقد تخللته أبراج : 1شكل رقم 

في  مساجد والتي عملت كمعالم مميزةال الكنائس ومنارات

  .دينةنسيج الم

 .Tal, Duby., and Moni Haramati: المصدر

(1997). 

  

خارج األسوار، حيث شھد الربع  لتشمل مجموعه من القطاعات الجديدةالقدس القديمة  مدينه نمت

لتابعة اإلنشاءات ا من األحياء العربية والتي تخللتھا بعض من القرن التاسع عشر ظھور مجموعة األخير

، والتي آلت إليھا بالشراء أو من خالل الھبات العثمانية ألراضي الدولة، كما  للكنيسة المسيحية المقدسية

، )2000التفكجي ( شھدت نفس الفترة ظھور عدد من األحياء اليھودية خارج األسوار من الناحية الغربية

نمواً يحترم  1948ائيلي للقطاع الغربي من القدس عام االحتالل اإلسرالى ما قبل وقد كان نمو المدينة 

ً مع النسق والنسيج والنمط العمراني للمدينة وإن كان واالستمرارية في التطور،  في  أكثر حداثةمتناغما

  ).4و  3شكل رقم ( طابعه

دينة ببضع سنوات، حيث تطلبت عملية بدأ تشويه ھذا التناغم قبل احتالل القطاع الغربي من الم

  ،من خالل الحرب النفسية وتخريب البنى التحتية تھجير السكان العرب  لسيطرة اليھودية على المدينةا

من المنشآت العامة الحكومية والتجارية والسياحية والدور السكنية خارج  وتزامن ذلك مع تدمير مجموعة

إلى مغادره بيوتھم، فتحولت  من المدينة ن العرب من سكان القطاعات الجديدةالكثير مباألسوار، مما دفع 

شائكة، ودور مھجورة، تفصلھا مجموعات كثيفة من األسالك ال  ھذه القطاعات إلى خرائب متناثرة وأحياء

بعد سيطرة القوات اإلسرائيلية على معظم ھذه  تامة وقد زال التناغم في بنيوية القطاعات الحديثة بصورة

من  منھا، فتحولت في غضون أشھر قليلة %80ون حوالي ، والتي كان العرب يمتلك1948القطاعات عام 



 الرجال

6 
 

) داخل األسوار(السكان الى مناطق تواجد يھودي بحت،  في حين بقيت البلدة القديمة  تنوعةقطاعات م

خارج األسوار تحت السيطرة العربية، وتم إنشاء جدار فاصل على  وبعض األجزاء من القطاعات الجديدة

  .العربي واإلسرائيلي طول خط الھدنة بين الجانبين

 

 

وبشكل متناغم مع النسق  مدينةنمو ال: ب/ 4شكل رقم 

أكثر وإن كان  النسيج والنمط العمراني في البلدة القديمةو

 في طابعه حداثة

 النمط والنسيج الحضري في البلدة القديمة: أ/ 4شكل رقم 

  ) داخل األسوار(

  .Tal, Duby., and Moni Haramati. (1997): المصدر

إلى وقوع باقي فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي فأصبحت  1967أدى العدوان اإلسرائيلي عام 

ً لتطببأكملھا القدس  مدينة تم إزالة الجدار الفاصل بين شطري يق القوانين اإلسرائيلية عليھا، وموضعا

ً  مباشرة المدينة، وتم  -31لرسمي للقدس كان في ، في حين أن الضم ا" بأرض إسرائيل"ربط القدس عمليا

 (Kutcher, 1975) عندما تم إعالن القدس الموحدة عاصمة ومقراً لرئيس الدوله وللمحكمة العليا 7-1980

من اإلجراءات التي أدت إلى  سلسلةإلى  اعاتھا المختلفة القديمة والجديدةوقد تعرضت مدينه القدس بقط

 :و التاليفي بنيوية المدينة وعلى النح تحوالت كبيرةاحداث 

  : عزل المدينة عن محيطھا الطبيعي .2.1.1

تطبيق القوانين وتم  1949-12-11تم إعالن القطاع الغربي من المدينة عاصمة لدولة إسرائيل في 

رة مساحات واسعة من أراضي الذي  سمح بمصاد "قانون أمالك الغائبين"، ومن ضمنھا  اإلسرائيلية عليه

من المباني الحكومية  مت إزالتھا بالكامل إلنشاء مجموعةالتي ت الشيخ بدر ھا قريةمحيطھا، ومنو المدينة
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ضخم، فتم إخالء  واكب ذلك نشاط عمراني  ).2000التفكجي، ( كالكنيست ووزارة الخارجية ، عليھا

مجموعة من المراكز االستيطانية  نھا العرب مسلمين ومسيحيين القامةسكا القطاعات الجديدة من غالبية

متطلبات لمراكز االستيطانية بشكل يراعي التم تخطيط ھذه اوالستيعاب المھاجرين اليھود،  الجديدة

 العربيةتحصين دولة االحتالل من التحركات الجماھيرية والعمليات الفدائية و" لألمن القومي"االستراتيجية 

شكل ( متة ومنغلقةعسكرية الطابع ذات جدران حجرية شاھقة مصھذه المراكزحروب مستقبلية، فكانت  وأي

نة، عملت ھذه تمثل جميع معاني االنتھاك والعدوان والھيم عقده االضطھاد، وبشخصية تعكس، )5رقم 

، )2جدول رقم (متتالية من األطواق  ة المدينة من جميع الجھات بمجموعةعلى إحاط المراكز االستيطانية

ً عضويا أدت إلى عزل المدينة  ، وقد )6شكل رقم ( من معظم االتجاھات عن محيطھا العربي وحجبھا بصريا

  .أدى ذلك إلى تغيير خط السماء في االتجاه الغربي

المراكز  :(Rajjal, 2001)  ھي ثالثة أنواع رئيسية الىيمكن تصنيف المراكز االستيطانية 

 جغرافيةبمدلوالت  المكانية متع المراكز االستيطانية، حيث تتقائديةوالع والوظيفية االستيطانية المكانية

عازال، دفاعيا نطاقا امنيا   مع األودية المحيطةشكل يتميزھا بنطاقھا الجبلي والذي ، من حيث  استراتيجيةو

، مقاومة الحصار لفترات طويلة والتي تمكنھا من، المختلفةوالنجاة ھذه المراكز سبل الحياة في كما تتوافر 

 المراكز االستيطانيةبين أنواع من  االستيعابيةدا واألكبر في طاقتھا وتعتبر ھذه المراكز األكثر عد

وتحسين يھا بعد أن جذبتھم الحوافز االقتصادية كالمساعدات المالية، عل، نظرا القبال المستوطنين اإلسرائيلية

  .، والخصم الضريبيمستوى المعيشة

توطنين في العمل للمس بالقرب من مراكز العمل، لتوفير فرصالمراكز االستيطانية الوظيفية تقام 

 ھدف ھذه المستوطنات الى نفي الصفة العسكريةو ت والزراعية والصناعية والعسكرية،المجاالت السياحية 

جتمع مدني منتج، بينما يشير الواقع إلى عكس ذلك نظرا لھيمنة العسكرة ملمجتمع االسرائيلي وتقديمه كعن ا

  .بوجه خاص راكز االستيطانيةلموفي ابشكل عام االحتالل  دولةفي على كافة مناحي الحياة  

نظرا الستھدافھا المستوطنات، أنواع من أخطر والعسكريةلعقائدية المراكز االستيطانية اتعتبر و

األصولية التي االتجاھات األيديولوجية  والمستوطنون ذواليھا حيث انتقل ، القديمةفي البلده  األحياء العربية

يعتبر غالة المتطرفين اليھود الفئة و ،"شعب إسرائيل فقطإن أرض إسرائيل ھي ل"تتمحور حول فكرة 

 تاريخيةاستبدال المعالم الالتي قامت ب، و(Ju'beh, 2001) األسرع نموا بين المستوطنين في ھذه المراكز

  ).7شكل رقم (عنھا  غريبة  بأخرى للمدينة والتراثية

  .القدس ةحول مدين األطواق االستيطانية: 2جدول رقم 

  .2000 التفكجي، خليل، االستيطان الجغرافي والديمغرافي وأخطاره في قضيه القدس، :بتصرف عن
  حول المدينة: الطوق األول

، بسكات زئيف، الجامعة العبرية/ رامات أشكول، جفعات ھمغتار، التلة الفرنسية، )داخل األسوار(الحي اليھودي 
 .، وجيلولشرقيةاموت، ريخس شعفاط، تلبيوت ابسكات عومر، النفي يعقوب، ر

 ضمن مجال القدس الكبرى: الطوق الثاني
، علمون، )آدم(، كفالر ادوميم، جبعات زئيف، ھار شموئيل، جبعات بنيامين  Eمعاليه ادوميم، مشور ادوميم، خطه 

  . جفعون حدشاه، وھارآدار
 الطوق الثالث 
 .بات، مشروع شارون، والبوا)جبل أبو غنيم(، ھارحوماه البوابة الشرقية

 



 الرجال

8 
 

 
 سلسله من األطواق االسستيطانية: 6شكل رقم 

 و التي تفصلھا عن محيطھا العربي لمحيطة بالمدينةا

طابع العسكري للمراكز االستيطانية ذات ال: 5شكل رقم 

 الجدران الحجرية الشاھقه والمصمتة

  .Tal, Duby., and Moni Haramati. (1997): المصدر

  

  
 )داخل األسوار( سستيطانية اليھودية في البلدة القديمةالمراكز اال: 7شكل رقم 

  .Tal, Duby., and Moni Haramati. (1997): المصدر
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ر ام  ويظھ ي ع در ف ر ص ادة ال 2011تقري ة زي دس الدولي ة الق اطلمؤسس ي  نش تيطاني ف االس

ة ث،  المدين ل حي دد  يص ميةع تيطانية الرس ز االس فة المراك ي الض ة ف والي   الغربي فأ 144ح  ل

ا  ز، منھ دس،  16مرك ي الق ا ف افةالف ؤرة  اض ة ب ن مائ ر م ى أكث تيطانيةال ف  اس ي مختل مية ف ر رس غي

فة  اء الض ةأنح توطنين  الغربي دد المس اوز ع دس، ليتج ي الق ة ف اء العربي ب األحي ي قل ام وف ي ع ف

  .)2011ابحيص، ( القدس  مدينة ألف في انصف مليون مستوطن ، منھم مئت 2011

ن ا رغم م ى ال حعل دور الواض ز ل ه المراك ذي لعبت تيطاني ال ن  ةاالس دس ع زل الق ي ع ف

ان ل د ك ي، فق ا الطبيع ل محيطھ دار الفص ذه ج تالل بتنفي لطات االح ت س ذي قام ري ال قه العنص ي ش ف

دس  ق بالق زل المتعل ذا الع ز ھ ي تعزي ق ف د واألعم ر األش ي و ،األث يطرة عف دعيم الس ةت ى المدين ، ل

ذا ال ذ ھ لولتنفي ت س دار قام امج ن ع ارا م تالل اعتب ادرة ب 2003 طات االح احاتمص ن  مس م

ي األ دس الشالراض واحي الق ي ض طينية ف ةرقية فلس ـ القام رف ب ا يع الف" م دس/ غ ن الق  "حاض

يص، ( ارب ،)2010ابح ا يق ه م الغ طول م 50 والب كل، ك ذي يش ا  وال ال م ريا متص ا وبص ا فيزيائي عائق

ين ة ب اء العربي ي األحي ي ف ة طرف م المدين وبيالش ومالي والجن ين يق ي ح ن  - ، ف بكة م الل ش ن خ م

اق  رق واألنف تيطانيةربط المب -الط ز االس دود  راك ارج ح ة خ دس"المقام ة الق ة" بلدي ك الواقع  بتل

ة ،  دود المدين ل ح ي وداخ ودي ف العمق اليھ ةب دس الغربي ر  الق ل المباش ق التواص اء لتحقي ين األحي ا ب م

طينية المح ي الفلس ة وباألراض ةاليھودي ام  تل مى أو 1948ع ا يس ةب" م رائيل دول ة ."اس ذلك نتيج  ،ل

د  والي فق زل ح ة، وع فة الغربي ي الض دس وأراض ن الق ا ع ة بكاملھ اء عربي لخ أحي م س ف  225ت أل

كان  ن س طيني م رقية(فلس دس الش ة ل) الق دود اإلداري ل الح دسداخ ة الق افة ،بلدي ى اض زاع ال ر  انت أكث

ن  احة % 90م ن مس دسم دال الق عة بع نة  موس اوي 1967س ا يس وار، اي م ارج األس م70(  خ )  2ك

 .)2010ابحيص، ( "اسرائيل ولةد"بـ  ودمجھا

  : في النمو الحضري االعتبارات االثنية  .2.1.2

ية القرن كان لألحياء اليھودية التي أقيمت خارج أسوار المدينة في نھاية القرن التاسع عشر وبدا

لبيه السكانية اليھودية الحقا، حيث ساھم االنتداب البريطاني يھدف إلى تحقيق الغا يإستراتيجي العشرين بعد

حداث تغيير جذري للواقع الجغرافي والسكاني في المدينة لصالح المستوطنين اليھود، وذلك من خالل إفي 

حداث توجيه مكثف للھجرة اليھودية نحو القدس، ودفع إفي  "منظمة الصھيونية العالمية"مع  العمل

ة للمدينة باتجاه الغرب حيث تنمو األحياء االستيطانية اليھودية، مما يتيح ضم المخططات الھيكلي

إبان االنتداب البريطاني  1921القدس في عام  تم ترسيم حدود بلدية المستوطنات اليھودية إلى المدينة، وقد

في حين  ،)اتكيلومتر 7حوالي  (ر رغم بعدھا النسبي عن األسوا ، والتي ضمت للمدينة لتشمل ھذه األحياء

 حدود البلدية خارجاالتجاه الشرقي  في ربية المتاخمة للمدينةوالتجمعات واألحياء السكنية العبقاء القرى إتم 

    .)2000التفكجي، (

لى احدود البلدية استنادا  توسعة 1948كما واكب احتالل القطاع الغربي من المدينة في عام 

التوازن السكاني التي أعطت  اليھودي،  وذلك تحقيقا لسياسة جودمرتبطة بالو اعتبارات اثنية وجغرافية

، من السكان في المدينة %24يد نسبتھا عن التز ، واستھدفت تحويل العرب الى أقليةلليھود غالبية المطلقةال

استثناء  معاليھا ، كما تم ضم األراضي التابعة للقرى العربية تجمعات السكانية اليھودية للبلديةفتم ضم ال

من ممكن لتجمعات السكنية العربية من الضم، وذلك بغرض الوصول إلى أكبر مساحة ممكنة مع أقل عدد ا

 ةعتمدت طبوغرافياتتوافق مع ذلك الھدف ، حيث  ةالسكان العرب،  وقد اعتمدت التوسعة معايير متضارب
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    القـدس الكبرى ةبلدي لتحديد التوسع، لتصبح مساحة ةالمواقع تارة والشوارع القائمة تارة أخرى كمرجعي

(Metropolitan Jerusalem) 840   أي ما يعادل )1999العبد، ( 1999العام كيلومترا مربعا في ،   

  . من مساحة الضفة الغربية%  15

، فقد كانت 1967أما في الجانب العربي وقبل وقوع كامل المدينة تحت االحتالل اإلسرائيلي عام 

كيلومترا مربعا،  6,5األسوار محدودة، فلم تتجاوز  البلدية العربية مساحة الحدود البلدية خارج  توسعة

كيلومترا  135وبالرغم من المصادقة على المخطط الھيكلي الذي أوصى بزيادة حدود البلدية العربية إلى 

ذلك ذ ھذه التوصية، وقد كان لحالت دون تنفي ةإال أن ظروفا مختلف ،)2000التفكجي، ( 1957 مربعا في عام

وخط سلبي على المدينة، ففي الجانب اإليجابي تمت المحافظة على صورتھا اآلخرإيجابي وأحدھما ن أثرا

إنشاءات ضخمة ھناك تحجب الحرم الشريف وقبة الصخرة  ناحية الشرقية، فلم يتم إقامة أيمن الالسماء 

  .لعربية الحقاغلبيتھا السكانية االمشرفة، أما األثر السلبي فتمثل في فقدان المدينة أ

  :تقسيم المدينة . 2.1.3

لمدينة كامل ال تم إعداد مخطط جديد 1967في عام  يمةالقد ةللبلدبعد االحتالل اإلسرائيلي 

(Kroyanker, 1982) يحجب  طوقا أمنيا التالل المحيطةالمباني العالية التي سمح باقامتھا على  شكلت فيه

فيما يتعلق بتحديد  ة في المواقع الجبليةيم التخطيط العمراني المألوفمفاھبعضا من ة القديمة، وبما يخالف البلد

، وفقا لبعض الباحثين الغربيينكان يستھدف توحيد المدينة  ، وبالرغم من أن المخططمواقع المباني العالية

  .تكريس تقسيم المدينةإلى في الواقع إال أنه أدى 

بديال للجدار الفاصل الذي تمت إزالته  قديمةء حزام أخضر يحيط بالبلدة الإنشااشتمل المخطط و

استدعى ذلك إزالة كافة األحياء  عن امتدادھا الطبيعي، وقد يفصل البلدةيشكل حاجزا فيزيائيا و، 1967عام 

لجنه القدس، ( "وولفسون"والمقابر المحيطة بأسوار البلدة القديمة، واستبدالھا بما يعرف بمنتزه   التاريخية

وإقامة  من األحياء القديمة داخل األسواركما اشتمل المخطط على إزالة مجموعة ). 8 شكل رقم( ،)1984

داخل التجمعات العربية ذات الكثافة  السكانية العالية، بدال منھا  يھوديةال من البؤر االستيطانية مجموعة

كانية أصبحت س خلخلةاحداث تدريجية، مما أدى الى  وتھجير واقتالع سكانھا منھا بصورةبھدف خنقھا 

الغريب لھذه  في بحر األحياء اليھودية، يضاف الى ھذا الطابع صغيرة جزرابموجبھا األحياء العربية 

، حيث تختلف مباني ھذه المراكز في نسقھا ونسيجھا ونمطھا والذي يشوه معالم المدينة المراكز االستيطانية

  .عن ذلك السائد في البلدة القديمة
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 ام األخضر وتكريس تقسيم المدينةزالح: 8شكل رقم 

  .Tal, Duby., and Moni Haramati. (1997): المصدر

  : فرض واقع جيوسياسي جديد .2.1.4

ا حكومة االحتالل مسألة السيطرة األمنية على مداخل ومخارج المدينة والطرق المؤدية إليھ تولي

 العنصري،  لفصجدار المعروف بال" غالف القدس/ حاضن "اھتماما شديدا، فشرعت في تنفيذ مشروع 

ما بين المستوطنات في الناحيتين ربط لمن األنفاق تحت المدينة القديمة ل مجموعةنشاء إوالذي يتضمن 

العديد من  مصادرة مما استوجب، من الطرق تحت مستوى األرض  من خالل شبكة الغربيةالشرقية و

  .لذلك احبةة المصفيلتفااء الطرق االاألراضي العربية ألغراض إنش

 ألسباب الواقعة خلف الجدار يةشرقالحياء األعن  البلديةالخدمات  قطع على القدس بلدية كما تعمل

، )2011احبيص، ( الجيشاإلدارة المدنية في األحياء العربية إلى ھذه نقل إدارة تم ، وبناءا على ذلك أمنية

المدن والقرى ل شرقي القدس عن في تعميق فص اھم ھذا الجدارمساھمة فاعلةيضاف الى ذلك فقد س

 أشبه ھامما جعل يم عدد من القرى واألحياء العربيةاألخرى في الضفة الغربية، وادى الى تقس الفلسطينية

يحقق السيطرة بعد سياسي  يض واقع جغرافي جديد ذفر الى ، مما سيؤدي في النھايةعتقالالمعسكرات اب

  .كانھا األصليين منھابعد تھجير س ى المدينةالكاملة عل يھوديةال

  النواحي السلوكية    .2.2

ً في تشكيل الھوية العمرانية للمدينة ،  ً رئيسيا العالقات والمتمثلة في تشكل النواحي السلوكية جانبا

، حيث يمكن ت التي تنتجھا المدينة وتستوعبھااإلنسانية التي تولدھا البيئة الحضرية و الفعاليات والنشاطا

فعاليات إنسانية متنوعة يؤديھا عامة الناس، بشكل يعكس أنماط  تقام عليهرح كبير كمسوصف مدينة القدس 

الحياة اليومية وما يرافقھا من نمو وتغير اجتماعي وثقافي ، فكانت القدس بوتقة للحضارات المختلفة عبر 

ومعروضات  وأشكال ومالبس قاطنيھا ي التنوع في أنماط عمارتھا وألسنةالعصور، وقد ظھر ذلك جليا ف

محالتھا التجارية، وقد شھدت فضاءات القدس الحضرية انحساراً شديداً في فعالياتھا وأنماط نشاطاتھا بعد 

  :االحتالل، نتيجة للعزل االجتماعي والتغير الحاد في النمط السكاني ، ويمكن عزو ذلك إلى
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  : تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة  .2.2.1

، فقد منعت 1967و  1948القدس حدثا مرحليا يرتبط بحربي  لم يكن تھجير الفلسطينيين من

ً للقرار رقم  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  194حكومة االحتالل الالجئين من حق العودة خالفا

 يھودفي حين تم فتح باب الھجرة اليھودية وتوطين المھاجرين ال ،)1984لجنه القدس، ( 1948-12-11 في

غربية  جرون الجدد قيما ثقافية واجتماعية جديدةوار البلدة القديمة، وقد جلب ھؤالء المھاداخل وخارج أس

األصول في الغالب، تعارضت مع القيم الشرقية السائدة ولم تستطع التأقلم معھا، مما أدى إلى المصادمات 

اء على الحرمات اليومية بين السكان األصليين والجدد، والى استفزاز السكان العرب من خالل االعتد

ً لالحتكاك بالمستوطنين اإلسرائيليين، مما  والمساكن بغرض قلعھم ودفعھم للھجرة وبيع أراضيھم، تجنبا

في احتالل أحد " ارييل شاروون"ساھم في تفريغ المدينة من سكانھا العرب، وقد ظھر ذلك جليا بعد نجاح 

ماعات الدينية اليھودية الج ت اعتداءات، حيث ازدادفي طريق الواد داخل األسوارالمنازل العربية 

" شوفوبانيم"،  ، حركة اسرائيل الفتاة"كوھانيمتوراة "، "كوھانيم عطيرت: "، ومن ھذه الجماعاتالمتطرفة

  .)1999التفكجي، ( وغيرھا

 1974للعام " قانون الدخول الى اسرائيل"تم ربط  لسكانية اليھوديةا ومن اجل ضمان الغالبية

، مما لظروف التي تنتھي بموجبھا االقامة الدائمة في المدينةا حددوالتعليمات التي ت نظمةبمجموعة من األ

 آالف المقدسيين لحقھم في االقامة بسبب تواجدھم خارج المدينة بھدف العمل أو الدراسة أدى الى فقدان

ذلك رقية ضما سكانيا، فأصبح بضم أراضي القدس الش كما لم تصاحب عملية ،)2000التفكجي، (

من قبل حكومة  عليھم، مما أثر على الحقوق المترتبة فيھا في المدينة وليسوا مواطنينن مقيمي نالمقدسيو

اثبات "،  وتبع ذلك اصدار قانون ھمعديد منال للسلطات اإلسرائيلية إللغاء اقامةأتاح المجال االحتالل، و

العرب في القدس وبين مكان  اقامة، والذي ربط بين  )2000التفكجي، ( 1997في عام  "مركز الحياة 

ر المواطن المقدسي الذي يعمل من يسكن في حدود المدينة،  واعتبل فأعطى حق االقامة السكن والعمل،

الدائمة  مةمن المقدسيين بالحرمان من االقا% 40ھدد حوالي دس  مجرد  زائر في مدينته، مما  خارج الق

التفكجي، ( على مدينة القدس  1950-3-31الصادر في " قانون أمالك الغائبين"تطبيق  كما تم، ھافي

، المدينة عند االحتالل خارج، مما أدى إلى مصادرة األراضي والعقارات التي  كان أصحابھا )2000

إذا كانت الزوجة ال تحمل ھوية  داخل المدينة االقامةالى منع األزواج الشابة من السكان العرب من  اضافة

   .بالنمو الطبيعي للسكان العريحد رة والقدس، مما يعزز الھج

  : تعقيد إجراءات البناء والتطوير  .2.2.2

عرقلة وتعقيد اجراءات البناء على  تعمل يةسياسة تخطيط 1967االحتالل منذ العام  تبنت حكومة

زيادة  ةيتطلب بالضرورعلى الرغم من النمو السكاني الذي وذلك  التطوير بالنسبة إلى السكان العرب،و

لبناء أمرا شبه قيوًدا تجعل الحصول على تراخيص ا عليھم سيع المشيَّد منھا، حيث فرضتوتو األبنية

تعترف حكومة االحتالل بحقوق  ، حيث الالبناء عليھا رادلصعوبة إثبات ملكية األرض الممستحيل وذلك 

ً ألراضي والعقارات باعتبارھا أرالملكية الفلسطينية للعديد من ا ً مشاع ضا ، أو )أكثر من مالك يشارك بھا( ا

وقد أدى ذلك إلى عدم إعطاء رخص بناء أو ترميم في ھذه   لوجود تسجيالت مغلوطة في المساحات،

إزالة أي تقوم باألمالك، وبذلك دفعت سلطات االحتالل السكان العرب إلى البناء دون ترخيص، وبالتالي 

 2011القدس الصادر عام  بلديةحكمة م ويقع ضمن ذلك قرارخيص، بدون تراو ترميمه  اقامتهتم مبنى ي

منزالً في حي البستان، حيث تخطط السلطات اإلسرائيلية الى السيطرة  88منزالً من أصل  29القاضي بھدم 
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إضافة إلى . )2011احبيص، ( "حديقة الملك داود"على كامل الحي إلقامة حديقة توراتية فيه تعرف باسم 

اإلجراءات المعقدة  اضافة الى، أو قاطنيه بأعمال مخلّة باألمن أي مبنى يتم اتھام مالكيهأو اغالق إزالة 

سنوات  9بناء إلى حوالي  يحتاج الحصول على رخصة حيث، للحصول على التراخيص المطلوبة والتكاليف

ني العربي في ألف دوالر أمريكي، مما يعيق النمو العمرا 20 من المتابعات المضنية والى تكاليف تصل إلى

  .المدينة

ما بين األحياء العربية واليھودية ضمن المنطقة والتمييز في احكام البناء  عدم العدالة ذلك صاحب

ثالثة طوابق، في بفي األحياء العربية المسموح بانشائھا الحد األقصى لعدد الطوابق  ديدتحتم  ، فقدالواحدة

، مما أدى إلى ارتفاع أسعار  (Coon, 1992) ھوديةثمانية طوابق في األحياء اليإلى ذلك حين يصل 

 كما .إلى الخروج منھاالعرب  من سكان المدينةاألراضي في األحياء العربية، واضطرار الراغبين بالتوسع 

            في المدينة زيادة على ضريبة المسقفات 2011في عام ) البرلمان االسرائيلي(أقر الكنيست 

الواقع المعيشي واالقتصادي الذي يعيشه سكانھا العرب،  ى صعوبةيف ال، مما يض)2011احبيص، (

  .عليھم سحب ھوياتھم المقدسية في حال عجزھم عن تسديد الضرائب المتراكمة مكانيةويعرضھم ال

لتوسع لصالحة الفلسطينية الراضي العديد من األ كما تضمنت السياسة التخطيطية للمدينة مصادرة

من قبل اصحابھا األصليين منع استخدامھا ، وطبيعيةناطق خضراء ومحميات مواعتبارھا  العمراني

المراكز لبناء   –بعد أن تتم مصادرتھا  -الذي يتم استغاللھا ، في الوقت ألغراض البناء والتوسع العمراني

، مما يعكس التمييز الذي تمارسه سلطات االحتالل بحق (Mier, 2006) عليھا بشكل مكثف االستيطانية

على  ، ومن األمثلةوتھجيرھم منھا ل عن المدينةبغرض التضييق عليھم ودفعھم إلى الرحي لسكان العربا

، وبعد ذلك مناطق خضراءواعالنه كدونما  1850تبلغ مساحته الذي ذلك مصادرة أراضى جبل أبو غنيم 

 والتي تستوعب المرحلة ،"معالي ادونيم" عليه والمعروف بمستوطنة ستيطانيةكبر المراكز االأحد أإقامة 

 .مستوطن 45000 نحواألولى منھا 

  :ةيانحسار الفعاليات التجارية واالجتماع. 2.2.3

 ةلتقليديا على تقييد الفعاليات التجارية والحرفية مركز التجاري للبلدة القديمةجديد للالمخطط ال عملي

ية وقدرتھا على استيعاب العديد من ميزتھا التخصصبموجبه أسواق القدس القديمة  فقدت الكثير منف، فيھا

ذلك  ، ومن المدينة االغالق واثرھا في انحسار الفعاليات التجارية في ، يضاف الى ذلك سياسةالنشاطات

 المدن والقرى المحيطة لمواطني السماح ، وعدمالمدينة مداخل على التفتيش ونقاط العسكرية الحواجز إقامة

 البضائع تخليص وإعاقة األمني التفتيش الى تشديد عليه، اضافة صولالح يصعب بتصريح إال القدس بدخول

جويلس وابو (                    اإلسرائيليون التجار يستوردھا التي بتلك مقارنة العرب للتجار الواردة

 .)2008السعود، 

  المعاني الروحية والرمزية  . 2.3

بط بھا مدينة القدس وفضاءاتھا الحضرية ھناك أھمية خاصة للمعاني الروحية والرمزية التي ترت

مثاالً لتعايش األديان  ،كونھا موئال للديانات السماويةبسبب فقد جعلھا  في تشكيل الھوية العمرانية للمدينة،

والمذاھب واألعراق واأللسنة والعادات ضمن اإلطار العربي العام، وقد عمل االحتالل اإلسرائيلي على 

ومن األمثلة على  ، (Fenster, 2004)الرمزية التي تمثل ھذا التعايش الحضاريتشويه المعاني الروحية و

  :ذلك
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  :تشويه الرموز الدينية المسيحية. 2.3.1

ة يشمل ذلك االعتداءات المتكررة على المقدسات والرموز الدينية المسيحية، ومن ضمنھا إزال

ھا العرب المسيحيون مسيرتھم السنوية التي يجري  علي" طريق اآلالم"مجموعة من األحياء على جانبي 

بلدية القدس  يضاف الى ذلك اعالن، احتفاالً بعيد القيامة، مما أدى إلى إضاعة حدود أجزاء من ھذا الطريق

على أراض تابعة لدير  "للسيارات مركز تجاري وموقف خاص"عن مخطط جديد لبناء  2011في عام 

                من عائدات ھذا المشروع مان الدير من االستفادة، مع حراألرمن في البلدة القديمة في القدس

 .)2011ابحيص، (

  : االعتداء على الرموز الدينية اإلسالمية. 2.3.2

بالعديد من االعتداءات على المقدسات والرموز الدينية اإلسالمية، بھدف  االحتالل حكومةقامت   

في موقع قبة الصخرة المشرفة، وقد تم  "كل الثالثالھي" حرم القدسي الشريف وإنشاءاالستيالء على ال

لمسجد األقصى توزيع صورة لكما تم  ،عن توصيات تھدف لتحقيق ھذا األمر على أرض الواقع عالناال

تمثّل  ةصور، ك)9شكل (في موقع القبة " الھيكل الثالث" اقبة الصخرة وأضيف اليھ المبارك وقد أزيلت منھا

ق احرال جرت محاولةوضمن ھذا السياق فقد ، حرم القدسي الشريفاليھودية للوفق التسمية " جبل المعبد"

منبر صالح  وطال الحريق، )1981نجم، ( ثلث مساحة المسجد فاحترق 1969-8-21المسجد األقصى في 

، إضافة إلى احتراق المحراب والقبة الخشبية فرنجةرمز الى تحرير القدس من الالدين بما يمثله من معاٍن ت

ن مشاريع االعمار الھاشمي بناء المنبر ضم ةترميم المسجد واعادتم ، وقد خارف الجصية وغير ذلكوالز

  .(Katz, 2003) للمدينة المقدسة

ي يستھدف تجيير الفترات كما تم إجراء العديد من الحفريات األثرية من خالل مخطط منھج

في المدينة، وبما يشوه ويختصر الوجود  للوجود اليھودي السابق رومانيةالعربية وال التاريخية السابقة

ــ " بحائط المبكى"العربي المتواصل فيھا، فاجريت الحفريات تحت المسجد األقصى للكشف عن ما يدعى 

، وقد تأثرت أساسات المسجد األقصى بھذه األعمال، مما "لحائط البراق الشريف" وھو المسمى اليھودي

  .إلى خطر التصدع أو االنھيار -مع تكرار وتعمق تلك الحفريات  -يعرضه 
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  في موقع قبة الصخرة المشرفة" الھيكل الثالث"خطيط ت: 9شكل 

    http://www.arabs.com/showthread.php?1387: المصدر

  

المالصقة  ومن ضمنھا المدرسة التكنزية الميةتم االستيالء على العديد من المعالم الدينية اإلسلقد 

 - للجدار الغربي للحرم الشريف واستخدامھا ككنيس يھودي، وتزامن ذلك مع فتح خندق أسفل ھذا الجدار

كنيس يھودي آخر داخله، مما أثر  قامةاو -يشكل الجدار الغربي للھيكل حسب زعم حكومه االحتاللالذي 

تم ھدم وإزالة العديد من  حيثوأعطي ذريعة إلزالتھا،  مباني المتاخمةشائية للعديد من الاإلن سالمةال على

، يضاف الى ذلك رصد ما ومساجد وأسواق وكنائس لھذا السبب المباني التاريخية من معاھد ومدارس

إلقامة مركز ديني جديد تحت األرض جنوب األقصى ضمن  2011في العام  أمريكييقارب  المليون دوالر

مبان تلمودية تحيط بالمسجد األقصى كمرافق للھيكل، كما تجري حفريات  ةقامة سبعمخطط يھدف الى إ

المسجد األقصى  بالقرب منعليه " متحف ضوئي سمعي"واسعة في الموقع وجواره كجزء من التھيئة لبناء 

  .)2011احبيص، (المبارك 

يشمل ذلك ل ، وحكومة االحتال من قبل ممارساتللعدد من اساحات المسجد األقصى  تتعرضكما 

ولھذا الغرض  ،األمن ريعةذب ومنع المصلين من دخولھا في العديد من المناسباتوالساحات إغالق المدينة 

مما يجعل رواد المسجد  مراقبة  تكشف ساحات المسجد الداخلية وما حولهرصد وفقد تم تركيب كاميرات 

 في ساحات المسجد بالمالبس ريةالمجموعات العسكل اتجو ، يضاف الى ذلكتحت المراقبة الدائمة

التوجه إلى اعتماد مخطط للتقسيم الزماني والمكاني لألقصى بحيث يتم منع  ذلك وصاحب، العسكرية

اليھود وبما يتوافق ومسار المستوطنين المسلمين من الدخول الى المسجد في أوقات محددة وأماكن معينة 
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التمادي في الى  اضافة، واستفزازھم العتداء على المصليناو اقتحام المسجد بصورة متكررةب الذين يقومون

للسياح بصورة متنزھات عامة، والسماح فضاءات وانتھاك حرمة المسجد األقصى من خالل اعتبار ساحاته 

  .بالغناء  والرقص الجماعي فيھا يومية

  :تغيير الذاكرة التاريخية. 2.3.3

رائيلي بتنفيذ عدد من الخطط  في القدس المحتلة االحتالل اإلس حكومة تقوماضافة الى ما تقدم، 

التي مرت عليھا  تجيير الفترات الزمنيةتزوير التاريخ من خالل ، وبھدف تغيير الذاكرة التاريخية للمدينة

من الف اآل تنفيذ ، ومن ضمن ذلكلة تاريخية معتمدةالح الوجود اليھودي بھا، وبدون االستناد الى ادلص

د األقصى والبلدة القديمة بالقدس في منطقه جبل الزيتون، وذلك من ھمية حول المسجالقبور اليھودية الو

 دينةيھود عاشوا وماتوا في الملأنھا تقوم على رفات ب زعمو خالل تثبيت قوالب اسمنتية لقبور دون شواھد

 كموقعالعالم و األولى فيالزيتون كموقع  للمقبرة اليھودية  جبلوبموجب ذلك تم اعتماد  ،نقبل آالف السنين

  . ي لليھودوتاريخ يقوم

     "الحوض المقدس"مشروع  بالتخطيط لتنفيذ 2011في عام االحتالل  حكومة باشرت كما

مصادرة الھوية  يھدف الى ، حيثفي المدينة يعتبرمن أخطر مشاريع التھويد، والذي )2011احبيص، (

القدس بشكل عام والمسجد األقصى بشكل  ألةمس يحسمفرض واقع جديد عربية واإلسالمية للبلدة القديمة، وال

االحتالل  دولةالتي ال يمكن لـ "المواقع اليھودية"كل ويشمل الحوض المقدس  االحتالل، لصالح دولة خاص

تضم  المواقعھذه وذلك على الرغم من أن  ،نوجبل الزيتون وسلوا واللطرونالبلدة القديمة، التنازل عنھا ك

مدير / خليل التفكجي ، ويعتبروالمسيحية اإلسالميةية والتراثية العربية والتاريخ الدينية عالممالعديد من ال

مفھوم الحوض المقدَّس ،  أن )2000التفكجي، ( في جمعية الدراسات العربية والمساحةدائرة الخرائط 

 تاريخي ديني بغطاء الكبرى من البلدة القديمة مساحةالتھدف إلى ضم التي سرائيلية اإليديولوجية مرتبط باإل

طرق لتطويق البلدة الحدائق ومن الإقامة شبكة  المشروع ويشمل ،سيادة ثابتة لھا فيھا االحتالل دولةلضمن ي

بناء حوالي مائة كنيس داخل البلدة على مل تيشكما . القديمة وإحداث تغيير جذري في الوضع القائم فيھا

في المدينة كجسر باب التاريخية معالم عدد من الھدم  الى ، باالضافةالقديمة وفي محيط المسجد األقصى

ضافة إلى ا ،بأعداد كبيرة دخول اليھود إلى المسجد األقصىل بجسر دائم يتيح المجال واستبدالهالمغاربة 

جھة مستقبلية في آليات الجيش اإلسرائيلي إذا دعت الحاجة إلى قمع المصلين في أي موادخول  تسھيل عملية

  . ساحات المسجد

على ذلك  ومن االمثلة، المدينة تھويد في عمليةاالحتالل باستغالل الثقافة والفن  تقوم حكومةكما 

بآخر يھودي غريب والمسيحي اإلسالمي العربي  الطابع استبدال فيھاوالذي يتم " أسبوع األنوار"احتفاالت 

ا واأللوان بصخب الموسيق في ظل االنشغال حيث يتم تمرير سياسات التھويدب وال ينتمي اليھا،  عن المدينة

  .لھذه االحتفاالت المصاحبة األنوارو

استبدال أسماء العديد من المعالم والشوارع والساحات العربية في مدينه ب االحتالل حكومة كما قامت

مع تتوافق  التاريخية لھذه األماكن وفرض ھوية بيئية وثقافية جديدةالقدس، وذلك بغرض تغيير الذاكرة 

              الحرم الشريف بجبل الھيكل ية، ومن أبرز ھذه التغييرات تسميةاليھود قائديةعالمفاھيم ال

(Temple Mount)حائط البراق الشريف بحائط المبكى، واستبدال أسماء العديد من المعالم ومن  ، وتسمية

التي فرضتھا  لبعض االجراءاتملخصا  3جدول رقم ا بوابات المدينة بمسميات جديده، ويبين الضمنھ

  .ت االحتالل بھدف تغيير الذاكرة التاريخية للمدينةسلطا
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ذاكرة التاالتي فرضتھا سلطات  لبعض االجراءاتملخص : 3جدول رقم  ر ال ة في االحتالل بھدف تغيي ريخي

  .القدس

  تم تجميعھا من مصادر متنوعة: المصدر
  االجراء  وجه التغيير

في المدينة، وبما يشوه ويختصر تجيير الفترات التاريخية السابقة للوجود اليھودي السابق 
الوجود العربي المتواصل فيھا، اضافة الى تأثير ھذه الحفريات على السالمة االنشائية للعديد 

  .االنھيار، مما يعطي ذريعة الزالتھاالتصدع أومن المباني التاريخية وبما يعرضھا لخطر 

  الحفريات األثرية 

اء من المسجد االقصى المبارك الستخدامه الى تخصيص اجز -في حال تطبيقه–سيؤدي ذلك 
المسلمين من استخدام ھذه األجزاء كما ھي الحال في الحرم المصلين ككنيس يھودي، ومنع 

  .االبراھيمي الشريف في الخليل

التوجه إلى اعتماد مخطط للتقسيم 
  الزماني والمكاني لألقصى

بزعم  بدون شواھد وھمية اقبوريضم  تاريخيا لليھود، بحيثاعتبار موقع المقبرة موقعا قوميا و
  .قبل آالف السنينفي المدينة أنھا تقوم على رفات يھود عاشوا وماتوا 

  انشاء المقبرة اليھودية األولى

يقدم ھذا المشروع غطاءا ايدولوجيا تم من خالله اعتبار مساحات واسعة من البلدة القديمة 
العديد  موشمل بناء نحو مائة كنيس وھد, عنھا مواقعا يھودية ال يمكن لدولة االحتالل التنازل

  .من المعالم التاريخية االسالمية فيھا

المباشرة في تنفيذ مشروع الحوض 
  المقدس

يشكل الحزام األخضر حاجزا فيزيائيا يفصل البلدة عن امتدادھا الطبيعي، وتضمن إزالة كافة 
يمة، وإزالة مجموعة من األحياء القديمة األحياء التاريخية  والمقابر المحيطة بأسوار البلدة القد

  .داخل األسوار وإقامة مجموعة من البؤر االستيطانية اليھودية بدال منھا

إنشاء حزام أخضر يحيط بالبلدة القديمة 
بديال للجدار الفاصل الذي تمت إزالته 

  1967عام 

لتكريس ربط المكان  فنيثقافي وسياسات التھويد وتقديمھا للعالم في قالب ويتم خاللھا ترويج 
  .بالمفاھيم التواراتية

  احتفاالت أسبوع األنوار

أدى ذلك الى اعتبار العديد من المباني التاريخية كمبان غير صالحة من الناحية االنشائية، 
  . وبالتالي ھدمھا ومصادرة أراضيھا القامة البؤر االستيطانية عليھا

المباني ترميم عرقلة وتعقيد اجراءات 
  دة القديمةفي البل

طابع ال ال يتوافق مع، وبطابع معماري اقامة المراكز االستيطانية اليھودية على ھذه األراضي
  .الموروث في المدينة

مصادرة العديد من األراضي الفلسطينية 
  الصالحة للتوسع العمراني

 مما أفقدقديمة، تقييد الفعاليات االجتماعية والدينية والتجارية والحرفية التقليدية في البلدة ال
  .األسواق ميزتھا التخصصية وقدرتھا على استيعاب العديد من النشاطات

  االغالق سياسة

استبدال األسماء العربية للمواقع  األسماء العربية المسميات الجديدة
 الحرم القدسي الشريف جبل الھيكل  بمسميات جديدة

 حائط البراق حائط المبكى

 فحاره الشر الحي اليھودي

 باب عبد الحميد باب الجديد

 باب الزاھرة باب ھيرود

 باب األسباط باب األسود

 باب الرحمة الباب الذھبي

 باب النبي داوود باب صھيون

 المغاربه/ حطى/ باب محمد باب دونغ

 طريق الواد طريق حباي

 عقبه الخالدية طريق حشمونائيم

 دير مار يوحنا نؤوب دافيد

 حوش الشاويش عوتبيت ر
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  النقاش .3

في مدينه القدس في زمن  ي تم جمعھا عن التحوالت العمرانيةمن خالل تحليل وتفسير المعلومات الت

عكس الجدلية ما وبشكل يالتباين الواضح في وجھات النظر ما بين طرفي الصراع،  ظھر جلياياالحتالل، 

اإلقليمية  ت العمرانية في المدينة ومظاھرھا المختلفةوالفي اسباب التح "االسرائيلي"بين الطرفين العربي و

كان وال  "االسرائيلي"ن بأن الجانب الطرفي، مع اتفاق والديموغرافية واالقتصادية والسياسية واأليديولوجية

  .في ھذا الصراع يمتلك ميزان القوةيزال 

انية في المدينة باالحتالل ة العمريربط الطرف العربي التحوالت في الھوي، ففي مجال بنيوية المدينة

 عن ممارسات ناتجة زال ت وال تكان تلك التحوالت، وبأن 1967عام للقدس  االسرائيلي للبلدة القديمة

 بھم تمثيلالى المستوطنين المفترض  لدية، اضافةوالب ات اإلسرائيلية المختلفة العسكرية والحكوميةالسلط

والممارسات التي  رف االسرائيلي القرارات التخطيطيةالط اإلسرائيلي، في حين يعتبر "المجتمع المدني"

عن ما يسمى بـ  والدفاع "األمن القومي"تطلبھا الحفاظ على  معالجات حتميةقامت بھا سلطات االحتالل 

بأن الطرف العربي كان دائما في االسرائيلي الطرف ويتناسى ، من الھجمات الفلسطينية" ض اسرائيلأر"

الى بعض الباحثين  وھنا ال بد من االشارة، قه التي سلبته اياھا سلطات االحتاللموقع الدفاع عن حقو

مع عدد من  ، بل ويعملون بالمشاركة"االسرائيلية"الغالبية  يأالذين يخالفون ر" االسرائيلين"والناشطين 

    ضمنھم ومن ة للمدينةالتاريخي ن العرب على تقديم دراسات تخطيطية تراعي الھوية العمرانيةالباحثي

Mier Margalit and Michael Yunan ،(Khamaisi, 2009).  

، وذلك عن التحوالت في بنيوية المدينةالجانب السلوكي  وال يمكن فصل التحوالت التي اثرت في

في عزل  وجدار الفصل العنصري يطانيةتتباطھما العضوي، وخاصه فيما يتعلق بدور المراكز االسرال

عرب، وانحسار النشاطات في تھجير المواطنين ال سرائيليةالقوانين االبدور ، ويالمدينة عن محيطھا العرب

القدس المركز الديني والروحي والثقافي لجميع تعتبر اما في الجانب الرمزي،  .االجتماعية في المدينة

طارئين على ھذه قوما ، في حين ان الطرف االسرائيلي يعتبر العرب الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين

على ولو كان ذلك فيھا،  في اعادة انشاء رموزه التاريخية والدينية "حقه"لي فھو يمارس اوبالت ،لمدينةا

 تجاه مدينة الوكالة اليھودية لسياسات ، وھذا يمثل ترجمة عمليةوفق تعبيره عليھا" الطارئة"حساب الرموز 

ً ": "ثيوذور ھيرتزل"رئيسھا  المتمثل بمقولةالقدس،  ً وقادراً إذا حصلنا يوما على القدس، وكنت ال أزال حيا

ً فيھا لدى اليھود، وسوف أحرق اآلثار التي مرت  على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا

  .)1985األحمد، ( "عليھا قرون

، فان ھويتھا العمرانية القدس تجاه مدينةآلت اليه  ذيطالع على الواقع الوبعد االعلى ما تقدم،  بناءاً 

تتعرض إلى أخطار كبيرة تستھدف تغيير ھويتھا العمرانية  أن المدينةفي  الطرف العربي رؤية ث يتبنىالباح

 يمكن بحال ال، وبأنه ة الطابع تعكس مفاھيم القمع والتسلطبيوإنسانية، وتحويلھا إلى مدينة غركمدينة روحية 

، ولكن إلى ممارسات االحتالل فقط ھذه التحوالت إلى أسباب النمو الحضري الطبيعيمن األحوال نسبة 

  :تشجيع ھذا التغيير من خاللاإلسرائيلي ودورھا في دعم و

مشاريع االستيطان اإلسرائيلي داخل وخارج األسوار وتأثيرھا على تشويه النسق والنسيج والنمط  .1

المعروف بجدار الفصل " غالف القدس/ حاضن"لـ  ، اضافة الى اآلثار السلبيةالعمراني وخط السماء

فيھا  السلوكية التقليدية المتوارثة طوعلى قدرتھا على استيعاب األنما ،يوية المدينةالعنصري على بن

 .على مر األزمان
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، ومصادرة األراضي قوانين البناء والتنظيم المطبقةمن خالل  يير الواقع الديمغرافي في المدينةتغ .2

 .وعدم االعتراف بحقوق التصرف بالملكية

الستيالء على الحرم القدسي لتخطيط لامن خالل تھويدھا بما في ذلك  ريخية للمدينةتزييف الذاكرة التا .3

  .الشريف وبناء الھيكل الثالث

ات لھا وانطباع في مدينه القدس والمظاھر المصاحبة التحوالت العمرانية 4ويلخص الجدول رقم 

لباحث من مراجعته وتحليله لنتائج حولھا، وفق ما توصل اليه االمقدسيين والمستوطنيين االسرائيلين السكان 

لمواقع التواصل التحليليه التي اطلع عليھا، وقراءته  التي اجراھا، والدراسات السابقةواالتصاالت ت اللقاءا

  .ه العنكبوتيةكاالجتماعي والمدونات على الشب

  عنھا كان المتولدةوانطباعات الس لھا المصاحبةفي مدينه القدس والمظاھر التحوالت العمرانية: 4جدول رقم 

  الباحث: المصدر
لدى  االنطباعات المتولدة

  العرب
 لدى االنطباعات المتولدة

 االسرائيليين المستوطنين 
 التحوالت الناتجة المصاحبة المظاھر

الشعور باالنتھاك، والظلم، 
   العدوان والھيمنةو

 التعايش السلمي عدم امكانية

واالنغالق،  العزلةالشعور ب
االضطھاد  دةعقكانعكاس ل

الموروث والخوف من 
المستقبل التي يعاني منھا 
 المجتمع االسرائيلي

ذات طابع  مبان معزولة
جدران حجرية عسكري، و
 مصمتةو شاھقة

  المراكز االستيطانية

الشعور بالتھديد على نحو 
 دائم

تغيير الواقع الجيوسياسي  السيطرة األمنية
والديموغرافي لصالح 

 الوجود اليھودي 

 ةالمدين ط توسعةرب
 بالوجود اليھودي

االنسحاب  امكانيةاألمل في 
االسرائيلي من اجزاء من 

السوار داخل ا البلدة القديمة
 ومن القطاع الشرقي للمدينة

 امكانيةالخوف والترقب من 
بلدية عربية في اجزاء  احداث

 من المدينة

تكريس تقسيم المدينة وعزل 
المدينة عن محيطھا الطبيعي 

  يا وبصريا فيزيائ

  تغيير خط السماء 

كان العرب وتحويل اقتالع الس
األحياء العربية الى جيوب 

 األوصال متقطعة صغيرة

 االطواق االستيطانية
وجدار الفصل 
 العنصري

الشعور بأن السبيل ھو ترك 
 المدينة

زيد االستيالء على م امكانية
من األراضي والعقارات 

 العربية

تجميد عمليات البناء 
 وير في األحياءوالتط

   العربية

انحسار الفعاليات التجارية 
 واالجتماعية

تعقيد اجراءات 
الحصول على رخص 

 البناء

التطلع الى ھدم األقصى  الخوف من ھدم األقصى
 وانشاء الھيكل الثالث

االعتداء على الرموز 
والمسيحيه االسالمية الدينية

الطابع  تحويل
الروحي واالنساني 

 الى طابع للمدينة
 غربي

الرغبه في تثبيت يھودية  ن تھويد المدينةالخوف م
 المدينة

  تغيير اسماء المواقع 

 تغيير الذاكرة التاريخية

تجيير الفترات 
 التاريخية السابقة
 للوجود اليھودي 
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  خاتمه .4

عن االحتالل االسرائيلي لمدينه  عرض السابق تشخيصا موضوعيا لطبيعة التحوالت الناتجةيقدم ال

مراجعة ل ھناك ضرورة، كان في ضوء عدم توازن ميزان القوى بين طرفي الصراعالقدس، و

بغرض تقديم تصورات النقاذ الھوية ، السيناريوھات المختلفة المطروحة حول مستقبل البلدة القديمة

 ;Bar, 1993)ما يلي ھذه السيناريوھات، والتي يمكن تلخيصھا ك احدىمن خالل افتراض  للمدينة العمرانية

Ashour, 2012; and Wasserstein, 2002) :  

 .(Internalization / special international system) تدويل البلدة القديمة .1

 .(Joint sovereignty)  سيادة مشتركة عربية واسرائيلية على البلدة القديمة .2

  (Division of sovereignty) "اسرائيلية"تقسيم السيادة في البلدة القديمة الى مواقع عربية واخرى  .3

  ةالقديم ةالبلد منح اي من طرفي الصراع حق السيادة علىعدم  .4

(Non – sovereign zone for any party). 

، وبما يتوافق مع  (Absolute Israleli sovereignty) مطلقة على البلدة القديمة "اسرائيلية" ةسياد .5

" إسرائيل" :االحتالل بنيامين نتنياھو رئيس الوزراء حكومة الذي يؤكدهرسمي االسرائيلي الخطاب ال

  ).2011ابحيص، (وأن قدسا مقسمة تعني قلبا ضعيفا , بال القدس كجسد بال قلب

لدى كل من طرفي  جھات النظر بين المكونات المختلفةو في قد وجد الباحث وجود تباينات جليةو

الذين تم االطالع على " اإلسرائيليين"ناريوھات، حيث وجد الباحث بأن غالبية الصراع حول ھذه السي

وآرائھم في المدونات ومواقع التواصل االجتماعي يؤيدون السيناريو الخامس الذي يعتبر  ةدراساتھم المنشور

 بأو استيعا دمج ة، مع امكاني"دولة إسرائيل"القدس بقطاعيھا الغربي والشرقي مدينة موحدة ضمن 

 بممارسة لھاوالسماح  ،"القدس الموحدة" العربية في البلدة القديمة في الحياة البلدية لمدينة السكانية" ةاألقلي"

سيناريوھات مختلفة  ونيؤيد"  االسرائيليين"، على الرغم من أن بعض الباحثين فيھا" الثقافية" انشاطاتھ

العرب الذين تم التواصل معھم سيناريو  غالبية ، في حين يقدمد الفلسطينيحترم الوجوت لمستقبل المدينة

 يجب أن تكونعليھا  ة بما فيھا البلدة القديمة عاصمة لدولة فلسطين وبأن السيادةسادس يعتبر القدس الشرقي

الخامس الذي األولى، ورفض تام للسيناريو  السيناريوھات األربعة الغالبية على تحفظمطلقه، مع  فلسطينية

التي تم التواصل معھا  رأي الغالبية العربية االحتالل، وتتبنى ھذة الدراسة لقة لحكومةطالم يعطي السيادة

  .فلسطين عتبار القدس عاصمة لدولةبا

ال يمكن من تبني وجھة نظر الباحث حول الذي يميل الى جانب االحتالل وحيث ان ميزان القوى 

قابلة للتطبيق في ضوء الواقع الحالي ال قتراحاتمن اال ، تقدم الدراسة مجموعةفي المستقبل المنظور المدينة

  :تقترح الدراسة ، ففي مجال بنيوية المدينةعليھا المطبقة وبما يتماشى مع القوانين للمدينة

 العادة مقترحات تخطيطية مع للمدينة (counter master plans)  اعداد مخططات ھيكلية بديلة .1

، تعمل من المدينة مع القطاعات الجديدة ةاقتصاديتماس  ، من خالل ايجاد مناطقالتوازن السكاني فيھا

 ".القدس بلدية"ى ايجاد فرص عمل للسكان العرب داخل حدود عل

ما بين  الحصول على التراخيصواجراءات  للمساواة في االحكام التنظيمية" بلدية القدس"مقاضاة  .2

الى مقاضاتھا ايضا فيما يتعلق  ةاضاف، بھةالمتشا المناطق العربية والمناطق اليھودية ذات الطبيعة

تي اصبحت خلف الو التابعة للمدينةفي المناطق  ولياتھا في تقديم الخدمات البلديةبتنصلھا من مسؤ

 .في عرض ذلك واستخدام وسائل االعالم الدولية، جدار الفصل العنصري
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مستوطنات وبناء الجدار الفصل العنصري كل من  بخصوص عدم شرعية توظيف القرارات الدولية .3

 . في وسائل االعالم الدولية

والذي  ،القدس في الفلسطيني اإلسكان مجلس إغالقب االحتالل اللغاء القرار االداري  حكومة مقاضاة .4

  .بتمويل مشاريع االعمار في المدينةيقوم 

  

اإلجراءات الھادفة إلى عدم تفريغ عدد من أما في النواحي السلوكية فتدعو الدراسة إلى اتخاذ 

  :، ومنھاكانالس

 دولةاألمالك العثماني الستصدار سندات ملكية لجميع العقارات التي ال تعترف  مراجعة سجل .1

   .التھديداتبحقوق ملكية الفلسطينيين لھا، إضافة إلى حماية الممتلكات الحالية من االحتالل 

 الملكيات اياضلق ظيمية وھندسيةوتن تقديم حلول قانونيةل تخطيطيةو قانونية خبرة مكاتب توظيف .2

  .وبما يتوافق مع القوانين المطبقة، )المشاع( المشتركة

 تھجير مكافحةوالتي تقوم ب القدس في القانوني الدفاع مؤسساتتوجيه الدعم المالي واللوجستي ل .3

 نزع، ووالمواطنة واالقامة، واثبات مركز الحياة امالك الغائبين، قضايا في خاصة القدس، مواطني

  .األراضي ةومصادر ،الھويات

  

  :إلى تدعو الدراسةفالمرتبطة بالمدينة،  أما في مجال المحافظة على الرموز الروحية والتاريخية

بشكل عام  البلدة القديمةعلى المستوى الدولي للمحافظة على  متطورة تصميم وتنفيذ حملة اعالمية .1

المدينة العمراني إجراءات تھدف إلى تغيير واقع  ، لمنع أيوالحرم القدسي الشريف بشكل خاص

 .والروحي واالنساني

، يتم بموجبھا تحديد المواقع والمباني إعداد دراسات ميدانية معمارية وتاريخية وقانونية واجتماعية .2

الحفاظ على ھذا التراث الحضاري اإلنساني من خالل اإلعمار  المھددة، وتقديم تصور شامل لعملية

  .لمدينةني الشامل لالطارئ للمباني المھددة، واإلحياء العمرا

العلمية التي تعمل على تسجيل وتوثيق وترميم المباني في والبرامج تشجيع ودعم الباحثين والھيئات  .3

 يتم التي المنازل عدد وزيادة عملھا لزياده نطاق ي لتلك الھيئاتلالما تمويلال توفير، والبلدة القديمة

ياء مدينه القدس القديمة المدعوم من الصندوق ، ومن ھذه البرامج برنامج إحأعمارھا تأھيلھا واعادة

   ).1999طوقان، (العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

وتأصيلھا،  العمرانية للمدينةتھدف إلى استمرارية الھوية  ةواقعيتشكل المقترحات أعاله حلوال 

  .بھا المرتبطة غرافية واالقتصادية والديموغرافيةوالج ديةاألبعاد السياسية والعقائ معالجةو
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