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 الملخص 

كما   والتحريف،  للتزوير  العصور  مرِّ  على  البلدان  من  بلٍد  تاريخ  يتعّرض  لم 

الباحثين   تاريخ فلسطين، ويف القلب منها مدينة القدس، وذلك حسب أهواء  له  تعّرض 

سوا تناولوه،  للمشروع  الذين  خدمة  مثّقفين،  أو  اآلثار،  عن  منّقبين  أو  ساسة،  أكانوا  ء 

الصهيوين بضرورة عودة اليهود إلى ما أسَموه بـ )أرض الميعاد(، وإعادة بناء ما أسَموه بـ  

)هيكل سليمان(. ويبدو أّن كتابات هؤالء الباحثين اعتمدت يف األساس على ما ورد يف  

سفار التي ُأضيفت للعهد القديم بعد وفاة موسى عليه  أسفار العهد القديم، وخصوًصا األ

السالم، والتي دّوهنا كهنة بني إسرائيل بعد وفاته بقروٍن عّدة. ففي هذه األسفار وخصوًصا  

نسبتها   ت  تمَّ بطولّية  أعمال  تلفيق  كّتاهبما  تعّمد  األول،  والملوك  الثاين  صموئيل  سفري 

سب لداود استيالؤه على مدينة القدس واتخاذها  لداود وابنه سليمان عليهما السالم. فقد نُ 

عاصمًة لحكمه، ثمَّ ُنسب لسليمان أنه ابتنى معبًدا للربِّ يف هذه المدينة. لكّن الدراسات  

من   لها  أساس  ال  أن  للشّك  مجااًل  يدع  ال  بما  وأثبتت  االّدعاءات،  هذه  فنّدت  الحديثة 

 الصّحة. 

رئيسين، هما: المنهج التاريخي، والمنهج  وقد اعتمدت الدراسة على منهجين  

الوصفي التحليلي، وذلك لبيان قيمة تفنيد الروايات الخاّصة بالتواجد اليهودي يف مدينة  

القدس يف زمن داود تحديًدا، وأثبتت أّن بدايات التواجد اليهودي يف المدينة المقّدسة كان  

ل هذه الفرتة وما تالها لم يعُد  يف فرتة الحكم الفارسي لفلسطين، وإْن كان تواجدهم خال 

 حصولهم على حكٍم ذاتٍّ. 
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المفتاحية:  القدس،    الكلمات  مدينة  فلسطين،  اليهودي،  التواجد  التوراتية،  الروايات 

 الدراسات الحديثة. 
 

Abstract: 

   Throughout the ages, the history of any country has not been 

subjected to forgery and distortion, as has the history of Palestine , 

with the city of Jerusalem at its heart, according to the whims of the 

researchers who dealt with it, whether they were politicians , 

Archaeologists , or educated , in the service of the Zionist project of the 

need for the Jews to return to what is they called it (the Promised 

Land), and the rebuilding of what they called (the Temple of 

Solomon). It seems that the writings of these researchers were based 

mainly on what was mentioned in the books of the Old Testament, 

especially the books that were added to the Old Testament after the 

death of Moses, peace be upon him, and which were codified by the 

priests of the Children of Israel several centuries after his death. In 

these books, especially the second book of Samuel and the first book 

of Kings , their writers baptized fabricated heroic deeds that were 

attributed to David and his son Solomon , peace be upon them. It was 

attributed to David taking possession of the city of Jerusalem and 

taking it as the capital of his rule, then it was attributed to Solomon 

that he built a temple to God in this city. But recent studies have 
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refuted these allegations , and proved beyond a reasonable doubt that 

is unfounded.  

   The study relied on two main approaches: the historical 

approach and the analytical descriptive approach , in order to show 

the value of refuting the narratives of the Jewish presence in the city 

of Jerusalem in the time of David specifically, and it proved that the 

beginnings of the Jewish presence in the Holy City were during the 

period of Persian rule of Palestine, although their presence during 

This period and what follows were no more than autonomy. 

Keywords: Biblical narratives , the Jewish presence , Palestine, the city 

of Jerusalem, modern studies. 
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 المقدمة: 

 أواًل: أهمية الدراسة: 

اليهودي يف   تناولت بدايات التواجد  التي  تتناقض بعض الدراسات الحديثة 

مدينة القدس خالل التاريخ القديم عّما أوردته الروايات التوراتية يف الموضوع نفسه.  

يف مدينة القدس  فإذا كانت الروايات التوراتّية قد أّكدت أّن أول تواجد لبني إسرائيل  

كان يف زمن داود عليه السالم؛ فإّن بعض الدراسات الحديثة أثبتت بِما ال يدع مجااًل  

للشّك أّن مدينة القدس لم تخضع لحكم داود وال لحكم بني إسرائيل، وأّن المدينة  

خضعت لسيطرة بني إسرائيل خالل فرتة الحكم الفارسي لفلسطين، وليس قبل ذلك  

 التاريخ. 

إّن جميع ما أتينا عليه لم يأِت فجأة؛ بل تمَّ التخطيط له بعنايٍة ودقٍة فائقتين،  

خصوًصا يف زمن الكاهن عزرا الذي أخذ على عاتقه َمهّمة بداية كتابة العهد القديم،  

بناًء على توّجهات استيطانّية يف فلسطين عموًما، ومدينة القدس على وجه الخصوص،  

ملك الفارسي َأْرَتْحَشْشَتا األول، الذي كانت لديه أطماع  حيث كان يعمل يف بالط ال 

مًعا  مصالحهما  فتالقت  مصر،  يف  يبدو  - استعمارّية  ما  استخبارات    - على  جهد  يف 

اليوم   عليها  ُيطلق  ما  بأّن  الجزم  ويمكن  بل  ومبتغاه،  هدفه  كالهما  ليحّقق  موّحد، 

التنسيق مَع الملك الفارسي،  )بالديانة اليهودّية( لم تكن سوى صنيعة الكاهن عزرا، ب

لذلك؛ وبناًء على توّجهات عزرا، تسّمى بنو إسرائيل باسم اليهود نسبًة إلى منطقة يهوذا  

 الفلسطينية، وليست ألي عرٍق أنثروبولوجي. 
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ويف فرتة السيطرة اليونانّية على فلسطين، نجح اليهود بالحصول على حكٍم  

ان ما اهنار خالل فرتة السيطرة الرومانّية  ذاتٍّ لبعض الوقت حول مدينة القدس، سرع

 على فلسطين، بعد أن تمَّ طرد اليهود تماًما من فلسطين والقدس.

هتم   األهمّية  بالغة  قضّية  وتناقش  تتناول  كوهنا  من  الدراسة،  أهمّية  تكمن 

المسلمين والعرب والفلسطينيين؛ فقضّية القدس يجب أْن توّحد المسلمين والعرب  

على   وليس  مًعا  عربّية  إسالمّية  ُهويتها  فالقدس  واحد؛  موقٍف  وعلى  سواء،  كلمٍة 

تنبع أهمّية الدراسة من أهمّية الموضوع الذي تتناوله؛ المتمّثل    فلسطينّية فقط. كما 

 بتفنيد الروايات التوراتّية الخاصة ببدايات التواجد اليهودي يف مدينة القدس. 

 ثانيًا: مشكلة الدراسة: 

ئر حاليًّا بين الباحثين حول بدايات التواجد اليهودي يف القدس،  إّن الجدل الدا

يجعلنا نغوص يف   السالم،  داود عليه  بداياته كانت يف زمن  أّن  وتركيز معظمهم على 

هبذا   التوراتّية  الروايات  صّحة  عدم  لبيان  القديم،  التاريخ  يف  وخصوًصا  التاريخ 

 الخصوص. 

اآلت   السؤال  يف  الدراسة  مشكلة  التوراتّية  :  وتتمحور  الروايات  حقيقة  ما 

فنّدت   وكيف  القديم،  التاريخ  خالل  القدس  مدينة  يف  اليهودي  بالتواجد  الخاّصة 

 الدراسات الحديثة هذه الروايات؟ 
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 ثالثًا: أهداف الدراسة: 

 هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يأت:    

 كان طارًئا.    يف فلسطين   توضيح أّن وجود بني إسرائيل  .1

التواجد اليهودي    الوقوف على حقيقة ما ورد يف الروايات التوراتّية عن بدايات  .2

 . يف القدس 

القدس، كان خالل   .3 الرسمي يف مدينة  اليهودي  التواجد  بدايات  أول  أّن  بيان 

 فرتة الحكم الفارسي لفلسطين.

 رابعًا: منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة ونظًرا ألهميتها على المنهج التاريخي، ليسعفنا يف التنقيب  

عن المعلومات األولّية لموضوع دراستنا، ومن َثمَّ المنهج الوصفي التحليلي، لتفسير  

 وتحليل تلك المعلومات لبيان أهمّيتها وقيمتها العلمّية.   
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 مقدمة: 

التاريخ   يف  المعروف  النازّية  داعية  جوبلز  وصفها  ذهبّية  قاعدة  هنالك 

المعاصر، ومفادها )اكذب! اكذب دائًما، فال بدَّ أْن يبقى من كذبك شيء(. وال نعتقد  

الدنيا  يف  الصهيونّية  كالحركة  أحد  يكون  الشيطان  –أْن  يكون  أْن  هذه    –إاّل  طّبق  قد 

تحقيق مآربه. فتاريخ هذه الحركة من أوله إلى  القاعدة أفضل تطبيق، واستغّلها حتى  

آخره، برهاٌن على أنه ال حاجة ألن يكون لك حٌق لتصل إلى ما تبتغيه؛ فيكفي أن يكون  

بوق دعاية. واكذب ما شئت؛ فليس َثّمة إاّل عدد محدود من    - مَع العمل والقوة -لك

ت الصوت لمعارضتك،  يعارضك. فإْن رفع بعضهم  بالحقيقة  بالتغطية  العارفين  ل  كفَّ

ضحّية   القديم  التاريخ  يف  البشر  ماليين  ذهب  وإذا  الجارف.  الدعاية  سيُل  عليه 

األساطير، واغُتصبت األراضي، فما زالت األسطورة سّيدة الموقف، حتى يف تاريخنا  

 .(1) المعاصر يوم أضحى يف إمكان اإلنسان النزول على القمر، والتحّقق من حجارته
هم ما تمّيز به تاريخ بني إسرائيل والحًقا اليهود يف التاريخ  ويف الواقع؛ فإّن أ

وُوضعت   تأّسس  أّنه  التي  القديم،  الباطلة  األساطير  على  اعتماًدا  األولى  مداميكه 

واألكاديميين   الساسة  لدى  معتمدة  رسمّية  مادة  باتت  إّنها  فائقة، حتى  بعنايٍة  ِحيكت 

أنحاء العالم. ومّما يؤسف له، أّن  والمثّقفين ليس يف الغرب فحسب؛ بل ويف مجمل  

هذه األساطير قد انطلت على بعض األكاديميين والمثّقفين العرب، األمر الذي نلمسه  

 

 ).151. )ص:ولألساطير أيًضا ثمنها الباهظ جًدا(: 1988أبريل  15شاكر. مصطفى. )( 1) 
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الحق   ويدحضون  اإلسرائيلّية،  األساطير  عن  يدافعون  باتوا  أّنهم  لدرجة  بقوة  حاليًّا 

 العربي والفلسطيني بملكّية فلسطين ومدينة القدس. 

 : الطارئ لبني إسرائيل يف فلسطين أواًل: الوجود  

بدايًة، حاول كتبة العهد القديم عندما بدأوا يف تدوينه أواخر السبي البابلي أْن  

استوطن   عربي  شعب  أول  الكنعاين  الشعب  وخاصة  األخرى،  الشعوب  يوهموا 

هذه   منحهم  قد  الربَّ  بأّن  الحًقا(،  )فلسطين  كنعان  أرض  باسم  المعروفة  األرض 

( من سفر التكوين، أّن أرض كنعان لم تعد  48د يف هناية اإلصحاح ). فقد وراألرض

مجّرد وعٌد موعود؛ بل ملكّية حقيقّية ال شبهة فيها وال غبار عليها؛ فكاتب هذا السفر  

د بذلك لعودة بني إسرائيل فيما بعد إلى أرض كنعان من مصر، بقوله:   وقال  "إّنما مهَّ

ولكن اهلل سيكون معكم ويرّدكم إلى أرض   ليوسف: ها أنا أموت، )يعقوب( إسرائيل 

 .(1) "آبائكم 

إسرائيل   بني  يعطي  لكي  عمد  عن  ُدسَّ  قد  أّنه  النص،  هذا  من  والواضح 

المشروعّية والحّق يف العودة إلى أرض كنعان وقتما شاءوا، وكأّنهم أصحاب األرض  

 األصليون والشرعيين. 

القديم، فقد أعطى ومنح   العهد  اّدعاءات  وثمة وعود أخرى متعّددة حسب 

األرض من نيل مصر إلى هنر الفرات، حيث ورد يف سفر    -عليه السالم -الرّب إلبراهيم 

ميثاًقا قائاًل: لنسلك    )إبراهيم( يف ذلك اليوم قطع الرّب مَع أبرام  "التكوين، ما نّصه:  

 

 . 48/21 التكوين:   سفر( 1)
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ا  إلى  مصر  هنر  األرض من  هذه  الفراتُأعطي  الكبير هنر  يف سفر  (1) "لنهر  كما ورد   .

كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم، من الربّية ولبنان، من  "التثنية، ما نّصه:  

الغربي   البحر  إلى  الفرات  المتوسط( النهر هنر  تخومكم   )البحر  وورد يف    .(2) "يكون 

وكل ما يليه من العربة    تحّولوا وارتحلوا وُأدخلوا جبل األموريين، "السفر نفسه كذاك:  

والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاين ولبنان إلى النهر الكبير هنر  

صحراء    ،(3) "الفرات  أّما  لألموريين.  كمرتفعاٍت  كنعان  أرض  مقاطعات  ُتعّد  حيث 

السهلّية أو  المنخفضة  األراضي  من  فُتعد  الساحلي  والسهل  من    ،(4) النقب  أّنه  غير 

بمكان األب  –الصعب  قول  إذا    - Vaux De Roland(5)حسب  فيما  بدّقة  القول 

كانت هذه األراضي التي زعم العهد القديم منحها لبني إسرائيل، قد اّتصلت بالبحر  

رأس   عند  أو  صور،  مدينة  من  الشمال  إلى  القاسمّية  هنر  مسار  طول  على  المتوّسط 

 الناقورة إلى الجنوب من صور.  

 

 . 15/18 تكوين: ال   سفر( 1)

 . 11/24: لتثنيةا   سفر  )2)

 . 1/7 التثنية:   سفر  (3)

(4( De Vaux (Roland) (1978), The early history of Israel , vol. 1, (p. 5).   

(5) Op. cit, (p .6). 
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براهيم بإعطاء  وفيما يخص ما ذكره العهد القديم عن الوعد الذي منحه اهلل إل

لم   إسرائيل  بني  أّن  األندلسي  حزم  ابن  يؤّكد  الفرات،  إلى  النيل  من  األرض  نسله 

يحصلوا إاّل على أقل من معشار األرض الموعودة حسب اّدعاءاهتم، ويُعدُّ ذلك من  

قط من هنر مصر وال    )أي بني إسرائيل(   ما ملكوا "قبيل الكذب واالفرتاء. ويقول: إّنه  

أيام منه شربًا مّما فوقه، وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس،  على نحو عشرة  

ثمَّ دفج وغزة وعسقالن   الممتّدة، والحضار  المشهورة  الصحاري  المسافة  ويف هذه 

وجبال الشراه التي لم تزل تحارهبم طول مدة دولتهم، وتذيقهم اآلمّرين إلى انقضاء  

عش  على  وال  الفرات  من  قط  ملكوا  وال  بني  دولتهم،  حوز  آخر  بين  بل  منه؛  أيام  رة 

إسرائيل إلى أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين فرسًخا، فيها قنسرين وحمص  

يحاربوهنم   أهلها  يزل  لم  التي  وصيدا  وصور  دمشق  ثمَّ  قط،  منها  يقربوا  لم  التي 

 . (1) "ويسوموهنم الخسف طول مدة دولتهم، بإقرار ونصوص كتبهم

يصل إلى نتيجٍة مؤّداها: إّن ذلك إبراهيم قد ُأعطيت  والقارئ لسفر التكوين  

له كل أرض كنعان وما وراءها من األرض الممتّدة بين هنري النيل والفرات ملًكا أبديًّا  

أصحاب   يستجدي  إّنه  حتى  شيًئا،  منها  يملك  ال  نجده  إبراهيم  أّن  غير  ولنسله،  له 

سارة، بداللة قوله لهم:    األرض التي نصب فيها خيمته قطعة أرض ليدفن فيها زوجه

إّنه غريب ونزيل عندهم. كذلك، نجد إبراهيم نفسه كما ورد يف سفر التكوين قد مات  

 

 (. 102. )ص:1. جالفصل يف الملل واألهواء والنحلابن حزم. أبو علي أحمد )ب.ت(. ( 1)
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غريًبا يف حربون )الخليل(، وهو ال يملك إاّل مكان المقربة له ولزوجه التي اشرتاها من  

 .(1) الحيثيين يف هذه المدينة
ي لقبائل األموريين الذين أّسسوا  علًما بأّن إبراهيم الخليل من أصٍل عربيٍّ ينتم

الدولة البابلّية يف بالد الرافدين؛ ولذلك فإّن أبناءه وأحفاده هم من العرب بِما فيهم بنو  

إسرائيل أنفسهم. وقد نفى القرآن الكريم نفًيا قاطًعا أْن يكون إبراهيم من أصٍل يهودي.  

ا َوال َنْصر قال تعالى: )  َيُهوِديًّ ْسلًِما َوما كاَن مَِن  ما كاَن إِْبراِهيُم  انِيًّا َوَلَٰكِن كاَن َحنِيًفا مُّ

ون  (2) (اْلُمْشِركِينَ  . وهذا يعني، أّنه لم يكن هنالك جنس بشرّي يف زمن إبراهيم يتسمَّ

 باسم اليهود. 

ظّلت   قديمة  رواياٍت  على  المعتمدة  اإلسرائيلّية  الكتابات  فإّن  والحقيقة؛ 

تدوينها، وقد كانت تحمل يف طّياهتا التناقض، واختلطت فيها  تتداول لعّدة قرون قبل  

قبولها،  يمكن  التي  التاريخّية  بالحقائق  الخيالّية  األسطورّية  أّن    األحداث  والواقع، 

العقل البشري يرفض مثل تلك االّدعاءات؛ ألّن اليهود حاولوا من وراء زعمهم بالوعد  

م من وجود الكنعانيين يف فلسطين، يف  اإللهي، إعادة تاريخهم القديم إلى عصوٍر أقد 

محاولٍة منهم إلثبات أّنهم األقدم وجوًدا على أرض فلسطين من الكنعانيين؛ وبالتالي:  

 إثبات أحقيتهم هبا عن سواهم من األقوام األخرى. 

 

 (.13-7. )ص:وعد التوراة من أبرام إلى هرتزل (.  1994إبراهيم. موسى مطلق )( 1)

 (. 67: )اآلية:سورة آل عمران ( 2)
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مصطلحي:   بين  جوهري  فارٌق  فثمة  األمر؛  واليهود وكذلك  إسرائيل،  .  بنو 

(، وأبناؤه وأحفاده  إسرائيل الذي تسّمى باسم ) -م  عليه السال-فاألول: ينسب ليعقوب  

تاريخ وجود    ،(1) هم بنو إسرائيل، وظلَّ هذا المصطلح متداواًل حتى هناية السبي البابلي

َأْرَتْحَشْشَتا   الفارسي  الملك  بالط  يف  يعمل  كان  الذي  عزرا  ُيدعى  إسرائيلي  كاهن 

األول، كما سيتم بيانه الحًقا. أّما المصطلح الثاين: فقد بدأ على يد الكاهن عزرا نفسه  

بني   تسمية  فتّمت  هذا،  يومنا  حتى  الموجودة  اليهودّية  الديانة  تعاليم  أّسس  عندما 

أنثروبولوجي،  إسرائيل   باليهوذيين نسبًة لمنطقة يهوذا الفلسطينّية، وليس ألي جنٍس 

إلى أّن منشأ التسمية باليهود    (3) بينما ذهب البعض،  (2)ثمَّ ُحّرفت فيما بعد إلى اليهود 

تمَّ قبل وفــاة يعقــوب عندما أوصى أوالده بطاعة أخيهم يهوذا الولد الرابع له. وعندما  

ألخوة، ُأطلق لفظ اليهود على أولئك الذين اّتبعوه، بل ينفي البعض  حدث الشقاق بين ا

بإجماع    (4) اآلخر باطلة  تلك  دعوهتم  وأّن  يعقوب،  ساللة  من  بأّنهم  اليهود  دعاوى 

القرن   حتى  اليهود  السم  المجال  ُترك  وقد  اإلنسان(،  )علم  األنثروبولوجيا  علماء 

يظهر إلى الوجود كمرادٍف السم    ( الصهيونيين التاسع عشر للميالد، حيث بدأ اسم ) 

 

 (. 10)ص:. 1. جتاريخ اليهود (.  1994( عثمان. أحمد )1)

 (.17. )ص:مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق (.  1978( سوسة. أحمد. )2)

 (.79-78. )ص:اليهود بين الدين والتاريخ (.  1972( طعيمة. صابر. )3)

 (. 10. )ص:عروبة فلسطين والقدس أصيلةهـ((.  1394م )1974( عطار. أحمد. )4)
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. وبذلك، كانت اليهودّية يف الواقع إعادة إنتاج للثقافات المصرّية والرافدّية  (1) اليهود

 .(2) والكنعانّية، إضافًة للثقافة الخاصة لمجموع القبائل التي حملت اسم بني إسرائيل
والواقع؛ فإّن الزعم بنسبة اليهود إلى يهوذا االبن الرابع ليعقوب، هو نوٌع من  

المعروف  فمن  البشري،  بالعقل  وحاليًّا   -االستخفاف  المجتمعات    -سابًقا  يف  أنه 

هو   فما  وبالتالي:  األب.  وفاة  بعد  البِكر  االبن  حق  من  دوًما  الزعامة  تكون  الشرقّية 

ليعقوب ال  - المربر  هذه  صّحت  لالبن  -روايةإْن  وليس  الرابع  لالبن  الزعامة  بمنح 

األول أو الثاين أو الثالث، خصوًصا مَع فهمنا الصحيح لِما ورد يف سورة يوسف، من  

 سوء تصّرفات معظم أبناء يعقوب.  

ُيسّمي   شعًبا  عزرا  الكاهن  وجود  تاريخ  حتى  يكن  لم  أّنه  بالذكر،  والجدير 

أو السماوّية  فالرسالة  اليهودي؛  موسى   بالشعب  على  نزلت  التي  عليه    -الدعوة 

ى بالديانة اليهودّية أصاًل، فمن المعلوم أّن الدعوة التي نزلت    - السالم  لم تكن تتسمَّ

على موسى هي التوحيد أو اإلسالم، شأهنا يف ذلك شأن الرساالت التي نزلت على  

تسمَّ  أو شعٌب  قوٌم  قبله  أو  لم يكن يف زمن موسى  وبالتالي  كافة،  بالشعب  األنبياء  ى 

 

(1( بيومي.  محمد  مهران.   )1995  .) ( الكريم  القرآن  من  تاريخية  العرب 1دراسات  بالد  يف   .)  .

 (. 229)ص:

 (.  37. )ص:التاريخ واألسطورة.  (1994عبد الرحمن. عبد الهادي. )( 2)
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اليهودي، إذ لم يرد نصٌّ صريٌح أّن دينًا نزل على نبيٍّ ما حمل اسم القوم الذين نزلت  

 عليهم الدعوة السماوّية. 

زمن   يف  فلسطين  أرض  على  إسرائيل  لبني  تواجد  أول  كان  فإن  وعليه؛ 

يدع    - عليه السالم  -يعقوب  بِما ال  القديم يعرتف اعرتاًفا صريًحا  العهد  فإّن  وأبنائه؛ 

مجااًل للجدل، بأّن تواجد يعقوب وأبنائه على أرض فلسطين كان مؤّقًتا طارًئا، ولم  

ألبيه وإخوته للمجيء    -عليه السالم   - يكن له صفة الديمومة؛ فبعد استدعاء يوسف

إلى مصر واالستقرار فيها، انتهى أي تواجد ألبناء يعقوب يف فلسطين، حيث ورد يف  

وكانت   نّصه:  ما  التكوين  مصر  جم "سفر  إلى  جاءت  التي  يعقوب  بيت  نفوس  يع 

 ومثل هذا العدد ال يمكن بحاٍل من األحوال أن نعّده شعًبا. ،(1) "سبعون

ُاعترب يوسف الصّديق همزة الوصل والحلقة الرئيسة التي ربطت األسطورة  

بالتاريخ يف قّصة بني إسرائيل، ما أّدى إلى ذوبان جماعة يعقوب يف البيئة المصرّية كليًّا  

لمدة خمسِمائة عام؛ فيوسف وابناه منسي وأفرايم وأبناء إخوته تزّوجوا من مصرّيات.  

كما أّن التحليل العلمي يبّين أّن أسرًة واحدًة تتكّون من سبعين شخًصا ال عشيرًة، ال بدَّ  

وأن تكون قد انصهرت وذابت تماًما يف محيطها الجديد ثقافيًّا واجتماعيًّا؛ بل وعرقيًّا.  

س مصر  ومّما  فرعون  اعتناق  كليًّا،  المصري  بالشعب  يعقوب  ذرية  ذوبان  على  اعد 

ق.م( دين التوحيد )عبادة آتون(، وفرضه    1358-1375امنوحتب الرابع )أخناتون( )

على الشعب المصري الذي أخذ عدد كبير منه بذلك الدين؛ ما أّدى إلى اندماج ذرّية  

 

 .27/ 46. اإلصحاح: سفر التكوين ( 1)
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عن بعضهم. لذا، أشارت كل الدالئل إلى  بني إسرائيل بالمصريين، ولم يبَق ما يفّرقهم  

الثالث عشر قبل الميالد بقيادة موسى،   أّن الجماعة التي خرجت من مصر يف القرن 

اّضطروا   وقد  التوحيد،  دين  اعتنقوا  الذين  المصريين  من  جماعٍة  من  مؤّلفًة  كانت 

 .(1) لمغادرة مصر بعد أْن أخذ حّكامها يف اّضطهادهم بعد وفاة أخناتون
وبعد صدور األمر اإللهي لموسى بقيادة قومه لدخول أرض كنعان لم يتمّكن    

تعالى:   قال  لهم.  المالزمة  الُجبن  صفة  من  به  يتمّتعون  لِما  بدخولها،  إقناعهم  من 

، فكتب اهلل عليهم المّذلة والتيه يف أرض سيناء لمّدة  (2) ( تحسبهم جميًعا وقلوهبم شتّى) 

 المرتّدد الجبان، وينشأ الجيل القوي. حتى يموت الجيل أربعين عاًما، 

الربط بين محاولة موسى يف إقناع قومه بدخول أرض    (3) وقد حاول البعض

بأّن موسى هو أول من أطلق هذا   القديم،  العهد  المتكّررة يف  الوعد  كنعان وروايات 

  الوعد إلنقاذهم من ربقة العبودّية، بعدما أيقن بأن ال أمل بنجاح دعوته من خالل شعٍب 

ممّزق، جزء منه عبيد وجزء آخر رعاة ضد دولة قوّية مثل الدولة المصرّية. فقد كان  

على موسى إقناع قومه األذاّلء والمستكينين بالهرب إلى أرٍض تنتظرهم، هي أرض  

كنعان ليعيش فيها سّيًدا كما يعيش المصريون أسياًدا على أرضهم. ومن هنا، جاءت  

 

 (.237-236. )ص:مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق ( سوسة.  1)

 (. 14: )اآلية: سورة الحشر ( 2)

  (.28. )ص:الوعد يف التوراة(. 1993حمدان. عبد المجيد. )( 3)
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مصر اللتين كلتاهما تفيضان لبنًا وعساًل، وكان    المقارنات بين أرض فلسطين وأرض

 . (1) على موسى أن يوقظ غرائز المحروم يف التملُّك

والواقع، أّنه باإلمكان قبول جزء مّما سبق ذكره، غير أّن الجزء اآلخر باإلمكان  

إعادة صياغته على نحٍو آخر؛ فمحاولة موسى يف إقناع قومه بدخول أرض كنعان، ال  

ٍل من األحوال أّن ذلك وعٌد من الرّب لهم، ونرى أّن الوعد الذي تكّرر  تعني بأي حا 

دوًما يف أسفار العهد القديم قد تّمت صياغته بعد عهد موسى بقروٍن عّدة، خاصًة يف  

يف   بابل  إسرائيل يف  لبني  االجتماعي  والتفّكك  والُخُلقي،  السياسي  االنحالل  فرتات 

الوعد وكّرروه مّراٍت عّدة يف األسفار على فرتاٍت  أثناء فرتة السبي؛ فصاغ الكتبة هذا  

متتابعة لتوكيده، وإلقناع القارئ بصدقيته. وللتدليل على أّنه ال يوجد وعٌد إلهي بتمّلك  

بني إسرائيل ألرض فلسطين البتة، وإنما هو أمٌر من اهلل لهم بدخول أقرب أرٍض بعد  

سبحانه    - يف ذلك، يقول الحقفرارهم من الجيش المصري الذي يقوده فرعون نفسه. و

)يا قوم ادخلوا األرض المقّدسة التي كتب اهلل لكم وال  على لسان موسى:    - وتعالى

وا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين(   .(2) ترتدُّ

، ال تعني بأي  )كتب اهلل لكم( والمالحظ هنا، أّن األسلوب القرآين يف لفظة  

حاٍل من األحوال أّنها وعٌد ممنوٌح لقوم موسى، أو وثيقة رسمّية لتأكيد حّقهم بتمّلكها،  

إلثبات عدم أحقيتهم هبا، بعدما رفضوا أمره بقتال    -عز وجل  - وإّنما ساقها المولى

 

 . 12-11/8 التثنية:  سفر(؛  23-21المرجع السابق. )ص:( 1)

 . (21:)اآلية:المائدة سورة  ( 2)
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هنا، بمعنى أّن اهلل أعطى عهًدا وميثاًقا ال جدال    )كتب اهلل لكم( سّكان أرض كنعان. و 

يه، وال رجعة عنه، لكنّها ال تعني حّق التملُّك األبدي ألّنها مسألة وقتّية. فنالحظ هنا،  ف

)قالوا يا موسى إّن فيها قوًما جّبارين  تكملًة لآلية السابقة:    -سبحانه وتعالى   - ما قاله

داخلون(  فإّنا  منها  يخرجوا  فإن  منها،  يخرجوا  حتى  ندخلها  لن  يعني  (1) وإّنا  وهذا   .

ضهم لألمر اإللهي بعدما تغلغل الُجبن، ووصل إلى أقصى مدى يف قلوهبم،  ضمنًا رف

يف   وأصياًل  ا  مهمًّ ركنًا  وأصبحت  وجداهنم،  يف  عّششت  التي  العبودّية  لحياة  نتيجًة 

 أسلوب حياهتم اليومّية حتى مَع وجود نبيٍّ بين ظهراَنْيِهم.  

التواجد اليهودي يف القدس يف عهد  ثانًيا: تفنيد ما ورد يف الروايات التوراتّية عن بدايات  

 : داود 

ُتعترب األرض هي األساس يف أي مشروع استيطاين؛ فكان ال بدَّ لهذا المشروع  

واستغالل   المكيافيلّية،  على  أساًسا  المبني  اليهودي  الِفكر  يف  وخصوًصا  كان  أيًّا 

ا  اآلخرين، من ترجمته على أرض الواقع، من خالل األرض المنوي االستيالء عليه

واستيطاهنا. فقد حّدثتنا الروايات التاريخّية، وخصوًصا ما ورد يف أسفار العهد القديم  

وتفّشي   العيش،  مرارة  من  ذاقوه  وما  بابل،  يف  إسرائيل  بنو  به  مرَّ  ما  بأّن  المتعّددة 

آلهة وثنّية كاإلله   االنحالل الخلقي والديني بينهم، حتى إهنم نسوا عبادة اهلل وعبدوا 

د الرافدين، جعل الكهنة يف محاولٍة منهم إلعادة هؤالء الناس إلى عبادة  تموز يف بال

 

 (. 22:)اآلية: المائدة سورة  ( 1)
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ون الخرتاع أحداٌث تاريخّية ال تّمت لتاريخهم بصلة. فاخرتعوا كما سيتم   اهلل، ُيضطرُّ

على مدينة القدس، ومن ثمَّ اّتخاذها عاصمًة    - عليه السالم  -بيانه، قّصة استيالء داود 

هيكاًل عظيم البنيان لعبادة    - عليه السالم   - بناء ابنه سليمانلحكمه، ثمَّ اخرتعوا قّصة  

 الربِّ يف المدينة نفسها. 

على   القوم  هؤالء  لجمع  الحاجة  بأمّس  كانوا  الكهنة  هؤالء  فإّن  بالتالي: 

تقديس مدينًة بعينها لجعلها قبلًة لهم، ومهوى أفئدهتم؛ فوقع الخيار على مدينة القدس  

لِما لموقعها ومكانتها من أهميٍة بالغة. علًما بأّنه وحتى تاريخ وجود بني إسرائيل يف  

نة من عالقٍة ال من قريب أو من بعيد. فإذا كانت القدس  بابل لم يكن لهم هبذه المدي 

ُتعدُّ مقّدسة بالنسبة للمسلمين؛ فهذا أمٌر نتفّهمه بعد أن ربطت حادثة اإلسراء والمعراج  

األقصى   والمسجد  المكّرمة  بمّكة  الحرام  المسجد  المباركين:  المسجدين  بين 

أمٌر نتفّهمه،    - أيًضا   - رى؛ فهذابالقدس. وإذا كانت القدس مدينًة مقّدسة بالنسبة للنصا 

نظًرا لميالد السيد المسيح بجوارها، ودعوته لعبادة اهلل من خاللها، لكن ما ال نستطيع  

مه وال قبوله، هو تقديس بني إسرائيل  اليهود لهذه المدينة، خصوًصا    - والحًقا   -تفهُّ

التي نزلت على موسى الدعوة  قدس،  كانت خارج فلسطين وال  - عليه السالم  - وأّن 

فاليهود   القدس؛  مدينة  قدسّية  على  ُيجمعون  ال  اليوم  يهود  بأّن  ذلك،  على  ونستدلُّ 

السامريين مثاًل ال يقّرون بقدسّيتها، وإّنما يجعلون من جبل جرزيم بالقرب من مدينة  

 نابلس مكاهنم المقّدس دون مدينة القدس.     
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ت به الشعوب األخرى من  ولبيان كيفّية تزوير الوقائع التاريخّية، ونسبة ما قام 

أعماٍل قاموا هبا، على أّنها من صنع بني إسرائيل، نسوق بعض األمثلة على ذلك، والتي  

توّضح بما ال يدع مجااًل للشك عدم سيطرهتم على مجمل أرض كنعان، بِما يف ذلك  

 االستيالء على مدينة القدس الحصينة زمن داود: 

داو  أواًل:  أّن  الثاين  صموئيل  سفر  أورشليميذكر  مدينة  على  استولى   ( 1) د 

الحصينة من اليبوسيين الكنعانيين أوائل القرن العاشر قبل الميالد، حيث ورد يف هذا  

كان داود ابن ثالثِين سنة حين ملك، وملك أربعين سنة. يف حربون ملك على  "  السفر:

ى جميع  وثالثين سنة عل   )ثالث( يهوذا سبع سنين وستة أشهر. ويف أورشليم ملك ثالًثا  

ويهوذا  داود..   .. .إسرائيل  مدينة  هي  صهيون،  حصن  داود  يف    .وأخذ  داود  وأقام 

 .  (2) "الحصن وسّماه )مدينة داود(. وبنى داود مستديًرا من القلعة فداخاًل.. 

عثمان أحمد  نفى  أّن    (3) وقد  د  وأكَّ الرواية،  السفر حول هذه  يف هذا  جاء  ما 

الوحيد الذي فتحت له هذه المدينة أبواهبا الستقباله يف سالم، هو الفرعون المصري  

تحتمس الثالث قبل داود بخمسة قرون؛ لذا ُعرفت فيما بعد باسم أورشليم )أي مدينة  

الثاين من أّن مدينة القدس  السالم(. كما ذكر أّنه ليس صحيًحا ما جاء يف سفر الملوك  

 

 ( علًما بأن اسم أورشليم هو االسم العربي الكنعاين لمدينة القدس. 1)

 . 10-5/4الثاين:  صموئيل   سفر( 2)

 (.15. )ص:2. جتاريخ اليهود عثمان.   )3)
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ر فيما بعد عام   كانت عاصمًة لمملكة يهوذا، عندما حّطمها الملك البابلي نبوخذ نصَّ

جيش  (1) ق.م  586 أفناهم  الذين  اليبوسيين  أصحاهبا  أيدي  يف  تزال  ما  كانت  ألّنها   ،

ة المتوّفرة تؤّكد أنّ   بني  الملك البابلي عن آخرهم، وترك مدينتهم حطاًما. فكل األدلَّ

إسرائيل لم يدخلوا أبًدا إلى القدس ولم يقّدسوا يف معبدها، ولكّن اإلسرائيليين الذين  

أّن   البابلّية. والجدير بالذكر  عادوا من بابل هم أول من فعل ذلك بعد سقوط الدولة 

كتب العهد القديم الخمسة األولى والمنسوبة إلى موسى، هي فقط التي ُكتبت خالل  

الميالد، أّما بقّية األسفار األخرى فلم تأخذ شكلها الحالي إاّل بعد   القرن السادس قبل 

 ذلك بثالثة قرون.  

عثمان أحمد  الجبلّية    ،(2)ويستطرد  المنطقة  تسكن  كانت  يهوذا  قبائل  أّن 

المحيطة بمدينة القدس الحصينة، لذلك نجد اّدعاء كتبة سفر صموئيل الثاين بأّن داود  

. ورغم ذلك، استمّرت كتب  (3) ليس له أساس من الصّحة  قد استولى على هذه المدينة 

أسفار الملوك التالية يف اعتبار القدس عاصمًة لمملكة يهوذا، وإن كان من الواضح أّن  

هذه المدينة لم تكن لها عالقة بِما يجري من أحداث، وإّنما أراد كتبة العهد القديم عند  

 

 .25-24. اإلصحاحين: الملوك الثاين سفر  أنظر:  ( 1)

 (.16-15. )ص:2. جتاريخ اليهود عثمان.  ( 2)

. أن عاصمة ُملك داود كانت مدينة حربون )الخليل(؛ إذ حكم  2/11  سفر الملوك األول ورد يف  (  3)

  - من خاللها نحو سبعة أعوام ونصف العام قبل أن ينتقل منها إلى القدس. لذلك، نُصرُّ على أّن داود

 قد حكم قومه من خالل مدينة الخليل أو جوارها، وليس يف مدينة القدس.  -فرتة حكمه طيلة
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مدينٍة يقّدسوهنا، مَع تربير حقٍّ لهم  إعادة صياغة هذه الكتب جمع اإلسرائيليين على  

سبق   كما  البابليين،  أيدي  على  المدينة  هذه  دمار  بعد  إاّل  يتم  لم  الذي  األمر  فيها، 

 اإلشارة.

وكان أهل يهوذا يقيمون مذابحهم وعباداهتم عند قمم الجبال العالية، شأهنم  

ح الصخري  يف ذلك شأن باقي الشعوب الكنعانّية، وكانت القدس بسبب وجود المسطّ 

الواقع أعلى المدينة شمااًل، ُتعترب أهم منطقة للعبادة يف كل أرض كنعان. وكان لموقع  

المدينة الحصين، ووجود أسواٌر قّويَّة حولها أن جعلها أقل ُعرضة لهجمات األعداء،  

القرن الخامس عشر   الثالث خالل  إلى أن فتحت أبواهبا الستقبال الفرعون تحتمس 

عن الميالد،  الملوك  قبل  فيها  ز  فركَّ القوي،  جيشه  مواجهة  جدوى  عدم  أدركت  دما 

الثالث   المصريون فرقة عسكرّية من المركبات والخّيالة، ثمَّ أقام الفرعون امنوحتب 

من    ،(1) فيما بعد معبٌد عند مذبح الصخرة، وهذا ما ينفي ما زعمه سفر الملوك األول

 .(2) أّن سليمان بن داود هو الذي قام ببناء هذا المعبد

 

سفر الملوك  لمزيد من التفاصيل حول ما ُزِعم عن بناء سليمان عليه السالم لمعبد القدس. أنظر:  (  1)

 . 6. اإلصحاح األول

 (.184. )ص:1. جتاريخ اليهود عثمان.  ( 2)



 2022العدد األول شتاء                           المبادرة
 

24 

 

طومسون توماس  أكدَّ  أّسس  (1) وقد  الذي  بالفعل  هو  الثالث  تحتمس  أّن   ،

الثالث عندما ضمَّ   إمرباطورّية مرتامية األطراف يف سوريا، وذلك بقوله: إّن تحتمس 

ن المراكز العسكرّية  ق.م، أقام عدًدا م  1482فلسطين وسوريا إلى إمرباطوريته عام  

واإلدارّية، وأّن هذا النظام حّقق قدًرا كبيًرا من االستقرار يف فلسطين، ال سّيما يف السهل  

واالقتصادّية   اإلسرتاتيجّية  األهمّية  ذات  الفلسطينّية  واألراضي  الجنوبي،  الساحلي 

 بالنسبة للمصريين. 

الق  خالل  بابل  يف  وجودهم  أثناء  يف  الكهنة  أّن  لوحظ  قبل  وقد  السادس  رن 

الميالد قد أعادوا صياغة أسفار العهد القديم؛ فاستعاروا من الكتابات المصرّية قصة  

والفرات،   النيل  بين  مصرّية  إمرباطورّية  بإنشاء  قام  الذي  الثالث  تحتمس  حروب 

والمنقوشة على جدران معبد الكرنك، ثمَّ أضافوها إلى رواية ملكهم داود؛ بل إهنم لم  

المصرّية، وأدخلوه كما هو دونما  يحاولوا مزج   المصادر  الذي استعاروه من  الجزء 

فنجد    تعديٍل كبير يف وسط الرواية الرئيسة، فظهر واضًحا أن ال عالقة له ببقّية القّصة،

من   المؤّلف  جيشه  ومَعه  القبائل   600داود  بين  داخليٍّ  صراٍع  يف  يحاربون  رجل 

وفجأ الفلسطينيين.  مَع  أو  جيوش  اإلسرائيلّية،  تخوضها  كبيرة  معركة  تفاصيل  ترد  ة 

ولم يكن صدق الرواية   منّظمة يف مواقٍع محّصنة عديدة من أرض الهالل الخصيب.

االنتصارات   تلك  اّدعاء  من  الرئيس  هدفهم  كان  بل  شيء؛  يف  الكهنة  يهم  التاريخّية 

 العظيمة، هو حث بني إسرائيل على ترك عبادة األوثان والعودة إلى ديانة موسى. 

 

 (.188. )ص:التاريخ القديم للشعب اإلسرائيلي(.  1995(طومسون. توماس )1)
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الثالث    تحتمس  قّصة  يختارون  الكهنة  جعل  الذي  السبب  أّن  والحقيقة، 

لصالح داود، أّن الملك المصري كان أول من استطاع بناء إمرباطورّية اشتملت على  

يصبح   معظم أجزاء العالم المعروف يف عصره؛ وألن الجزء األول من اسمه )تحوت( 

 . (1) وهو االسم العربي لداود يف العربّية )دود(، 
أّن القّصة القرآنّية اختلفت اختالًفا جوهريًّا عن قصة    (2)وقد أّكد أحمد عثمان

 العهد القديم يف: 

 عدم ذكر أي شيء عن مملكة سليمان الممتّدة ما بين النيل والفرات.  .1

 لم تذكر أنه قام ببناء معبد يف مدينة القدس.  .2

ا .3 يخص  فيما  المقدس،  بيت  أو  للقدس  ذكر  أي  القرآن  يف  يرد  لروايات  لم 

 المتعّلقة بسليمان أو بأبيه داود.

التي تناولت حملة الفرعون المصري شيشنق  _لم تذكر المدّونات المصرّية  

أي    _على المدن الرئيسة، وطرق التجارة يف فلسطين أواخر القرن التاسع قبل الميالد

مملكتا   فال  القدس،  مركزه  فلسطين  يف  عظيم  إمربيالي ذي شأٍن  حكٍم  أي  عن  شيء 

المرتفعات  ي يف  محتملة  أخرى  عاصمة  أي  أو  القدس  حتى  وال  وإسرائيل،  هوذا 

 

اليهود عثمان.  (  1) جتاريخ  )ص:1.  )ص:(؛  135-137.  انظر:  التفاصيل.  من  - 137ولمزيد 

 .11-8(؛ صموئيل الثاين. اإلصحاحات 145

 (.167. )ص:1. جتاريخ اليهود عثمان.  ( 2)
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اهتمامه يف محاوالته إلخضاع فلسطين سياسيًّا واقتصاديًّا لمصر.   الوسطى تستدعي 

وقد كانت القدس وقتذاك مدينة جبلّية صغيرة، ناهيك عن أّن وجود مملكتي يهوذا أو  

تؤّيده المبّكر، ال  الوقت  ذاك  أّن    إسرائيل يف  المتوّفرة عن فلسطين، كما  المعلومات 

المرتفعات   يف  سياسّية  قوى  أي  وجود  عدم  ُتثبت  والكتابّية  األثرّية  المعلومات 

 .(1) الفلسطينّية
الفارسي   الحكم  فرتة  القدس  مدينة  يف  الرسمي  اليهودي  التواجد  بدايات  ثالًثا: 

 :  لفلسطين 

على الرغم من أّن الدراسات التاريخّية الحديثة قد عَجزت تماًما عن إثبات  

قبل   الخامس  القرن  منتصف  قبل  القدس  ومدينة  إسرائيل  بني  قبائل  بين  عالقة  أي 

الميالد، عندما سمح لهم الفرس بسكناها، إاّل أّن المراجع التاريخّية ال تزال تصّر على  

يت فيما  القديم  العهد  روايات  وجود  قبول  عدم  هو  مربرهم  وكان  المدينة،  هبذه  عّلق 

 .(2) مصادٍر تاريخّية تغّطي تلك الحقبة الزمنّية سوى أسفار العهد القديم
القديمو العهد  كتبة  حاول  واستيطاهنا    - الحًقا   - لقد  األرض  مفهوم  ترسيخ 

ل اسمهم إلى )  على    (، كما سيرد بيانه. فبعد القضاء اليهود عند بني إسرائيل الذين تبدَّ

مملكة بابل، وسيطرة الفرس على فلسطين حدث أول استيطان يهودي لمدينة القدس.  

وسوف نورد قضّية خطيرة حدثت خالل فرتة النفوذ الفارسي، وهي خاصة بالكاهن 

 

 (. 211. )ص:التاريخ القديم للشعب اإلسرائيلي( طومسون.  1)

 (.185. )ص:1. جتاريخ اليهود   ( عثمان.2)
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عزرا، الذي كان قد ُولَِد يف بابل واحًدا من المسبيين الذين حملوا يف نفوسهم أحقاد  

أو الذي عاشوه بكل مآسيه، وبكل عقده النفسّية التي  واقع السبي، سواء الذي ورثوه،  

ف إلى األساطير   تراكمت على مدى أجيال. فقد نشأ عزرا وترّبى وتعّلم يف بابل، فتعرَّ

واآلداب البابلية، باإلضافة إلى ما تناقلته حكاية اآلباء لألبناء من إسرائيلّيي السبي عن  

   .(1) الشكل المفجع الذي انتهى إليهتاريخهم يف فلسطين، وعن هناية هذا التاريخ ب
َأْرَتْحَشْشَتا  الفارسي  الملك  بالد  يف  موّظًفا  عمل  قد  عزرا  األول،    وكان 

أيام   ومستشاًرا له يف شؤون الطائفة اإلسرائيلّية التي كانت تقيم يف بالد الرافدين منذ 

السبي، وكان كاتًبا ماهًرا يف شريعة موسى؛ لذلك ُسّمي بعزرا الكاهن كاتب شريعة إله  

، وهو نفسه الذي أشرف على كتابة األسفار الخمسة األولى من العهد القديم  (2) السماء

باب بأّن  يف  علًما  الحالي.  بشكلها  اليهودّية  الديانة  نشأة  عن  األول  المسئول  وهو  ل، 

الملك َأْرَتْحَشْشَتا كان قد تزّوج من فتاٍة إسرائيلّية ُتدعى أستير، ومن شّدة ولهه هبا كان  

والًيا   وتعيينه  فلسطين،  إلى  بالعودة  نحميا  للكاهن  السماح  ومنها  لطلباهتا،  يستجيب 

، كما سمح له بإعادة بناء مدينة القدس، وحاول سّكان فلسطين عبًثا  على منطقة يهوذا

منع نحميا من إكمال البناء ولكنهم فشلوا، نظًرا لحصوله هذه المّرة على مرسوٍم ملكيٍّ  

بذلك. وبعد استكمال نحميا عمله يف بناء معبد القدس، قام ببناء بيوهتا، ثمَّ أجرب قبائل  
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ة بالِمائة من تعداد سّكاهنا لالستيطان يف القدس، لتصير  يهوذا على إرسال كل منها عشر

بحكم األمـر الواقـع، ولـم تكشف الحفريـّات التـي جـرت فـي القـدس    (1) ملًكا لهم

 .(2)حتى يومنا هذا، عـن وجود أدّلٍة دامغة تشير إلى مثل ذلك اإلنجاز المعماري
فلسطين،  يف  اليوم  اليهود  المستوطنون  يفعله  ما  بإقامة    وذلك  يقومون  إذ 

المستوطنات، ثمَّ زرعها بالقادمين الجدد من يهود روسيا وأوروبا الشرقّية، لخلق أمر  

واقع جديد بإخالء فلسطين من سّكاهنا العرب األصليين، وكأننا باليهود يعيدون دراسة  

 تاريخهم القديم لالستفادة منه.

بال طلبه  لّبى  فقد  بعزرا  الفارسي  الملك  لثقة  إلى  ونظًرا  سفره  على  موافقة 

ق.م.، وكان مَعه رسائل توصية من الملك إلى    458القدس، فغادر بابل حوالي عام  

مزّوًدا   يلزم، كما كان  ما  األردن بمساعدته بكل  الموجودين غرب هنر  الفرس  عّمال 

بني إسرائيل يف فلسطين، وقد حمل عزرا   المطلقة إلصالح شؤون  الملكّية  بالسلطة 

األحرف اآلرامّية المرّبعة الشكل، المعروفة بالخط اآلشوري المرّبع    مَعه إلى فلسطين 

    .(3) التي مّهدت إلى نشوء األبجدّية العربانّية الحالية
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بعنواٍن غريب، هو   َأْرَتْحَشْشَتا  قبل  ُمكلٌف هبا من  مهّمة  لعزرا  كاتب  "وكان 

السماء  إله  فلسطين،  (1) "شريعة  سّكان  لخدمة  والقضاة  الُحّكام  بتعيين  كّلفه  كما   ،

)أي َأْرَتْحَشْشَتا(،  كل من ال يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك  "وأصدر له أمًرا بأن:  

؛ وبذا تسّلم  (2) "فليقَض عليه عاجاًل إّما بالموت، أو بالنفي، أو بغرامة المال، أو الحبس 

ملك   باسم  لُيملي  كاملة  سلطات  احرتامها  عزرا  ويفرض  الرّب،  شريعة  الفرس 

 على اإلسرائيليين وبقية سّكان فلسطين.  (3) والتزامها 

نستنتج مما سبق ذكره، أّن عزرا قد عمل على فرض شريعة اإلله يهوه على  

قومه وغيرهم من سّكان فلسطين بالقّوة الجربّية، بدعٍم واضٍح وصريح من سّيده ملك  

ّية التي صنعها عزرا وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، هي  الفرس، أي أّن الديانة اليهود

صنيعة من ال يؤمن بإله بني إسرائيل؛ وبذا تصبح يهودّية عزرا موضع شكٍّ وارتياب.  

والواضح أّن ديانة عزرا قد اّتخذت اسمها نسبًة إلى منطقة يهوذا الفلسطينية التي ُسبي  

وا باليهو  ف المصطلح الحًقا ليصير  منها اإلسرائيليون إلى بابل، فتسمَّ ذيين أواًل، ثمَّ ُحرِّ

 فيما بعد باليهود، كما سبق اإلشارة.

 

 . 7/12 عزرا:   سفر( 1)

؛ أنظر نص أمر ملك الفرس كاماًل يف اإلصحاح السابع من سفر 7/26:  عزرا   سفر(  2)

 عزرا. 
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قصص     تناولت  عندما  آياته  أّن  جليًّا،  يالحظ  الكريم  للقرآن  والقارئ 

استخدم   موسى، وقّلما  قوم  أو  إسرائيل  بني  باسم  تذكرهم  دوًما  كانت  اإلسرائيليين 

  القرآن مصطلح )اليهود(، أو )الذين هادوا( والتي ُذكرت عند عالقة النبي محمد  

)قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم  تعالى:    بيهود المدينة المنّورة. ويف هذا السياق، قال

صادقين(  ُكنتم  إن  الموَت  فتمنّوا  الناِس  دون  من  هلل  أولياُء  هنا  (1) أنَّكم  والمقصود   .

بالخطاب بنو إسرائيل وقد خاطبهم اهلل هنا بلفظ )الذين هادوا(، باعتبارهم يزعمون  

 عليهم، بدليل أّن اهلل تعالى  أهنم منتسبون إلى اهلل، عائدون إليه، والوصف هنا ليس ثناءً 

   قال بعدها: )إن زعمتم أّنكم أولياء اهلل(.  

رسالة   عن  تختلف  عزرا  أّسسها  التي  اليهودّية  الديانة  أّن  على  ندّلل  ولكي 

التوحيد التي نزلت على موسى، والتي تدعو إلى اإلسالم، نسوق عدًدا من النماذج  

ك  أّن  االعتبار  بعين  مَع اآلخذ  األنبياء جميعها  القرآنّية،  نزلت على  التي  الرساالت  ل 

قال   بشرّية،  مسّميات  إاّل  هي  ما  األخرى  المسّميات  وأّن  واإلسالم،  للتوحيد  تدعو 

على  تعالى:   فّضلتكم  وأّني  عليكم  أنعمت  التي  نعمتي  اذكروا  إسرائيل  بني  )يا 

 .(3) .( )قال موسى لقومه استعينوا باهلل واصربوا.. وقال تعالى:   ،(2) العالمين(  
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عيسى دعوة  أّن  الكريم  القرآن  أّكد  السالم   - وقد  بني    -عليه  نزلت على  قد 

تعالى:   قال  اليهود،  وليس  لبني  إسرائيل  مثاًل  وجعلناه  عليه  أنعمنا  عبٌد  إاّل  هو  )إن 

)وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إنِّي رسوُل اهلل إليكم  ، وقال تعالى:  (1) إسرائيل( 

 .(2) ين َيَديَّ من التوراة ومبّشًرا برسوٍل يأت من بعدي اسمه أحمد...( مصّدًقا لِما ب 
ولزيادة التوكيد فيما يخص أّن كل الرساالت السماوّية كانت تدعو كلها إلى  

اإلسالم، ورد يف القرآن الكريم عدد من اآليات التي تبّين ذلك، منها على سبيل المثال،  

تعالى:   وأتوين  قال  َعَلىَّ  تعلوا  أاّل  الرحيم.  الرحمن  اهلل  بسم  وإنه  سليمان  من  )إنه 

 .(3) مسلمين( 
لديانة الجديدة )أي اليهودّية(، قامت على أساس أّن معبد القدس  ورغم أّن ا

يؤمن   لم  منهم  الكثير  نجد  الدينّية،  العبادة  إلى  بالنسبة  األقداس  قدس  هو  الجديد 

فيلة   وجزيرة  وفارس،  بابل،  يف  لهم  معابد  فأقاموا  يهوذا؛  منطقة  يف  اإلقامة  بضرورة 

، فإّنما يدلُّ على  (4) قة يهوذاالمصرّية، أشرف عليها كهنة ال عالقة لهم بمنط ، وهذا إْن دلَّ

أراد   ما  وإذا  عابر،  وإّنما  وطيًدا  يكن  لم  القدس  بمدينة  إسرائيل  بني  ارتباط  أّن 
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اإلسرائيليون البحث عن قدس أقداسهم، أو المدينة المقّدسة لديهم، فيجب البحث  

 ها. عنها خارج فلسطين، ألّن والدة الدعوة التي نزلت عليهم كانت خارج

اليهود الذين عادوا إلى فلسطين يف عهد الفرس قد تجّمعوا يف منطقة   وكان 

وبعض   الذات،  الحكم  من  بنوٍع  العهد  ذلك  يف  تمّتعوا  حيث  األكثر،  على  القدس 

 .(1) االمتيازات الخاصة بحرّية ممارسة شعائرهم الدينّية
وفيما يخص القرار الصادر من الملك الفارسي قورش ببناء هيكل لعبادة اإلله  

يهوه يف القدس، وفشل اإلسرائيليين العائدين إلى فلسطين ببنائه يف عهده وعهد من  

تاله من ملوك إلى أْن توّلى َأْرَتْحَشْشَتا الحكم، ُيلقي شكوًكا على تاريخّية هذا القرار  

ي نشره عزرا برعاية اإلدارة الفارسّية يف فلسطين، ال يعكس  نفسه، وكذلك القانون الذ

سّكانّية   عناصر  إدخال  سياسات  واجهت  التي  المزمنة  اإلدارّية  المصاعب  سوى 

عالقات   ذوي  مستقّرين  سّكان  لوجود  نظًرا  ما،  منطقٍة  يف  مركزّية  وديانات  جديدة، 

األمد طويلة  ذاتّية  إلقا (2) وسلطات  إلى  يدعو  الذي  واألمر  فشل  .  حول  الشكوك  ء 

العائدين يف بناء الهيكل، هو كيف أّن السلطات الفارسّية ُتحكِم سطوهتا على الشعوب  

التي تسكن فلسطين خاصًة حول مدينة القدس، ولكنّها تفشل يف تمرير أمٍر ملكي ببناء  

هذا المعبد، إاّل إذا كان هذا األمر لم يصدر أساًسا يف عهد قورش ومن خلفه من الملوك  
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لى أْن توّلى َأْرَتْحَشْشَتا الحكم، وكان هو صاحب القرار بالفعل بإيعاٍز من مراكز القوى  إ

 اإلسرائيلّية التي يغّص هبا بالطه.   

وحتى وإْن صدقت الرواية السالفة الذكر؛ فإّن الشعوب التي سكنت فلسطين  

يليين  خالل حكم كل من: قورش، وقمبيز الثاين، وسمرديس قد نجحت يف منع اإلسرائ

أّن القدس لم   إْن دلَّ فإّنما يدلُّ على  العائدين من إكمال بناء المعبد بمفردهم، وهذا 

تكن قبل األسر البابلي عاصمة لإلسرائيليين، وإاّل ما تجّرأت هذه الشعوب على طلب  

 .  (1) المشاركة يف بناء المعبد

مّرت  وخالصة القول لكل ما عرضناه، نجد أّن حوالي ألف عام على األقل  

بني   من  واالجتماعّية  السياسّية  واألطوار  التقّلبات  ومِئات  األجيال،  عشرات  فيها 

إسرائيل، وإّن عملّيات التدوين والتسجيل والرصد التي كان يقوم هبا البعض من رجال  

إرادة   يف ظل ظروٍف سياسّية ضد  مراحلها  يف معظم  تتم  كانت  إسرائيل،  بني  وكّهان 

أو   له  ُيكتب  الذي  المعلومات  قومهم  من  الهائل  الحشد  ذلك  جاء  هنا،  ومن  عنه. 

 المكّررة، واألفكار المتعارضة والمتناقضة مَع بعضها يف أسفار العهد القديم. 

ومهما يكن من أمر، ورغم أّن اليهود بات لهم موطئ قدم يف مدينة القدس يف  

َأْرَتْحَشْشَتا الفارسي، غير أّن اليهود ساعدوا اليون انيين فيما بعد يف  زمن حكم الملك 
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القدس اليهود  (1) االستيالء على  اليونانيون على  انقلب  السلوقي  ، ثمَّ  الملك  يف عهد 

ق.م(، إذ دّمر الهيكل وهنب كل ما فيه، وأجرب اليهود    164-175أنطيوخس الرابع ) 

   .(2) على اعتناق الوثنّية اليونانّية، وعيَّن عليهم حّكاًما اشتهروا بشدة بغضهم لليهود
ولم يكن لليهود يف تلك اآلونة كيان سياسي مستقل، وإّنما ذابوا داخل البوتقة  

السورّية الكربى. ورغم أّن الكاهن األعظم لمعبد القدس أصبح بمثابة األب الروحي  

ألهل يهوذا، إاّل أنه يف الفرتة األولى من الحكم اليوناين لم يوجد حاكًما إداريًّا مستقاًل  

ياسّية أو إدارّية للمنطقة التي لم يرد لها ذكر يف كتابات المؤرخين  ليهوذا، وال سلطة س

من   اليهود  من  كبيرة  أعداد  هجـرة  عـن  ناهيك  األحداث،  لتلك  المعاصرين  اليونان 

. وكانت قد اندلعت ثورة دينّية يهودّية ضد  (3) فلسطين لالستقرار يف البلدان األخرى

ق. م، أّدت إلضعاف وضعهم    167أواخر عام    الحكم اليوناين ُسّميت بالثورة المكابّية

السياسي يف القدس، بعد أن هاجم أنطيوخس الرابع المدينة، ثمَّ أباحها للقتل والنهب،  

وأحرق   والختان،  السبت،  يوم  واحرتام  الدينّية،  الشعائر  تأدية  اليهود  على  وحّرم 

 حـرم المدينة، كمـا  النصوص الكتابّية، ثمَّ أمر بتأدية عبادة اإلغريق لإلله )زيوس( يف 
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يف)جرزيم( السامريين  اليهود  معبد  يف  قبل  من  معبًدا  (1) فعـل  القدس  معبد  واعتبار   ،

يونانيًّا يتم فتحه أمام جميع الشعوب للتعّبد فيه، وما يصاحب ذلك من وضع أصنام  

 .(2) تلك الشعوب داخل المعبد، وذبح الخنزير أمام المذبح
دخل    واستيالئهم على القدس وفلسطين،  اموبوصول الرومان إلى بالد الش

ة،  أّدت بعد ذلك إلى حدوث تغييرات جوهرّية  التاريخ اإلسرائيلي مرحلة انتقالية مهمَّ

األمم   تطالب  المسيحّية  الشريعة  بدأت  بعدما  نفسها، خاصة  اليهودّية  االعتقادات  يف 

المختا  الشعب  المسيح والتوحيد، وتنكر فكرة  تمّلق  جميًعا باإليمان بدعوة  ر. ولقد 

اليهود الروماَن الحكاَم الجدَد يف بداية انتشار نفوذهم يف الشام؛ ومَع هذا   المكابيون 

إقليًما   يهوذا  إقليم  وصار  للبالد،  الرومان  بحكم  تماًما  المكابيين  أمُر  انتهى  فقد 

 .(3)رومانيًّا 

 66ثمَّ وقع االنفجار وكان عبارة عن خالٍف بين اليهود والرومان يف ربيع عام  

. فقد بدأ اليهود بمهاجمة  (4) م، وكان أشبه ما يكون بثورٍة عارمة على الحكم الروماين

 

 (. 162. )ص:فلسطين أرض الرساالت اإللهية (.  1986جارودي. رجاء ) )1)

 (. 45-44. )ص:2. جتاريخ اليهود عثمان.   )2)

السابق.)ص:  )3) السياسيالحوت.  (؛  51المرجع  التاريخ  )ص:فلسطين:  جارودي.  32.  (؛ 

 (.165. )ص:فلسطين أرض الرساالت اإللهية 

 (. 326-325. )ص: العرب واليهود يف التاريخسوسة.  ( 4)
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الحاميات الرومانّية، األمر الذي اضطرَّ الرومان إلى إرسال جيشهم لمقاتلتهم. ففي  

روماين تيطس الحصار حول قلعة القدس، وأّدى الحصار إلى  م، شّدد القائد ال  70عام  

انتشار المجاعة والمرض؛ فدخل تيطس القدس وأحرق الهيكل الذي بناه هيرودوس  

والية   يهوذا  وأصبحت  القدس،  ر  ودمَّ صهيون،  جبل  قلعة  على  استولى  ثمَّ  الكبير، 

اليهوديّ  السياسّية والدينّية  التنظيمات  أمر بحّل  ة، وفرض عليهم ضريبة  رومانّية، كما 

)جوبيرت  معبد  لحساب  دفعها  يتم  رومانّيان،  ديناران  ومقدارها  السنوّية    الرأس 

بعد  Jupiter Capitolonus  الكابيتولي  اليهود  إذالل  يف  إمعاًنا  الرومان،  إله   )

 .(1) حرماهنم من االمتيازات السابقة

ا، لدرجة أنّ   اليهود أنفسهم  لقد كان تدمير القدس على يد تيطس تدميًرا تامًّ

القدس. وقد فشلت   الغربّية يف  أو  الشرقّية  التلة  ُبني على  قد  المعبد  ما كان  إذا  نسوا 

الباقية من   البقّية  التوراة، وتمَّ منع  جميع المحاوالت إلعادة بنائه استناًدا إلى وصف 

ّيٍة  اليهود من االقرتاب من القدس التي لم تعد عاصمتهم، وزالت اليهودّية كدولٍة سياس

، وقد أعاد الرومان بناء المدينة من جديد على الطراز الروماين، وباسٍم  (2) من الوجود

كابتولينا  )إيليا  هو  الرومان  (،  Aelia Capitolina  روماين  إلله  معبًدا  فيها  وجعل 

 

(1( أحمد  سيد  الناصري.  السياسي  (.  1991(  الرومانية  اإلمرباطورية  تاريخ 

.  مصر واإلمرباطورية الرومانية(.  1988(؛ علي. عبد اللطيف أحمد )190-189ص:).والحضاري 

 (.144)ص:

 (. 376)ص: . 1. جتاريخ سورية ولبنان وفلسطين( حتّي. 2)
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)جوبرت الكابيتوليني(؛ وبذلك جعل من القدس مدينًة مختلفًة تماًما عن نظرة اليهود  

د اليهود خريف عام  إليها، وحّولها إ  م،    132لى مستعمرٍة رومانّيٍة خالصة، ما أّدى لتمرُّ

التمّرد   هذا  قمع  تمَّ  وقد  باركوخبا(.  )سيمون  سمعان  ُيسمى  يهودي  متطّرف  بقيادة 

م، بعد حرٍب طاحنة استمّرت عامين، فتفّرق اليهود هائمين على    135بقسوٍة بالغة عام  

والي  الحجاز  إلى  بعضهم  فرحل  إلى  وجوههم،  فلسطين  عادت  بينما  ومصر،  من 

  - وسمح الرومان  ،(1) الرومان بعدما تناقص عدد اليهود فيها حتى كاد ينقرض تماًما  

. وبذلك،  (2) للمسيحيين باإلقامة يف القدس، شريطة أاّل يكونوا من أصٍل يهودي  -الحًقا 

  - المسلمونانتهى الوجود اليهودي تماًما من فلسطين ومدينة القدس، حتى سمح لهم  

باإلقامة فيها؛ كنوٍع من التسامح الديني الذي اتصف به المسلمون تجاه أتباع    –الحًقا 

 الشرائع السماوّية األخرى. 

 نتائج الدراسة وتوصياهتا: 

 أواًل: نتائج الدراسة 

 يمكننا التوّقف عند بعض النتائج التي توّصلت لها الدراسة، ومنها:      

إسرائيل يف فلسطين يف العصور القديمة، كان مؤّقًتا وطارًئا، ولم  إّن وجود بني   .1

 يتخذ صفة الديمومة على اإلطالق. 

 

 (.258-257 -254. )ص: تاريخ اإلمرباطورية الرومانيةالناصري. ( 1)

 (. 32. )ص:فلسطين: التاريخ السياسيالحوت.   )2)
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لّما كانت األرض ُتعترب هي األساس يف المشروع االستيطاين اليهودي، كان ال   .2

بدَّ من ترجمته على أرض الواقع، من خالل األرض المنوي االستيالء عليها  

 لسطين.واستيطاهنا والمتمّثلة بف

قد استولى على   - عليه السالم -نفت بعض الدراسات الحديثة أْن يكون داود  .3

مدينة القدس، واتخذ منها عاصمًة لحكمه. كما أثبتت هذه الدراسات أّن مدينة  

القدس لم تخضع إاّل للفرعون المصري تحتمس الثالث الذي سبق داود بنحو  

 خمسة قرون. 

البابلي نبوخذ ن .4 ّصر على مدينة القدس، استولى عليها  عندما استولى الملك 

 من سّكاهنا اليبوسيين الكنعانيين، وليس من بني إسرائيل. 

بني   .5 اسم  من  بداًل  االسم  هبذا  تسّموا  الذين  لليهود  رسمي  استقرار  أول  كان 

لفلسطين زمن حكم   الفارسي  الحكم  القدس، خالل فرتة  إسرائيل ىف مدينة 

ّتعوا يف ذلك العهد بنوٍع من الحكم الذات،  الملك َأْرَتْحَشْشَتا األول، حيث تم

 وبعض االمتيازات الخاصة بحرّية ممارسة شعائرهم الدينّية. 

كانت خارج   - عليه السالم -رغم أّن الدعوة السماوّية التي نزلت على موسى  .6

فلسطين ويف القلب منها مدينة القدس، إاّل أّن كتبة العهد القديم عندما دّونوا  

المغايرة القدس   األسفار  مدينة  اختاروا  موسى،  على  نزلت  التي    -لألسفار 

اليهود    - تحديًدا جميع  إجماع  عدم  رغم  لليهود،  مقّدًسا  دينيًّا  مركًزا  لتكون 

 على قدسّيتها. 
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إّن وجود اليهود يف مدينة القدس يف العهدين اليوناين والروماين لم يتعدَّ تمّتعهم   .7

 فرتة الحكم الفارسي لفلسطين. بنوٍع من الحكم الذات، كما كان الشأن خالل 

إّن إقامة اليهود الطارئة يف مدينة القدس عرب العصور، ال يمنحهم حّق االّدعاء   .8

 بملكّيتها.

 ثانًيا: توصيات الدراسة 

 ومن التوصيات المناسبة التي تراها الدراسة: 

الباحثون العرب للبحث والتنقيب يف تاريخ القدس، إلثبات   .1 أْن يعمد  ضرورة 

 العربّية هبذه المدينة.  األحقّية 

ضرورة التواصل مَع المحافل الدولّية كافة، وذلك لكشف الزيف اإلسرائيلي   .2

 المتمّثل يف االّدعاء بأحقيتهم يف فلسطين ومدينة القدس. 
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 المصادر والمراجع 

 أواًل: الكتب المقدسة: 

 القرآن الكريم. 

 العهد القديم. 

 والمرتجمة ثانًيا: المراجع العربية  

 ( معاوية  قبل  (.  1990إبراهيم.  الرابع  القرن  إلى  العصور  أقدم  من  فلسطين 

التاريخية.  الميالد  الدراسات  الثاين.  القسم  الفلسطينية.  الموسوعة   .

 : بيروت. 1ط

. بيروت:  1. ط عد التوراة من أبرام إلى هرتزلو(.  1994إبراهيم. موسى مطلق )

 مريخ للطباعة والنشر والتوزيع. 

)ب.ت(.  ابن   أحمد  أبو علي  والنحل حزم.  الملل واألهواء  ج الفصل يف   .1  .

 القاهرة: مكتبة السالم العالمية. 

 ( اإللهية (.  1986جارودي. رجاء  الرساالت  د. عبد  فلسطين أرض  ترجمة:   .

 الصبور شاهين. القاهرة: مكتبة دار الرتاث. 

 ( رجاء  للسياسة  (.  1996جارودي.  المؤسسة  ترجمة:    . اإلسرائيليةاألساطير 

ط الجهّيم.  وصّباح  الجمالي  للطباعة  2حافظ  عطية  دار  بيروت:   .

 والنشر والتوزيع. 

. ترجمة: د. جورج  1. ج تاريخ سورية ولبنان وفلسطين(.  1958حّتي. فيليب )

 حداد وعبد الكريم رافق. بيروت: دار الثقافة. 
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 : القدس. الوعد يف التوراة (. 1993حمدان. عبد المجيد )

فلسطين: التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين  (.  1991الحوت. بيان نويهض )

 ( العشرين  القرن  االستقالل  1ط   . (1917حتى  دار  بيروت:   .

 . للدراسات والنشر

 ( مراد  مصطفى  فلسطين(.  1965الدباغ.  ج بالدنا  ط 1.  األول.  القسم   .1 .

 . بيروت: منشورات دار الطليعة

. بغداد:  1. ط لتاريخ القديم ليهود العراقمالمح من ا (.  1978سوسة. أحمد ) 

 مركز الدراسات الفلسطينية. جامعة بغداد. 

. القاهرة:  1. ط اليهود بين الدين والتاريخ(.  1972طعيمة. صابر عبد الرحمن )

 مكتبة النهضة المصرية. 

( توماس  اإلسرائيلي(.  1995طومسون.  للشعب  القديم  ترجمة:  التاريخ   .

 . . بيروت: بيسان للنشر والتوزيع1صالح علي سوادح. ط

 ( الهادي  عبد  الرحمن.  يف  (.  1994عبد  الثقايف  الحراك  واألسطورة:  التاريخ 

. بيروت: دار الطليعة  1. ط المنطقة العربية قديًما، نقٌد وبناءات تصورية 

 للطباعة والنشر. 

( أحمد  اليهود (.  1994عثمان.  )تاريخ  ج  4.  مكتبة  1أجزاء(.  القاهرة:   .

 الشروق. 
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عروبة فلسطين والقدس أصيلة  ه(.  1394م )1974عطار. أحمد عبد الغفور ) 

السنين من  اآلالف  عشرات  طمنذ  صيدا  1.  منشورات  بيروت   –.   :

 المكتبة العصرية. 

( أحمد  اللطيف  عبد  الرومانية (.  1988علي.  واإلمرباطورية  ضوء    مصر  يف 

 القاهرة: دار النهضة العربية. . األوراق الربدية 

. كتاب  ولألساطير أيًضا ثمنها الباهظ جًدا!(.  1988أبريل    15شاكر )   مصطفى. 

( الكتاب  المقاومة.  إلى  االقتالع  من  الفلسطينيون  (. 19العربي. 

 الكويت. 

(. يف بالد  1دراسات تاريخية من القرآن الكريم ) (.  1995مهران. محمد بيومي )

 دار المعرفة الجامعية. ، اإلسكندرية: العرب 

( علي  أحمد  سيد  السياسي  (.  1991الناصري.  الرومانية  اإلمرباطورية  تاريخ 

 . . القاهرة: دار النهضة العربية2. طوالحضاري

 ثالًثا: المراجع األجنبية: 

De Vaux (Roland) (1978). The early history of Israel to the 

Exodus and covenant of Sinai. Trans. By: David Smith. 2 

vols., vol. 1. London: Darton , Longman & Todo. 
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 ملخص البحث: 

احتالل           وبعد  الثالث،  السماوية  الديانات  يف  القدس  مكانة  عن  الحديث  يكثر 

فلسطين  القدس  - )إسرائيل(  فيها  المقدسة،    -بما  المدينة  على  اليهودّي  التغّول  اتضح 

وتدريجيًّا بدأت عمليات التهويد، ومَع الوقت ازداد ذكر الهيكل، والعمل على إعادة بنائه، يف  

 )أورشليم(، ورسم الصهاينة للقدس صورة المدينة األكثر قداسة عند اليهود يف العالم. 

ذا البحث للتعرف على حقيقة ما ورد يف أسفار العهد القديم حول القدس؛  سعى ه        

فاّتضح إقرارها أّنها مدينة يبوسّية عربّية، وأّن بني إسرائيل دخلوها، وأقاموا فيها إلى جانب  

أهلها اليبوسيين، وتذكر التوراة أّن القدس مدينة النجاسات والزنا، وسفك الدم، وسكاهنا من  

اة، وتكثر فيها عبادة األصنام؛ لذا فهي مدينة غضب الرب، وبالتالي تبّين أّن  بني إسرائيل عص

 . المدينة ليست مقدسة عند اليهود كما يزعمون، وأّن اهتمامهم هبا سياسي، ال ديني

Research Summary: 
        The status of Jerusalem in the three monotheistic religions is a very 

important talking point. After Israel had occupied Palestine —including 

Jerusalem— it was clear how Jewish incursion deployed on the holy city. As 

a result, Judaization began gradually to take place while the mention of the 

Temple and rebuilding it in Jerusalem was increasing. In addition, they 

glorified Jerusalem for zionists showing it as the holiest city for Jews in the 

world . 

       This research is to identify the truth of what was mentioned in the Old 

Testament books about Jerusalem. It emphasizes that Jerusalem is an Arab 

Jebusite city where Bani Israel entered and lived with Jebusites in peace. The 

Torah mentions that Jerusalem is a city of impurity, fornication, idolatry, and 

blood-shedding; thus, its residents of Bani Israel are disobedient and suffer 

from God’s wrath. Therefore, it is important to elaborate on how Jews’ interest 

in Jerusalem is political, not religious as they claim.  

 



 .زكريا السنوارأ.د     خالل النّص التوراتّي القدس في الديانة اليهودّيةمن
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 مقدمة: 

الطويل تاريخهم  عرب  اليهود    التورات،   بالنّص   وتالعبوا   بالمقدس،   – عبث 

الرُب  السالم  عليه  –بموسى  له  عالقة   ال   أصبح   حتى فرضها  ما  عبارات  وابتدعوا   ،

عليهم، وتركوا ما أمرهم به، وتباَكوا على )أورشليم(، وضياعها، ودَعوا إلى ضرورة  

والسياسة   اإلعالم  آالت  عملت  وقد  خالصة،  يهودّية  وجعلها  عليها،  سيطرهتم 

  – بلوماسّية الصهيونّية على بّث ذلك، ونشره عالميًّا، حتى أصبحت قناعة العالموالد

ا يف القدس. أنّ   –معظمه أو   لليهود حقًّ

الديانة   يف  القدس  مكانة  حقيقة  بيان  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  أراد 

ه  ا، والتي ال عالقة لها بموسى علي حاليًّ   الموجودة   القديم   العهد   أسفار  حسب  –اليهودية

ة )أورشليم( يف النص  هامشيّ :  تناولت  محاور  عدة  إلى  دراسته  وقسم  –السالم، أو ديانته

والزنا،   الدماء،  والشرور، وسفك  النجاسات  يبوسية، وهي مدينة  التورات، والقدس 

غضب   وعليهم  عليها  أوجب  ما  عصاة؛  إسرائيل  بني  من  وسكاهنا  األصنام،  وعبادة 

 الرّب. 

وقد استند الباحث يف دراسته على أسفار العهد القديم فقط، دون الرجوع إلى  

من   اليهودي  الديني  الفكر  مناقشة  يف  الرغبة  ذلك  وسبب  أخرى،  مصادر  أو  مراجع 

اليهودية،   الديانة  يف  القدس  مكانة  حول  يتقولونه  ما  حقيقة  وبيان  األساس،  مصدره 

ف أداة تحليل المضمون؛ للوصول إلى  واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ووظ 

 غايته البحثّية. 
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 أوال: هامشّية )أورشليم( يف األسفار التي تنسب لموسى عليه السالم:  

يتباهى اليهود بأهمية القدس يف ديانتهم، مستدلين على ذلك بأّن اسمها ورد  

ذلك العدد  بصيغ مختلفة يف النّص التوراتّ مِئات المرات، ويحاولون عقد مقارنة بين  

وقلة ذكر القدس يف القرآن الكريم؛ ليثبتوا أّن للقدس أهمية دينية للمدينة عند اليهود،  

ال المسلمين؛ لذا كانت ضرورة الرد على ذلك االدعاء من خالل النص التورات نفسه،  

 وذلك على النحو اآلت: 

مخ       اليوم  ويتناقلونه  اليهود،  به  يؤمن  الذي  التورات  النّص  عالقة  إّن  ال  تلٌق 

موسى   وفاة  بعد  ُكتب  وقد  كفًرا.  ينضح  نصٌّ  فهو  به،  السنين،    لموسى  بِمئات 

وتواصلت اإلضافات عليه مِئات السنين أيًضا. حتى وصل الحد إلى أن يكتب أحدهم  

ذلك يف    سفًرا باسمه أمثال عزرا، الذي تباهى بعلمه يف شريعة موسى، وقد أثبت اهلل  

ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. ومما ورد يف ذلك قوله  القرآن الكريم الذي  

 تعالى: 
ِ
ذا مِْن ِعنِد اهلل لَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلكِتاَب بَِأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَٰ وقد أكد اهلل  )1(َفَوْيٌل لِّ

ق.م )بقية(، وذلك يف    1004فتى؛ أي حوالي    أّن ما تبقى من التوراة عندما كان داود    

تعالى:   آُل  قوله  َتَرَك  ّما  مِّ َوَبِقيٌَّة  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ َسكِينٌَة  فِيِه  الّتاُبوُت  َيْأتَِيُكُم  َأن  ُمْلكِِه  آَيَة  إِنَّ 

فهل بقي بعد ثالثة آالف سنة من تلك البقية    ، )2(ُموَسىَٰ َوآُل هاُروَن َتْحِمُلُه اْلَمالئَِكةُ 

 بقية؟

 

 . (79  :ية)اآل: سورة البقرة (1)

 . (248  :ية)اآل: سورة البقرة (2)



 .زكريا السنوارأ.د     خالل النّص التوراتّي القدس في الديانة اليهودّيةمن
 

47 

 

 وعند مراجعة النّص التوراتّ )العهد القديم(، اتضح ما يأت: 

)هي سفر    لم يرد ذكر القدس يف األسفار الخمسة المختلقة، التي ُتنسب لموسى   -

التكوين، وسفر الخروج، وسفر الالويين، وسفر العدد، وسفر التثنية(، إال مرة  

  "هي:    واحدة،
ِ
َوَمْلكِي صاِدُق، َملُِك شالِيَم، َأْخَرَج ُخْبًزا َوَخْمًرا. َوكاَن كاِهنًا هلل

 
ِّ

يف سفر   11مرة، منها  80، يف حين ورد ذكر بيت إيل يف العهد القديم (1)  "اْلَعلِي

 .(2) التكوين 

التي    73أما الخليل )حربون( فقد وردت   مرة، منها عشر مرات يف األسفار 

والعدد   والخروج،  التكوين،  يف  وردت  فقد  لموسى،  نابلس((  3) تنسب  ذكر    وورد 

، أما بئر سبع فقد ورد ذكرها يف العهد  (4) يف سفر التكوين    17مرة، منها    57شكيم(  

التكوين  11مرة، منها    34القديم   الذي يطلق عليه كتبة    ،(5) يف سفر  الطور،  أما جبل 

يف سفر الخروج، وهو    13مرة، منها    34العهد القديم اسم: جبل سيناء، فقد ورد ذكره  

، ويدل ذلك على عدم وجود مكانة دينية خاصة بالقدس يف  (6)   من األسفار الخمسة 

 

 14:18 :سفر التكوين ( 1)

 . سفر التكوين  )2)
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سيناء تحظى  ديانة موسى، فبيت إيل، وشكيم، وحربون، وبئر سبع، وجبل الطور يف  

تنسب   التي  األسفار  يف  واحدة  مرة  إال  القدس  ُتذكر  ال  بينما  كبيرة،  مقدسة  بمكانة 

 لموسى. 

كنعاين   - اسم  )شاليم(، وهو  باسم  التكوين  سفر  الذي ورد يف  الوحيد  الموضع 

عربي، ويف ذلك الموضع ال يوجد ما يدل على عالقة بني إسرائيل بالمدينة، بل  

يف    ليم وهو عربي كنعاين، وقد استقبل إبراهيم  ذكر اسم ملكي صادق ملك شا 

د بذلك على عروبة المدينة. (1) مدينته العربية  ، وقد أكَّ

 ثانًيا: أورشليم مدينة اليبوسيين العرب: 

شهدت أسفار العهد القديم أّن مدينة أورشليم عربّية أصيلة، وقد ورد ذلك يف  

مواضع عديدة، وحمل إشارات متنوعة، منها: أّن أهل المدينة األصالء هم اليبوسيون  

العرب، وأّن بني إسرائيل سيطروا على مدينة اليبوسيين، ورغم ذلك بقي أهلها فيها،  

ا هبم، بل وتأثروا هبم، ومن جانب آخر أقر الوعد  وأقام بنو إسرائيل مَعهم، واختلطو

اإللهي أّن الرّب منح بني إسرائيل أرض العرب اليبوسيين، وال ُيخفي النص التورات  

 أّن بني إسرائيل كانوا ينظرون للقدس على أّنها مدينة غريبة.  

 المدينة أهلها األصالء هم اليبوسيون:  (1

الت النصوص  القديم عدد من  العهد  القدس مدينة  ورد يف  أّن  ي دلت على 

اْلَكنْعانِيِّيَن فِي  "عربية، وأّن أهلها األصالء هم اليبوسيون، فقد ورد يف سفر يشوع أّن:  

 

 . 19-18/14: سفر التكوين  (1)
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يِّيَن   يِّيَن واْلَيُبوِسيِّيَن فِي اْلَجَبِل، واْلِحوِّ ْرِق واْلَغْرِب، واألَُموِريِّيَن واْلِحثِّيِّيَن واْلِفِرزِّ الشَّ

فِي اْلَجَبِل  "وتكرر ذلك يف السفر ذاته، فقال:   ( 1)"َأْرِض اْلِمْصفاةِ  َتْحَت َحْرُموَن فِي

واْلَكنْعانِيُّوَن   واألَُموِريُّوَن  اْلِحثِّيُّوَن  واْلَجنُوِب:  يَِّة  واْلَبرِّ ُفوِح  والسُّ واْلَعَرَبِة  ْهِل  والسَّ

يُّوَن واْلَيُبوِسيُّونَ  يُّوَن واْلِحوِّ  .(2)  "واْلَفِرزِّ
ادعاءهم:              الرب،  لسان  على  كتبوا  مصر،  من  الخروج  عن  الحديث  وعند 

َأْيِدي اْلِمْصِريِّيَن، َوُأْصِعَدُهْم مِْن تِْلَك األَْرِض إَِلى َأْرٍض َجيَِّدٍة  " َفنََزْلُت ألُْنِقَذُهْم مِْن 

اْلَكنْعانِيِّينَ  َمكاِن  إَِلى  َوَعَساًل،  َلَبنًا  َتِفيُض  َأْرٍض  إَِلى  واألَُموِريِّيَن  َوواِسَعٍة،  واْلِحثِّيِّيَن   

واْلَيُبوِسيِّينَ  يِّيَن  واْلِحوِّ يِّيَن  إَِلى  "وقوله:    (  3)"واْلِفِرزَّ مِْصَر  ِة  َمَذلَّ مِْن  ُأْصِعُدُكْم  َفُقْلُت 

واْلَيُبوِسيِّ  يِّيَن  واْلِحوِّ يِّيَن  واْلِفِرزِّ واْلِحثِّيِّيَن واألَُموِريِّيَن  اْلَكنْعانِيِّيَن  َأْرٍض  َأْرِض  إَِلى  يَن، 

 . (4) "َتِفيُض َلَبنًا َوَعَساًل 

ُثمَّ َعَبْرُتُم األُْرُدنَّ  "وعن دخول بني إسرائيل أرض كنعان، ورد يف سفر يشوع:           

واْلَكنْعانِيُّوَن   يُّوَن  واْلِفِرزِّ األَُموِريُّوَن  َأِريحا:  َأْصحاُب  َفحاَرَبُكْم  َأِريحا.  إَِلى  َوَأَتْيُتْم 

بَِيِدُكمْ واْلحِ  َفَدَفْعُتُهْم  واْلَيُبوِسيُّوَن،  يُّوَن  واْلِجْرجاِشيُّوَن واْلِحوِّ ، وجاء يف سفر  (5) "ثِّيُّوَن 

 

 3: 11 :سفر يشوع  (1)

 8: 12 :سفر يشوع  (2)

 8: 3 : سفر الخروج  (3)

 17: 3 : سفر الخروج  (4)

 11: 24 : سفر يشوع (5) 



 2022العدد األول شتاء                           المبادرة
 

50 

 

يِّيَن  "الخروج   بُّ َأْرَض اْلَكنْعانِيِّيَن واْلِحثِّيِّيَن واألَُموِريِّيَن واْلِحوِّ َوَيُكوُن َمَتى َأْدَخَلَك الرَّ

تِي َحلَ  َأنََّك َتْصنَُع هِذِه  واْلَيُبوِسيِّيَن الَّ َلَبنًا َوَعَساًل،  َأْرًضا َتِفيُض  ُيْعطَِيَك،  َأْن  َف آلبائَِك 

ْهرِ   . (1) "اْلِخْدَمَة فِي هذا الشَّ

وحدد النّص التوراتّ أماكن إقامة الشعوب العربّية األصيلة يف أرض كنعان،          

ورد:   فقد  الجبل،  سكان  من  اليبوسيين  أّن  َأْرِض  اْلَعمالِقَ "وأوضح  فِي  ساكِنُوَن  ُة 

اْلَجنُوِب، واْلِحثِّيُّوَن واْلَيُبوِسيُّوَن واألَُموِريُّوَن ساكِنُوَن فِي اْلَجَبِل، واْلَكنْعانِيُّوَن ساكِنُوَن  

 .  (2)"ِعنَْد اْلَبْحِر َوَعَلى جانِِب األُْرُدنِّ 

ويعرتف سفر التثنية أّن بني إسرائيل مارسوا عملية طرد ضد  الشعوب، فذكر:          

تِي َأْنَت داِخٌل إَِليْها لَِتْمَتلَِكها، َوَطَرَد ُشُعوًبا  " بُّ إِلُهَك إَِلى األَْرِض الَّ »َمَتى َأَتى بَِك الرَّ

واألَُموِريِّ  واْلِجْرجاِشيِّيَن  اْلِحثِّيِّيَن  َأمامَِك:  مِْن  يِّيَن  َكثِيَرًة  واْلِفِرزِّ واْلَكنْعانِيِّيَن  يَن 

يِّيَن واْلَيُبوِسيِّيَن، َسْبَع ُشُعوٍب َأْكَثَر َوَأْعَظَم مِنَْك، ْعِب  "كما ورد:    (  3) "واْلِحوِّ َجِميُع الشَّ

يِّيَن واْلَيُبوِسيِّيَن ا يِّيَن واْلِحوِّ ِذيَن َلْيُسوا مِْن َبنِي  اْلباقِيَن مَِن األَُموِريِّيَن واْلِحثِّيِّيَن واْلِفِرزِّ لَّ

 .(4) "إِْسرائِيَل 
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اليبوسيين      أهلها  فيها  وجد  القدس،  مدينة  على  السالم  عليه  داود  سيطر  :  وعندما 

ُسّكاُن  " اْلَيُبوِسيُّوَن  َوُهناَك  َيُبوَس.  َأْي  ُأوُرَشلِيَم،  إَِلى  إِْسرائِيَل  َوُكلُّ  داُوُد  َوَذَهَب 

    .(1) "األَْرضِ 

 سيطرة بني إسرائيل على يبوس العربية:  (2

ذكرت أسفار العهد القديم أّنه عندما تحرك بنو إسرائيل تجاه يبوس العربية،             

َوَصِعَد التُُّخُم فِي واِدي اْبِن ِهنُّوَم إَِلى جانِِب اْلَيُبوِسيِّ  "سيطروا عليها، وقد ورد أّنه:  

َجَبِل الَِّذي ُمقابَِل  َوَنَزَل التُُّخُم إَِلى َطَرِف الْ "وأنه:  (  2)"مَِن اْلَجنُوِب، ِهَي ُأوُرَشلِيُم... 

يِّيَن ِشمااًل، َوَنَزَل إَِلى واِدي ِهنُّوَم إَِلى جانِِب  
فائِ واِدي اْبِن ِهنُّوَم الَِّذي فِي وادِي الرَّ

 . (3) "اْلَيُبوِسيِّيَن مَِن اْلَجنُوِب، َوَنَزَل إَِلى َعْيِن ُروَجَل 

 بقاء اليبوسيين يف القدس بعد احتاللها:  (3

كتبة أسفار العهد القديم، أّنه رغم سيطرة بني إسرائيل على القدس،    وال يخفي           

إال إّن أهلها األصليين؛ اليبوسيين بقوا ساكنين فيها، بل وسكن بنو إسرائيل معهم،  

َوَأّما اْلَيُبوِسيُّوَن الّساكِنُوَن فِي ُأوُرَشلِيَم َفَلْم َيْقِدْر َبنُو  "واختلطوا هبم، ومن أدلة ذلك: 

،  (4) "َلى َطْرِدِهْم، َفَسَكَن اْلَيُبوِسيُّوَن َمَع َبنِي َيُهوذا فِي ُأوُرَشلِيَم إَِلى هذا اْلَيْومِ َيُهوذا عَ 
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َمَع    َوَبنُو َبنْيامِيَن َلْم َيْطُرُدوا اْلَيُبوِسيِّيَن ُسّكاَن ُأوُرَشلِيَم، َفَسَكَن اْلَيُبوِسيُّونَ "كما ورد:  

اْلَيْومِ  هذا  إَِلى  ُأوُرَشلِيَم  فِي  َبنْيامِيَن  أيًضا:    ،(1) "َبنِي  فِي  "ورد  إِْسرائِيَل  َبنُو  َفَسَكَن 

يِّيَن واْلَيُبوِسيِّينَ  يِّيَن واْلِحوِّ  .(2) "َوَسِط اْلَكنْعانِيِّيَن واْلِحثِّيِّيَن واألَُموِريِّيَن واْلِفِرزِّ
 تأثر بني إسرائيل باليبوسيين:  (4

 ُتغفل أسفار العهد القديم أّن بني إسرائيل تأثروا باليبوسيين والكنعانيين ال

إّن   عموًما، وهذا يعني األقرار أّنهم كانوا أكثر تحضًرا، ويمكن األخذ عنهم، حتى 

أدلة   ومن  واالختالط،  الجوار  بحكم  إسرائيل  بني  معتقدات  إلى  تسربت  وثنيتهم 

َتَقدَّ "ذلك:   هِذِه  َكَمَلْت  قائِلِيَن:  َوَلّما  َؤساُء  الرُّ إَِليَّ  إِْسرائِيَل  "َم  َشْعُب  َينَْفِصْل  َلْم 

واْلَكَهنَُة والالَِّويُّوَن مِْن ُشُعوِب األَراِضي َحَسَب َرجاساتِِهْم، مَِن اْلَكنْعانِيِّيَن واْلِحثِّيِّيَن  

ونِيِّيَن واْلُموآبِيِّيَن وا يِّيَن واْلَيُبوِسيِّيَن واْلَعمُّ     .(3) "ْلِمْصِريِّيَن واألَُموِريِّينَ واْلِفِرزِّ

 إقرار أّن الوعد اإللهي منح بني إسرائيل أرض العرب:  (5

  – وتعرتف أسفار العهد القديم أّن الوعد اإللهي، الذي أعطاه الرّب إلبراهيم         

ومنهم  السالم   عليه الكنعانيين،  أرض  منحهم  ويعقوب،  إلسحق،  بعده  ومن   ،

اليبوسيين، وهذا من أدلة عدم صحة ذلك الوعد؛ ألّن العدل اإللهي ال يعطي أرض  

َوَوَجْدَت َقْلَبُه َأمِينًا َأماَمَك، َوَقَطْعَت َمَعُه  "أقوام آلخرين طارئين، ومن أدلة ذلك:  

 

 . 21: 1 : القضاةسفر  (1) 

 . 5: 3 : سفر القضاة(2) 

 . 1: 9 : سفر عزرا  (3)



 .زكريا السنوارأ.د     خالل النّص التوراتّي القدس في الديانة اليهودّيةمن
 

53 

 

الْ  َأْرَض  ُتْعطَِيُه  َأْن  واْلَيُبوِسيِّيَن  اْلَعْهَد  يِّيَن  واْلَفِرزِّ واألَُموِريِّيَن  واْلِحثِّيِّيَن  َكنْعانِيِّيَن 

صاِدٌق  ألَنََّك  َوْعَدَك  َأْنَجْزَت  َوَقْد  لِنَْسلِِه.  َوُتْعطَِيها  َفَكَسُروا  "،  (1)"واْلِجْرجاِشيِّيَن 

يِّ  واْلِفِرزِّ واْلَيُبوِسيِّيَن  اْلَكنْعانِيِّيَن  ُمُلوَك  واألَُموِريِّيَن  َأماَمُهْم  يِّيَن  واْلُحوِّ واْلِحثِّيِّيَن  يَن 

ِذيَن فِي َحْشُبوَن، واْسَتْحَوُذوا َعَلى َأراِضيِهْم َوَمدائِنِِهمْ   .  (2) "َوَجِميَع اْلَجبابَِرِة الَّ

 االعرتاف أّن القدس مدينة غريبة:  (6

ولما جّن الليل أراد  ذكر سفر القضاة أّن أحد رجال بني إسرائيل كان يف سفر،          

المبيت يف يبوس، لكن كون المدينة غريبة، وال يوجد فيها أحد من بني إسرائيل حال  

ورد:   فقد  ذلك،  ُمقابِِل  "دون  إَِلى  َوجاَء  َوَذَهَب  قاَم  َبْل  َيبِيَت،  َأْن  ُجُل  الرَّ ُيِرِد  َفَلْم 

ُتُه َمَعهُ َيُبوَس، ِهَي ُأوُرَشلِيُم، َوَمَعُه ِحماراِن َمْشُدوداِن َوُس  يَّ َوفِيما  "وورد أيًضا:    ،(3) "رِّ

َمِدينَِة   إَِلى  َنِميُل  »َتعاَل  لَِسيِِّدِه:  اْلُغالَُم  قاَل  ا،  ِجدًّ اْنَحَدَر  َقِد  والنَّهاُر  َيُبوَس  ِعنَْد  ُهْم 

 .(4) "اْلَيُبوِسيِّيَن هِذِه َوَنبِيُت فِيها 
ني إسرائيل، فهي  كما إن سفر حزقيال يذكر أّن مدينة القدس غريبة على ب 

ورد:   فقد  هبا،  إسرائيل  لبني  عالقة  وال  حثية،  يُِّد  "أمورية  السَّ قاَل  هَكذا  َوُقْل: 

 

 . 8: 9 :سفر نحميا (1) 

 . 20: 5 :سفر يهوديت (2) 

 . 10: 19 : سفر القضاة (3) 

 . 11: 19 : سفر القضاة (4) 
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بُّ  ِك   :ألُوُرَشلِيمَ  الرَّ َوُأمُّ َأُموِريٌّ  َأُبوِك  َكنْعاَن.  َأْرِض  مِْن  َوَمْولُِدِك  َمْخَرُجِك 

 .(1) "ِحثِّيَّةٌ 
 ألهل يبوس شروط على داود:  (7

عندما دخل داود عليه السالم أورشليم، واستقبله أهل المدينة وعرضوا عليه   

اَل َتْدُخْل  "َوقاَل ُسّكاُن َيُبوَس لِداُوَد: "شروطهم؛ فاستجاب لهم، ويتضح ذلك يف: 

َوَذَهَب اْلَملُِك  "ويف قولهم:   (2) . َفَأَخَذ داُوُد ِحْصَن ِصْهَيْوَن، ِهَي َمِدينَُة داُودَ "إَِلى ُهنا 

قائِلِيَن:   داُوَد  َفَكلَُّموا  األَْرِض.  ُسّكاِن  اْلَيُبوِسيِّيَن  إَِلى  ُأوُرَشلِيَم،  إَِلى  اَل  "َوِرجاُلُه 

 .(3) . َأْي اَل َيْدُخُل داُوُد إَِلى ُهنا "َتْدُخْل إَِلى ُهنا، ما َلْم َتنِْزِع اْلُعْمياَن واْلُعْرَج 
 يكل على أرض يبوسي: اعرتاف أّن اله  (8

رغم النصوص الكثيرة التي تحدثت عن الهيكل، ومكانته، وأّنه بيت الرب،          

إال إّن أسفار العهد القديم أجمعت على أّن األرض التي بني عليها الهيكل اشرتاها  

الروايات، وذلك   اختالف  اليبوسي، على  أورنان  أو  أرونة،  السالم من  داود عليه 

مكان الهيكل من ناحية، وتكذيب للوعد اإللهي من ناحية أخرى؛  يدل على يبوسية  

المكان:   يبوسية  إياها، ورد يف  الرب  منحه  أرًضا  أْن يشرتي شخص  يعقل  ألّنه ال 

لِْلَمالَِك  " َوقاَل   ، رِّ الشَّ َعِن  بُّ  الرَّ َفنَِدَم  لُِيْهلَِكها،  ُأوُرَشلِيَم  َعَلى  َيَدُه  اْلَمالَُك  َوَبَسَط 

 

 3 .16 : سفر حزقيال(1) 

 . 5: 11 :سفر أخبار األيام األول (2) 

 . 6: 5 : سفر صموئيل الثاين  (3)
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https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=33&chapter=16&q=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85
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ا ْعَب:  اْلُمْهلِِك  َيَدكَ "لشَّ ُردَّ  اآلَن  َأُروَنَة  "َكَفى!  َبْيَدِر  ِعنَْد  بِّ  الرَّ َمالَُك  َوكاَن   .

 .(1) "اْلَيُبوِسيِّ 
َلُه:  "وقولهم:   َوقاَل  داُوَد  إَِلى  اْلَيْوِم  ذلَِك  فِي  بِّ  "َفجاَء جاُد  لِلرَّ َوَأقِْم  اْصَعْد 

  .(2)"َمْذَبًحا فِي َبْيَدِر َأُروَنَة اْلَيُبوِسيِّ 
َوَأْرَسَل اهلُل َمالًَكا َعَلى ُأوُرَشلِيَم إِلْهالَكِها، َوفِيما ُهَو ُيْهلُِك َرَأى  "ورد أيًضا:  

اْلُمْهلِِك:   لِْلَمالَِك  ، َوقاَل  رِّ َفنَِدَم َعَلى الشَّ بُّ  َيَدكَ "الرَّ . َوكاَن َمالَُك  "َكَفى اآلَن، ُردَّ 

الْ  ُأْرناَن  َبْيَدِر  ِعنَْد  بِّ واقًِفا  أيًضا:    ،(3) "َيُبوِسيِّ الرَّ َأْن  "وورد  بِّ جاَد  َفَكلََّم َمالَُك الرَّ

بِّ فِي َبْيَدِر ُأْرناَن اْلَيُبوِسيِّ  وقولهم:  (  4) "َيُقوَل لِداُوَد َأْن َيْصَعَد داُوُد لُِيِقيَم َمْذَبًحا لِلرَّ

فِ " َأجاَبُه  َقْد  بَّ  الرَّ َأنَّ  داُوُد  َرَأى  َلّما  اْلَوْقِت  ذلَِك  َذَبَح  فِي  اْلَيُبوِسيِّ  ُأْرناَن  َبْيَدِر  ي 

بِّ فِي ُأوُرَشلِيَم، فِي  "ومما أجاء أيًضا:    ،(5)"ُهناكَ  َوَشَرَع ُسَلْيماُن فِي بِناِء َبْيِت الرَّ

ُأْرناَن   َبْيَدِر  فِي  َمكاًنا  داُوُد  َهيََّأ  َحْيُث  َأبِيِه،  لِداُوَد  َتراَءى  َحْيُث  اْلُمِرّيا  َجَبِل 

 . (6) "اْلَيُبوِسيِّ 

 

 . 16: 24 : سفر صموئيل الثاين  (1)
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من كّل ما سبق يتضح إقرار نصوص العهد القديم أّن يبوس عربّية، وأّنهم وصلوها         

وأهلها يقيمون فيها، وأّنهم لم يتمكنوا من طردهم منها؛ أي أّن القدس لم تصبح أبًدا  

 يهودّية خالصة يف أي وقت. 

 ثالًثا: أورشليم مدينة النجاسات والشرور: 

نجد           عندهم،  مقدسة  مدينة  أورشليم  أّن  اليهود  فيه  يدعي  الذي  الوقت  يف 

يتحدث عن نجاستها هي، وأخرى عن   فتارة  النجسة،  بالمدينة  القديم يصفها  العهد 

نجاسة بني إسرائيل الذين سكنوا فيها إلى جانب أهلها األصليين اليبوسيين، ويتضح  

 ذلك مما يأت: 

 القدس مدينة نجسة: 

كر أسفار التوراة أّن أورشليم مدينة نجسة، ويري مفسرو العهد القديم أّن  تذ         

تلك النجاسة معنوية؛ سببها كثرة الذنوب والخطايا واآلثام التي ارتكبها بنو إسرائيل،  

المدينة   نجاسة  ذكر  يف  ورد  َأْكَثُروا  :"ومما  ْعِب  والشَّ اْلَكَهنَِة  ُرَؤساِء  َجِميَع  إِنَّ  َحتَّى 

َسُه فِياْلِخياَنةَ  بِّ الَِّذي َقدَّ ُسوا َبْيَت الرَّ ،  (1) "ُأوُرَشلِيم  َحَسَب ُكلِّ َرجاساِت األَُمِم، َوَنجَّ

اِْغِسلِي  "ويدعو الرب أورشليم أْن تتطهر ، برتك األفكار الباطلة، البعيدة عنه، فقال:  

رِّ َقْلَبِك يا    "َمَتى َتبِيُت فِي َوَسطِِك َأْفكاُرِك اْلباطَِلُة؟، إَِلى  ُتَخلَِّصي  لَِكْي  ُأوُرَشلِيمُ  مَِن الشَّ

َوَتُكوُن  "، ويوضح أّن سبب نجاسته هو الوثنية التي انتشرت بين بني إسرائيل، فقال:  (2)

 

 .14:36 : سفر أخبار األيام الثاين ( 1)
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ُروا َعَلى  َيُهوذ  ُمُلوكِ  َوُبُيوُت  ُأوُرَشلِيمَ  ُبُيوُت  تِي َبخَّ ا َكَمْوِضِع ُتوَفَة، َنِجَسًة ُكلُّ اْلُبُيوِت الَّ

ماِء َوَسَكُبوا َسكائَِب آللَِهٍة ُأْخَرىُسطُ   . (1) "وِحها لُِكلِّ ُجنِْد السَّ

كان            من  عند  لها  احرتام  ال  وأّنه  رجسة،  المدينة  أّن  التورات  النّص  ويقرر 

  ذلَِك   َأْجلِ   مِنْ   َخطِيًَّة،  ُأوُرَشلِيمُ  َقْد َأْخَطَأْت   :"يحبها؛ بسبب الخطايا، ومما ورد يف ذلك

ُد َوَتْرجُع  ص مِيها َيْحَتِقُروَنها ألَنَُّهْم َرَأْوا َعْوَرَتها، َوِهَي َأْيًضا َتَتنَهَّ اَرْت َرِجَسًة. ُكلُّ ُمَكرِّ

بُّ َعَلى َيْعُقوَب  "وقول:    ،(2) "إَِلى اْلَوراء َي َلها. َأَمَر الرَّ َبَسَطْت ِصْهَيْوُن َيَدْيها. اَل ُمَعزِّ

 َلْيِه. واَأْن َيُكوَن ُمضايُِقوُه َح 

ــاَرْت  ــمُ  صــــ يـ ــِ لـ ــَ ةً  ُأوُرشــــ ــَ ِجســــ ــَ مْ   نـ ــُ هـ ــَ نـ ــْ يـ ــَ ورد:    ،(3)"بـ ــا  ــمـ آَدَم،"كـ َن  ــْ ابـ ــا    يـ

ْف  رِّ مَ  ـعَ ـي لـِ ــَ ــ ُأوُرشــ َرج ــا بـِ ه ــاتـِ رّب   ،(4)"اســـ اـل إّن  ــل  ورد:  ب ــد  ق ـف م  ـي ـــل ف أورشــ ـن ـع  ـي

  َمِدينَةَ  ُأوُرَشلِيمُ  يا "
ِ
بَّ  إِنَّ  اهلل َبِك  الرَّ  .(5)"اِل َيَدْيِك بَِأْعم َأدَّ

 إسرائيل النجاسات يف القدس: ارتكاب بني  

ارتكب بنو إسرائيل الذنوب، وفعلوا الفواحش والشرور، ولم يحافظوا على           

المعنوي؛   بالبعد  نجسة  مدينة  التورات،  النص  حسب  فأصبحت،  أورشليم،  قدسية 

 

 . 13:19 :سفر إرميا ( 1)
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بسبب نجاساهتم وآثامهم، ومما ورد يف أسفار العهد القديم عن رجسهم: أّن الرّب أمر  

اْضِرُبوا  و ُأوُرَشلِيَم، ُاْهُرُبوا يا َبنِي َبنْيامِيَن مِْن َوْسطِ "مين أْن يهربوا من المدينة:  بني بنيا 

ماِل   الشِّ مَِن  َأْشَرَف  رَّ  الشَّ ألَنَّ  ناٍر،  َعَلَم  اْرَفُعوا  َهّكاِريَم  َبْيِت  َوَعَلى  َتُقوَع،  فِي  بِاْلُبوِق 

 .(1) "َوَكْسٌر َعظِيمٌ 
الرب     أنكر  أفعالهم:  وقد  َوفِي  "عليهم  َيُهوذا  ُمُدِن  فِي  َيْعَمُلوَن  ماذا  َتَرى  َأما 

استنكاريًّا:  (2) "؟ُأوُرَشلِيمَ  َشواِرعِ  تساؤال  ويورد  ْعُب  "،  الشَّ هذا  اْرَتدَّ  لِماذا 

ُكوا بِاْلَمْكِر، َأَبْوا َأْن َيْرِجُعوا اْرتِد ُأوُرَشلِيمَ  فِي  .(3)"اًدا دائًِما؟ َتَمسَّ
والزموا           الجرائم،  ارتكبوا  شرائحهم  بكافة  إسرائيل  بني  أّن  الرّب  ويذكر 

َهْل َنِسيُتْم ُشُروَر  ":الشرور، يف السر والعلن، حتى يف الشوارع، وهو يذكرهم هبا قائاًل 

تِي ُفِعَلْت فِي  آبائُِكْم َوُشُروَر ُمُلوِك َيُهوذا َوُشُروَر نِسائِِهْم، َوُشُروَرُكْم َوُشُروَر نِسائُِكُم الَّ 

 . (4) "؟ُأوُرَشلِيمَ  َأْرِض َيُهوذا َوفِي َشواِرعِ 
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أورشليم؛           الخراب  أصاب  والمعاصي،  الشرور  لتلك  نتيجة  أّنه  وأوضح 

عليهم:   الرّب  غضب    َكَحْقل،   ِصْهَيْونُ   ُتْفَلُح   بَِسَببُِكمْ   لِذلَِك "بسبب 

   .(1) "اْلَبْيِت َشوامَِخ َوْعرٍ   َوَجَبُل  ِخَرًبا، ُأوُرَشلِيمُ  َوَتِصيرُ 
َينُْبوٌع  "والجريمة والخطيئة ال حدود لها، كأّنها ينبوع:            َيُكوُن  اْلَيْوِم  فِي ذلَِك 

 . (2) "اَسةِ َولِْلنَج لِْلَخطِيَّةِ  ُأوُرَشلِيمَ  َمْفُتوًحا لَِبْيِت داُوَد َولُِسّكانِ 
اقرتفته أيدي بني إسرائيل من الخطايا، بأّنه بسبب  وتربر أسفار العهد القديم ما         

ْجُس فِي إِْسرائِيَل  "  :االختالط باألمم األخرى، ومما ورد يف ذلك َغَدَر َيُهوذا، َوُعِمَل الرِّ

إِلٍه   ؛ ُأوُرَشلِيمَ  َوفِي بِنَْت  َج  َوَتَزوَّ َأَحبَُّه،  الَِّذي  بِّ  الرَّ ُقْدَس  َس  َنجَّ َقْد  َيُهوذا  ألَنَّ 

، ويمكن مالحظة الوثنية الطافحة يف النّص، فقد تزوج ابنة إله غريب، ولم  (3) "َغِريٍب 

يقف األمر عند ذلك الحد، بل أمر الملك أتباعه أْن يتبعوا سنن األجانب، فقد ورد:  

إَِلى " ُرُسٍل  َأْيِدي  َعَلى  ُكُتًبا  اْلَملُِك  َأْن  َيُهوذ  َوُمُدنِ  ُأوُرَشلِيمَ  َوَأْنَفَذ  ُسنََن  ا،  َيْتَبُعوا 

 . (4) األَجانِِب فِي األرضِ 
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األمم          أشد فساًدا من  إسرائيل، فأصبحوا  بني  منسي أضل  أّن  التوراة  وتورد 

َوُسّكانَ " األخرى: َيُهوذا  َأَضلَّ  ى  َمنَسَّ ِذينَ   األَُممِ   مِنَ   َأَشرَّ   لَِيْعَمُلوا ُأوُرَشلِيمَ  َولكِْن    الَّ

بُّ  َطَرَدُهمُ   .(1) "اِم َبنِي إِْسرائِيَل َأم مِنْ   الرَّ

إسرائيل:        بني  ذنوب  من  لها  ويغفر  القدس،  عن  يكفر  الرّب  فإّن  ذلك    ومع 

ُر َعِن اْلُقْدِس مِْن َنجاساِت َبنِي إِْسرائِيَل َومِْن َسيِّئاتِِهْم َمَع ُكلِّ َخطاياُهْم. َوهَكذا  " َفُيَكفِّ

  .(2) "َمِة َبْينَُهْم فِي َوَسِط َنجاساتِِهمْ َيْفَعُل لَِخْيَمِة االْجتِماِع اْلقائِ 

 القدس مدينة ال تعرف العدل: 

فيها عادال،   ، فال يستطيع المرء أن يجدتذكر التوارة أّنه انتشر الظلم والطغيان     

واِرعِ "  مســتقيما؛ لذا قال الرب:  أو لِيمَ  ُطوُفوا فِي شــَ وا اْنُظُروا، واْعِرُفوا  و ُأوُرشــَ َوَفتِّشــُ

َفَح  َأصــــْ ، فـَ ْدِل ـطالـُِب اْلَحقِّ اْلعـَ ٌل بـِ ُد ـعامـِ ا َأْو ُيوـجَ ــانـً ُدوَن إِْنســ ْل َتـجِ ا، ـهَ ــاـحاتـِه فِي ســ

َأقِيُموا  "وقــال أيضـــــا:    ،(3)"َعنْهــا؟ جــاًرا.  ذا قــاَل َربُّ اْلُجنُوِد: اْقَطُعوا َأشــــْ ُه هكــَ ألَنــَّ

لِيمَ  َحْوَل  ــَ ةً  ُأوُرشـ ــَ طِها اْلُمع  اْلَمِدينَةُ   ِهَي .  مِْتَرسـ ــَ ــدة (4)اَقَبُة. ُكلُّها ُظْلٌم فِي َوسـ ، ومن شـ

ــال:   ــائ ق ــم  ــه ل ــة  ــح ــي ــب ق صـــــورة  رســـــم  ــم  ــل ــظ ْوَن  "ال ــَ ي ــْ ه وَن صـــــِ ــُ ن ــْ ب ــَ ي ــَن  ِذي ــَّ ال
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ماِء،بِال لِيمَ  دِّ بل إّن المدينة أصــبحت خالية ممن يرفضــون المنكر،  ،  (1)"بِالظُّْلمِ  َوُأوُرشــَ

ِط اْلَمِدينَِة،  "وينكرونه، حتى ولو بالتنهيدة يف صـدورهم:   : »اْعُبْر فِي َوسـْ بُّ َوقاَل َلُه الرَّ

طِ  لِيَم، فِي َوســـْ مْ  ُأوُرشـــَ َمةً   َوســـِ جاِل  ِجب َعَلى  ســـِ ُدوَن َعَلى ُكلِّ اِه الرِّ ِذيَن َيئِنُّوَن َوَيَتنَهَّ الَّ

جاساِت اْلَمْصنُوَعِة فِي َوْسطِها   .(2)"الرَّ

 رابًعا: أورشليم مدينة سفك الدم، والزنا: 

مدينة        أّنها  أورشليم  وصف  يف  مشكلة  القديم  العهد  أسفار  كتبة  يجد  ال 

الحروب، وسفك الدم، وحشد الجنود، فهي بذلك مدينة حرب، ال مدينة سالم، كما  

بأهنا   تارة  الفساد واالنحالل األخالقي فيها؛ فيصفوهنا  الحديث عن  يبالغون يف  إّنهم 

انتش  قد  الزنا  أّن  يكتبون  أخرى  وتارة  مؤلفو  زانية،  يخجل  وال  إسرائيل،  بني  بين  ر 

األسفار من ذكر ذلك، ومن أّن المدينة ساد فيها البعيدون عن الحق، أما الطيبون فال  

 مجال لهم فيها، ومَع ذلك يدعون قداستها عندهم، وهذا عين العجب.  

 القدس مدينة حرب، ال سالم: 

ب         دماءهم  إسرائيل  بني  وسفك  الحروب،  على  الشواهد  بعضهم:  من  أيدي 

َيُهوذا" َبنُو  اْلَمِدينََة  َوَأَخُذوه ُأوُرَشلِيمَ  َوحاَرَب  َوَأْشَعُلوا  ْيِف،  السَّ بَِحدِّ  َوَضَرُبوها  ا 
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  َوُتْجَمعُ  ُأوُرَشلِيَم، َوَيُهوذا َأْيًضا ُتحاِرُب "  :وتكرر ذكر ذلك يف موضع آخر  ،(1) "بِالنّارِ 

اَحْولِه  مِنْ  األَُممِ  ُكلِّ  َثْرَوةُ  ٌة َوَمالَبُِس َكثِيَرٌة ِجدًّ  . (2)"ا: َذَهٌب َوفِضَّ

السيطرة          لجنده، حول  دموية  أعلن مسابقة  أّن داود  المختلقة  التوراة  وتذكر 

القدس،   داُوُد:  "على  اْلَيُبوِسيِّينَ "َوقاَل  َيْضِرُب  الَِّذي  َوقائًِدا  إِنَّ  َرْأًسا  َيُكوُن  اًل  .  "َأوَّ

اًل ُيوآُب اْبُن َصُروَيَة، َفصاَر َرْأًسا   .  (3)"َفَصِعَد َأوَّ

كان سفاًحا قاتاًل، ارتكب    - السالم   عليه   –وذكر سفر صموئيل الثاين أّن داود       

إلى   رجع  ثم  العمونية،  المدن  جميع  ضد  باألفران  الحرق  وعمليات  المجازر، 

ْعَب الَِّذي فِيها  "هي معقل الجريمة، واإلرهاب، حسبما كتبوا:  أورشليم، ف َوَأْخَرَج الشَّ

، َوهَكذا   ُهْم فِي َأُتوِن اآلُجرِّ َوَوَضَعُهْم َتْحَت َمناِشيَر َوَنواِرِج َحِديٍد َوُفُؤوِس َحِديٍد َوَأَمرَّ

وَن. ُثمَّ َرَجَع داُوُد َوَجِميعُ  ْعِب إَِلى َصنََع بَِجِميِع ُمُدِن َبنِي َعمُّ  .(4) "ُأوُرَشلِيمَ  الشَّ

بني          بين  الدامية  الحروب  أّن  القديم  العهد  أسفار  ذكرت  أخرى،  ناحية  من 

هبم   يظفر  لئاّل  منها؛  الهرب  أورشليم  يف  أتباعه  داود  دعا  فقد  كثيرة،  كانت  إسرائيل 

ِذيَن َمَعُه فِي"أبشالوم إذا هاجم المدينة   : ُقوُموا بِنا  "ُأوُرَشلِيمَ  َفقاَل داُوُد لَِجِميِع َعبِيِدِه الَّ
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هاِب لَِئاّل ُيباِدَر َوُيْدِرَكنا َوُينِْزَل  نَ  ْهُرُب؛ ألَنَُّه َلْيَس َلنا َنجاٌة مِْن َوْجِه َأْبشاُلوَم، َأْسِرُعوا لِلذَّ

ْيِف  رَّ َوَيْضِرَب اْلَمِدينََة بَِحدِّ السَّ  . (1) "بِنا الشَّ

يهوذا        ملك  أمصيا  بالفعل  والتخريب  التدمير  ذلك  فعل  أَ "  :ولقد  َمْصيا  َوَأّما 

َملُِك َيُهوذا اْبُن َيُهوآَش ْبِن َأَخْزيا، َفَأْمَسَكُه َيُهوآُش َملُِك إِْسرائِيَل فِي َبْيِت َشْمٍس، َوجاَء  

َأْفرايِمَ ب  مِنْ  ُأوُرَشلِيمَ  ُسورَ   َوَهَدمَ  ُأوُرَشلِيمَ  إَِلى مَِئِة    اِب  َأْرَبَع  الّزاِوَيِة،  باِب  إَِلى 

يستبيحوهنا،    ،(2)"ِذراعٍ  وهم  المدينة،  هذه  قداسة  حدود  معرفة  المرء  يستطيع  وال 

  َوَسَفَك "ويدمرون، ويخربون، ولقد تكرر ذلك التدمير وسفك الدم على يدي منسي: 

ى  َأْيًضا  ا  َكثِيًرا  َبِريًئا   َدًما   َمنَسَّ انِِب إَِلى اْلجانِِب، َفْضاًل َعْن  اْلج  مِنَ  َشلِيمَ ُأورُ  َمألَ   َحتَّى  ِجدًّ

بِّ  رِّ فِي َعْينَِي الرَّ تِي بِها َجَعَل َيُهوذا ُيْخطُِئ بَِعَمِل الشَّ ِم  "،  (3)"َخطِيَّتِِه الَّ َوَكذلَِك ألَْجِل الدَّ

الَِّذي َسَفَكُه، ألَنَُّه َمألَ  َيْغِفرَ َيَش   َوَلمْ   َبِريًئا،   َدًما  ُأوُرَشلِيمَ  اْلَبِريِء  َأْن  بُّ  الرَّ وعلى    ،(4) "ْأ 

أيًضا:  إرميا  َيِد  "  يدي  َعَلى  ُطُرَقها  ُبوا  َوَخرَّ اْلُمْختاَرَة،  اْلُقْدِس  َمِدينََة  بِالنّاِر  َأْحَرُقوا 

 .(5)إِْرمِيا 
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الجنود،           لجمع  معقاًل  كانت  أورشليم  أّن  القديم  العهد  أسفار  وذكرت 

َوَجَمَع داُوُد ُكلَّ ُرَؤساِء إِْسرائِيَل، ُرَؤساَء  "وحشدهم للقيام بحروب دامية، ومن ذلك: 

األَْسباِط َوُرَؤساَء اْلِفَرِق اْلخاِدمِيَن اْلَملَِك، َوُرَؤساَء األُُلوِف َوُرَؤساَء اْلِمئاِت، َوُرَؤساَء  

تِي لِْلَملِِك َولَِبنِ  يِه، َمَع اْلِخْصياِن واألَبْطاِل َوُكلِّ َجبابَِرِة اْلَبْأِس،  ُكلِّ األَْمواِل واألَْمالَِك الَّ

أيًضا:  (1) "ُأوُرَشلِيمَ  إَِلى وورد  فِي"،  ُمْخَتِرِعيَن    اٍت َمنَْجنِيق ُأوُرَشلِيمَ  َوَعِمَل  اْختِراَع 

هاُم واْلِحجاَرُة اْلَعظِيَمُة، واْمَتدَّ اْسُمُه   وايا، لُِتْرَمى بِها السِّ لَِتُكوَن َعَلى األَْبراِج َوَعَلى الزَّ

دَ   . (2) "إَِلى َبِعيٍد إِْذ َعِجَبْت ُمساَعَدُتُه َحتَّى َتَشدَّ

سليمان        أّن  الكتبة  السالم   -ويذكر  هن  - عليه  أبيه:  انتهج  لُِسَلْيماَن  "ج  َوكاَن 

َأْرَبَعُة آاَلِف مِْذَوِد َخْيل َوَمْرَكباٍت، واْثنا َعَشَر َأْلَف فاِرٍس، َفَجَعَلها فِي ُمُدِن اْلَمْرَكباِت  

فِي اْلَملِِك  ورد:    ،(3) "ُأوُرَشلِيمَ  َوَمَع  فقد  النهج،  ذلك  رحبعام  جاَء  "وواصل  َوَلّما 

إَِلى ُمْختاٍر  َيُهوذ  َبْيِت   ُكلَّ   َجَمعَ  ُأوُرَشلِيمَ  َرُحْبعاُم  َأْلَف  َوَثمانِيَن  مَِئًة  َبنْيامِيَن،  َوِسْبَط  ا 

وورد أيًضا:    ،(4)"انَ ُمحاِرٍب، لُِيحاِرُبوا َبْيَت إِْسرائِيَل َوَيُردُّوا اْلَمْمَلَكَة َلَرُحْبعاَم ْبِن ُسَلْيم
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إَِلى" َرُحْبعاُم  جاَء  َأْلَف  َيُهوذ  َبْيِت   مِنْ   َجَمعَ  ُأوُرَشلِيَم، َوَلّما  َوَثمانِيَن  مَِئًة  َوَبنْيامِيَن  ا 

 . (1) "ُمْختاٍر ُمحاِرٍب لُِيحاِرَب إِْسرائِيَل، لَِيُردَّ اْلُمْلَك إَِلى َرُحْبعامَ 

 القدس مدينة زانية: 

أسفار العهد القديم أّن أورشليم مدينة زانية يف حد ذاهتا، ويشطح كتبة  تذكر         

لم تنتفع، وهي  )أهوليبة(    األسفار يف ذلك كثيًرا، ويذكرون بشكل مجازي أّن أورشليم 

)قبل   الكربى  أختها  مَع  باالشرتاك  مصر  يف  صباها  سقطة  من  ال  الصغرى،  األخت 

ة التي جرت وراء آشور، وعبدت آلهتهم؛  االنقسام(، وال من تجربة أختها الكربى أهول

أكثر مما فعلته   الفرتة األخيرة مألت كأس شرها  بالعكس يف  السبي، بل  فسقطت يف 

َوَلْم َتْتُرْك ِزناها مِْن مِْصَر َأْيًضا، ألَنَُّهْم ضاَجُعوها فِي ِصباها،  "، فقد ورد:  السامرة قبلها 

عَ  َوَسَكُبوا  ِعْذَرتِها  َترائَِب  ِزناُهمْ َوَزْغَزُغوا  ورد:  (2)"َلْيها  كما  ُأْخُتها  "،  َرَأْت  »َفَلّما 

ُأْختِها  ِزنا  َأْكَثَر مِْن  ِزناها  َأْكَثَر مِنْها، َوفِي  َأْفَسَدْت فِي ِعْشِقها  وورد    ،(3) "ُأُهولِيَبُة ذلَِك 

ُت َمْكَرهاتِِك، َوْيٌل  فِْسُقِك َوَصِهيُلِك َوَرذاَلُة ِزناِك َعَلى اآلكاِم فِي اْلَحْقِل، َقْد َرَأيْ "أيًضا:  

 .(4) "ُم! اَل َتَطَهِريَن، َحتَّى َمَتى َبْعدُ ُأوُرَشلِي  َلِك يا 
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أهوليبة زنا  النصوص حول  ذلك:    وتكثر  اِْرَفِعي  ")أورشليم(، ومما ورد يف 

َلْم ُتضاَجِعي؟ فِي الطُُّرقاِت َجَلْسِت َلُهْم َكَأْعرابِيٍّ   َأْيَن  َعْينَْيِك إَِلى اْلِهضاِب واْنُظِري، 

كِ  َوبَِشرِّ بِِزناِك  ْسِت األَْرَض  يَِّة، َوَنجَّ اْلَبرِّ َأنَّها"، وقولهم:  (1) "فِي  ِزناها   َوكاَن مِْن َهواِن 

َجرِ  الشَّ َوَمَع  اْلَحَجِر  َمَع  َوَزَنْت  األَْرَض  َسِت  أيًضا:    ،(2) "َنجَّ َعَلى  "وورد  »فاتََّكْلِت 

َلهُ  َفكاَن  عابٍِر  ُكلِّ  َعَلى  ِزناِك  َوَسَكْبِت  اْسِمِك،  َعَلى  َوَزَنْيِت  وكتبوا:    ،(3) "َجمالِِك، 

ِذيَن َوَلْدتِِهْم لِي، وَ "   ، (4)"َذَبْحتِِهْم َلها َطعاًما، َأُهَو َقلِيٌل مِْن ِزناكِ َأَخْذِت َبنِيِك َوَبناتِِك الَّ
َوِزناِك َلْم َتْذُكِري َأّياَم ِصباِك، إِْذ ُكنِْت ُعْرياَنًة َوعاِرَيًة   َوفِي ُكلِّ َرجاساتِِك "وورد أيًضا: 

 .(5) "َوُكنِْت َمُدوَسًة بَِدمِِك 
أّن كتبة أسفار العهد القديم كانوا يتلذذون يف حديثهم السافل عن            وواضح 

ْسِت َجماَلِك،  "القدس، و)دعارهتا(، فقالوا:   فِي َرْأِس ُكلِّ َطِريق َبنَْيِت ُمْرَتَفَعَتِك َوَرجَّ

ْجِت ِرْجَلْيِك لُِكلِّ عابٍِر َوَأْكَثْرِت ِزناكِ  َمَع ِجيرانِِك َبنِي    َوَزَنْيِت "وقالوا أيًضا:    ،(6)"َوَفرَّ

 

 . 2: 3 :سفر إرميا  )1)

 . 9:  3 : سفر إرميا ( 2)

 . 15: 16 : سفر حزقيال( 3)

 . 20: 16 : سفر حزقيال ( 4)

 . 22: 16 : سفر حزقيال )5)

 . 25: 16 : سفر حزقيال )6)



 .زكريا السنوارأ.د     خالل النّص التوراتّي القدس في الديانة اليهودّيةمن
 

67 

 

َوَكثَّْرِت ِزناِك فِي َأْرِض  "وورد:    ،(1)"مِْصَر اْلِغالَِظ اللَّْحِم، َوِزْدِت فِي ِزناِك إِلغاَظتِي

َتْشَبِعي  َلْم  َأْيًضا  َوبِهذا  اْلَكْلدانِيِّيَن،  َأْرِض  إَِلى  يف    ،(2) "َكنْعاَن  تمادت  أّنها  ويذكرون 

تِي فِيها َزَنْت بَِأْرِض مِْصرَ َوَأْكَثَرْت ِزناها  "رذيلتها:   َأّياَم ِصباها الَّ ، ونتيجة  (3) "بِِذْكِرها 

َسْت بِِهْم، وَجَفْتُهْم  "لذلك:   ُسوها بِِزناُهْم، َفَتنَجَّ َفَأتاها َبنُو بابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ

مرة من  ؛ األمر الذي أغضب الرّب، وجعله يجفوها، كما جفى أختها السا (4)"َنْفُسها 

 . (5) "َوَكَشَفْت ِزناها َوَكَشَفْت َعْوَرَتها، َفَجَفْتها َنْفِسي، َكما َجَفْت َنْفِسي ُأْخَتها "قبل: 

ومبالغة يف تردي أورشليم، وسقوطها يف وحل الزنا، شذت عن العادة، فبدل  

له:   تدفع  كانت  الزاين  من  مااًل  تأخذ  َهِديًَّة،  "أْن  ُيْعُطوَن  وانِي  الزَّ َفَقْد    لُِكلِّ  َأْنِت  َأّما 

بِِك  نا  لِلزِّ جانٍِب  ُكلِّ  مِْن  لَِيْأُتوِك  َوَرَشْيتِِهْم  َهداياِك،  ُمِحبِّيِك  ُكلَّ  وورد:    ،(6) "َأْعَطْيِت 

َوصاَر فِيِك َعْكُس عاَدِة النِّساِء فِي ِزناِك، إِْذ َلْم ُيْزَن َوراَءِك، َبْل َأْنِت ُتْعطِيَن ُأْجَرًة َواَل  "

 . (7)"َطى َلِك، َفِصْرِت بِاْلَعْكسِ ُأْجَرَة ُتعْ 
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العهد          أسفار  يف  وورد  وعاقبها،  عليها،  الرّب  غضب  أورشليم،  لزنا  نتيجة 

َعْوَرُتِك  "القديم:   واْنَكَشَفْت  ُنحاُسِك  ُأْنِفَق  َقْد  َأنَُّه  َأْجِل  مِْن   : بُّ الرَّ يُِّد  السَّ قاَل  هَكذا 

ِذيَن   الَّ َبنِيِك  َولِِدماِء  َرجاساتِِك،  َأْصناِم  َوبُِكلِّ  بُِمِحبِّيِك  َلها،بِِزناِك  وورد    ،(1) "َبَذْلتِِهْم 

ِك  "أيًضا:   َوُيْحِرُقوَن ُبُيوَتِك بِالنّاِر، َوُيْجُروَن َعَلْيِك َأْحكاًما ُقّداَم ُعُيوِن نِساٍء َكثِيَرٍة. َوَأُكفُّ

َبْعدُ  ُأْجَرًة  ُتْعطِيَن  َوَأْيًضا اَل  نا،  الزِّ َرِذيَلَتِك "وكتبوا على لسان الرّب:    ،(2) "َعِن    َوُأَبطُِّل 

، وقالوا  (3)"َعنِْك َوِزناِك مِْن َأْرِض مِْصَر، َفال َتْرَفِعيَن َعْينَْيِك إَِلْيِهْم َواَل َتْذُكِريَن مِْصَر َبْعدُ 

: مِْن َأْجِل َأنَِّك َنِسيتِنِي َوَطَرْحتِنِي َوراَء  "على لسانه أيًضا:  بُّ يُِّد الرَّ لِذلَِك هَكذا قاَل السَّ

 .(4)"ْيًضا َرِذيَلَتِك َوِزناكِ َظْهِرِك، َفَتْحِملِي أَ 

 القدس مدينة زناة: 

وكتب مؤلفو أسفار العهد القديم أّن أورشليم الزانية سكنها زناة أيضا من بني        

َوكاَن َيْفتاُح اْلِجْلعاِديُّ َجّباَر َبْأٍس، َوُهَو اْبُن اْمَرَأٍة زانَِيٍة،  "إسرائيل، ومما ورد يف ذلك:  

يَ  َوَلَد  الرب:  (5) "ْفتاَح َوِجْلعاُد  لسان  َبنُوِك  "، وكتبوا على  هِذِه؟  َعْن  َلِك  َأْصَفُح  َكْيَف 
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َتزاَحُموا زانَِيٍة  َبْيِت  َوفِي  َزَنْوا،  َأْشَبْعُتُهْم  َوَلّما  آلَِهًة،  َلْيَسْت  بِما  َوَحَلُفوا  ،  (1) "َتَرُكونِي 

أيًضا:   َكَسْرُت  "وورد  إِذا  إَِلْيِهْم،  ُيْسَبْوَن  ِذيَن  الَّ األَُمِم  َبْيَن  َيْذُكُروَننِي  مِنُْكْم  والنّاُجوَن 

َأْنُفَسُهْم ألَْجِل   َوَمَقُتوا  َأْصنامِِهْم،  َوراَء  الّزانَِيَة  َوُعُيوَنُهُم  َعنِّي،  الَِّذي حاَد  الّزانَِي  َقْلَبُهُم 

تِي فَ  ُروِر الَّ َأْشُهٍر،  "ومما ورد:    ،(2) "َعُلوها فِي ُكلِّ َرجاساتِِهمْ الشُّ َوَلّما كاَن َنْحُو َثالََثِة 

نا   َقْد َزَنْت ثامارُ "ُأْخبَِر َيُهوذا َوقِيَل َلُه:   . َفقاَل َيُهوذا:  "َكنَُّتَك، َوها ِهَي ُحْبَلى َأْيًضا مَِن الزِّ

 .(3) "َأْخِرُجوها َفُتْحَرَق "

َوقاَل  "والزنا سلوك عام عند بني إسرائيل يف أورشليم، ومما ورد يف ذلك:          

بُّ لِي:   بِّ لَِبنِي إِْسرائِيَل  اْذَهْب َأْيًضا َأْحبِِب اْمَرَأًة َحبِيَبَة صاِحٍب َوزانَِيًة، كَ "الرَّ َمَحبَِّة الرَّ

بِيِب  َبْل َسَلْكَت  "، وورد أيًضا:  (4) "َوُهْم ُمْلَتِفُتوَن إَِلى آلَِهٍة ُأْخَرى َوُمِحبُّوَن ألَْقراِص الزَّ

َأْخآَب،   َبْيِت  َكِزنا  َيْزُنوَن  ُأوُرَشلِيَم  َوُسّكاَن  َيُهوذا  َوَجَعْلَت  إِْسرائِيَل،  ُمُلوِك  ُطُرِق  فِي 

ِذيَن ُهْم َأْفَضُل مِنَْك  ، فالزنا سلوك عام، بال  (5) "َوَقَتْلَت َأْيًضا إِْخَوَتَك مِْن َبْيِت َأبِيَك الَّ

ِة َمبِيَت ُمسافِِريَن، َفَأْتُرَك َشْعبِي َوَأْنَطلَِق مِْن ِعنِْدِهْم؛ ألَنَُّهْم  "استثناء،   يَّ يا َلْيَت لِي فِي اْلَبرِّ
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َجماَعةُ  ُزناٌة،  ُكْرِسيِّي  "وكتبوا:    ،(1) "خائِنِينَ   َجِميًعا  َمكاُن  هذا  آَدَم،  اْبَن  يا  لِي:  َوقاَل 

ُس َبْعُد َبْيُت   َوَمكاُن باطِِن َقَدَميَّ َحْيُث َأْسُكُن فِي َوْسِط َبنِي إِْسرائِيَل إَِلى األََبِد، َواَل ُينَجِّ

الَ  ُمُلوُكُهْم،  َواَل  ُهْم  اَل  وَس،  اْلُقدُّ اْسِمي  فِي    إِْسرائِيَل  ُمُلوكِِهْم  بُِجَثِث  َواَل  بِِزناُهْم 

 .(2) "ُمْرَتَفعاتِِهمْ 
الزانية،   أجرة  الحديث عن  درجة  وصل  بل  الحّد،  ذلك  عند  األمر  يقف  لم 

بِّ   وعدم جواز التصدق به لبيت الرب: اَل ُتْدِخْل ُأْجَرَة زانَِيٍة َواَل َثَمَن َكْلٍب إَِلى َبْيِت الرَّ

بِّ إِلِهَك إِلِهَك َعْن َنْذٍر مّ   .(3) "ا؛ ألَنَُّهما كَِلْيِهما ِرْجٌس َلَدى الرَّ

 الشر سائد، وأتباع الحق ال مكان لهم يف أورشليم: 

الحق هجروا    وذكر        أتباع  وأّن  وانتشر،  الشر ساد،  أّن  القديم  العهد  أسفار  كتبة 

َوهَكذا  "المدينة؛ ألّنه ال مكان لوجودهم يف ظّل الفساد الشديد، ومما ورد يف ذلك:  

ِذيَن َعِمُلوا بِاْلَحقِّ َذَهُبوا مِْن َمكاِن اْلُقْدِس َونُ  وا، والَّ ُسوا فِي  َرَأْيُت َأْشراًرا ُيْدَفنُوَن َوُضمُّ

باطٌِل  َأْيًضا  إَِلى  "وورد:    ،(4) "اْلَمِدينَِة. هذا  َيْعُقوَب  َوَدَفْعُت  اْلُقْدِس،  ُرَؤساَء  َفَدنَّْسُت 

تائِمِ  ، وكّل من أمسكه الفاسدون من األصفياء األخيار،  (5)"اللَّْعِن، َوإِْسرائِيَل إَِلى الشَّ
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َوَسَفُكوا"قتلوه:   َأْصِفيائَِك،  ُلُحوَم    مِنْ   َلُهمْ   َيُكنْ   َوَلمْ  ُأوُرَشلِيَم، ِدماَءُهْم َحْوَل   َجَعُلوا 

 . (1) "افِنٍ د

 خامًسا: أورشليم مدينة عبادة األصنام: 

يزخر النّص التوراتّ بذكر عبادة األصنام يف أورشليم، ويف ذلك دليل واضح          

قرونا، فصنع   للوراء  رجع  يربعام  أّن  ورد  ومما  اليهودّية،  للديانة  الوثنّية  تسرب  على 

لقومه العجل المصري الذي كان يعبده المصريون، ونصبه يف أورشليم؛ ليعبدوه، فقد  

َوَعمِ "ورد: اْلَملُِك  َلُهْم:  اْسَتشاَر  َوقاَل  َذَهٍب،  ِعْجَلْي  َتْصَعُدوا  "َل  َأْن  َعَلْيُكْم  َكثِيٌر 

مِْصرَ ُأوُرَشلِي  إَِلى َأْرِض  مِْن  َأْصَعُدوَك  ِذيَن  الَّ إِْسرائِيُل  يا  آلَِهُتَك  ُهَوذا  َوَتَرُكوا  "،(2) "َم، 

َفكاَن   واألَْصناَم،  واِرَي  السَّ َوَعَبُدوا  آبائِِهْم  إِلِه  بِّ  الرَّ َعَلى  َبْيَت  َغَضٌب 

لذلك:  (3) "اهذ  إِْثِمِهمْ   ألَْجلِ  َوُأوُرَشلِيمَ  َيُهوذا ونتيجة    َمْهُجوَرةً  ُأوُرَشلِيمُ  َوكاَنِت "، 

اْلَقْفِر اَل َيْدُخُلها َواَل َيْخُرُج مِنْها َأَحٌد مِْن َبنِيها. َوكاَن اْلَمْقِدُس َمُدوًسا، َوَأْبناُء األَجانِِب  ك

اْلِمْزماُر   َوَبَطَل  َيْعُقوَب،  َعْن  الطََّرُب  زاَل  َوَقْد  لأِلَُمِم،  َمْسَكنًا  كاَنْت  تِي  الَّ اْلَقْلَعِة  فِي 

أّن األصنام كثرت يف أورشليم:  ، وقد ذك (4)واْلكِنّاَرُة   ُمُدنَِك  "رت األسفار  بَِعَدِد  ألَنَُّه 

َشواِرعِ  َوبَِعَدِد  َيُهوذا،  يا  آلَِهُتَك  َمذابَح  َمذ  َوَضْعُتمْ  ُأوُرَشلِيمَ  صاَرْت  لِْلِخْزِي،  ابَح 

 

 . 17:7 : سفر المكابيين األول( 1)

 . 28:12 : سفر الملوك األول ( 2)

 .18:24 : سفر أخبار األيام الثاين  )3)

 . 45:3 : سفر المكابيين األول )4)



 2022العدد األول شتاء                           المبادرة
 

72 

 

لِْلَبْعلِ  الرب:  (1) "لِلتَّْبِخيِر  غضب  أوجب  الذي  األمر  بِالّسامَِرِة    َأَفَليَْس "؛  َصنَْعُت  َكما 

 ؟(2)امِها َوَأْصن بُِأوُرَشلِيمَ  َوبَِأْوثانِها َأْصنَعُ 

َوَوَضَع تِْمثاَل الّساِرَيِة  " كما ورد أّن منسي قد أقام سارية، لعلها تقليد ألشور:        

ا َوُسَلْيماَن  لِداُوَد  َعنُْه  بُّ  الرَّ قاَل  الَِّذي  اْلَبْيِت  فِي  َعِمَل،  تِي  اْلَبْيِت  "ْبنِِه:  الَّ هذا  فِي 

تِي  ُأوُرَشلِيَم،  َوفِي  .(3) "اِط إِْسرائِيَل، َأَضُع اْسِمي إَِلى األََبدِ َأْسب َجِميعِ  مِنْ  اْخَتْرُت  الَّ
بِّ الَِّذي  "وورد أّن منسي أمعن يف الوثنّية، فقد ورد:     َوَبنَى َمذابَح فِي َبْيِت الرَّ

  : بُّ ْكِل الَِّذي  ،  (4) "األََبدِ   إَِلى   اْسِمي   َيُكونُ  ُأوُرَشلِيمَ  فِي"قاَل َعنُْه الرَّ َوَوَضَع تِْمثاَل الشَّ

اْبنِِه:   َولُِسَلْيماَن  لِداُوَد  َعنُْه  اهلُل  قاَل  الَِّذي   
ِ
اهلل َبْيِت  فِي  اْلَبْيِت  "َعِمَلُه  هذا  فِي 

وأّنه    ،(5) "إِْسرائِيَل َأَضُع اْسِمي إَِلى األََبدِ اِط  َأْسب  َجِميعِ   مِنْ   اْخَتْرُت   الَّتِي ُأوُرَشلِيمَ  َوفِي

ذلك،   بعد  رشده  إلى  ُه  "ثاب  َوَردَّ َعُه،  َتَضرُّ َوَسِمَع  َلُه  فاْسَتجاَب  إَِلْيِه  َوَصلَّى 

ُهَواهللُ َمْمَلَكتِهِ   إَِلى  ُأوُرَشلِيمَ  إَِلى بَّ  الرَّ َأنَّ  ى  َمنَسَّ َفَعلَِم  اْلَغِريَبَة    َوَأزاَل "(6)   "،  اآللَِهَة 
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بِّ   الرَّ َبْيِت  َجَبِل  فِي  َبناها  تِي  الَّ اْلَمذابِِح  َوَجِميَع   ، بِّ الرَّ َبْيِت  مِْن  واألَْشباَه 

 . (1) "ا خاِرَج اْلَمِدينَةِ َوَطَرَحه ُأوُرَشلِيَم،  َوفِي

يحكم         أْن  أراد  عندما  يوشيا  أّن  التوراة  أسفار  تتحدث  آخر  اتجاه  َوْفَق  ويف 

َبْعُد  "  التوراة، حارب الفساد المنتشر، ومن ذلك:  إِْذ كاَن  الّثامِنَِة مِْن ُمْلكِِه  نَِة  َوفِي السَّ

ُر َيُهوذا  نَِة الّثانَِيَة َعَشَرَة اْبَتَدَأ ُيَطهِّ   مِنَ  َوُأوُرَشلِيمَ  َفًتى، اْبَتَدَأ َيْطُلُب إِلَه داُوَد َأبِيِه َوفِي السَّ

وااْلُمْرَتَفع واْلَمْسُبوكاِت اِت  والتَّماثِيِل  واِري  َعَلى  "،  (2) "لسَّ اْلَكَهنَِة  ِعظاَم  َوَأْحَرَق 

َيُهوذا َر  َوَطهَّ كما  (3) "َوُأوُرَشلِيمَ  َمذابِِحِهْم  التَّماثِيَل  "،  َوَدقَّ  واِرَي  والسَّ اْلَمذابَح  َهَدَم 

ْمِس فِي ُكلِّ  ،  (4) "ُأوُرَشلِيمَ  َأْرِض إِْسرائِيَل، ُثمَّ َرَجَع إَِلىناِعًما، َوَقَطَع َجِميَع َتماثِيِل الشَّ

بِّ َمَع ُكلِّ ِرجاِل َيُهوذا َوُسّكانِ  اْلَكَهنَِة والالَِّويِّيَن  و ُأوُرَشلِيمَ  َوَصِعَد اْلَملُِك إَِلى َبْيِت الرَّ

ِغيِر، َوَقَرَأ فِي آذانِِهْم ُكلَّ  ْعِب مَِن اْلَكبِيِر إَِلى الصَّ  َكالَِم ِسْفِر اْلَعْهِد الَِّذي ُوِجَد  َوُكلِّ الشَّ

بِّ   . (5) "فِي َبْيِت الرَّ

بدأ يوشيا بتطهير الهيكل، فأمر رئيس الكهنة حلقيا ومعه كهنة الفرقة الثانية          

ويساعدهم حراس أبواب الهيكل، حتى يجمعوا األواين، التي كانوا يستخدموهنا لعبادة  
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البعل، الموجودة داخل الهيكل؛ ألّن فجور الملوك السابقين وصلت إلى أّنهم كانوا  

بي داخل  الغريبة  اآللهة  الرب  يعبدون  َوَكَهنََة  "ت  اْلَعظِيَم،  اْلكاِهَن  ِحْلِقّيا  اْلَملُِك  َوَأَمَر 

بِّ َجِميَع اآلنَِيِة اْلَمْصنُوَعِة لِْلَبْعلِ    اْلِفْرَقِة الّثانَِيِة، َوُحّراَس اْلباِب َأْن ُيْخِرُجوا مِْن َهْيَكِل الرَّ

خا  َوَأْحَرَقها  ماِء،  السَّ َأْجناِد  َولُِكلِّ    َوَحَمَل   َقْدُروَن،  ُحُقولِ   فِي ُأوُرَشلِيمَ  ِرَج َولِلّساِرَيِة 

ِذيَن َجَعَلُهْم ُمُلوُك َيُهوذا لُِيوقُِدوا َعَلى  (1) "اَدها إَِلى َبْيِت إِيَل َرم ، َواَلَشى َكَهنََة األَْصناِم الَّ

ُيِحيطُ  َوما  َيُهوذا  ُمُدِن  فِي  لِ و بُِأوُرَشلِيَم، اْلُمْرَتَفعاِت  ُيوقُِدوَن:  ِذيَن  ْمِس،  الَّ لِلشَّ ْلَبْعِل، 

ماءِ  السَّ َأْجناِد  َولُِكلِّ  واْلَمناِزِل،  بِّ  "،  (2) "واْلَقَمِر،  الرَّ َبْيِت  مِْن  الّساِرَيَة  َوَأْخَرَج 

َأْن صاَرْت  و  إَِلى ُأوُرَشلِيمَ  خاِرَج  إَِلى  َوَدقَّها  َقْدُروَن،  َوَأْحَرَقها فِي واِدي  َقْدُروَن  اِدي 

ْعِب ُغباًرا،  ِة الشَّ ى اْلُغباَر َعَلى ُقُبوِر عامَّ َحَرُة واْلَعّراُفوَن والتَّرافِيُم  "،(3) "َوَذرَّ َوَكذلَِك السَّ

تِي ُرئَِيْت فِي َأْرِض َيُهوذا َوفِي جاساِت الَّ اَدها ُيوِشّيا  َأب ُأوُرَشلِيَم، واألَْصناُم َوَجِميُع الرَّ

ِريَعِة اْلَمْكُت  بِّ لُِيِقيَم َكالََم الشَّ ْفِر الَِّذي َوَجَدُه ِحْلِقّيا اْلكاِهُن فِي َبْيِت الرَّ  .(4) وَب فِي السِّ
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تِي لَِبنِي إِْسرائِيَل، َوَجَعَل  "    جاساِت مِْن ُكلِّ األَراِضي الَّ َوَأزاَل ُيوِشّيا َجِميَع الرَّ

فِي اْلَمْوُجوِديَن  بَّ   َيْعُبُدونَ  ُأوُرَشلِيمَ  َجِميَع  َوراِء  إِلَهُهمْ   الرَّ مِْن  َيِحيُدوا  َلْم  َأّيامِِه  ُكلَّ   ،

بِّ إِلِه آبائِِهمْ   .(1) "الرَّ

 سادًسا: أورشليم مدينة سكاهنا عصاة: 

الذين سكنوا           إسرائيل  بني  أّن  توضح  التي  القديم  العهد  يف  اإلشارات  تكثر 

ذلك:   أمثلة  ومن  عصاة،  كانوا  َكَهنَُتها  َأْنبِياُؤها  "أورشليم  ُغْدراٍت.  َأْهُل  ُمَتفاِخُروَن 

ِريَعةَ  اْلُقْدَس، خاَلُفوا الشَّ ُسوا  َوَمَلَك  "  ،(2)"َنجَّ اْبَن ِعْشِريَن َسنًَة ِحيَن َمَلَك،  كاَن آحاُز 

بِّ إِلِهِه َكداُودَ  ُأوُرَشلِيمَ  ِستَّ َعَشَرَة َسنًَة فِي ،  (3) " َأبِيهِ َوَلْم َيْعَمِل اْلُمْسَتِقيَم فِي َعْينَِي الرَّ

، َوَعِمَل لِنَْفِسِه    َوَجَمَع آحازُ " بِّ  َوَأْغَلَق َأْبواَب َبْيِت الرَّ
ِ
 َوَقطََّع آنَِيَة َبْيِت اهلل

ِ
آنَِيَة َبْيِت اهلل

كاَن َيُهوياقِيُم  "وتكرر ذلك مَع غيره، فقد ورد:   ،(4) "ُأوُرَشلِيمَ  َمذابَح فِي ُكلِّ زاِوَيٍة فِي

وَ  َمَلَك،  ِحيَن  َسنًَة  َوِعْشِريَن  َخْمٍس  فِياْبَن  َسنًَة  َعَشَرَة  إِْحَدى    َوَعِمَل  ُأوُرَشلِيَم، َمَلَك 

رَّ  بِّ  َعْينَِي  فِي الشَّ  .(5) "إِلِههِ  الرَّ
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المعاصي          وارتكاب  الخلق،  بسوء  أورشليم  أنبياء  المختلقة  التوراة  وتتهم 

َأْنبِياءِ "والشرور:   بِاْلَكِذِب،  م  َرَأْيُت  ُأوُرَشلِيمَ  َوفِي  َوَيْسُلُكوَن  َيْفِسُقوَن  مِنُْه.  ُيْقَشَعرُّ  ا 

ُكلُُّهْم   لِي  صاُروا  ِه.  َشرِّ َعْن  اْلواِحُد  َيْرِجُعوا  اَل  َحتَّى  رِّ  الشَّ فاِعلِي  َأياِدَي  ُدوَن  َوُيَشدِّ

: هَأَنذا َأْمألُ ُكلَّ ُسّكاِن هِذِه  "،  (1)َكَسُدوَم، َوُسّكاُنها كَعُمورةَ  بُّ فتُقوُل َلُهْم: هَكذا قاَل الرَّ

َوُكلَّ   واألَْنبِياَء  واْلَكَهنََة  ُكْرِسيِِّه،  َعَلى  لِداُوَد  اْلجالِِسيَن  واْلُمُلوَك  األَْرِض 

 .(2)  ُسْكًرا ُأوُرَشلِيمَ  ُسّكانِ 
الرب، فقد ورد:           أوامر  لِذلَِك  "ووالة بني إسرائيل رجال هزء، بعيدون عن 

ْعِب الَِّذي فِي بِّ يا ِرجاَل اْلُهْزِء، ُواَلَة هذا الشَّ َلَك يا  "،  (3) "ُأوُرَشلِيمَ  اْسَمُعوا َكالََم الرَّ

، َأّما َلنا َفِخْزُي اْلُوُجوِه، َكما ُهَو اْلَيْوَم لِِرجالِ    َولُِكلِّ  ُأوُرَشلِيَم، َيُهوذا َولُِسّكانِ   َسيُِّد اْلبِرُّ

تِي  إِْسر تِي َطَرْدَتُهْم إَِلْيها، مِْن َأْجِل ِخياَنتِِهِم الَّ ائِيَل اْلَقِريبِيَن واْلَبِعيِديَن فِي ُكلِّ األَراِضي الَّ

 . (4)"خاُنوَك إِّياها 

استحقوا         لذلك  جليًّا؛  واضًحا  الرب  عن  االبتعاد  كان  رحبعام  عهد  ويف 

ورد:   فقد  مِْصَر  "العقاب،  َملُِك  ِشيَشُق  َصِعَد  َرُحْبعاَم  لِْلَملِِك  اْلخامَِسِة  نَِة  السَّ َوفِي 
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بَّ خ  ألَنَُّهمْ  ؛ ُأوُرَشلِيمَ  َعَلى  َوُرَؤساِء َيُهوذا  َفجاَء َشْمِعيا النَّبِيُّ إَِلى َرُحْبعامَ   ،(1) "اُنوا الرَّ

فِي اْجَتَمُعوا  ِذيَن  َلُهْم:  َوق  ِشيَشَق،  َوْجهِ   مِنْ  ُأوُرَشلِيمَ  الَّ َأْنُتْم  "اَل   : بُّ الرَّ قاَل  هَكذا 

 .(2) "َتَرْكُتُمونِي َوَأنا َأْيًضا َتَرْكُتُكْم لِيَِد ِشيَشَق 
فقد ورد:          السبت،  إسرائيل بحرمة  بنو  يلتزم  فِي  "ولم  َرَأْيُت  األَّياِم  تِْلَك  فِي 

َوَأْيًضا   َحِميًرا،  ُلوَن  َوُيَحمِّ بُِحَزٍم  َوَيْأُتوَن  ْبِت،  السَّ فِي  َمعاِصَر  َيُدوُسوَن  َقْوًما  َيُهوذا 

ْبِت   َيْومِ  فِي ُأوُرَشلِيمَ  َيْدُخُلونَ  ا ُيْحَمُل، َفَأْشَهْدُت َعَلْيِهْم  م َوُكلِّ   َوتِينٍ   َوِعنٍَب   بَِخْمرٍ   السَّ

الطَّعامَ  َبْيِعِهِم  حرمة    ،(3) "َيْوَم  بانتهاك  أورشليم  يف  المقيمين  صور  ألهل  سمح  كما 

فِي  "السبت:   َوَيبِيُعوَن  بِضاَعٍة،  َوُكلِّ  بَِسَمٍك  َيْأُتوَن  كاُنوا  بِها  الّساكِنُوَن  وِريُّوَن  والصُّ

ْبِت   ْبِت،  َقبْ  ُأوُرَشلِيمَ  َوكاَن َلّما َأْظَلَمْت َأْبواُب "،   4) "ُأوُرَشلِيمَ  لَِبنِي َيُهوذا فِيالسَّ َل السَّ

مِْن   َوَأَقْمُت  ْبِت.  السَّ َبْعَد  ما  إَِلى  َيْفَتُحوها  اَل  َأْن  َوُقْلُت  ُتْغَلَق األَْبواُب،  بَِأْن  َأَمْرُت  َأنِّي 

ْبتِغْلمانِي َعَلى األَْبواِب َحتَّى ال   .(5) " َيْدُخَل ِحْمٌل فِي َيْوِم السَّ
بِّ واْنِزُعوا ُغَرَل ُقُلوبُِكْم يا ِرجاَل  "وذكر نحميا على لسان الرب:            اِْخَتتِنُوا لِلرَّ

 َيْخُرَج َكناٍر َغْيظِي، َفُيْحِرَق َوَليَْس َمْن ُيْطِفُئ، بَِسَبِب َشرِّ  لَِئاّل  ُأوُرَشلِيَم،  َيُهوذا َوُسّكانَ 
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ْبِت لَِكْيال َتْحِمُلوا ِحْماًل َوال  "،  (1) "َأْعمالُِكمْ  ُسوا َيْوَم السَّ َولكِْن إِْن َلْم َتْسَمُعوا لِي لُِتَقدِّ

َأْبواِب  فِي  ْبِت،  َيْومَ  ُأوُرَشلِيمَ  ُتْدِخُلوُه  َفَتْأُكُل ن  ُأْشِعُل   يَفإِنِّ   السَّ َأْبوابِها  فِي  اًرا 

 .(2) "َتنَْطِفُئ   َوال ُأوُرَشلِيمَ  ُقُصورَ 

األنبياء،                معاداهتم  أورشليم،  حكام  مارسه  الذي  والفساد  للظلم  إشارة  ويف 

إِْرمِيا النَّبِيُّ َمْحُبوًسا فِي  اَن  َوك  ُأوُرَشلِيَم،  َوكاَن ِحينَئٍِذ َجْيُش َملِِك بابَِل ُيحاِصرُ "ورد:  

ْجِن الَِّذي فِي َبْيِت َملِِك َيُهوذا  .(3) "داِر السِّ
وصل             فلما  طوال،  لسنوات  الشعائر  إقامة  تعطل  إلى  األسفار  أشارت  كما 

الملك يوشيا لسدة الحكم أراد أن يعمل فصحا للرب يف العام الثامن عشر من حكمه،  

نَِة الّثامِنََة َعْشَرَة لِْلَملِِك ُيوِشّيا، ُعِمَل هذا اْلِفْصُح  "فورد بخصوص ذلك:  َولكِْن فِي السَّ

فِي بِّ  فِي".  (4) "ُأوُرَشلِيمَ  لِلرَّ اْلَجماَعِة  َوُكلُّ  َوُرَؤساُؤُه  اْلَملُِك    َأنْ  ُأوُرَشلِيمَ  َفَتشاَوَر 

ْهرِ   فِي   اْلِفْصَح   َيْعَمُلوا  ألَنَُّهْم َلْم َيْقِدُروا َأْن َيْعَمُلوُه فِي ذلَِك اْلَوْقِت؛ ألَنَّ  "؛  (5)"انِيالثّ   الشَّ

ْعَب َلْم َيْجَتِمُعوا إَِلى  ُسوا بِاْلكِفاَيِة، والشَّ فاْعَتَمُدوا َعَلى  "،  (6) "ُأوُرَشلِيمَ  اْلَكَهنََة َلْم َيَتَقدَّ
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بِّ إِلِه  إِْطالِق النِّداِء فِي َجِميِع إِْسرائِيَل مِْن بِْئِر َسْبٍع إِ  َلى داَن َأْن َيْأُتوا لَِعَمِل اْلِفْصِح لِلرَّ

، َوكاَن َفَرٌح  (1) "ا ُهَو َمْكُتوٌب ُمنُْذ َزماٍن َكثِيرٍ َكم  َيْعَمُلوهُ   َلمْ   ألَنَُّهمْ  ؛ ُأوُرَشلِيمَ  إِْسرائِيَل فِي

فِي داُوَد  َأيّ   مِنْ   ألَنَّهُ  ؛ُأوُرَشلِيمَ  َعظِيٌم  ْبِن  ُسَلْيماَن  َكهذا  اِم  َيُكْن  َلْم  إِْسرائِيَل  َملِِك 

،   فِْصًحا  ُأوُرَشلِيمَ  َوَعِمَل ُيوِشّيا فِي"،  (2) "ُأوُرَشلِيمَ  فِي بِّ ابَع  الرّ   فِي   اْلِفْصَح   َوَذَبُحوا  لِلرَّ

لِ  ْهِر األَوَّ ،  َوَلْم ُيْعَمْل فِْصٌح مِْثُلُه فِي إِْسرائِيَل مِْن َأّياِم َصُموئِ "،  (3) "َعَشَر مَِن الشَّ يَل النَّبِيِّ

َوُكلُّ   والالَِّويُّوَن  واْلَكَهنَُة  ُيوِشّيا  َعِمَلُه  الَِّذي  كاْلِفْصِح  َيْعَمُلوا  َلْم  إِْسرائِيَل  ُمُلوِك  َوُكلُّ 

، وبذلك اتضح مدى تعطل الشعائر  (4) "ُأوُرَشلِيمَ  َيُهوذا َوإِْسرائِيَل اْلَمْوُجوِديَن َوُسّكانِ 

 عندهم.  

األمر عند ذلك الحد، فقد اهتموا الرب بالخداع، ومما ورد يف ذلك:  ولم يقف    

َعَلْيِه  " ُمتَّكٌِل  َأْنَت  الَِّذي  إِلُهَك  َيْخَدْعَك  اَل  قائِلِيَن:  َيُهوذا  َملَِك  َحَزقِّيا  ُتَكلُِّموَن  هَكذا 

ورَ   َملِِك   َيدِ   إَِلى ُأوُرَشلِيمُ  قائاًِل: ال ُتْدَفعُ  ،    ُقْلُت:فَ "، وورد أيًضا:(5) "َأشُّ بُّ »آِه، يا َسيُِّد الرَّ
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ْعَب  الشَّ هذا  خاَدْعَت  ِخداًعا  إِنََّك  ا  َبَلَغ  ق َوُأوُرَشلِيَم، َحقًّ َوَقْد  َسالٌَم  َلُكْم  َيُكوُن  ائاًِل: 

ْيُف النَّْفَس   .(1) "السَّ
لم يجد كتبة النص التورات مشكلة يف الدعوة لالبتعاد عن الرب، فقد ورد:  و          

ِذيَن قاَل    يا اْبَن آَدَم، إِْخَوُتَك إِْخَوُتَك " َذُوو َقراَبتَِك، َوُكلُّ َبْيِت إِْسرائِيَل بَِأْجَمِعِه، ُهُم الَّ

، َلنا ُأْعطَِيْت هِذِه األَْرُض مِيراًثا : ُأوُرَشلِيمَ  َلُهْم ُسّكانُ  بِّ وكعادهتم    ،(2)"اْبَتِعُدوا َعِن الرَّ

التباكي، والظهور كمظلومين، فكتبوا:   َكلِماتِهِ "يحبون  َأقاَم  َعَلْينا  َوَقْد  بِها  َتَكلََّم  تِي  الَّ  

ماواِت   ا َعظِيًما، ما َلْم ُيْجَر َتْحَت السَّ ِذيَن َقَضْوا َلنا، لَِيْجلَِب َعَلْينا َشرًّ َوَعَلى ُقضاتِنا الَّ

َعَلى  ُأْجِرَي  َكما  َلْم  "،  (3) "ُأوُرَشلِيمَ  ُكلِّها  بَِحْيُث  َعظِيًما  ا  َشرًّ َعَلْينا  َتْحَت  جالًِبا  َيْحُدْث 

ماِء بَِأْسِرها مِْثُل ما َأْحَدَثُه فِي ؛  (4) "ا ُكتَِب فِي َشِريَعِة ُموَسى م َحَسِب   َعَلى ُأوُرَشلِيمَ  السَّ

قائال:   بالرب  دانيال  استغاث  َسَخَطَك  "لذا  اْصِرْف  َرْحَمتَِك  ُكلِّ  َحَسَب  َسيُِّد،  يا 

َمِدينَتَِك  َعْن  آبائِنا  لَِخط  إِذْ   ُقْدِسَك،  َجَبلِ  ُأوُرَشلِيمَ  َوَغَضَبَك  َوآلثاِم  ايانا 

ِذيَن َحْوَلنا ع َوَشْعُبَك  ُأوُرَشلِيمُ  صاَرْت   . (5) "اًرا ِعنَْد َجِميِع الَّ
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 سابًعا: أورشليم مدينة غضب الرب: 

أورد كتبة أسفار العهد القديم الكثير من النصوص التي أشارت إلى غضب  

:  "الرب على أورشليم، وبني إسرائيل المقيمين فيها، ومن تلك النصوص:   بُّ َفقاَل الرَّ

تِي   الَّ اْلَمِدينََة  هِذِه  َوَأْرُفُض  إِْسرائِيَل،  َنَزْعُت  َكما  َأمامِي  مِْن  َأْيًضا  َيُهوذا  َأْنِزُع  إِنِّي 

فِيهِ و ُأوُرَشلِيمَ  ْخَتْرُتها ا اْسِمي  َيُكوُن  ُقْلُت  الَِّذي  األَُمِم  "،  (1) "اْلَبْيَت  ُكلَّ  َوَأْجَمُع 

َوَيْخُرُج  لِْلُمح ُأوُرَشلِيمَ  َعَلى النِّساُء،  َوُتْفَضُح  اْلُبُيوُت،  َوُتنَْهُب  اْلَمِدينَُة،  َفُتْؤَخُذ  اَرَبِة، 

ْعِب اَل ُتْقَطُع مَِن اْلَمِدينَةِ نِْصُف اْلَمِدينَِة إَِلى  ْبِي، َوَبِقيَُّة الشَّ  .(2)"السَّ
اْلُجنُوِد،  "وورد يف ذكر غضب الرب أيًضا:       يا َربَّ  بِّ َوقاَل:  َفَأجاَب َمالَُك الرَّ

تِي َغِضْبَت َعَلْيها هِذِه  َيُهوذ  َوُمُدنَ  ُأوُرَشلِيمَ  إَِلى َمَتى َأْنَت اَل َتْرَحمُ  ْبِعيَن َسنَةً ا الَّ ؟ (3) "السَّ

 .(4) "ُأوُرَشلِيمَ  َفُأْرِسُل ناًرا َعَلى َيُهوذا َفَتْأُكُل ُقُصورَ "وورد أيًضا: "

الرب:          السبي لغضب  حدث من  ما  التوراة  كتبة  َغَضِب  "وعزى  ألَْجِل  ألَنَُّه 

بِّ َعَلى َأما َيُهوذ  َوَعَلى  ُأوُرَشلِيمَ  الرَّ َد  ا َحتَّى َطَرَحُهْم مِْن  َتَمرَّ َأنَّ ِصْدقِّيا  ِم َوْجِهِه، كاَن 

بابَِل  َملِِك  ُبُيوِت "،  (5)"َعَلى  َوُكلَّ  اْلَملِِك،  َوَبْيَت  بِّ  الرَّ َبْيَت    َوُكلَّ  ُأوُرَشلِيَم، َوَأْحَرَق 
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بِالنّارِ اْلُعَظم  ُبُيوِت  َأْحَرَقها  ا ُكلُّ ُجُيوِش  َهَدَمه  ُمْستَِديًرا ُأوُرَشلِيمَ  َوَجِميُع َأْسوارِ ،(1)"اِء 

َرطِ  ِذيَن َمَع َرئِيِس الشُّ  .(2) "اْلكِْلدانِيِّيَن الَّ
ذكرت األسفار أّن الرّب غضب على داود وقومه عندما أمر بإجراء اإلحصاء           

َو ُيْهلُِك َرَأى  ا، َوفِيما هُ إِلْهالكِه ُأوُرَشلِيمَ  َعَلى  َمالًكا   اهللُ   َوَأْرَسَل "العام لبني إسرائيل:  

بِّ   ، َوقاَل لِْلَمالِك اْلُمْهلِِك: َكَفى اآلَن، ُردَّ َيَدَك. َوكاَن َمالُك الرَّ رِّ بُّ َفنَِدَم َعَلى الشَّ الرَّ

اْلَيُبوِسيِّ  ُأْرناَن  َبْيَدِر  ِعنَْد  واقًِفا  "  ،(3)"واقًِفا  بِّ  الرَّ َمالَك  َفَرَأى  َعْينَْيِه  داُوُد  َبْيَن  َوَرَفَع 

ماِء، َوَسْيُفُه َمْسُلوٌل بَِيِدِه َوَمْمُدوٌد َعَلى ُيوُخ  ُأوُرَشلِي  األَْرِض والسَّ َم، َفَسَقَط داُوُد والشُّ

 .(4)"َعَلى ُوُجوِهِهْم ُمْكَتِسيَن بِاْلُمُسوِح 
رحبعام:             عهد  يف  الرّب  غضب  إَِلى  "وتكرر  النَّبِيُّ  َشْمِعيا  َرُحْبعاَم  َفجاَء 

فِي اْجَتَمُعوا  ِذيَن  الَّ َيُهوذا  قاَل  َوق  ِشيَشَق،  َوْجهِ   مِنْ  ُأوُرَشلِيمَ  َوُرَؤساِء  هَكذا  َلُهْم:  اَل 

: َأْنُتْم َتَرْكُتُمونِي َوَأنا َأْيًضا َتَرْكُتُكْم لَِيِد ِشيَشَق  بُّ ُلوا،  "، (5) "الرَّ بُّ َأنَُّهْم َتَذلَّ َفَلّما َرَأى الرَّ
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ُلوا َفال ُأْهلُِكُهْم َبْل ُأْعطِيِهْم َقلِياًل مَِن النَّجاِة،  كاَن َكالمُ  بِّ إَِلى َشْمِعيا قائاًِل: َقْد َتَذلَّ  الرَّ

 .(1) "ِشيَشَق  بَِيدِ  ُأوُرَشلِيمَ  َوال َينَْصبُّ َغَضبِي َعَلى 

واِرَي  "  السَّ َوَعَبُدوا  آبائِِهْم  إِلِه  بِّ  الرَّ َبْيَت  َعَلى  َوَتَرُكوا  َغَضٌب  َفكاَن  واألَْصناَم، 

َعَلى  "وورد:    ،(2) "اهذ  إِْثِمِهمْ   ألَْجلِ  َوُأوُرَشلِيمَ  َيُهوذا بِّ  الرَّ َغَضُب  َفكاَن 

بَِأْعُينُِكمْ و  لِْلَقَلِق   َوَأْسَلَمُهمْ  َوُأوُرَشلِيَم،  َيُهوذا راُؤوَن  َأْنُتْم  َكما  ِفيِر  والصَّ ْهِش  ،  (3) "الدَّ

َلْم   َوَعَلى  َولكِْن  َعَلْيِه  َغَضٌب  َفكاَن  اْرَتَفَع،  َقْلَبُه  ألَنَّ  َعَلْيِه؛  ُأْنِعَم  َحْسَبما  َحَزقِّيا  َيُردَّ 

 . (4) "َوُأوُرَشلِيمَ  َيُهوذا

الرب:         عن  لبعدها  سند؛  بال  بقيت  أورشليم  أّن  التوراة  ُهَوذا  "وقررت  َفإِنَُّه 

َينِْزُع   اْلُجنُوِد  يُِّد َربُّ  َوُكلَّ  َيُهوذ  َومِنْ  ُأوُرَشلِيمَ  مِنْ السَّ ُخْبٍز،  َسنَِد  ُكلَّ  ْكَن،  نََد والرُّ السَّ ا 

ماءٍ  ِضدَّ َوَيُهوذ  َعَثَرْت، ُأوُرَشلِيمَ  ألَنَّ "  ؛(5) "َسنَِد  َوَأْفعاَلُهما  لِساَنُهما  ألَنَّ  َسَقَطْت؛  ا 

َمْجِدهِ  َعْينَْي  إِلغاَظِة  بِّ  التائهة:    ، (6) "الرَّ أورشليم  ُقومِي  "وينادي  اْنَهِضي!  اِْنَهِضي، 

تِي  ُأوُرَشلِيمُ  يا  بِّ   َيدِ   مِنْ   َشِرْبِت   الَّ َشِرْبِت،    َغَضبِِه،  َكْأَس   الرَّ التََّرنُِّح  َكْأِس  ُثْفَل 
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صاَرْت  "  ،(1) "َمَصْصِت  ِصْهَيْوُن  يًَّة،  َبرِّ صاَرْت  ُقْدِسَك  ُمُدُن 

يًَّة، َأنا،  "،(2) ُموَحَش  َوُأوُرَشلِيمُ  َبرِّ يُكْم  ُأَعزِّ هَكذا  ُه  ُأمُّ يِه  ُتَعزِّ َكإِْنساٍن 

ْونَ  ُأوُرَشلِيمَ  َوفِي  .(3) "ُتَعزَّ
الرب:            إرميا على لسان  َيُهوذا،  "وذكر  كِْبِرياَء  ُأْفِسُد  : هَكذا  بُّ الرَّ قاَل  هَكذا 

األَْرِض    ،(4) "اْلَعظِيَمة ُأوُرَشلِيمَ  َوكِْبِرياءَ  إَِلى  َحِزَنْت  َذُبَلْت،  َوَأْبواُبها  َيُهوذا  ناَحْت 

َعِويُل  فِي  "  ،(5) "ُأوُرَشلِيمَ  َوَصِعَد  َمْطُروًحا  َيُكوُن  َلُه  َيَتنَبَُّأوَن  الَِّذي  ْعُب  والشَّ

َيْدفِنُهُ و  اْلُجوعِ   َجَرى   مِنْ  ُأوُرَشلِيمَ  َشواِرعِ  ْيِف، َوَلْيَس َمْن  ْم ُهْم َونِساَءُهْم َوَبنَُوِهْم  السَّ

ُهم َوَأْدَفُعُهْم لِْلَقَلِق فِي ُكلِّ َممالِِك األَْرِض مِْن َأْجِل    ،(6) "َوَبناُتُهْم، َوَأْسُكُب َعَلْيِهْم َشرَّ

فِي َصنََع  ما  َأْجِل  مِْن  َيُهوذا،  َملِِك  َحَزقِّيا  ْبِن  ى  َعَلْيِك  "،  (7) "ُأوُرَشلِيمَ  َمنَسَّ َيْشُفُق  َفَمْن 

يِك،   َوَمنْ  ُأوُرَشلِيُم،  يا   ؟(8) َيِميُل لَِيْسَأَل َعْن َسالََمتِِك  َوَمنْ  ُيَعزِّ
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فاآلَن َكلِّْم ِرجاَل َيُهوذا  "وواصل إرميا حديثه لبني إسرائيل على لسان الرب:          

هَأَنذاق ُأوُرَشلِيمَ  َوُسّكانَ   : بُّ الرَّ قاَل  هَكذا  َعَلْيُكْم    ائاًِل:  َوقاِصٌد  ا،  َشرًّ َعَليُْكْم  ُمْصِدٌر 

َوَأْعماَلُكمْ  ُطُرَقُكْم  َوَأْصلُِحوا  ِديِء،  الرَّ َطِريِقِه  َعْن  واِحٍد  ُكلُّ  فاْرِجُعوا  ،  (1) "َقْصًدا، 

بِّ يا ُمُلوَك َيُهوذا َوُسّكانَ " هَكذا قاَل َربُّ اْلُجنُوِد إِلُه   .ُأوُرَشلِيمَ  َوُقِل: اْسَمُعوا َكلَِمَة الرَّ

ا، ُكلُّ َمْن َسِمَع بِِه َتطِنُّ ُأْذناهُ  َوَأْنُقُض  "  ،(2)"إِْسرائِيَل: هَأَنذا جالٌِب َعَلى هذا اْلَمْوِضِع َشرًّ

َيُهوذا  َأْعداهذ  فِي َوُأوُرَشلِيمَ  َمُشوَرَة  َأماَم  ْيِف  بِالسَّ َيْسُقُطوَن  َوَأْجَعُلُهْم  اْلَمْوِضِع،  ئِِهْم  ا 

ماِء َولُِوُحوِش األَْرضِ   .(3) "َوبَِيِد طالِبِي ُنُفوِسِهْم، َوَأْجَعُل ُجَثَثُهْم ُأْكاًل لُِطُيوِر السَّ
ا َوُمُلوَكها  َيُهوذ  َوُمُدنَ  ُأوُرَشلِيمَ   "وذكر إرميا سوء أحوال أورشليم وسكاهنا:      

لِذلَِك هَكذا قاَل َربُّ  "؛  (4) "َوَصِفيًرا َوَلْعنًَة َكهذا اْلَيْومِ َوُرَؤساَءها، لَِجْعلِها َخراًبا َوَدَهًشا  

ِعنِْد   مِْن  ألَنَُّه  اْلَعْلَقِم؛  ماَء  َوَأْسِقيِهْم  َأْفَسنْتِينًا  ُأْطِعُمُهْم  هَأَنذا  األَْنبِياِء:  َعِن  اْلُجنُوِد 

 .(5) "اٌق فِي ُكلِّ األَْرضِ نِف َخَرَج  ُأوُرَشلِيمَ  َأْنبِياءِ 
إِنَّ مِيخا اْلُموَرْشتِيَّ َتنَبََّأ فِي َأّياِم َحَزقِّيا َملِِك    :"كما تنبأ ميخا بخراب أورشليم      

َيُهوذا قائاًِل: هَكذا قاَل َربُّ اْلُجنُوِد: إِنَّ ِصْهَيْوَن ُتْفَلُح َكَحْقل   َيُهوذا، َوَكلََّم ُكلِّ َشْعِب 
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َوْعرٍ َشو  َبْيِت الْ   َوَجَبُل   ِخَرًبا  ُأوُرَشلِيمُ  َوَتِصيرُ  خراب  (1) "امَِخ  سبب  إرميا  ويوضح   ،

ُهْم  "أورشليم:   بِِه،  لُِيِغيُظونِي  الَِّذي َعِمُلوُه  َيُهوذا  َوَبنِي  إِْسرائِيَل  َبنِي  َأْجِل ُكلِّ َشرِّ  مِْن 

هَكذا  "،    (2)"لِيمَ ُأوُرَش  َوُمُلوُكُهْم َوُرَؤساُؤُهْم َوَكَهنَُتُهْم َوَأْنبِياُؤُهْم َوِرجاُل َيُهوذا َوُسّكانُ 

: َسُيْسَمُع َبْعُد فِي هذا اْلَمْوِضِع الَِّذي َتُقوُلوَن إِنَُّه َخِرٌب باِل إِْنساٍن َوباِل َحَيواٍن،   بُّ قاَل الرَّ

َشواِرعِ  َوفِي  َيُهوذا،  ُمُدِن  َبِهيَمةٍ إِْنس  باِل  اْلَخِرَبةِ  ُأوُرَشلِيمَ  فِي  َواَل  ساكٍِن  َوال  ،  (3) "اٍن 

َيُهوذا َوَعَلى ُكلِّ  " بُّ إِلُه اْلُجنُوِد، إِلُه إِْسرائِيَل: هَأَنذا َأْجلُِب َعَلى  لِذلَِك هَكذا قاَل الرَّ

رِّ   ُكلَّ  ُأوُرَشلِيمَ  ُسّكانِ    َوَدَعْوُتُهمْ   َيْسَمُعوا،  َفَلمْ   َكلَّْمُتُهمْ   ألَنِّي  َعَلْيِهْم،  بِهِ   َتَكلَّْمُت   الَِّذي  الشَّ

 . (4) "ُيِجيُبوا َفَلمْ 

ألَنَُّه هَكذا قاَل َربُّ  "وأصبحت أورشليم أمثولة للعصاة الذين عاقبهم الرب:       

ا َينَْسكُِب  هَكذ ُأوُرَشلِيَم،  اْلُجنُوِد إِلُه إِْسرائِيَل: َكما اْنَسَكَب َغَضبِي َوَغْيظِي َعَلى ُسّكانِ 

َفَتِصيُروَن َحَلًفا َوَدَهًشا َوَلْعنًَة َوعاًرا، َوال َتَرْوَن  َغْيظِي َعَلْيُكْم ِعنَْد ُدُخولُِكْم إَِلى مِْصَر،  

رِّ الَِّذي  "  ،(5) "َبْعُد هذا اْلَمْوِضعَ  هَكذا قاَل َربُّ اْلُجنُوِد إِلُه إِْسرائِيَل: َأْنُتْم َرَأْيُتْم ُكلَّ الشَّ

َعَلى فِيها  َيُهوذ  ُمُدنِ   ُكلِّ   َوَعَلى ُأوُرَشلِيَم، َجَلْبُتُه  َوَلْيَس  اْلَيْوَم  هذا  َخِرَبٌة  ِهَي  َفها  ا، 
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واْشَتَعال  "،  (1) "ساكِنٌ  َوَغَضبِي،  َغْيظِي  َوفِي  فاْنَسَكَب  َيُهوذا  ُمُدِن  يف 

اْلَيْومِ َفص ُأوُرَشلِيَم، َشواِرعِ  َكهذا  ُمْقِفَرًة  َخِرَبًة  فِي  "  ،(2) "اَرْت  َيْسُكنُوَن  ِذيَن  الَّ َوُأعاقُِب 

ْيِف  ُأوُرَشلِيمَ  َأْرِض مِْصَر، َكما عاَقْبُت   .(3)"اْلُجوِع واْلَوَبإِ و  بِالسَّ
تعاسة بني إسرائيل يف أورشليم؛ بسبب  ورسمت أسفار العهد القديم صورة        

ُشُيوُخ بِنِْت ِصْهَيْوَن َيْجلُِسوَن َعَلى األَْرِض ساكِتِيَن، َيْرَفُعوَن  "غضب الرب، فقد ورد: 

َعذاَرى  َتْحنِي  بِاْلُمُسوِح،  َيَتنَطَُّقوَن  ُرُؤوِسِهْم،  َعَلى    إَِلى   ُرُؤوَسُهنَّ  ُأوُرَشلِيمَ  التُّراَب 

اْبنَةَ "  ،(4) "األَْرضِ  يا  ُأَشبُِّهِك  بِماذا  ُرِك؟  ُأَحذِّ بِماذا  ُأْنِذُرِك؟  اذا  بِم ُأوُرَشلِيَم؟ بِماذا 

َمْن   كاْلَبْحِر،  َعظِيٌم  َسْحَقِك  ألَنَّ  ِصْهَيْوَن؟  بِنَْت  اْلَعْذراُء  َأيَُّتها  يِك  َفُأَعزِّ ُأقايُِسِك 

أيًضا:    ،(5)"َيْشِفيِك؟ َعَلْيِك  "وورد  ُق  َيْصِفُروَن  ُيَصفِّ الطَِّريِق،  عابِِري  ُكلُّ  بِاألَياِدي 

بِنِْت  َعَلى  ُرُؤوَسُهْم  إِنَّها  ق ُأوُرَشلِيمَ  َوَينُْغُضوَن  َيُقوُلوَن  تِي  الَّ اْلَمِدينَُة  ِهَي  َأهِذِه  ائِلِيَن: 

بِّ إِلِهنا اْلَعْدُل َوَلنا ِخْزُي اْلُوُجوِه  "؟  (6)"َكماُل اْلَجماِل، َبْهَجُة ُكلِّ األَْرضِ  َوُقوُلوا لِلرَّ
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َفإِنِّي ُأْبطُِل مِْن ُمُدِن َيُهوذا َومْن  "،(1) "ُأوُرَشلِيمَ  َكما فِي هذا اْلَيْوِم لِِرجاِل َيُهوذا َوُسّكانِ 

  اْلَعُروَسةِ   َوَصْوَت   اْلَعُروسِ   َصْوَت   اْلَفَرِح   َوَصْوَت   الطََّرِب   َصْوَت  ُأوُرَشلِيمَ  َشواِرعِ 

 .(2)"ْسَتْوِحَشًة ال ساكَِن فِيها مُ   األَْرضِ  ُكلُّ  َوَتُكونُ 
َوقاَل لِي: يا اْبَن آَدَم،  "ومن غضب الرب انتشار الفقر والجوع يف أورشليم :      

فِي اْلُخْبِز  قِواَم  ُر  ُأَكسِّ ،   َوْزنِ بِالْ   اْلُخْبزَ   َفَيْأُكُلونَ  ُأوُرَشلِيَم، هَأَنذا  اَء  اْلم  َوَيْشَرُبونَ   َوبِاْلَغمِّ

َوبِاْلَحْيَرةِ  َعَلى  "،(3) "بِاْلَكْيِل  بُّ  الرَّ يُِّد  السَّ قاَل  هَكذا  األَْرِض:  لَِشْعِب  َوُقْل 

ماَءُهْم  إِْسر  َأْرضِ   فِي ُأوُرَشلِيمَ  ُسّكانِ  َوَيْشَرُبوَن   ، بِاْلَغمِّ ُخْبَزُهْم  َيْأُكُلوَن  بَِحْيَرٍة،  ائِيَل: 

يُِّد  "؛  (4) "لَِكْي َتْخَرَب َأْرُضها َعْن مِْلئِها مِْن ُظْلِم ُكلِّ الّساكِنِيَن فِيها  ألَنَُّه هَكذا قاَل السَّ

ِديَئَة َعَلى َأْرَسْلُت َأْحكامِي الرَّ : َكْم بِاْلَحِريِّ إِْن  بُّ َسْيًفا َوُجوًعا َوَوْحًشا   َم:ُأوُرَشلِي الرَّ

واْلَحَيوانَ َرِديًئا   اإِلْنساَن  مِنْها  ألَْقَطَع  َبنُوَن  "،  (5) "َوَوَبًأ،  ُتْخَرُج  ناِجَيٌة  فِيها  َبِقيٌَّة  َفُهو َذا 

رِّ الَِّذي   ْوَن َعِن الشَّ َوَبناٌت، ُهو َذا َيْخُرُجوَن إَِلْيُكْم َفَتنُْظُروَن َطِريَقُهْم َوَأْعماَلُهْم، َوَتَتَعزَّ

 . (6)"ا َجَلْبُتُه َعَلْيها م  ُكلِّ  َعنْ  يمَ ُأوُرَشلِ  َجَلْبُتُه َعَلى 
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الحرن يف أورشليم:  "   الفرح، وانتشار  الرّب ضياع  مِْن  "ومن غضب  َوُأَبطُِّل 

َشواِرعِ  َومِْن  َيُهوذا    اْلَعِريسِ   َصْوَت   اْلَفَرِح،   َوَصْوَت   الطََّرِب   َصْوَت  ُأوُرَشلِيمَ  ُمُدِن 

ألَنَّ  اْلَعُروسِ   َوَصْوَت  َخراًبا ؛  َتِصيُر    َوَمْأَوى  ُرَجًما  ُأوُرَشلِيمَ  َوَأْجَعُل "،  (1)"األَْرَض 

ويخاطب الرّب أورشليم محذرا:  ،  (2)"اِت آَوى، َوُمُدَن َيُهوذا َأْجَعُلها َخراًبا باِل ساكِنٍ َبن

بِي يا "  .(3)"َخراًبا، َأْرًضا َغْيَر َمْسُكوَنةٍ  َتْجُفَوِك َنْفِسي، لَِئاّل َأْجَعَلِك لَِئاّل  ُأوُرَشلِيمُ  َتَأدَّ
َأنِّي َخَرْرُت    "وورد على لسان حزقيال:      َأنا،  َيْقُتُلوَن، َوُأْبِقيُت  َبْينَما ُهْم  َوكاَن 

ُكلَّها   إِْسرائِيَل  َبِقيََّة  ُمْهلٌِك  َأْنَت  َهْل   ! بُّ الرَّ َسيُِّد  يا  آِه،  َوُقْلُت:  َوَصَرْخُت  َوْجِهي  َعَلى 

 ؟(4) "مَ ُأوُرَشلِي   ِرْجِزَك َعَلىبَِصبِّ 
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 خاتمة البحث: 

من خالل دراسة: )أورشليم( يف أسفار العهد القديم، توصل الباحث لعدد من    

 النتائج أهمها: 

مقارنة   (1 السالم،  عليه  لموسى  ُتنسب  التي  األسفار  يف  ا  جدًّ هامشية  القدس 

 بمدن أخرى مثل الخليل ونابلس، وغيرهما. 

دخلوها،   (2 إسرائيل  بني  وأّن  يبوسّية،  عربّية  مدينة  القدس  أّن  التوراة  تعرتف 

بني إسرائيل عاشوا   اليبوسيين ظّلوا فيها، وأّن  لكّن  بالقوة،  وسيطروا عليها 

 جنًبا إلى جنب مَع أهل المدينة، وأخذوا عنهم الكثير. 

النجاسات   (3 مدينة  أّنها  أورشليم  بوصف  القديم  العهد  نصوص  تزخر 

مدينة نجسة يف ذاهتا، وبنو إسرائيل ارتكبوا    -حسب زعمهم- ور، فهيوالشر

 النجاسات والشرور جميًعا فيها.

وتّدعي أسفار العهد القديم أّن أورشليم مدينة انتشر فيها سفك الدم بين بني   (4

 إسرائيل أنفسهم، وطفح فيها الزنا.

يها عبادة  وذكرت التوراة أيًضا أّن أورشليم كثرت فيها األصنام، وانتشرت ف (5

 األصنام عند بني إسرائيل يف مراحل مختلفة من تواجدهم فيها.

ولم ُتخف التوراة أّن بني إسرائيل أثناء إقامتهم يف أورشليم ارتكبوا المعاصي   (6

ولم   الشعائر،  يقيموا  ولم  أوامره،  وطاعة  الرب،  عن  وابتعدوا  المختلفة، 

 يحرتموا حرمة السبت، وغير ذلك من المعاصي. 

بني  وكثر الح (7 الرّب على أورشليم وعلى  التوراة عن غضب  ديث يف أسفار 

إسرائيل المقيمين فيها؛ نظًرا لعدم اتباعهم شرعه، وفسقهم، واتباعهم شرائع  

 أجنبّية، وعبادة آلهة غريبة. 
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 : الملخص 

يف   والفلسطينيين  اإلسرائيليين  بين  الصراع  حالة  إبراز  إلى  الدراسة  هدفت 

الدراسة   أوضحت  حيث  القدس،  مدينة  يف  السيادة  على  اإلجراءات  الحصول 

يف   الفلسطينية  اإلجراءات  وكذلك  الرسمية،  وغير  الرسمية  المتعددة  اإلسرائيلية 

 المدينة، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي واالقرتاب القانوين. 

يف   اإلسرائيلية  اإلجراءات  أّن  أهمها  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  خلصت  وقد 

هي إجراءات مخالفة   1967  أو حرب عام 1948مدينة القدس سواء بعد حرب عام 

للقانون الدولي والشرعية الدولية، حيث إن الدول المحتلة وان كانت فقدت سيطرهتا  

على   اإلقليم  يحصل  أْن  إلى  المحتلة  الشعوب  يف  تبقى  السيادة  فإّن  إقليمها،  على 

استقالله، وبالتالي فإّن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس هي إجراءات باطلة،  

ي الدراسة بتعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الممتلكات الفلسطينية يف  وتوص

 مدينة القدس. 

   . : السيادة، القدسالكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

 The study aimed to highlight the state of conflict between the 

Israelis and the Palestinians over obtaining sovereignty in the city of 

Jerusalem. The study explained the various formal and informal 

Israeli procedures as well as the Palestinian procedures in the city. 

The researcher used the analytical approach and the legal approach. 

Some results concluded by the study most importantly is the Israeli 

measures in the city of Jerusalem , after the 1948 war or the 1967 war, 

measures that violate international law and international legitimacy, 

as the occupied countries , although they lost control over their 

territory, the sovereignty remains in the occupied peoples until the 

region obtains its independence, and therefore all Israeli measures 

in Jerusalem are invalid, and the study recommends strengthening 

the steadfastness of Jerusalemites and preserving Palestinian 

properties there.                                           

 key words :  Sovereignty , Jerusalem                                                                                                   
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 : المقدمة 

المرتكزات يف علم السياسة، وركنًا أساسيًّا من أركان يعترب مفهوم السيادة أحد  

الدولة، وال قيام للدول إال هبا، حيث أكدت معظم النظريات السياسية على وجودها  

واإلقليم   الشعب  إلى  باإلضافة  الدولة  تكوين  عناصر  من  أساسيًّا  ركنًا  باعتبارها 

واآلر التعريفات  من  بالِمئات  السياسة  كتب  وحفلت  حول  والحكومة،  المتباينة  اء 

 تعريف مفهوم السيادة، ومعانيها وخصائصها وأنواعها المتعددة.

ومن المعلوم أّن الدولة تفقد سيادهتا كلية نتيجة احتاللها وفِقداهنا إلقليمها  

سيطرهتا   فقدت  التي  والعربية  اإلفريقية  الدول  معظم  يف  ذلك  وحدث  الجغرايف، 

الطبيعي لنهب مواردها  نتيجة لوجود االستعمار على أراضيها،  وسيادهتا وتعرضت  ة 

ومَع بداية منتصف القرن العشرين بدأت معظم الدول بالتحرر واستعادة سيادهتا على  

 إقليمها الجغرايف. 

كانت فلسطين جزءا من اإلمرباطورية العثمانية لقرون، وبعد اتفاقية سايكس  

 ( االستعمارين  1916بيكو  بين  العربي  الوطن  دول  بعض  وتقسيم  الفرنسي  ( 

،  1922والربيطاين، وقعت فلسطين تحت االحتالل الربيطاين، ثم االنتداب الربيطاين  

الذي حال دون حصول فلسطين على السيادة على أراضيها وإقليمها الجغرايف، ولكّن  

على   الحصول  يمكنهما  لم  الربيطاين  واالنتداب  االحتالل  إن  القول:  يمنع  ال  هذا 

 لسيطرة على األراضي الفلسطينية. السيادة بعد أْن حصل على ا 
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، أثر انسحاب االنتداب الربيطاين عن  1948وقد أعلنت إسرائيل عن قيامها يف مايو  

، ومنذ ذلك  1967أرض فلسطين وأتمت إسرائيل احتالل باقي فلسطين بعد حرب  

منها   محاولة  يف  والتهويدية  االستيطانية  سياساهتا  تمارس  إسرائيل  زالت  ما  الوقت، 

ر سيطرهتا على األراضي الفلسطينية والقيام بالعديد من اإلجراءات من أجل  الستمرا

فرض سيادهتا، وخصوصا يف مدينة القدس، ولكن الشعب الفلسطيني من جهته ما زال  

يقاوم المشروع الصهيوين من خالل مجموعة كبيرة من الهبات واالنتفاضات الشعبية  

 ة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. للتخلص من سيطرة االحتالل اإلسرائيلي وإقام

تعترب القدس جوهر الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومستقبل المدينة سوف  

يكون محل إشكال بين الطرفين، بين ادعاءات ومزاعم الطرف اإلسرائيلي، والحقوق  

  الثابتة للشعب الفلسطيني يف سيادته على أرضه ومن ضمنها القدس، رغم تعدد اآلراء 

القانوين خاصة بعد احتالل عام   ، حيث تعترب القدس من  1967حول مركز القدس 

 أقدم القضايا وأعقدها يف المؤسسات الدولية واإلقليمية. 

 مشكلة الدراسة: 

احتاللها   تم  فلسطينية،  عربية  مدينة  القدس  أّن  على  الدراسة  مشكلة  تقوم 

حربي   عرب  اإلسرائيليين  من  العسكرية  قوات  1967و  1948بالقوة  قامت  ثم   ،

مدينة   معالم  تغيير  أجل  من  السياسات  من  مجموعة  باتخاذ  اإلسرائيلي  االحتالل 

القدس، وسنت مجموعة من القوانين باعتبارها عاصمة إلسرائيل، وتنكرت لمعظم  

القرارات الشرعية والدولية، يف حين اعترب الفلسطينيون أّن القدس هي أرض محتلة  
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، الذي  1947لعام    181 ذلك على قرار التقسيم رقم  وخاصة شرق القدس، وتعتمد يف

نظام   تحت  القدس  ووضع  عربية،  وأخرى  يهودية  دولتين  إلى  فلسطين  أرض  قسم 

 دولي خاص. 

على   سيادته  لفرض  اإلسرائيلية  اإلجراءات  الدولي  المجتمع  رفض  وقد 

وحكومة   م.ت.ف  بين  الموقعة  االتفاقات  وحسب  الفلسطينيون،  وكذلك  القدس، 

( فقد تم تأجيل البحث يف مسألة القدس  1993ل يف إعالن المبادئ )أوسلو  إسرائي

فلسطينًيا على    - للمفاوضات النهائية، والواضح من كل ذلك أن هناك صراًعا إسرائيلًيا 

الدراسة.   لهذه  الرئيس  السؤال  وهو  القدس؟  على  السيادة  صاحب  هو  وهتدف  من 

 الدراسة إلى:  

 قدس. إبراز مفهوم السيادة ومفهوم ال  -1

 المكانة القانونية للقدس.  -2

 توضيح اإلجراءات اإلسرائيلية والفلسطينية تجاه القدس.  -3

من كوهنا تبحث يف قضية صراعية مستمرة شغلت    أهمية الدراسة وتنبع  

الرأي العام الدولي عقوًدا، وكذلك تعدد االدعاءات اإلسرائيلية حولها باعتبارها 

والدول   الفلسطينيين  من  المتبعة  السياسات  وكذلك  إلسرائيل،  موحدة  عاصمة 

ل  العربية يف محاربة السياسات اإلسرائيلية، من خالل إثبات عدم شرعية االحتال

 اإلسرائيلي لفلسطين بما فيها القدس. 
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استخدم الباحث المنهج التحليلي والقانوين يف محاولة  منهج الدراسة:  

وقرارات   اإلسرائيلي،  الطرف  التي صدرت عن  والقوانين  القرارات  لتفسير  منه 

الشرعية الدولية، والمحاوالت الجادة التي قامت هبا منظمة التحرير الفلسطينية  

 تجاه القدس. 

 أوال: مصطلحات الدراسة ومفاهيمها: 

 مدينة القدس  - أ 

هذه   جاءت  وقد  القدس،  مدينة  على  الدالة  المصطلحات  تعددت 

لفرض   إسرائيلية  محاولة  وأيضا  المدينة وحدودها،  مفهوم  لتبيين  التعددات 

اختلف   حيث  وإسالميتها،  عروبتها  إلثبات  فلسطينية  ومحاوالت  يهوديتها، 

و إداريا  القدس  مدينة  الدولة  مفهوم  حسب  الطويل  تاريخها  عرب  سياسيا 

الحاكمة، وقد كان لكل مصطلح مدلوله السياسي فلسطينيا وإسرائيليا، وفيما  

 يأت أهم هذه المصطلحات:   

القدس   .1 مدينة  إلى  المفهوم  يشير  القديمة(  )البلدة  القديمة  القدس 

للمسلمين   المقدسة  األماكن  داخلها  األسوار، وتضم  داخل  القديمة 

يحيين نحو: المسجد األقصى وكنيسة القيامة، كما تضم حائط  والمس

الرباق الذي يزعم اليهود أنه جزء من الهيكل المزعوم، وتبلغ مساحتها  

 (. ²)كم 0.91
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بيد   .2 وجوده  استمر  الذي  الجزء  إلى  يشير  مصطلح  القدس:  شرق 

عام   بعد حرب  األردين  للحكم  ، وتضم  1948الفلسطينيين وخضع 

عهد   يف  بناؤها  تم  التي  الفلسطينية  األحياء  وجزًءا من  القديمة  البلدة 

صفافا  وبيت  سلوان  مثل:  أحياء  وتضم  العثمانية،  اإلمرباطورية 

بإجر إسرائيل  وقامت  احتالل  والطور،  بعد  التوسعات  من  العديد  اء 

 . (1) (²)كم  70وتبلغ مساحتها  1967عام 

من   .3 إسرائيل  احتلته  الذي  الجزء  إلى  يشير  مصلح  القدس:  غرب 

 . (2) (²)كم   56.4وتبلغ مساحته   1948القدس عام 

القدس الموحدة: مصطلح إسرائيلي يشير إلى اإلجراءات اإلسرائيلية   .4

، وإصدارها العديد من القوانين  1967التي قامت هبا بعد حرب عام  

إلسرائيل،   عاصمة  والغربي  الشرقي  بقسميها  القدس  اعتربت  التي 

 (. ²)كم  126وتقدر مساحتها حوالي  

القدس الكربى: مصطلح إسرائيلي يشير إلى األطماع اإلسرائيلية يف   .5

ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية إلى القدس لتمتد إلى رام  

-400وبيت لحم جنوبا، وأريحا شرقا، وتقدر مساحتها  اهلل شماال،  

 

 (. 319. )ص: الصراع اإلسرائيليدحالن.   (1)

 (.    13. )ص:القدس يف عناب.  2))
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حدود  ²)كم  600 بتعيين  إسرائيليا  الكربى  القدس  مخطط  وجاء   ،)

البلدية لمدينة القدس تحوي على أغلبية يهودية، وذلك على حساب  

المستثناة من هذه الحدود،   الطبوغرافية  الجغرافية والمزايا  المساحة 

حقوق  أّية  ذلك  على  يرتتب  أن  السلطات    دون  ترغب  ال  مدنية 

اإلسرائيلية يف منحها للفلسطينيين، حيث بدأت خطوات التوسيع بعد  

حرب   الضواحي  1967احتالل  إنشاء  تم  السبعينات  بداية  ومَع   ،

أّن   إلى  المخططات اإلسرائيلية  الشرقية، وتشير  بالقدس  االستيطانية 

 ،(1) ة  توسيع القدس جزء من المخطط الشامل الستيطان الضفة الغربي

قرب      E1ومحاولة إسرائيلية لتوسيع االستيطان يف المنطقة المعروفة  

أدوميم   معاليه  من  (2) مستعمرة  جزء  وهو  أريحا،  نحو  تتجه  والتي   ،

احتمالية   ومنع  الغربية،  الضفة  أوصال  لتقطيع  اإلسرائيلية  السياسة 

الضفة  تقسيم القدس مرة أخرى، ومنع التواصل الجغرايف بين شمال  

الغربية وجنوهبا؛ لوأد أحالم الفلسطينيين بإنشاء دولة فلسطينية ذات  

 تواصل جغرايف تكون شرق القدس عاصمتها. 

)منطقة   .6 الذي  J1القدس  القدس  محافظة  من  الجزء  ذلك  تشمل   :)

عام   الغربية  للضفة  احتالله  بعيد  َعنوة  إليه  االحتالل  .  1967ضمه 

 

 (.  132. )ص: القدس تشكيلأبو عرفة.   1))

 (.204)ص: القدس الضم. سالم.   2))
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منطقة   بي  J1وتضم  عقب،  )كفر  شعفاط،  تجمعات  مخيم  حنينا،  ت 

العيسوية، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصّوانة، الُطور  

العامود،   رأس  الشياح،  المقدس(،  )بيت  القدس  الزيتون(،  )جبل 

صفافا،  بيت  الغربية،  السواحرة  المكرب،  جبل  الثوري،  سلوان، 

 شرفات، صور باهر، أم طوبا(.

افات، مخماس، مخيم قلنديا،  (: تضم تجمعات )رJ2القدس )مِنطقة   .7

عنان،   بيت  الربيد،  وضاحية  الرام  الُجديرة،  جبع،  ُدقو،  بيت  قلنديا، 

الجيب، بير نباال، بيت إجزا، القبيبة، أم اللحم، بدو، النبي صموئيل،  

ِحزما، بين حنينا البلد، قطنّة، بيت ُسوريك، بيت إكسا، عناتا، الكعابنة  

العيزرية،   الزعيم،  بدوي(،  الجهالين  )تجمع  عرب  ديس،  أبو 

الشيخ سعد( الشرقية،  السواحرة  ، ويجب اإلشارة هنا (1) )سالمات، 

القدس   الِمنطقتين  أّن  محافظة    J2والقدس    J1إلى  مًعا  تشكالن 

 القدس. 

بدت   .8 اإلسرائيلية  الممارسات  أن  التعريفات  تعدد  من  ويالحظ 

وحرب عام    1948ملحوظة على مدينة القدس سواء بعد حرب عام  

عام    1967 الغربي  القسم  مساحة  أصبحت  حوالي    1952حيث 

 

 (.  9. )ص: المستعمرات اإلسرائيلية ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 1)
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إلى    ،( ²)كم   33.5 ثم  1964( عام  ²)كم  38ثم  ( عام  ²)كم  108، 

الشرقي والغربي للمدينة، ثم  ، بسبب توحيد إسرائيل للقسمين  1967

وعليه فإن    ،(1) (²)كم   126.4لتصل إلى    1993تمددت المدينة عام  

مساحة مدينة القدس يف حالة توسع دائم نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية  

المتمثلة باالستيطان من خالل مصادرة األراضي الفلسطينية وضمها  

 إلى القدس. 

 ثانيا: مفهوم السيادة: 

لسيادة أحد المصطلحات األساسية يف علم السياسة، والذي يميز الدولة  يعترب مفهوم ا

اكتمال   وها  وسمَّ الرومان،  إلى  نشأته  يف  ويعود  األخرى،  الجماعات  من  غيرها  عن 

الدولة السلطة  (2) السلطة يف  الدولة من سلطات عليا، وهي  تعبير عما تملكه  ، وهي 

رعاياها وعلى جميع المؤسسات    المطلقة غير المحدودة التي تمارسها الدولة على 

داخلها، وبذلك تعني القوة القادرة على تحقيق الوحدة السياسية للدولة الدائمة غير  

المؤقتة التي ال تقبل التجزئة وال التفويض، والتي ال مجال للمسؤولية عنها أمام سلطة  

بتغير    ،(3) أخرى حتى  السلطة  فِقدان  وعدم  بالثبات،  السيادة  مصطلح  ويمتاز 

سلطة   فإّن  َثّم  ومن  السلطة،  فراغ  رغم  للدولة  حقا  السيادة  تظل  إذ  الحكومات، 

 

 (. 322. )ص: مرجع سبق ذكره ( دحالن.  1)

 (.185)ص:  المدخل.( غالي. عيسى.  2)

 (.291. )ص: اسة علم السي مهنا.   3))
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السيادة   الشرعية  للحكومة  تكون  إذ  الحق،  لها  فليس  الفعل،  لها  كان  إْن  االحتالل، 

 والسيطرة، يف حين أّن المحتل له السيطرة وليست له السيادة.

يل سيادة الدولة، والتي هي  ويعترب المفكر الفرنسي جان بودان أول من تناول بالتحل

يف رأيه القوة التي تفرض الخضوع على جميع المواطنين، ويرتبط هبا إصدار القوانين  

أّن   بودان  ويؤكد  الدولة،  يف  الحروب  وإعالن  المعاهدات  وتصديق  والتشريعات 

السيادة ال يمكن أْن تنقسم، وغير محدودة، وال يمكن التنازل عنها، ويذهب هارولد  

إل تتميز الدولة عن غيرها من جميع أشكال االجتماع  السكي  أّنه بامتالك السيادة  ى 

محدد،   مكان  أي  يف  تكمن  ال  مجتمع  كل  يف  السيادة  أّن  وأكدوا  األخرى،  البشري 

ويتضح مما سبق أّن هناك أنواًعا    ،(1) ولكنها تنتقل باستمرار من مجموعة إلى أخرى

 للسيادة: 

السيادة الداخلية: وهي التي تشير إلى وجود سلطة عليا يف الدولة ال توازيها   .1

األفراد   كافة  على  وشاملة  مطلقة  تكون  السلطة  وهذه  أخرى،  سلطة 

من   المكونات  جميع  إلى  األوامر  تصدر  التي  هي  فبالتالي  والجماعات، 

 ما ال تتلقى أية أوامر من أي جماعة داخلها. أفراد وجماعات وهيئات، ك

السيادة الخارجية: وتعني أّن الدولة ال تخضع ألية سلطة خارجية أخرى،   .2

تكون   وأحيانا  األخرى،  الدول  من  الضغوطات  عن  مستقلة  هي  وبالتالي 

 

 (.445. )ص: يف النظريات( نصر.  1)
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السيادة مقيدة نتيجة توقيع الدولة اتفاق ما مَع دولة أخرى، وذلك حسب  

الدولي،  القانون  لتطبيق    قواعد  سيادهتا  من  جزءا  الدولة  تفقد  حيث 

 االتفاقية. 

سلطة   .3 القانون  يخولها  التي  الهيئة  أو  الشخص  وهي  القانونية،  السيادة 

ممارسة السيادة، وتتمثل بالسلطة التي تقوم بتشريع القوانين وسلطة أخرى  

 تقوم بتنفيذ القانون. 

الشعب يف النظم  السيادة السياسية: وهي حسب نظام الحكم يف الدولة، فهو   .4

وتبين   الدولة،  يف  الحقيقية  القوة  يمتلك  الذي  هو  وبالتالي  الديمقراطية، 

 . (1) بوضوح نوع القوانين التي يرغب يف تطبيقها كي تصبح قوانين الدولة

السيادة الفعلية: وهي السيادة التي يطيعها المواطنون، سواء أكانت مستندة   .5

الس مستندة، وصاحب  غير  أم  القانون  ينفذ  إلى  أْن  يستطيع  الذي  هو  يادة 

 إرادته على الشعب وإْن كانت خارجة عن القانون. 

السيادة االسمية: وهو يشير إلى أّن السيادة هي يف يد ملك أو حاكم ملكي   .6

سيادته   أّن  ولو  طويل،  وقت  منذ  كذلك  يعد  ولم  األوقات،  من  وقت  يف 

 قت طويل. اسمية فقط، فالسلطة الحقيقية قد انتقلت إلى آخرين منذ و 

السيادة الشعبية: يبدو أّن السيادة الشعبية يف التطبيق الفعلي ال تعني أكثر من   .7

انتقال   وهناك  الصراع،  حالة  يف  الثورة  وقوة  السلم  وقت  يف  العام  الرأي 

 

 (. 186. )ص: مرجع سبق ذكره( غالي. عيسى.  1)
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السيادة   نظرية  فحسب  الشعبية،  السيادة  إلى  السياسية  السيادة  من  طبيعي 

يعني أّنه ال يوجد ما يميز السيادة  الشعبية تبقى السيادة بيد الشعب، وهو ما  

بينما   السيادة،  له  كانت  الشعب  وجد  وإذا  السياسية،  السيادة  عن  الشعبية 

االستقالل هو الداعم لممارسة السيادة، ولذلك فإّن الشعوب المحتلة يبقى  

لها جزء من السيادة نظريًّا، وما يمنع ممارستها للسيادة هو االحتالل الذي  

 . أفقدها االستقالل 

السيادة الواقعية: يعترب صاحب السيادة الواقعية هو صاحب السيادة الفعلية،   .8

وصاحب السيادة الشرعية هو صاحب السيادة القانونية، وصاحب السيادة  

 .(1) الواقعية هو الذي يطاع من الشعب، سواء أكانت له مكانة قانونية أم ال

ءات ومطالب لهما أو  السيادة الوظيفية: وتعني أْن ترتاجع دولتان عن ادعا  .9

تجمد حقوقهما أو تتنازل عن سلطتهما السياسية حول مدينة ما، وتتفقان  

من   بينهما، وتتفقان على سلسلة  السيادة كمشكلة  مسألة  على عدم طرح 

 الخدمات الوظيفية والمعاشية، مثل: المياه والكهرباء والصحة. 

 

 (.420. )ص:مرجع سبق ذكرهنصر.   1))
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السيادة المشرتكة: وتعني االتفاق على صياغة نظام مشرتك إلدارة مشرتكة   .10

من   أساس  على  مشرتكة  وأجهزة  مؤسسات  خالل  من  واحدة  لمدينة 

 .(1) المساواة والعدالة

 خصائص السيادة: 

 تتميز السيادة بعدة مميزات منها:      

الداخل وال  مطلقة: وهي أعلى صفات الدولة، وهي بمعنى أاّل يكون يف   .1

 يف الخارج هيئة سلطتها أعلى من سلطة الدولة. 

عليه   .2 تنص  ما  دون  المواطنين  جميع  على  السيادة  شمول  شاملة: 

 االتفاقات فيما يتعلق بالدبلوماسيين األجانب المعتمدين يف الدولة. 

ال تنازل عنها: ال تستطيع الدولة التنازل عن سيادهتا، فالدولة والسيادة   .3

ومتك لمن  متالزمتان  أراضيها  من  جزء  عن  تتنازل  أْن  وللدولة  املتان، 

 شاءت، وبالتالي تزول سيادة الدولة عن اإلقليم المتنازل عنه.

إذا   .4 السيادة  أّن  ذلك  ومعنى  الدولة،  باستمرار  السيادة  تستمر  دائمة: 

 توقفت يعني أّن الدولة انتهت. 

ة ال توجد  غير قابلة للتجزئة: ال يمكن تجزئة السيادة، والدولة الواحد .5

يؤدي    ،(2)فيها إال سيادة واحدة السيادة  فإّن فِقدان  لما تقدم  وبالنتيجة 

 

 (.160)ص:  القدس بوابة السالم. ( العضايلة.  1)

 (.295. )ص:مرجع سبق ذكرهمهنا.  ( 2)
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إلى زوال الشخصية القانونية، بينما ال يؤدي فِقدان االستقالل إلى زوال  

أْن   يمكن  ال  الحرب  نتيجة  إقليم  احتالل  فإّن  وعليه  الشخصية،  هذه 

ية، وزوال سلطة  يؤدي إلى زوال األمة من ناحية كوهنا شخصية اعتبار

الدولة ذات السيادة يؤدي إلى تعليق ممارسة تلك السيادة، بينما اإلقليم  

، فاالحتالل العسكري وسيلة  (1) المحتل يفقد استقالله بفعل االحتالل

والنظرية   السيادة،  نقل  عن  يتميز  عمل  مؤداه  الدولة،  إهناء  وسائل  من 

هو االحتالل  أّن  تعترب  الدولة  إلنشاء  يخول    التقليدية  ال  مؤقتة  أداة 

 المحتل أي سند مشروع. 

وهو ما ينطبق على فلسطين بأكملها، وليس على القدس منفردة، كما يمكن  

تطبيقه على العديد من الدول التي تم احتاللها خالل حقبة االستعمار، ثم حازت على  

لو تم    استقاللها، فالسيادة ال تعترب ممارسة السلطة على إقليم معين، وهو األمر الذي

تطبيقه ألصبح االستعمار ذا سيادة على الدول التي احتلها، وإنما تأت السيادة نتيجة  

الستقرار المجتمع داخل أحد األقاليم، ويدل التاريخ على سيطرته وهو األمر الذي  

 يمنح هذا المجتمع حق السيادة.  

والواضح أّن العرب كانوا يمارسون السيادة على فلسطين من خالل سلطة  

فعلية، ولمدة طويلة وبصفة مستمرة، وذلك يتفق مَع القانون الدولي، كما أّن االنتداب  

 

   (.60)ص: مدى مشروعية. السيد.   1))
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فرض بعد ذلك لصالح سكان فلسطين، ولم يرتتب عليه َوفًقا لقواعد القانون الدولي  

الشعب   أّن  والخالصة  المنتدبة،  الدولة  إلى  الفلسطيني  الشعب  من  السيادة  نقل 

الفلسطيني بالتوارث عن  تركيا هو   الفلسطيني بوصفه صاحب السيادة ع لى اإلقليم 

فلسطين يف  التاريخي  الحق  صاحب  الباحث    ،(1) وحده  مَع  أيضا  الرأي  هذا  يلتقي 

متمم   جزء  إّنها  حيث  القدس،  على  السيادة  أّن  يرى  الذي  كتن،  هنري  القانوين 

ل  لفلسطين، كانت يف جميع األوقات مناطة بالشعب الفلسطيني، سواء أكان ذلك خال 

العهد العثماين، حيث كان الفلسطينيون مواطنين يف بلد يتمتع بالسيادة واالستقالل،  

 .(2) أم بعد فصل فلسطين عن اإلمرباطورية العثمانية

 ثانيا: إجراءات السيادة على القدس: 

 اإلجراءات اإلسرائيلية:  - أ 

لفرض   واإلدارية  العسكرية  الخطوات  من  بالعديد  إسرائيل  قامت 

، وتجنح  1967أو حرب عام   1948سيادهتا على القدس سواء بعد حرب عام 

الكتابات القانونية اإلسرائيلية أو من يؤيدها، إلى القول بنظريات متعددة يف هذا  

الفلسطيني  واألراضي  أساًسا،  القدس  مدينة  على  طبقت  وقد  ة  الموضوع، 

المحتلة األخرى كالضفة الغربية وقطاع غزة، وقد وضع أسسها يهودا بلوم يف  

 

 (.63. )ص:  ذكرهمرجع سبق  ( السيد.  1)

 (.380)ص:  قضية فلسطين. ( كتن.  2)
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تقوم هذه النظريات على فكرة فراغ    ،(1) ، ومن ثم أيده فيها آخرون1968عام  

وانتفاء   الحرب،  طريق  عن  اإلقليم  واكتساب  النفس،  عن  والدفاع  السيادة، 

السابقة للحيازة  القانوين  ل(2)األساس  مراعاة  دون  الخاصة  ،  القانونية  لقواعد 

الشعوب   أراضي  على  االستيالء  من  تمنعها  التي  الحربي،  االحتالل  بقانون 

بالقوة، وال لجميع المبادئ، والنظريات، واالتفاقيات والمعاهدات الدولية هبذا  

 الخصوص. 

منذ   مراحل  ثالث  يف  القدس  شرق  بشأن  اإلسرائيلية  الخطط  مرت  وقد 

( تمثلت بضم المدينة، وتكريس هذا الضم  1993-1967، المرحلة األولى ) 1967

 ( الموحدة، والثانية  القدس  القدس  2009-1993من خالل  إنشاء  اشتملت على   )

الكربى من خالل أسلوب الضم الزاحف مرتافًقا مَع إنشاء الحوض المقدس حول  

ل  وحتى اليوم وتتضمن انتقا   2009البلدة القديمة يف القدس، والمرحلة الثالثة من عام  

الكربى   القدس  حاضرة  إلى  الكربى  القدس  من  الزاحف  الضم  عملية 

Metropolitan Jerusalem (3) . 

القرار   صانع  أّن  يجد  القدس  قضية  من  اإلسرائيلي  الموقف  خلفية  يف  والباحث 

زاوية   من  للقضية  النظر  إلى  الداعي  اإلسرتاتيجي  بموقفه  متمسًكا  ظل  اإلسرائيلي 

 

 (.   70. )ص:القدس يف( شعبان.  1)

 (. 223. )ص: المركز القانوين ( الكسواين.  2)
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ية اليهودية، والتمسك الحاسم بالسيادة المؤدي إلى بناء  الرتابط الجوهري بين الُهو

األمنية المعضلة  تتجاوز  مستقرة  للعنصر  (1) ُهوية  رصين  وجود  خلق  يف  وتحقق   ،

اليهودي، الشرط األساسي للتأهل لبناء انفتاح إقليمي واسع مكمل لعناصر الكينونة  

 .(2) اإلسرائيلية التاريخية واأليديولوجية

 القانونية للقدس: المكانة  

، وبعد  1917/1918خضعت فلسطين لالحتالل العسكري الربيطاين عام  

، كما استلم  1922/1948ذلك كسلطة انتداب حسب نظام عصبة األمم المتحدة  

،  1917القائد العسكري الربيطاين اللنبي القدس من المتصرف الرتكي يف ديسمرب  

الل، بما يف ذلك  ولم يرتتب على االحتالل الربيطاين أي حقوق سيادية لدولة االحت

القدس، وقد اختلفت اآلراء حول صاحب السيادة على فلسطين يف أثناء االنتداب  

 الربيطاين حسب ما يأت:  

 السيادة لدولة االنتداب استناًدا لصك االنتداب.  .1

 السيادة يف عهدة عصبة األمم.  .2

دولة   .3 لالنتداب  الخاضع  اإلقليم  يصبح  أن  إلى  موقوفة  أو  معلقة  السيادة 

 ذات سيادة.  مستقلة

 

 (. )عربي( 126. )ص  القدس ( هيرش. كورئيل.  1)

 (. 62. )ص :القدس يف( العمار.  2)
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 السيادة متأصلة يف سكان األراضي الموضوعة تحت نظام االنتداب.  .4

السيادة للعصبة والدولة المنتدبة بالعمل مًعا، والواقع أّن بريطانيا وإْن كانت  .5

الشؤون   تيسير  ذلك  يف  بما  واإلدارة  التشريع  يف  واسعة  سلطات  تملك 

لها أي حقوق سيادية    الخارجية لإلقليم الخاضع لالنتداب، إال أنه لم يكن

أّن لها مثل هذه الحقوق.   على فلسطين )بما يف ذلك القدس(، ولم تزعم 

أّن السيادة متأصلة يف الشعوب الموضوعة تحت االنتداب إلى   والواضح 

 . (1) حين االستقالل التام

، يالحظ أّن جمعية  1948وبالنسبة للسيادة على القدس بعد احتاللها عام  

قرارا أخذت    1946نيسان/ أبريل    18ا كانت قد أصدرت يف  عصبة األمم قبل حله

التي أعرب عنها أعضاء العصبة    expressed intentions،  "بموجبه علما بالنوايا 

األقاليم   هذه  إدارة  يف  االستمرار  يف  المنتدبة  األقاليم  وقتذاك  يريدون  كانوا  الذين 

المعنية وتطويرها   وهذا يعني أن    "ترتيباتولغاية االتفاق على  "لمصلحة الشعوب 

وال يجوز للمحتل بأي حال من األحوال أْن يضم   (2) الدول المنتدبة ال تملك التصرف

اإلقليم،   صاحبة  الدولة  استمرارية  أساس  على  أراضيه، وذلك  إلى  المحتل  اإلقليم 

وتمتعها بكامل حقوق السيادة القانونية عليه، حيث أصبح هذا المبدأ من أهم قواعد  

 

 . .https://revues.imist  2018 السيادة. مقومات  العزة.   1))
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اال والعمل  قانون  الفقه  من  كل  جانب  من  عام،  بقبول  يتمتع  وأخذ  الحربي،  حتالل 

 .(1) الدوليين

عام   احتالل  بعد  القدس  على  السيادة  االنتداب  1967أما  لقانون  فَوْفًقا   ،

الهاي   )قانون  الحربي  االحتالل  لقانون  وَوْفًقا  على  1907الحربي  يرتتب  ال   ،

ال  اإلقليم(  على  السيادة  انتقال  االحتالل    االحتالل  شرعنة  إلى  الزمن  مرور  يؤدي 

غير   األوضاع  يجعل  ال  الدولي  القانون  يف  التقادم  ألّن  للقدس؛  اإلسرائيلي  والضم 

( المؤرخ  242القانونية أوضاعا قانونية، وقد أكد مجلس األمن يف قراره الشهير رقم )

نوفمرب    22يف   الثاين/  مب1967تشرين  المجلس على  أعضاء  بإجماع  والصادر  دأ  ، 

سحب  ")عدم جواز اكتساب األراضي عن طريق الحرب(، داعًيا يف الوقت عينه إلى  

أراض   أو  الفرنسي(  )النص  المحتلة  األراضي  من  اإلسرائيلية  المسلحة  القوات 

احتلتها )النص اإلنجليزي( يف )النزاع األخير(، وبذلك يكون المجلس قد حظر ضم  

 . (2)6719األراضي التي احتلتها إسرائيل جراء حرب  

أو   االنتداب  بعد  سواء  إسرائيل  أوردهتا  التي  األسانيد  مَع  اآلراء  تتفق  وال 

، التي تقوم على نظرية فراغ السيادة أو الفراغ القانوين يف الضفة الغربية  1967حرب  

)بما فيها القدس الشرقية( ينتفي مَعها وجود صاحب سيادة على اإلقليم من أّن السيادة  

المنت األقاليم  حق  على  مَع  كذلك  تتفق  ال  وهي  األصليين،  السكان  يف  متأصلة  دبة 

 

 (.45. )ص: أثر االحتالل ( أبو السعود.  1)

 (.145. )ص:  مرجع سبق ذكره علوان.   2))
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الشعوب يف تقرير المصير، وهو حق أكده ميثاق األمم المتحدة، وعدد ال حصر له من  

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، والقرارات الدولية التي ال حصر لها والخاصة  

الغربية بما يف ذلك القدس    . والخالصة هي أّن االحتالل الحربي للضفة(1)بفلسطين

له سوى صفة مؤقتة، وهو ال يخول   ليس  اكتساب األراضي، وهو  يجيز  الشرقية ال 

 سلطات االحتالل سوى اإلشراف الفعلي على اإلقليم المحتل.  

وصل الموقف اإلسرائيلي ممثاًل ببعض الباحثين اإلسرائيليين، إلى أبعد من  

لقانون الدولي وشغل منصب ممثل إسرائيل  ذلك، إذ ادعى يهودا بلوم، وهو أستاذ ا

بصورة   وبالقدس  الغربية  بالضفة  االحتفاظ  تستطيع  إسرائيل  أّن  المتحدة،  األمم  يف 

لم يكن لألردن   إذ  السيادة عليهما،  دائمة؛ ألّن لها أفضلية على األردن بشأن مسألة 

ادته عليها  بحسب ادعاء بلوم صفة قانونية أو شرعية يف تلك المناطق، ولم يعرتف بسي

سوى باكستان وبريطانيا، وبالتالي ادعى بلوم )فراغ السيادة يف الضفة الغربية(، وعدم  

إسرائيل يف حرب خاضتها  احتلتها  التي  الِمنطقة  إليها  لتعاد  دولة ذات سيادة  وجود 

دفاًعا عن النفس. وكما نعرف، لم تضم إسرائيل الضفة الغربية وغزة، وإّنما ضمت  

إّن الموقف الذي طرحه بلوم  القدس الشرقية ل تصبح جزًءا من عاصمتها الموحدة، 
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وهو األمر الذي تبناه معظم السياسيين اإلسرائيليين، وخاصة    ،(1) مغلوط ومرفوض

 يف مسألة المفاوضات مَع الفلسطينيين 

بناء على ما تقدم، يمكن االستنتاج أّن استمرار بقاء القدس الشرقية يف حيازة  

القانون  إسرائيل،   ألحكام  مخالفان  الموحدة،  عاصمتها  من  جزًءا  لتصبح  وضمها 

وصريح   واضح   وهيئاهتا،  المتحدة  باألمم  ممثاًل  الدولي  القانون  فموقف  الدولي، 

منذ   الشرقية  القدس  تجاه  إسرائيل  اتخذهتا  التي  والقانونية  اإلدارية  الخطوات  بشأن 

يونيو    / َحزيران  يف  ال  ،(2)1967احتاللها  القدس  وهذا  اعتبار  يف  يتلخص  موقف 

الشرقية مِنطقة محتلة أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ويف رفض الخطوات المذكورة  

أّن احتالل إسرائيل للجزء الغربي   واعتبارها غير شرعية وملغاة، ويرتتب على ذلك 

من القدس وسيطرهتا عليه ال ينقل السيادة إلسرائيل حسب نظرية ملء فراغ الفراغ،  

ا أّن احتالل إسرائيل للجزء الشرقي بحجة ملء فراغ السيادة، فاالحتالل يف األصل  كم

، وفيما يلي أهم اإلجراءات التي اتخذهتا إسرائيل لفرض  (3) ال يرتتب عليه نقل السيادة

 سيادهتا على مدينة القدس:  

عام    -1 تموز  من  والعشرين  الخامس  يف  اإلسرائيلية  الحكومة    1948قررت 

إسرائيل   لجأت  فقد  وبالتالي  إسرائيلية،  عسكرية  لسلطة  القدس  إخضاع 

 

 (. 6. )ص:مسألة القدسحلبي.   1))
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تدريجًيا، ومن دون تصريحات صاخبة، إلى سلسلة من الخطوات التي كانت  

 .(1) تعني عمليًّا ضم القدس إلى سيادة إسرائيل

لشرق -2 إسرائيل  احتالل  يونيو  منذ  يف  القدس  السيادة  1967ي  بسط  شكل   ،

اإلسرائيلية عليها هدًفا اسرتاتيجًيا للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، التي لم  

تدخر جهًدا من أجل تغيير معالم المدينة الديموغرافية؛ هبدف إحكام السيطرة  

يف   الكنيست  أقرت  حيث  المدينة،  يف  والعمران  والسكان  األرض  على 

السلطة  ث  27/6/1967 وقانون  البلديات  إدارة  بقانون  تتعلق  قوانين  الثة 

والقضاء واإلدارة وحماية األماكن المقدسة، وشاركت الحكومات اإلسرائيلية  

مصادرة   على  عملت  التي  المتدحرجة  االسرتاتيجية  تلك  تنفيذ  يف  المتعاقبة 

الكبيرة،  األراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات االستيطانية واألحياء اليهودية  

والسعي للحصول على اعرتاف دولي بالقدس الموحدة عاصمة إلسرائيل. أما  

ذات   للمدينة  محلية  هيكلية  مخططات  تبنت  فقد  القدس  بلدية  مجالس 

 . (2) سياسات ديموغرافية صارمة تجاه العرب

بتاريخ   -3 تم  السيادة اإلسرائيلية عليها،  القدس وفرض  حزيران    27ضم مدينة 

تو1967 خالل  من  بنحو  ،  القدس  مدينة  حدود  لتصبح    70سيع  مربع  كم 

 

 (. 203. )ص: السياسة الصهيونية  .غوالن 1))

 (. 322. )ص: مرجع سبق ذكره ( دحالن.  2)



        2022العدد األول شتاء                   المبادرة   
 

115 

 

)لقدس الشرقية( منطقة تمتد من أم طوبا جنوًبا وحتى كفر عقب شماال على  

بنحو   تقدر  إجمالية  السيادة    100مساحة  إسرائيل  فرضت  ثم  مربع،  كم 

اإلسرائيلية على المدينة، بحيث أصبحت القدس الشرقية تتبع للقانون اإلداري  

إسرائيل، الحكم    لدولة  تحت  الغربية  الضفة  أراضي  باقي  ظلت  بينما 

 . (1) العسكري

القدس، وأهم   -4 السيادة على  بفرض  تتعلق  التي  القوانين  إصدار مجموعة من 

تلك القوانين ما يعرف بالقانون األساسي )أورشليم القدس عاصمة إسرائيل(  

، حيث جعلت من  1980يوليو    30الصادر عن الكنيست اإلسرائيلي بتاريخ  

بن من  القانون  يف  جاء  ما  وأهم  دستورًيا،  مبدًأ  المذكور  تمتع  القانون  هو  ود 

بلدية   الحكومة  تمنح  وأْن  التطويرية،  الحكومة  مشاريع  يف  بأولوية  القدس 

الموحدة عاصمة   الكاملة  القدس  للتطوير، وأّن  ميزانية سنوية خاصة  القدس 

  27إلسرائيل، وفيها مقر الرئاسة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا، ويف  

تعدي  2000نوفمرب   الكنيست اإلسرائيلي  القانون األساسي  أدخلت  لين على 

، حيث ُمنع نقل السلطة يف مدينة القدس حسب حدود  6(1، ) 5(1تحت أرقام )

بصورة دائمة أو مؤقتة ألي هيئة أجنبية كانت    1967البلدية الموسعة يف عام  

تعديل   الهيئات األجنبية، وربط أي  أو ما شابه ذلك من  سياسية أو حكومية، 

ى القانون األساسي الُمشار إليه بإصدار قانون  مستقبلي للتعديالت المضافة عل

 

 . مرجع سبق ذكره( العزة.  1)
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الذي يدعو إلى طرح أي معاهدة تتضمن    2010نوفمرب    22الكنيست بتاريخ  

مرتفعات   أو  الشرقية  )القدس  إليها  إسرائيل  ضمتها  أرض  من  انسحابا 

  80الجوالت( لالستفتاء العام، يف حالة عدم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست )

االتفاق.  على  من    عضًوا(  األول  االثنين  يوم  للكنيست  العامة  الهيئة  أقرت 

بالقراءة الثالثة النهائية، مشروع قانون يقضي بأّن أي    2018كانون الثاين/ يناير  

  80تغيير لقانون أساس القدس عاصمة إسرائيل يحتاج إلى أغلبية عددية من  

 . )1)عضًوا 120نائبا، من أصل 

القومية   -5 قانون  الذ19/7/2018إصدار  الكاملة  ،  القدس  أّن  على  يؤكد  ي 

 والموحدة هي عاصمة إسرائيل. 

سنوات على كل    10سنوات و   5مشروع قانون يقضي بفرض أحكام السجن   -6

من ينشط يف القدس الشرقية المحتلة، من قبل السلطة الفلسطينية، أو منظمة  

  التحرير الفلسطينية. ويربز جوهر القانون أساًسا يف تفسيره المرفق مَعه، وهو

سنوات على كل من ينشط من قبل السلطة الفلسطينية،    5يطلب فرض السجن  

أو    10و عمالء،  فلسطينيين  تجاه  التهديدات  يمارس  من  على  سنوات 

 (.2) جنائيين

 

 . 2007/ 21/2  المشهد..   . مركز مدار 1))

 . 12/12/2018.. الراصد القانوين   . مركز مدار (2)
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رمضان/مايو   -7 شهر  أحداث  معارك    2021أوضحت  خاضت  إسرائيل  أّن 

على  احتواء واحتواء تكتيكي بدون فهم أّن هذه حملة جديدة من أجل السيادة  

 . (1) الحرم القدسي

القدس،   -8 شرق  يف  الفلسطينيين  السكان  على  اإلسرائيلية  القوانين  فرض 

وكذلك خدمات الدفاع المدين، وخولت الحكومة اإلسرائيلية بلدية القدس  

 . (2) من جباية الضرائب

قانوًنا تستهدف القدس    14للكنيست، تم إدراج    20يف الوالية الربلمانية الـ  -9

الناحية الجغرافية والديمغرافية، إضافة إلى سلسلة قوانين    بشكل مباشر، من 

وحركة   المقدسة،  واألماكن  القدس  أهالي  خلفيتها  يف  قوانين،  ومشاريع 

األحكام   عليهم  تسري  ال  القدس  أهالي  لكون  فيها،  الشعبية  المقاومة 

العام   منذ  المحتلة  الفلسطينية  المناطق  باقي  على  القائمة  العسكرية، 

1967(3). 

مستوطنة  م -10 على  اإلسرائيلية  بالسيادة  يسمى  ما  بفرض  يقضي  قانون  شروع 

معاليه أدوميم، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، وتصل أطرافها حتى  

 مشارف البحر الميت. 

 

 )عربي(.  2022/ 9/5.. لمعركةا  .ديكل (1)

 )عربي(. 41. القدس خطة   .زومربيسكي .فييل (2)

 .2017/ 2/12.  لكنيستا  . مركز مدار (3)
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  5/2018/ 13( التي أقرهتا الحكومة يف  2023-2018الخطة الخمسية )  -11

ضي، وهتدف إلى  ، التي تضمنت التخطيط وتسجيل األرا 3790وتحمل رقم  

المجتمع   يف  االندماج  على  المدينة  من  الشرقي  الجزء  سكان  قدرة 

اإلسرائيلية   السيادة  إرساء  مثل  سياسية  معاين  عنه  تنتج  لكن  اإلسرائيلي، 

، وتعزيز نمو القدس الحضرية من خالل شبكة  (1) والرتويج ألسرلة المدينة

بعضها  المستوطنات  لربط  المرتوبوليتان  السريعة  يعزز    الطرق  ما  ببعض، 

على   التخلي  مَع  ذلك،  عن  الناشئة  والسيطرة  العاصمة  منطقة  استمرارية 

القدس وخارج  داخل  الفلسطيني  أحياء    ،(2) الفضاء  إقامة  إلى  باإلضافة 

مكان   وهي  القدس،  إلى  إلسرائيل  الرسمية  المقار  ونقل  جديدة  يهودية 

 . (3) لجميع االحتفاالت الرسمية

على   السيادة  تعزيز  على  اإلسرائيلية  الحكومية  اإلجراءات  تؤكد 

المؤسسة   من  حثيثة  إسرائيلية  جهوًدا  هناك  أّن  مالحظته  تم  وما  األرض 

لية التشريعية والتنفيذية وكذلك البلدية على تماهي فرض  الرسمية اإلسرائي

إجراءات أحادية الجانب من أجل فرض السيادة على القدس دون االلتفات  

 للمتغيرات على جدول أعمال المجتمع الدولي.  

 

 )عربي(.  (33:ص)  الخطط..،   .ليبيئ. الرن .حداد (1)    

 . 24/9/2009المشهد..   .)عربي(مركز مدار  (28:ص) حل سياسي..،   .عميم 2))

 )عربي(.  (4 : ص) مرتكزات..،  .ترزه .ديكل (3)
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 اإلجراءات الفلسطينية   -2

رفض الشعب الفلسطيني يف جميع أماكن تواجده وقيادته جميع اإلجراءات  

هتا إسرائيل يف القدس، حيث أصدر المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس  التي اتخذ

المنددة   البيانات  من  العديد  الفلسطينية  والحركات  الفصائل  وكذلك  المركزي 

باإلجراءات اإلسرائيلية، مَع التأكيد يف الوقت نفسه على أّن القدس الشرقية هي جزء  

ينطبق عليها يف    1967َحزيران    ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة يف حرب

االحتالل تحت  الواقعة  األراضي  على  ينطبق  ما  الدولي  أهم  (1) القانون  ومن   ،

 اإلجراءات التي يمكن اإلشارة إليها ما يأت: 

القدس وتعزيز صمودهم، وتم دعوهتم   -1 الفلسطينيين يف شرق  السكان  دعم 

مية إلى التمسك  من جميع المؤسسات الفلسطينية سواء الرسمية أو غير الرس 

بفلسطينيتهم وُهويتهم مَع الحفاظ على األماكن المقدسة سواء اإلسالمية أو  

 المسيحية. 

يف    -2 الفلسطينيين  من  الفلسطينية  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  دعوة 

القدس بعدم المشاركة بأية تفاعالت إسرائيلية، مثل المشاركة يف االنتخابات  

 شريعية اإلسرائيلية. البلدية أو االنتخابات الت 

المناطق   -3 جميع  يف  لليهود  الفلسطينية  الممتلكات  بيع  وتجريم  تحريم 

 الفلسطينية وخاصة يف مدينة القدس. 

 

 .(120:ص) السالم المعلق..،   .قريع 1))
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اعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية حسب القانون األساس الفلسطيني   -4

 .2003المعدل الصادر يف مارس 

االنتخ -5 جميع  يف  القدس  مدينة  يف  الفلسطينيين  التشريعية  مشاركة  ابات 

 . 2006،  2005، 1996والرئاسية سواء تصويًتا أو ترشًحا، التي جرت يف  

بدون  -6 الجديدة  التشريعية  أو  الرئاسية  الفلسطينية  االنتخابات  إجراء  رفض 

 مشاركة الفلسطينيين يف القدس. 

الرياضية والثقافية والمجتمعية، ودعم وتمويل    -7 المراكز  دعم مجموعة من 

وت بناء  صمود  عمليات  لدعم  القديمة  البلدة  داخل  يف  خاصة  المنازل  رميم 

اليهود،   المستعمرين  أيدي  إلى  المنازل  تلك  تسرب  العرب، ومنع  السكان 

األحمر   الهالل  وجمعية  العربية  المستشفيات  وتمويل  دعم  إلى  باإلضافة 

للسكان   المقدمة  بخدماهتا  واالرتقاء  القدس  داخل  العاملة  الفلسطيني 

 العرب. 

ش -8 من  إدارة  القدس  شرقي  يف  والشرعية  القانونية  الناحية  من  السكان  ؤون 

الفلسطينية،   السلطة  قوانين  بموجب  تعمل  التي  اإلسالمية  المحاكم  خالل 

والجنح   المجتمعية  والنزاعات  الشخصية  باألحوال  يتعلق  فيما  وذلك 

 والجرائم. 

يفية  امتالك السلطة الفلسطينية لصالحيات محدودة يف مجال التعيينات الوظ -9

المثال   لرجال الدين المسلمين والمسيحيين يف شرقي القدس. فعلى سبيل 
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ُيعين محافظ القدس ومفتي القدس من قبل السلطة الفلسطينية، بينما مدير  

موظفي   معظم  رواتب  تغطي  التي  األردن  قبل  من  اإلسالمية  األوقاف  عام 

 دائرة األوقاف اإلسالمية. 

اإلجراءات سواء اإلسرائيلية أو الفلسطينية يف  يتضح لنا من خالل ممارسة  

محاولة منهم لفرض السيادة على القدس، أّن اإلجراءات اإلسرائيلية تخالف القانون  

الدولي، فإسرائيل ليس لها الحق يف فرض السيادة على أي جزء من القدس، واْن كانت  

ا  شرق  يف  اإلسرائيلية  اإلجراءات  وتشكل  عليها،  فعلية  سلطة  خرًقا  تمارس  لقدس 

األمم   بقرارات  المتمثلة  الدولية  الشرعية  طالبت  حيث  الدولي،  القانون  لقواعد 

 المتحدة بإلغاء التدابير اإلسرائيلية التي اتخذهتا يف القدس الشرقية. 

وقد يعني ذلك أّن المجتمع الدولي يوافق ضمنيًّا على فكرة تقسيم المدينة  

مخت سيادة  تحت  منهما  كل  يكون  قسمين  المتحدة  إلى  األمم  دعوة  أّن  كما  لفة. 

عن   ينّم  قد  القدس،  فيها  بما  المحتلة  األراضي  من  لالنسحاب  مراًرا  لـ)إسرائيل( 

من   الغربي  الجزء  إلى  اإلسرائيلية  الفعلّية  السيطرة  تحويل  لقبول  المنظمة  استعداد 

النهائ للتسوية  بخطط  تتقدم  لم  المتحدة  األمم  ولكّن  سيادية.  حقوق  إلى  ية  المدنية 

األمم   النور، ولم يصدر عن  ير  لم  الذي  المدينة  منذ مشروع تدويل  القدس  لمسألة 

المتحدة ما يشير إلى أّنها لم تعد تتبنى فكرة تدويل القدس، كما أّن عدم تطبيق الفكرة  

ال يعني أّنها لم تعد قائمة، وال تزال عدة دول ترى إمكانية تدويل المدينة. وعدم وضع  

أ جدول  على  عام  الفكرة  بعد  العامة  الجمعية  تراجع    1952عمال  على  دلياًل  ليس 
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بالسيادة   تقبل  بأهنا  يفيد  ما  العالمية  المنظمة  عن  يصدر  ولم  عنها.  المتحدة  األمم 

اإلسرائيلية على القدس الغربية، ويف المقابل فهي والدول كافة، ال تقبل بأي سيادة  

ة يف قراراهتا إلى انسحاب إسرائيل  على القدس الشرقية. واكتفاء األمم المتحدة بالدعو

قراره   يف  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  دعوة  سيما  وال  الشرقية،  القدس  من 

إلى االنسحاب من األراضي التي احتلت يف )النزاع األخير( ال يعني أّن    242/1967

 . (1)األمم المتحدة تعرتف بالسيادة اإلسرائيلية على القدس الغربية

القدس   على  الفلسطينية  العربية  السيادة  بمبدأ  الحازم  التمسك  فاّن  وعليه 

الشرقية بكاملها هو موقف ال يمكن التنازل عنه بمبدأ السيادة العربية الفلسطينية على  

القدس الشرقية بكاملها هو موقف ال يمكن التنازل عنه مطلًقا، فقضية القدس الشرقية  

ل، ينبغي على إسرائيل أْن تنسحب منها بالكامل، وأْن  هي قضية سياسية يف المقام األو

 . (2)تزيل كل الوقائع التي خلقتها على أرضها، وبخاصة الوقائع االستيطانية

وبناء على ما تقدم، فإّن سكان اإلقليم الواقع تحت االنتداب يف هذه الحالة  

اء على  شعب فلسطين، يملكون الحق يف السيادة على أساس ارتباطهم باألرض، وبن

الشطر   على  بالقوة  سيطرهتا  ببسط  إسرائيل  قامت  بعدما  فحتى  المصير،  تقرير  مبدأ 

الغربي من مدينة القدس، وتغيير الرتكيبة السكانية للمدينة، فإّنها لم تحفظ بالحقوق  

 

 .(141: ص) .مرجع سبق ذكره   .علوان (1)
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التي تصدر عن األمم   البيانات والقرارات  الواقع ينعكس يف  السيادية، وال يزال هذا 

 .(1) المتحدة

 : السيادة يف التسوية السلمية   ثالثا: 

الشرق   يف  السالم  ومِفتاح  الصراع  بؤرة  القدس  على  السيادة  قضية  تعترب 

األوسط والعالم بأسره، ويتمثل الخطر الحقيقي لتأجيل المفاوضات حول موضوع  

السيادة على المدينة المقدسة يف وقوعها تحت سيطرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي  

ضمها وهتويدها وعزلها عن االمتداد الفلسطيني، وطمس مظاهر  التي تمضي قدما يف 

الفلسطينية عليها من خالل المخططات االحتاللية الساعية إلى فرض واقع   السيادة 

مظاهر   ومحو  المزعومة،  الصهيونية  بالسيطرة  ولالنفراد  تغييره،  يصعب  احتاللي 

 .(2) على مر العصورالسيادة الفلسطينية عليها والثابتة والمستمرة للفلسطينيين 

وعليه فإّن على المفاوض الفلسطيني أْن ينطلق من بحث قضية القدس، من  

حقيقة أّن اتفاقات أوسلو لم ترجئ البحث يف مسألة القدس الشرقية، إلى مفاوضات  

الشرقي   وبقسميها  بمجملها،  القدس  مدينة  مسألة  بل  فحسب،  النهائي  الوضع 

اإلسرائيلية غير الشرعية المقامة بقوة االحتالل  والغربي، دون أْن تشكل اإلجراءات  

وتطويقها   والغربي،  الشرقي  قسميها  يف  العربية  معالمها  وتغيير  المدينة  لتهويد 

 

 .(15 : ص) . مرجع سبق ذكره   .قمصية 1))

 . (52 :ص)  .مرجع سبق ذكره   .أبو السعود 2))
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الشرعية   قرارات  من  قاعدة  على  قضاياها  كل  يف  البحث  أمام  عائًقا  بالمستوطنات 

 .(1) الدولية

تفكيك وتجزئة عناصر  طوال فرتة المفاوضات، عمل النهج اإلسرائيلي على  

السيادة، والتفاوض بشأن )حل وسط( بينهما، ومن ثم ادعى هذا النهج بأّن العناصر  

موجودة.   ليست  الفلسطينية(  الدولة  إقامة  إمكانية  يف  )وبالتالي  للسيادة  األساسية 

وكانت اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل قد حددت مختلف  

ا )الوضع  قضايا  قضايا  جزأت  حيث  المفاوضات.  من  المزيد  تتطلب  التي  لدائم( 

على   )السيطرة  الالجئين  السيادة.  عناصر  جميع  لتغطي  بدقة  الستة  الدائم  الوضع 

والموارد   األراضي  على  السيطرة  المياه(  المستوطنات،  الحدود،  األمن،  الناس، 

،  2وعلى السكان الطبيعية والقدس )التي تتجسد يف مزيد من السيطرة على األراضي  

رغم أّن إعالن المبادئ ال يشير يف نّص صريح إلى حق الشعب الفلسطيني يف تقرير  

 .(3) المصير، لكّن ذلك ال يعني إلغاء هذا الحق أو تخليا عنه

من   العديد  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  المفاوضات  فرتة  شهدت 

تمثلت   والتي  الجانب  أحادية  اإلسرائيلية   مصادرة  اإلجراءات  عمليات  باستمرار 

األراضي وإغالق المؤسسات الفلسطينية يف القدس، مثل: جمعية الدراسات العربية  
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الفلسطينية المؤسسات  من  وغيرها  الشرق  قد  (1) وبيت  إسرائيل  أّن  المعلوم  ومن   ،

اعرتفت بالشعب الفلسطيني ضمن وثيقة كامب ديفيد المصرية اإلسرائيلية، وبالتالي  

سيادة وتقرير المصير، ال يحتاج أي إثبات يف مواجهة إسرائيل، حيث  أصبح حقه بال

وقعت األخيرة على عبارة )الحقوق المشروعة( للشعب الفلسطيني، كما وقعت أيًضا  

الفلسطينية   الوطنية  السلطة  وإنشاء  أوسلو  اتفاقيات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مَع 

كانون   20أجريت انتخابات يف    ممثلًة للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، حيث

إنشاء مجلس    1996الثاين   ياسر عرفات، وتم  الراحل  الرئيس  الفلسطينيون  انتخب 

، كما  2005نائًبا فلسطينيًّا، ومن بعدها الرئيس محمود عباس عام    88تشريعي جمع 

عام   بداية  يف  الفلسطيني  الشعب  عن  ممثاًل  األخير  التشريعي  المجلس  انتخاب  تم 

 .(2)شارك فلسطينيو القدس ترشحا وانتخاًبا ، حيث 2006

 وفيما يأت أهم المطالب السيادية للفلسطينيين يف القدس خالل عملية المفاوضات:  

 المطالب السيادية اإلسرائيلية   -1

منذ   ثابًتا  نسبيًّا  الفلسطينية  السيادة  تجاه قضية  الموقف اإلسرائيلي  ظل 

سيطرة   ولكن  األرض،  على  فعلية  سيادة  ال  السبعينات،  يف  األولى  صياغته 

محدودة على السكان، فعلى الرغم من تصريح رؤساء الوزراء من حين آلخر بأّن 

ير مسمى، إال أّنه قد  إسرائيل ال ترغب يف السيطرة على الفلسطينيين إلى أجل غ
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المناطق،   المستقل يف بعض  الفلسطيني، ولكن غير  الذات(  )الحكم  تبنَّوا فكرة 

، وتمثلت المطالب  (1)1967ولكن ليس عليها كلها، على األراضي المحتلة عام  

اإلسرائيلية منذ بداية مفاوضات التسوية السلمية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين   

 ب:  

 عاصمة موحدة إلسرائيل، ويجب عدم إعادة تقسيمها.القدس  .1

 تأمين األمن الشخصي لليهود واإلسرائيليين.  .2

 اإلبقاء على المستوطنات يف شرقي القدس.  .3

 . (2) بقاء المقدسات اليهودية تحت السيطرة اإلسرائيلية .4

األمم   لدى  إسرائيل  سفير  منصب  شغل  الذي  غولد،  دوري  يرى 

ًيا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي )نتنياهو(، بأّنه من  المتحدة، وعمل مستشاًرا سياس

الصعب تصور حلول هنائية حاسمة لقضية القدس، تكفل تصفية عناصر الصراع  

بين العرب واليهود على المدينة، وأّن الوقائع الحالية للمدينة هي عبارة عن تسوية  

نة، وذلك  مؤقتة غير رسمية، وعلى إسرائيل العمل على حماية سيادهتا على المدي

السيادة   تحت  إلبقائها  )ألون(  مشروع  وإحياء  فلسطينية  دولة  إقامة  بتجنب 

بأّن  ويرى  األطراف.  ترضي  ال  الجغرافية  الحلول  ألّن  واقع،  كأمر  اإلسرائيلية 
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الحل الديني هو اإلمكانية الوحيدة لحل مسألة القدس، وذلك من خالل إيجاد  

 .(1) المناسبشريك إسالمي، ويرى أّن األردن هو الشريك 

 : المطالب الفلسطينية   -2

اإلسرائيليين   مَع  التفاوض  عملية  خالل  الفلسطينية  المطالب  تعددت 

 حول القدس حيث تركزت المطالب الفلسطينية على ما يأت: 

 السيادة على شرق القدس واتخاذها عاصمة للدولة الفلسطينية.  .1

ل  .2 وأهميتها  والسياسية  المدنية  الحياة  يف  المدينة  وحدة  مركزية  ضمان 

 األراضي الفلسطينية. 

 حل قضية المستوطنات يف القدس الشرقية.  .3

استولت   .4 التي  القدس  يف  الفلسطينية  والممتلكات  األمالك  قضية  حل 

 عليها إسرائيل يف القدس. 

 المقدسات اإلسالمية والمسيحية تحت السيطرة الفلسطينية. .5

 . (2) حل قضية الالجئين من القدس الغربية .6

يتمتع الموقف الفلسطيني يف موضوع القدس بدرجة كاملة من الحق ودرجة  

السياسية   مفرداته  تتصف  فيما  يتبناها،  التي  العامة  الصيغ  يف  الوضوح  من  عالية 

تبًعا للحالة والشخص الذي   تباينات طفيفة قد تظهر  والقانونية باالتساق الذات، مَع 
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لتي يقوم عليها الموقف الفلسطيني  عرض ذلك الموقف، ويمكن القول: إّن األسس ا

 يف هذا الشأن تتلخص فيما يأت: 

، هي عاصمة الدولة  1967القدس الشرقية بحدودها التي كانت عام  .1

 الفلسطينية المستقلة. 

جانب   .2 من  اتخذت  التي  اإلسرائيلية  والقوانين  اإلجراءات  جميع  إّن 

 دولي. واحد تعترب باطلة، وال تستند إلى أي أساس شرعي أو قانوين 

هو   .3 الشرقية  القدس  يف  المستوطنين  ووجود  المستوطنات  جميع  إّن 

إجراء مخالف للقوانين الدولية، وهو استغالل لحالة عسكرية ال بد  

 من تصحيحها وإيجاد حل لها.

إّن الحقوق الفلسطينية يف القدس الغربية سيتم التفاوض عليها ضمن  .4

 . (1) إطار القضايا المؤجلة للمفاوضات النهائية

ومن المالحظ أّن الفلسطينيين يطالبون بسيادة سياسية واسعة وكاملة على  

عام   المحتلة  الشرقية  القدس  المسؤوليات  1967مساحة  كافة  على  والسيطرة   ،

والصالحيات يف القدس، وإعالهنا عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة كسقف أعلى،  

ة يف بعض المواضيع كاألماكن  فيما يوافقون على تنازالت جزئية عن السيادة الكامل
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، وعليه فإّن مدينة القدس المعلنة على أّنها  (1) المقدسة لليهود وسكان المستوطنات

تبقى خطًّا   المستقلة  الفلسطينية  للدولة  وروحية  واقتصادية  تاريخية سياسية  عاصمة 

أحمر، ال يجوز تجاوزه، وقيمة ال يجوز التفريط هبا تحت أي شرط من الشروط؛ ألن  

 لسالم ال يمكن أْن يتحقق بمعزل عن تحققه يف المدينة المقدسة.ا

الفلسطيني   الموقف  كان  األمريكية،  واالقرتاحات  للممارسات  وبالنسبة 

الجانب   يقدم  أْن  المشروطة بضرورة  الموافقة  إلى  ثم تقدم  بالتحفظ،  األول يتصف 

الفلسطينية االستفسارات  من  طويلة  لقائمة  واضحة  تفسيرات  كان  األمريكي  التي   ،

 1967يؤكد يف كل مرة للجانب األمريكي على أّن القدس بحدود الرابع من َحزيران 

للسيادة الفلسطينية، وهي العاصمة المنشودة للشعب الفلسطيني، وأْن تكون السيادة  

على الحرم الشريف بأكمله هي سيادة فلسطينية، مَع التعهد بعدم القيام بأي حفريات  

، وهو ما تم خالل عملية  2 محيطه، وتوفير الضمانات الدولية لذلك أو تنقيب تحته أو يف

كلينتون   تفاهمات  أو  ومبادئ  ديفيد،  كامب  إلى  وصواًل  أوسلو  من  التفاوض 

 ، التي كانت تتماهى مَع الرؤية اإلسرائيلية. (3)وأنابوليس حول السيادة يف القدس

المتحدة دونالد ترامب    ، أعلن رئيس الواليات2017كانون األول / ديسمرب    6ويف  

القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل مقر السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، يف  
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سياسة   من  عقود  لسبعة  خرق  ويف  الدولي،  القانون  بُموَجب  المدينة  لوضع  انتهاك 

ا عل هذا اإلعالن، وبعد فرتة وجيزة من صدوره،   الواليات المتحدة تجاه المدينة. ردًّ

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية  2017ون األول/ ديسمرب  كان  21يف  

صوًتا لصالحه    128( بشأن وضع القدس بأغلبية  A/ES-10/L.22ساحقة القرار )

القرارات  "مقابل تسعة أصوات ضده. أعاد القرار التأكيد مرة أخرى على أّن جميع  

س الشريف أو وضعها أو تكوينها  واإلجراءات التي ُيقصد هبا تغيير طابع مدينة القد

 .(1) الديموغرايف ليس لها أي أثر قانوين، وهي الغية وباطلة ويجب إلغاؤها 

يمكن   واسعة،  سياسية  زاوية  من  السيادة  مناقشة  يف  أّنه  التفاوض  خالصة 

السيادة   تحت  الموحدة  القدس  أّن  على  اإلسرائيلي  التشدد  مقابل  أّنه  مالحظة 

اإلسرائيلية هي عاصمة إسرائيل األبدية، يصر الخطاب السياسي الفلسطيني على أّن  

ال الفلسطينية  الدولة  عاصمة  ستكون  الشرقية  الشعب  القدس  يتطلع  التي  مستقلة 

الفلسطيني ويعمل إلقامتها يف وطنه فلسطين. وهكذا نحن أمام تمايز على أقل تقدير  

)بما هو تعبير عن واقع احتاللي يستمر السعي إلى تكريسه  _بين الطرح اإلسرائيلي  

الدائم( والطرح الفلسطيني بما هو ممكن احتمالي أو ترجيحي حاضر يف التوجهات  

الفلسطينيةالسياسية   السيادة  (2)والعملية  قضية  تجاه  اإلسرائيلي  النهج  أّن  كما   .
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الفلسطينية ظهر بوضوح يف الفرتة التي أعقبت عملية اإلخالء األحادي الجانب لقطاع  

غزة، وخالل المفاوضات الثنائية، احتفظت إسرائيل بالعناصر األساسية للسيادة بعد  

ة جديدة قد طّورت لتغطي الكيان الذي لم يعد  انسحاهبا، بحجة أّن هناك معايير دولي

 يعترب كياًنا محتاًل، بل كياًنا يفتقر إلى عناصر السيادة الكاملة.

 الخاتمة:    

الفلسطينية خاصة يف مدينة   الوقائع على األراضي  إسرائيل تفرض  تزال  ال 

ا القدس  القدس اعتقاًدا منها أّن ذلك سيثبت سيادهتا على األراضي الفلسطينية، بما فيه

الدولية   الشرعية  تخالف  وإجراءاهتا  خطواهتا  معظم  أّن  جيًدا  تدرك  وهي  الشرقية، 

والقانون الدولي، وأّن تشويه الخارطة السكانية والجغرافية لمدينة القدس لن يؤدي  

المدينة   يف  أمالكهم  عن  التنازل  إلى  بيوهتا  وأصحاب  المدينة  سكان  بالفلسطينيين 

ألصليين يف جميع أماكن تواجدهم هم أصحاب السيادة  المقدسة، فسكان فلسطين ا

 على أرض فلسطين؛ ألهنم ُأخرجوا منها غصًبا وَعنوة باستخدام القوة العسكرية. 

األراضي   معظم  على  عسكرية  سيطرة  لها  إسرائيل  أّن  الدراسة  وتستنج 

الفلسطينية، لكنها لم تستطع كسب السيادة القانونية على غرب القدس بعد حرب عام  

شرق  1948 على  وكذلك  اإلسرائيلية،  القرارات  الدولية  الشرعية  رفضت  حيث   ،

، أو يف أعقاب قراراهتا فرض الوقائع الجديدة على األراضي  1967القدس بعد حرب  

يف   الكنيست  وقرار  عن    1980الفلسطينية  وجودها  يعرب  ال  وبالتالي  القدس،  بضم 

 ا أية صفة قانونية دولية. سيادة واقعية لمجرد وجودها كسلطة تحكم، وليس له
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إّن استمرار عملية التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أو وجود عمليات  

تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل لن يمنح الحق إلسرائيل بوجود أية سيادة لها على  

أو   الفلسطيني  الوطني  المشروع  غياب  القدس، رغم  مدينة  أو  الفلسطينية  األراضي 

ا إنساين  المشروع  مشروع  إطالق  إلى  بحاجة  القدس  إّن  المقاوم،  اإلسالمي  لعربي 

وتحت   فلسطين  قلب  إلى  وإعادهتا  القدس،  لتحرير  رسميًّا  يعمل  فلسطيني  عربي 

 سيادهتا، خاصة أّن العرب يمتلكون القدرة على ذلك. 
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 المصادر والمراجع 

 : الكتب 

المستعمرات اإلسرائيلية يف  (  2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )

 رام اهلل.  .2020التقرير اإلحصائي السنوي  . الضفة الغربية 

)  .الخالدي السالم (  2017وليد  ِمفتاح  الدراسات    . القدس  مؤسسة 

 بيروت.  . الفلسطينية

السعود )  . أبو  الس (  2009خلدون  حق  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يادة  أثر 

مركز إعالم    . الفلسطينية على القدس َوْفًقا ألحكام القانون الدولي 

 القدس.  . حقوق اإلنسان والديمقراطية 

)   . السيد يف  (  1975محمد  اإلسرائيلية  السيادة  أسانيد  مشروعية  مدى 

 القاهرة. .عالم الكتب  . فلسطين 

)  .شعبان المتحدة(  2011إبراهيم  األمم  قرارات  يف  جمعية    . القدس 

 القدس.  .الدراسات العربية 

عرفة ).  أبو  الرحمن  للمدينة (  1986عبد  جديد  تشكيل  سلسلة    .القدس 

 عمان. .منشورات دار الكرمل  .26دراسات صامد االقتصادي 

:  دار الشرق للنشر والتوزيع .  القدس بوابة السالم (  2007عادل )  . العضايلة

 عمان.
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)  .عناب يف  (  2012محمد  السياسية  القدس  التسوية  - 1967مشاريع 
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 : الملخص 

الدراسة  المورفولوجّية    هدفت  الخصائص  على  طرأ  الذي  التغيير  إبراز  إلى 

، وأثره  2022-1997للسكن والديموغرافّية لسكان محافظة القدس خالل الفرتة من  

ن وأثرها على سكان محافظة  على حالة السكن، والتعرف على مؤشرات مشكلة السك

 القدس وخاّصًة المدينة المقّدسة. 

م، وهو  1967أّن االحتالل، ومنذ سيطرته على القدس عام    ومن أهم النتائج: 

ُيمارس سلسلة من السياسات واإلجراءات المستمرة، الرامية إلى خلق أغلبية يهودية يف  

بدًءا من المشاريع االستيطانية، وجدار الفصل    المدينة، وتفتيت األراضي الِفَلْسطينّية، 

 نفة )ج( وغيرها من اإلجراءات. العنصري، والسيطرة الكاملة على المنطقة المص 

المتسارع،    إنّ  الكولونيالي  باالستعمار  يصطدم  الِفَلْسطينّي  العمراينّ  االمتداد 

الذي ُيمارسه االحتالل من أجل تفتيت األراضي الِفَلْسطينّية؛ ما أثََّر على مورفولوجّية  

السكن،   أزمة  من  وفاقم  الَحَضرّية،  السياسّي البيئة  االنفراج  أّن  أساسّي  ويبدو  شرط   

 . لتحسين الوضع االقتصادّي والتنمية اإلسكانّية

الِفَلْسطينّيين يف القدس   التهويد المستمرة يف القدس، فإّن  وبالرغم من سياسة 

ُلون أغلبية مطلقة بنسبة   % للمحتلين اإلسرائيلّيين، كما  8.6%، مقابل  91.4القديمة ُيشكِّ

القدس الِفَلْسطينّيين يف  السكان  ُمقابل  60.42الشرقّية تجاوزت    أّن نسبة   %39.58  %

 للمستوطنين اإلسرائيلّيين. 
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التوصيات:  أهم  القدس    ومن  ومدينة  القدس  محافظة  يف  الصعب  الواقع  أّن 

وضواحيها يتطلب مبادرات وإسرتاتيجّيات ذكية وعقالنية من قَِبل الِفَلْسطينّيين والعرب  

الس الضغوط  خالل  من  التحديات  لمواجهة  لوقف  والمسلمين  االحتالل  على  ياسّية 

الحفاظ على   الِفَلْسطينّيين من خالل  تعزيز صمود  والعمل على  إجراءاته االحتاللية، 

الِفَلْسطينّيين؛ من خالل   تفوقهم الديموغرايفّ، وحل المشكالت المختلفة التي تواجه 

 تطوير القدرة المؤّسساتّية والمهنية لمختلف قطاعات التنمية المستدامة. 

: القدس الكربى، ميرتوبولين القدس، أزمة السكن، االحتالل  مِفتاحية كلمات  

 اإلسرائيلّي. 
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Abstract: 

This study aims at focusing on the change that occurred in the 

morphological and demographic characteristics of the population of 

the Jerusalem governorate during the period from 1997-2022, and its 

impact on the housing situation, and to identify the indicators of the 

housing problem and its impact on the residents of the Jerusalem 

governorate , especially the Holy City. 

Among the most important results: that since the 

occupation's control over Jerusalem in 1967, it has been practicing a 

series of continuous policies and procedures aimed at creating a 

Jewish majority in the city, and fragmenting Palestinian lands, starting 

with settlement projects , the apartheid wall, and complete control 

over the city. Classified Area C and other actions. 

The Palestinian urban expansion collides with the accelerating 

colonial colonialism, which is practiced by the occupation in order to 

fragment the Palestinian lands. This affected the morphology of the 

urban environment and exacerbated the housing crisis. It seems that 

political détente is a prerequisite for improving the economic 

situation and housing development. 

Despite the ongoing Judaization policy in Jerusalem , the 

Palestinians in Old Jerusalem constitute an absolute majority of 91.4%, 

compared to 8.6% for the Israeli occupiers, and the percentage of the 
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Palestinian population in East Jerusalem exceeded 60.42%, compared 

to 39.58% for the Israeli settlers. 

Among the most important recommendations: that the 

difficult reality in the governorate of Jerusalem and the city of 

Jerusalem and its suburbs requires smart and rational initiatives and 

strategies by Palestinians , Arabs and Muslims to face challenges 

through political pressure on the occupation to stop its occupational 

procedures , and reinforce the steadfastness of the Palestinians by 

maintaining their demographic superiority, and solving various 

problems facing the Palestinians; By developing the institutional and 

professional capacity of the various sectors of sustainable 

development . 

Keywords: Greater Jerusalem, Metropolitan of Jerusalem , 

housing crisis , Israeli occupation. 
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 : المقدمة 

القدس مفيدة   السكن يف محافظة  المساكن وظروف  ُتَعّد دراسة مورفولوجّية 

السكنّية، ودراسة مالمحها، وخصائصها، والمشاكل التي  ومهمة يف تقييم مستوى البيئة  

الرئيسة يف   األنماط  أحد  السكنّية  المناطق  وُتَعّد  المحيطة هبا،  العامة  والبيئة  تواجهها، 

خريطة استخدام األرض، وغالًبا ما تشكل مساحة كبيرة من أي مدينة، كما أن اإلنسان  

كن، وهو ضرورة مهمة تتعلق بحياته،  يف كافة مستوياته الحضارية ال َيستغنِي عن الس

والمواطن   عام،  بشكٍل  الِفَلْسطينّي  المواطن  احتياجات  أهم  من  المسكن  وُيَعدُّ  كما 

المقّدسي بشكل خاّص، والذي ُيعانِي من مشاكل عديدة يف توفير المسكن المالئم، يف  

 م. 1948ظل التهويد الذي تمارسه سلطات االحتالل منذ عام  

وضاع الراهنة التي تحيط بالمنطقة العربّية أثََّرت بشكل واضح  إّن الظروف واأل

إعادة   القدس بشكل خاّص، مما يستوجب  فَِلْسطين بشكل عام، وعلى محافظة  على 

الحضري، والتضخم السكاينّ، والوضع الحالي  تحديات التمدن  النظر بصورة شاملة يف  

انّية المحيطة هبا داخل  لدعم صمود سكان القدس والمراكز العمر  للنظام التخطيطي، 

وال شك أن األوضاع )الجيوسياسّية( المَعقدة والمتقلبة يف فَِلْسطين    محافظة القدس. 

الغربّية   الضفة  يف  يمارسه  الذي  )الكولونيالي(  ونظامه  اإلسرائيلّي  االحتالل  بسبب 

بيئة  قد أثََّرت على مورفولوجّية ال  وبالذات يف القدس، باإلضافة إلى محدودية الموارد، 

 الَحَضرّية وقضايا التنمية المستدامة يف محافظة القدس.  
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( سيفيد يف  2017،  2007،  1997ولعل إجراء المقارنة بين الَتعدادات الثالثة ) 

المورفولوجّية للسكن يف محافظة   التي طرأت على الخصائص  التغّيرات  تلك  دراسة 

 القدس خالل العشرين سنة الماضية. 

 هيكلّية الدراسة - 1

 منطقة الدراسة   1- 1

تتناول الدراسة محافظة القدس، إحدى محافظات الضفة الغربّية البالغ عددها  

 إحدى عشرة محافظة.  

، أي أّنها  2كم345تقع محافظة القدس يف وسط الضفة الغربّية، وتبلغ مساحتها   

المساحة   هذه  وتشكل  غزة،  قطاع  مساحة  من  فَِلْسطين  1.27تقرتب  مساحة  من   %

و والسياسّي  6.1التاريخية،  الجغرايف  للواقع  ونظًرا  الغربّية،  الضفة  مساحة  من   %

جزأين  إلى  القدس  محافظة  تقسيم  تم  بحتة،  إحصائية  وألغراض  القدس،    لمحافظة 

و)منطقة  J1)منطقة    )J2  التقسيمات )حسب  القدس  محافظة  تجمعات  عدد  وبلغ   ،)

لَتعداد   )منطقة    .(1) تجمًعا    50(  2017اإلدارّية  الذي  1Jأما بخصوص  الجزء  فهي   )

الغربّية يف عام   َبعَد احتاللها للضفة  القدس  َعنوة من محافظة  ،  1967ضمته إسرائيل 

وتضم هذه المنطقة شرقّي القدس وتشمل: البلدة القديمة، وأحياء الشيخ جراح، وباب  

والطور،  والعيساوية،  وشعفاط،  والثوري،  وسلوان،  العمود،  وباب  وبيت    الساهرة، 

 

 (.19. )ص:2609( الرقم المرجعي. 24. رقم )كتاب القدسج.م.ح.ف،  ( 1)
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%  20.3، أي ما نسبته  2كم  70حنينا، وبيت صفافا، وصور باهر. وتبلغ مساحتها حوالي  

 . (1)من مجمل مساحة محافظة القدس

 (. 1)انظر الشكل رقم  

 (: التجمعات السكانّية يف محافظة القدس 1شكل رقم ) 

 ( 5: ص )   . 2609. [ الرقم المرجعي 24رقم ]   . )ج.م.ح.ف، كتاب القدس 

 

 

 

القدس شاهين.  (  1) مدينة  يف  السكن  قطاع  على  وتأثيرها  واالقتصادّية  السياسّية  المتغيرات    واقع 

 ص)ط(.
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 الزمني للدراسة الحد    2- 1

( من  الممتدة  الفرتة  تلك  هي  بحثها،  تم  التي  الزمنية  الفرتة  وحتى   2007إّن 

عند دراسة الُبعد    1997(، وبالتالي فإّن الدراسة تناولت الفرتة التي سبقت عام  2022

 التاريخي. 

 مشكلة الدراسة وأهدافها   3- 1

السكان   يواجهها  التي  الصعوبات  أهم  من  واحدة  السكن  مشكلُة  ُتَعد 

المحيطة   والمناطق  القدس  مدينة  ويف  عام،  بشكل  القدس  محافظة  يف  الِفَلْسطينّيون 

بالحرم القدسي الشريف بشكل خاّص، فاالحتالل اإلسرائيلّي يسعى منذ سيطرته على  

عام   المدي1967القدس  يف  يهودية  أغلبية  خلق  إلى  السياسات  م  من  سلسلة  عرب  نة، 

واإلجراءات الرامية لذلك، بدًءا من المشاريع االستيطانية، وجدار الفصل العنصري،  

%  60وسيطرة االحتالل سيطرة كاملة على المنطقة المصنفة )ج( والتي تشكل أكثر من 

%  1من مساحة الضفة الغربّية، حيث لم يتم التخطيط يف هذه المنطقة سوى ألقل من  

 وليس انتهاًء بإيجاد أزمة سكن حقيقية للِفَلْسطينّيين.   ،(1) وير الِفَلْسطينّي للتط

الِفَلْسطينّيين لدفعهم   البناء للسكان  د وضع عقبات أمام  أّن االحتالل َتعمَّ كما 

إلى النزوح عن مدينة القدس والمناطق المحيطة، بما فيها محافظة القدس، ومن هذه  

جديدة، حيث قد يستغرق الحصول على رخصة بناء    العقبات عدم منح تراخيص بناء

 

 . 11/07/2021.وصندوق األمم المتحدة للسكان   .( ج.م.ح.ف1)
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للهدم،   والمَعرضة  المرخصة  غير  المساكن  آالف  وجود  يعني  ما  وهو  سنوات،  عشر 

 ناهيك عن مصادرة االحتالل لمَعظم أراضي القدس. 

 هتدف الدراسة إلى اآلت: 

للسكن   .1 المورفولوجّية  الخصائص  على  طرأت  التي  التغّيرات  إبراز 

(  J2( و )منطقة  J1والديموغرافّية لسكان محافظة القدس للمنطقتين )منطقة  

 وأثرها على البيئة السكنّية.  2022، 2007، 1997خالل الفرتة من  

الوصول إلى العوامل التي أثََّرت على مورفولوجّية المساكن وظروف السكن   .2

 المحافظة.  يف

التعرف على مؤشرات مشكلة السكن، ومشاكل األسرة الِفَلْسطينّية، المرتبطة   .3

بظروف السكن وما يرتتب عليها من مشاكل يف محافظة القدس، وخاّصًة مدينة  

 القدس. 

 أهمية الدراسة    4- 1

سلََّطت الدراسة الضوء على التغيُّر الذي حدث يف ظروف السكن، إلى جانب   .1

 (. J2( و )منطقة  J1على مستوى المنطقتين )منطقة  إظهار التباين

تتطلب   .2 التي  والحلول  والمقرتحات  الخطط  وضع  يف  الدراسة  هذه  سُتساعد 

 ُمتاَبَعة من صانع القرار. 
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للِفَلْسطينّيين   .3 بالنسبة  والسياسّية  الدينّية  مكانتها  لها  محافظة  الدراسة  تناولت 

لقدس التي تتعرض لهجمة  والعرب والمسلمين، وتضم هذه المحافظة مدينة ا

واألبعاد   واإلنسان،  والمساكن  والمقّدسات  األرض  هتويد  تستهِدف  صهيونية 

 الخطيرة ألزمة السكن على المستوى اإلسرتاتيجّي لمدينة القدس السياسّي.  

 : فرضيات الدراسة  5- 1

إن احتفاظ الشعب الِفَلْسطينّي بمَعدل عاٍل من الخصوبة، كان له األثر اإليجابي   .1

 كرب على الصمود يف وجه مخططات االحتالل. األ

بظروف   .2 كبيٍر  حٍد  إلى  القدس  محافظة  يف  الِفَلْسطينّية  األسرة  مشاكل  ترتبط 

 السكن. 

المساكن   .3 ومصادرة  واالستيطان،  والهدم  التهويد  عمليات  تكثيف  إّن 

على   لالحتالل  الكاملة  السيطرة  عن  ناهيك  المربمج،  والطرد  واألراضي، 

المصنفة محافظة    المنطقة  يف  األراضي  استخدام  على  األكرب  األثر  له  )ج( 

 القدس. 

 : مصادر الدراسة   6- 1

اعتمدت الدراسة بشكل أساسّي على نتائج الَتعداد العام للسكان والمساكن  

، حيث إنه يوفر الكثير من المؤّشرات  2017،  2007،  1997والمنشآت، للسنوات  

الديمغرافية   السكن، والخصائص  المتعلقة بظروف  واألرقام والمَعدالت والنسب 

للسكان، عالوًة  واالجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية والصحية والب يئية والمَعيشية 
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على الُمُسوح التي ُيصِدُرها الجهاز المركزّي لإلحصاء الِفَلْسطينّي المتعلقة بالسكن  

عن   صدرت  التي  واألبحاث  والتقارير  الكتب  بعض  إلى  باإلضافة  وغيرها، 

 المنظمات والمؤسسات البحثية ووسائل اإلعالم التي تناولت قضية القدس.  

 : الدراسة منهج    7- 1

متطلبات   يلبي  منهج  كل  إن  حيث  الدراسة،  يف  اسُتخِدَمت  مناهج  عدة  هناك 

مرحلة مَعينة من الدراسة، تم استخدام المنهج التاريخي يف معالجة الُبعَدين السياسّي  

والتاريخي، وخاّصًة تأثير األحداث السياسّية على ظروف السكن، وتطور المتغيرات  

استخدام المناهج الوصفية والتحليلية للتعرف على الكثير  المتعلقة بالمسكن. كما تم  

من خصائص المسكن، هبدف تحديد مشاكل ومالمح ظروف السكن والبيئة السكنّية،  

يف   تؤثر  التي  العوامل  على  للتعرف  )التأثيري(  السببي  المنهج  استخدم  أيًضا  وتم 

 مورفولوجّية المسكن ومشكلة السكن.  

 : مصطلحات الدراسة  1-8

الَحَضرّية: المورفول  - حيث:    وجّية  من  المباين  دراسة  بالمورفولوجّية:  ُيقَصد 

وارتفاعها  بنائها،  ومادة  وعمرها،  هتتم    .(1) وظائفها،  المورفولوجّية  أّن  كما 

بمكوناته   العمرانّية  للمراكز  التخطيط  وجودة    المادية بدراسة  والمكانية 

 

 . )114:ص) . جغرافّية العمراندراسة يف    .مدينة صنعاء .( البحيري1)
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للمدينة    ،(1)الحياة العمراينّ  التطور  أيًضا  المورفولوجّية  دراسة  تعكس  كما 

فيها  المؤثرة  والعوامل  العمرانّية  التنمية  دراسة    ،(2)ومسارات  وتعد 

الجغرافيا    مورفولوجّية يف  األساسّية  االختصاصات  من  الَحَضرّية  المراكز 

جزٌء مهٌم  والتحليل المكاين والهندسة المَعمارية؛ ألّن فهم التشكيل الحضري  

(3) من التصميم الحضري
. 

ف أزمة السكن بالمفهوم الضيق على أّنها وجود طلب عاٍل    أزمة السكن:  - تعرَّ

المساكن،   من  ُمناِسب  ازدياد  الطلب  هذا  يرافق  أْن  دون  من  المساكن،  على 

بسبب نقص اإلنشاءات السكنّية الجديدة، أو التوقف كليًّا عن عمليات البناء  

رائّية لألفراد  والتشييد، أو ارتفاع إيجارات المساكن على نحٍو يفوق القدرة الش

ف على أّنها  من ذوي الدخل المحدود. أّما أزمة السكن بالمفهوم الواسع فُتَعرَّ

الذي ُيحقِّق االستقرار والرفاهية لألفراد،   المالئم  الصالح أو  المسكن  نقص 

 .(4)ويتوافق مَع شروط المسكن الصحي

 

(1) Norzailawati; Urban Morphology Analysis by Remote Sensing & 

GIS Technique (P: 1-2). 

(2) Xiaowei; Comparative Analysis of Urban Morphology. (PP: 4-6). 

(3) ROGER; the Urban Design Group , and founder of Roger (PP:10, 14). 

 .(243: ص. )تحليل اتجاهات أزمة السكن يف محافظة البصرة  .شور( نا 4)
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اإلسكانّية:   المشكلة  - الفجوة  الفجوة اإلسكانيّ   أو  أو  المشكلة  أشكااًل تأخذ  ة 

مختلفة: منها فِقدان المأوى، وما يرتتب عليه من ظاهرة التشرد، أو النوم يف  

أّما   للسكن،  تصلح  ال  التي  والِخَرب  ور  والدُّ العامة  والساحات  الطرقات 

 . (1) الشكل اآلخر فيتمثل بتعدد األَُسر داخل المسكن

ف الحاجة السكنّية بأّنها مدى عجز الرصيد السكنّي من    السكنّية:   الحاجة  - ُتعرَّ

سكن مالئم ومريح، وضمن    توفير الناحيتين الكمية والنوعية أو كليهما مًعا عن  

المعايير والمؤّشرات التصميمية التي تحددها عوامل المكان والزمان، بغض  

أوى من دون أخذ  النظر عن القابلية االقتصادّية، فهي تشمل الحاجة الكلّية للم

 . (2)إمكانيات األسر يف توفير ذلك بعين االعتبار

السكنّية:  - الوحدات  على  يف    الطلب  السكنّية  الوحدات  على  الطلب  يتمثل 

نوعين هما: الطلب اإلسكاينّ الفّعال، ويتمثل يف الحاجة السكنّية لألسر الراغبة  

اإلسك  الطلب  أّما  تحقيقه،  على  ماديًّا  والقادرة  السكن  هو  يف  الفعال  غير  اينّ 

الحاجة السكنّية لألسر الراغبة يف السكن ولكنّها غير قادرة ماديًّا على تحقيقه،  

 

نورين 1) الفرتة    .(  خالل  السعودية  العربّية  المملكة  يف  اإلسكانّية  االحتياجات  - 2005"تحديد 

 . (3:ص) . "2024

  . تقدير الحاجة الفعلية والوظيفية للسكن الحكومي يف مدينة بعقوبة والبدائل المطروحة  .( الهيتي2)

 .(4:ص)
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ويمثل الطلب غير الفعال أساس المشكلة السكنّية لذوي الدخل المنخفض  

 . (1) ولشرائح المجتمَع المَعدومة، أو التي تعيش ظروًفا سكنّية صعبة
اإلطار العام  اإلسكان هي الوثيقة الرسمية و  إسرتاتيجّيةإسرتاتيجّية اإلسكان:   -

يف   اإلسكانّية  التنمية  يف  هتتم  التي  المؤسسات  المدى  ،  الدولةألنشطة  على 

ف اإلسرتاتيجّية بشكٍل  (2) القصير والمتوسط والطويل علم  "بأّنها:    عام ، وُتعرَّ

يتم إعدادها   وفّن استخدام الوسائل والقدرات المتاحة يف إطار عملية متكاملة

على   القرار  ُيعيِن صانع  العمل  حرية  من  هامش  خلق  هبدف  لها،  والتخطيط 

 .  (3) "تحقيق أهداف سياساهتم الُعليا يف أوقات السلم والحرب 

كلمتي    : الديمغرافيا  - بين  دمج  عن  عبارة  )وهو  الديموغرايفّ  المصطلح 

(Demos)  (وتعني سكاًنا أو شعًبا، وGraphia  )  وتعني بحًثا أو سجاًل( وقد

تمت صياغته لوصف علم البحث على السكان والمجاالت المتعلقة هبم، بما  

االجتماعّية    ذلك يف   والسمات  العمرّية  والفئات  والخصوبة  السكانّية  الزيادة 

لك التعليم ومكانة التي تتعلق بالتغّيرات السكانّية لكل مجتمَع إنساين، بما يف ذ

للسكان   العددي  الواقع  وصف  يف  البحث  يعني  الديموغرافّيا  وعلم  المرأة، 

 

  . تقدير الحاجة الفعلية والوظيفية للسكن الحكومي يف مدينة بعقوبة والبدائل المطروحة  .( الهيتي1)

 .(4:ص)

 . مرصد العمران( 2)

 . الموسوعة السياسّية( 3)
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والخارجّية   الداخلية  الهجرة  تشمل سياسات  التي  الديموغرافّية  والسياسات 

وسياسات المواليد وما يتعلق هبا من سياسات صحية، لذلك هناك عالقة بين  

وال واالجتماعّية  االقتصادّية  يمثل  التحوالت  حيث  الديموغرافّية،  تغّيرات 

ا وفاعاًل   . (1)السكان مورًدا إنسانيًّا مهمًّ

 : الدراسات السابقة   9- 1

وبدوي،    دراسة  - فَِلْسطين  (،  2020)صالحة،  يف  المستدامة  اإلسكانّية  التنمية 

2007  ،2017 . 

اإلسكانّية  هدفت الدراسة إلى رصد المؤّشرات الَحَضرّية المرتبطة بالتنمية  

يف فَِلْسطين، واستعراض مؤّشرات المسكن المالئم يف فَِلْسطين، والوقوف على أهم  

المؤّشرات الرئيسية التي ترتبط باإلسكان، والكشف عن أهم المَعوقات والتحديات  

التي َتُحول ُدوَن تحقيق التنمية اإلسكانّية المستدامة، وإلقاء الضوء على السياسات  

التنمية اإلسكانّية المستدامة يف فَِلْسطين. وبيَّنَت الدراسة ُخُطورة    المطلوبة لتحقيق

الوضع اإلسكاينّ يف قطاع غزة والضفة الغربّية. ومن أهم توصيات الدراسة: تحقيق  

ُمسَتدامة   وتبنِّي سياسات  اإلسكانّية،  والتنمية  السكاينّ  النمو  مَعدالت  بين  التوازن 

ْسطين، وتحسين إدارة األراضي من خالل االستغالل  لحماية البيئة الَحَضرّية يف فِلَ 

وتحسين   عليه،  الحصول  وسهولة  والمستدام  المالئم  المسكن  وتوفير  األمثل، 

 

 . (9-8 : ص) .الديموغرافّيا يف القدس .( خمايسي1)
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القدرة   وتطوير  اإلسكاينّ،  التمويل  سوق  وتحسين  اإلسكاينّ،  القطاع  جوانب 

 المؤّسساتّية لهيئات قطاع اإلسكان.

)خماسي،   - ا 2019دراسة  يف  الديموغرافوبيا  والتحوالت  (،  الواقع  لقدس: 

 واالستشراف. 

الِفَلْسطينّي  الصراع  لّب  والجغرافيا  الديموغرافّيا  على  الصراع  -يمثل 

الصهيوينّ، وخالل القرن األخير حدثت تحوالت يف حالة الديموغرافّيا الِفَلْسطينّية  

وتوزيع  واإلسرائيلّية؛ مما أحدث تغيرات جيوسياسّية وتحوالت يف عالقات القوة  

الديموغرافّيا   مفهوم  الدراسة  هذه  تناولت  بينهما.  فيما  عليها  والسيطرة  الموارد 

باته وإسقاطاته يف واقع حالة القدس، لالستدالل من خالله على حالة الصراع   وُمركَّ

الواقع  -العربّي/الِفَلْسطينّي  وَتعِرض  كما  فَِلْسطين.  يف  الصهيوينّ/اإلسرائيلّي 

القد القومّية واإلثنّية والثقافّية  الديموغرايفّ يف  س وتحلله على محور االنتماءات 

الديموغرافّية   بات  الُمركَّ بين  العالقة  مناقشة  وتحاول  والجيوسياسّية.  والدينّية 

على   والسيطرة  الحيزي  التخطيط  يف  توظيفها  وكيفية  والديمقراطية  والجغرافّية 

ومناقشة   للمستقبل  استشراف  وضع  وتحاول  كما  على  الموارد.  اعتماًدا  تبعاته، 

مصادر   من  تجميعها  يجري  التي  للمَعطيات  الناقد  والتحليل  الرصد  منهجّية 

إحصائية فَِلْسطينّية وإسرائيلّية، باإلضافة إلى مراجعة األدبّيات والخطط والربامج  

 المَعمول هبا و/ أو التي تمت صياغتها من أجل القدس ومحيطها.
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وصباح،   - )الخطيب  ال 2018دراسة  قطاع  (،  على  وانعكاساته   
ّ

الجيوسياسي وضع 

 اإلسكان يف محافظة القدس )حالة دراسية بلدة العيزرية(.  

هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسات اإلسرائيلّية المتبعة على األرض،  

وجدار   األراضي  ومصادرة  االلتفافّية،  والطرق  االستعمارّي  االستيطان  يف  والمتمثلة 

، باإلضافة إلى التصنيف اإلدارّي للمناطق يف الضفة الغربّية  الضم والتوسع العنصرّي 

حسب ما جاء يف اتفاقية أوسلو، والتي من شأهنا التأثير على قطاع اإلسكان. ومن أهم  

أّن   كما  عشرين سنة،  تقارب  لمدة  الهيكلّية  المخططات  مساحة  ثبات  الدراسة:  نتائج 

يف 44 تقع  للسكن  المخصصة  الفارغة  المساحات  من  أّنها    %  على  المصنفة  المناطق 

)ج(، حيث فرضت سياسات االحتالل آثار اجتماعّية واقتصادّية وديمغرافّية وعمرانّية.  

جميع   االعتبار  بعين  وتأخذ  الواقع  مَع  تتناسب  مخططات  بوضع  الدراسة:  وأوصت 

فرضته   ما  لتعالج  الِفَلْسطينّية  بالحالة  خاّصة  تخطيطّية  بنماذج  للخروج  المتغّيرات 

 لمخططات اإلسرائيلّية وسياستها العنصرّية. ا

)شاهين،   - على  2018دراسة  وتأثيرها  واالقتصادّية  السياسّية  المتغيرات  واقع   ،)

 . 2018حتى عام    1967قطاع السكن يف مدينة القدس يف الفرتة الممتدة من عام  

أهم   وتأثير  القدس،  مدينة  يف  السكاينّ  الواقع  رصد  إلى  الدراسة  هدفت 

ا عام  األحداث  من  األول  الربع  حتى  قرار  2018لسياسّية  الخصوص  وجه  وعلى   ،

وانعكاسات   القدس،  إلى  األمريكّية  السفارة  بنقل  ترامب(  )دونالد  األمريكّي  الرئيس 
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التخطيط   سياسات  أّن  النتائج:  أهم  ومن  القدس.  شرقّي  سكان  على  القرار  هذا 

ت بقوانين  الواقع  األمر  بفرض  تتمثل  والتي  الهيمنة  اإلسرائيلّي  أجل  من  ضغط 

سيادّي   كيان  أي  إقامة  المستقبل  يف  وتمنع  القدس،  على  الصراع  تعمق  الجيوسياسّية 

التمويل   شح  من  القدس  سكان  يعاين  كما  الشريف،  القدس  وعاصمته  فَِلْسطينّي 

المصريفّ والتحديات االقتصادّية. ومن أهم التوصيات: بلورة رؤية شاملة وخطة وطنية  

 اع اإلسكان يف مدينة القدس واألحياء المحيطة هبا.  موحدة لتطوير قط

)ج.م.ح.ف،   - المرجعي  2009دراسة  الرقم  )إسقاطات  1622،  بعنوان:   ،)

عام   حتى  الِفَلْسطينّية  األراضي  يف  المساكن (:  2017المساكن  أعداد  تناولت 

مَع تقدير الوحدات السكنّية حتى   1967واألسر يف غزة والضفة الغربّية منذ عام  

 . 2017 عام

والخطيب،   - )فريجات  يف  2009دراسة  السكن  ظروف  )واقع  بعنوان:   ،)

 األراضي الِفَلْسطينّية(. 

الِفَلْسطينّية،   األراضي  يف  السكنّية  للظروف  األبعاد  تحليل  إلى  هدفت 

منهاج ومن   DPSIRباستخدام  االستجابة(.  التأثير،  الحالة،  الضغوط،  )الدوافع، 

الدراسة: أّن قطاع اإلسكان يف األراضي الِفَلْسطينّية،  أهم النتائج التي توصلت إليها  

المناطق  من  قائم  هو  ما  بتطوير  الدراسة:  وأوصت  والضعف.  العجز  من  يعاين 

السكنّية وتوسيعه، والعمل على زيادة الرتكيز، وهذا الخيار له نتائج مستقبلّية سيئة،  
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يقو  ممّيز  نمط  ذات  جديدة،  سكنّية  مجمعات  بإنشاء  القيام  جميع  أو  توفير  على  م 

 متطلبات الحياة على أساس انخفاض التكلفة، أو الدمج بين البديلين. 

راسم،  - القدس،  2006)خمايسي  يف  اإلسكان  قطاع  المسكن:  على  الصراع   ،)

 الواقع، المَعيقات واالحتياجات المستقبلّية. 

القدس، بناًء  بيَّنَت الدراسة واقع اإلسكان واالحتياجات السكنّية المتوقعة يف  

الِفَلْسطينّية، كما وضع   الواقع والطموحات  مَع  تتناسب  إسرتاتيجّية وفرضيات  على 

الباحث فرضيات لتحسين وضع اإلسكان تعتمد على اتجاهات السكان وطموحاهتم  

ورغباهتم، ويفرتض أّن االنفراج السياسّي شرط أساسّي لكي يرافقه تحسن اقتصادّي،  

ال القطاع  أّن  يفرتض  السكن  كما  توفير  يف  المركزّي  والعامل  الممول  هو  خاّص 

للِفَلْسطينّيين. ومن نتائج الدراسة: أّن المخططات الهيكلّية الحالية ال تستوعب الزيادة  

اإلسكانّية المطلوبة. ومن أهم التوصيات: الحاجة إلى إعداد مخطط قطاعي تطويرّي  

 عات األخرى(. شمولّي للقدس )خاّصة قطاعات اإلسكان إلى جانب القطا 

 (، بعنوان: )األوضاع السكنّية يف الضفة والقطاع(. 1995دراسة )الهنا،   -

قام الباحث يف دراسته بمقارنة األوضاع السكنّية يف الضفة الغربّية وقطاع غزة  

مَع األوضاع يف األردن )وإسرائيل(. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أّن  

من نقص عدد الوحدات السكنّية، وارتفاع مَعدل اإلشغال للغرفة،    الِفَلْسطينّيين يعانون
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وتردي   االحتالل  ممارسات  يف  فتمثلت  لإلسكان  الرئيسة  المَعوقات  بخصوص  أّما 

 األحوال المَعيشية، ونقص الخدمات ودمار البنية التحتّية وضعف االستثمار. 

 بلّية يف فَِلْسطين.  (، بعنوان: دراسة آفاق التنمية المستق 1994دراسة )أبو عون،   -

اإلسرائيلّي   االحتالل  عن  الصادرة  العسكرية  األوامر  الباحث  استعرض 

لالستيالء على ممتلكات الِفَلْسطينّيين، والقيود المفروضة على البناء. ثم تعرضت  

الدراسة إلى جذور مشكلة اإلسكان وجوهرها يف األراضي المحتلة والتي لخصها  

ناقش   ثم  االحتالل،  قطاع  يف  كل  نشاط  حيث  من  المختلفة  اإلسكان  قطاعات 

والمشاكل التي يعاين منها، ثم وضع مجموعة من الحلول والتوصيات، وال سيما  

 .تشجيع اإلسكان التعاوين والشعبي

 (، بعنوان: )مشكلة السكن يف األراضي المحتلة(. 1981دراسة )الدقاق،   -

لسكن، مثل الطلب على  اشتملت الدراسة على المؤّشرات المرتبطة بمشكلة ا

األفراد   ومسئولية  اإلسكان،  لمشاريع  واالقتصادّية  االجتماعّية  واألهمية  المسكن، 

والمجتمَع، وأخيًرا مشاكل التمويل. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أّن  

حياة   وتمّس  القلق  على  تبعث  والقطاع  الضفة  من  كّل  يف  السائدة  السكنّية  األحوال 

 بّية الساحقة من السكان. األغل

 التعقيب على الدراسات السابقة:   10- 1

الُبعد   تنوعت يف دراسة  أّنها  السابقة نجد  الدراسات  من خالل االطالع على 

المكاين، حيث تناول بعضها األوضاع السكنّية والجيوسياسّية يف الضفة الغربّية وقطاع  
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من الدراسات ركزت على مدينة  غزة بشكل عام، ومنها ما تناول محافظة القدس، وعدد  

القدس وضواحيها، وركزت مَعظم الدراسات على دور االحتالل اإلسرائيلّي يف تفاقم  

مشكلة السكن واإلجراءات التي يقوم هبا االحتالل من خالل فرض األمر الواقع الذي  

خريطة   على  التأثير  إلى  باإلضافة  واالقتصادّية،  االجتماعّية  المواطنين  حياة  يهدد 

ستخدامات األرض والبيئة العمرانّية وجودة الحياة يف محافظة القدس وبالذات المدينة  ا

 المقّدسة.   

التي ركزت على خصائص   الحديثة  الدراسات  فُتَعد من  الحالية  الدراسة  أما 

القدس خالل   السكنّية يف محافظة  المشكلة  السكن، ورصد مؤشرات  )مورفولوجّية( 

من   عاًما  والعشرين  على    2022-1997الخمس  اعتماًدا  فيها،  المؤثرة  والعوامل 

الدراسة   هذه  وتشكل  الِفَلْسطينّي.  لإلحصاء  المركزّي  الجهاز  عن  الصادرة  البيانات 

تواجه محافظة   التي  الكبيرة  التحديات  لمواجهة  القرار،  ُتسِهم يف صناعة  بحثية  فجوة 

 القدس وبالذات المدينة المقّدسة.

 محتوى الدراسة:   11- 1

أربعة تحتوي   على  األشكال    الدراسة  من  مجموعة  تتخللها  موضوعات 

إلى   باإلضافة  واإلنجليزّية  العربّية  باللغتين  ملخصين  على  تحتوي  كما  والجداول. 

النتائج والتوصيات. والموضوعات هي: هيكلّية البحث، ثم الخصائص الديموغرافّية  
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مناقشة مشكلة السكن يف  لمحافظة القدس، ثم مورفولوجّية السكن، ثم ُأفِرَد موضوع ل

 مدينة القدس، ثم النتائج والتوصيات. 

 الخصائص الديموغرافّية لمحافظة القدس - 2

لِفَلْسطين سنة   إلى أّن عدد سكان محافظة    1997تشير نتائج الَتعداد السكاينّ 

ل هذا العدد    324,105القدس بلغ   % من مجموع سكان األراضي  11.3نسمة، وُيشكِّ

نسمة يف    113,896(، وإلى  J1يف منطقة )  210,209الِفَلْسطينّية، ويتوزع السكان إلى  

سنة  J( (1)(2المنطقة   السكان  عدد  ر  وُقدِّ منهم    471,834بحوالي    2021.  نسمة، 

وبالمقارنة مَع َتعداد   .J((2)(2يف المنطقة   167,390و )J(1نسمة يف المنطقة   304,444

الزيا 1997 السكان خالل ربع قرن حوالي  ، فقد بلغت نسبة  %. يشكل  44دة يف عدد 

  (2021)% من مجموع سكان فَِلْسطين التاريخّية لسنة  9سكان محافظة القدس ما نسبته  

نسمة، وتأت محافظة القدس بالمرتبة الثانية من حيث عدد   5,230,000والبالغ عددهم 

  .(3) السكان مقارنًة بمحافظات الضفة الغربّية وقطاع غزة
 

 

 

 

 . ( 45:ص) .445 .( الرقم المرجعي1)ج .محافظة القدس - تقرير السكان ( ج.م.ح.ف.  1)

 .(25:ص)  .2609 .( الرقم المرجعي24رقم ) . كتاب القدس.  ( ج.م.ح.ف2)

 . 11/07/2021: وصندوق األمم المتحدة للسكان   .( ج.م.ح.ف3)
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(: يبين عدد توزيع السكان يف محافظة القدس حسب التجمَع السكاينّ  2الشكل رقم ) 

 م 2021

 

 

 

 

 

 

 

 ( 26: ص )   . 2609  . [ الرقم المرجعي 24رقم ]   . كتاب القدس   . )ج.م.ح.ف 

، حيث يبلغ  2017يتوزع عدد السكان يف محافظة القدس حسب نوع التجمَع لسنة   -

فرًدا   41,989%، و85.2فرًدا بنسبة    353,565عدد المقيمين يف المناطق الَحَضرّية  

بنسبة   الريفّية  المناطق  و 10.1يقيمون يف  المخّيمات    %19,486،  يقيمون يف  فرًدا 

،  2007لقدس. وبالمقارنة مَع َتعداد  % من مجمل السكان يف محافظة ا4.7بنسبة  

الَحَضرّية   المناطق  المقيمين يف  القدس  محافظة  يف  السكان  نسبة  %،  87.2بلغت 
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الريفّية   المناطق  يف  المقيمين  السكان  يف  10.5ونسبة  نسبتهم  بلغت  حين  يف   ،%

 .(1) % من إجمالّي السكان المقيمين يف محافظة القدس2.3المخّيمات 

إّن المجتمَع الِفَلْسطينّي المقيم يف محافظة القدس ما زال فتيًّا، حيث بلغ عدد  

ُهم يف الفئة العمرّية ما بين   فرًدا، ويشكلون    141,168سنة،    14-0السكان الذين تم َعدُّ

الذين  35.9ما نسبته   السكان  المحافظة، كما بلغ عدد  السكان يف  % من إجمالّي عدد 

بين   أعمارهم  نسبته    236,906سنة،    64-15ترتاوح  ما  % من  60.2فرًدا، ويشكلون 

سنة فأكثر،   65مجمل السكان يف المحافظة، أّما باقي السكان، أي الذين تبلغ أعمارهم 

، بلغ عدد الالجئين يف  (2)% من مجمل السكان3.9فرًدا بنسبة  15,169فقد بلغ عددهم  

القدس   أي    151,704محافظة  الس38.6الجًئا،  مجمل  من  يف  %  الِفَلْسطينّيين  كان 

العمر   من  يبلغون  والذين  الِفَلْسطينّيين  عدد  وبلغ  القدس،  فأكثر    15محافظة  سنة 

% من مجمل السكان يف  44.4فرًدا، ويشكلون ما نسبته    31,434والنشيطين اقتصاديًّا  

القدس   محافظة  يف  البطالة  مَعدل  ويبلغ  القدس،  السكان  15محافظة  مجمل  من   %

تبلغ أعمارهم   اقتصاديًّا ممن  النشيطين  سنة فأكثر، وبلغ عدد األَُسـر    15الِفَلْسطينّيين 

القدس   محافظة  يف  فعاًل  ها  َعدُّ تـم  التي  الخاّصة  منهم    95,201الِفَلْسطينّية   أسـرة، 

% من مجموع األسر الِفَلْسطينّية الخاّصة يف  4.4أسرة مقيمة يف المخّيمات بنسبة  4,169

 

ج.م.ح.ف.  1) للَتعداد (  النهائية  النتائج  المرجعي  . ملخص  الرقم  القدس  .  2434  .محافظة 

 .(35:ص)

 . نفسهالمرجع  ( 2)
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أفراد،    4.4محافظة القدس، وبلغ متوسط حجم األسرة الِفَلْسطينّية يف محافظة القدس  

القدس   محافظة  يف  الِفَلْسطينّية  األسرة  لحجم  متوسط  أعلى  بلغ  يف    4.7حيث  فرًدا 

بالم النووية  المخّيمات مقارنًة  الريفّية.  كما بلغ عدد األسر  الَحَضرّية والمناطق  ناطق 

% من مجموع األسر  83.3أسرة تشكل ما نسبته    75,526الِفَلْسطينّية يف محافظة القدس  

 .(1) الِفَلْسطينّية الخاّصة

 الخصائص الديموغرافّية لمدينة القدس   1- 2

الش القضايا  القدس واحدة من  الديموغرافّيا يف  ائكة والمَعقدة ألسباب  تعترب 

ضت مدينة القدس يف عام   د، حيث تعرَّ   1948دينّية وروايات وواقع جيوسياسّي مَعقَّ

؛ ما أدى إلى  1948للتقسيم، وتم هتجير الِفَلْسطينّيين من المناطق التي احتلت يف عام  

% من مجمل سكان القسم  1.5إلى أقل من    1967و   1948انخفاض نسبتهم فيما بين  

يمثلون  الغربّي   الِفَلْسطينّيون  العرب  كان  أن  بعد  القدس،  عام    40من  قبل  هناك   %

 .(2) ، وقبل تقسيم المدينة1947
 

 

 

 . (12:ص) . 2464 .الرمز المرجعي .محافظة القدس .النتائج النهائية للسكان ( ج.م.ح.ف.  1)

 . ( 10:ص. )الديموغرافّيا يف القدس .( خمايسي2)
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(: عدد السكان الِفَلْسطينّيين المقدسيين مقابل المحتلين اإلسرائيلّيين يف مدينة القدس  1جدول رقم ) 

 2016و   1922الجيوسياسّية واإلدارّية بين عامي  حسب التعريفات المتغيرة وبحسب تغيير الحدود  

 السنوات 

 بحسب تغير الحدود الجيوسياسيّة واإلدارّية  بحسب التعريفات المتغيرة 

عرب فَِلْسطينيّون  

 )آالف( 
 يهود وآخرون %  عرب فَِلْسطينيّون %  يهود وآخرون )آالف( 

1922 28.6 33.9 45.7 54.3 

1931 39.3 53.6 42.3 57.7 

1944-1946 65.1 99.3 39.70 60.3 

1948 1.1 82.9 1.3 98.7 

1961 2.4 165 1.5 98.60 

1967 68.6 197.7 25.8 74.20 

1972 83.5 230.3 26.6 73.40 

1983 122.4 306.3 28.6 71.40 

1995 181.8 420.9 30.20 69.80 

2000 208.7 448.8 31.70 68.30 

2008 268.2 492.2 35.30 64.70 

2012 300.2 515.1 36.80 63.20 

2016 332.6 550.1 37.70 62.30 

 (. 11ص .) الديموغرافّيا يف القدس   . )خمايسي المصدر:   -

المقدسّيين مقارنًة باإلسرائيلّيين يف   الِفَلْسطينّيين  السكان  أّن عدد  الالفت  من 

، وكذلك  2016و  1922مدينة القدس اختلف بحسب التعريفات المتغّيرة بين عامي  
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 ( رقم  الجدول  يوضحها  كما  واإلدارّية  الجيوسياسّية  الحدود  يف  التغير  (،  1بحسب 

إلى نحو    1967ألًفا عام    68نّيين يف القدس من  فيالحظ ارتفاع عدد السكان الِفَلْسطي 

عام    332 يف  حوالي    2016ألًفا  ويشكلون  القدس،  بلدية  من    37.7داخل حدود   %

الفرتة   ويف  القدس.  بنحو    2016-1967سكان  الِفَلْسطينّيين  المقدسيين  عدد  ازداد 

 %. 178% ويف المقابل ازداد اإلسرائيلّيون بنسبة   385

 القدس ومحيطها:   توزيع السكان يف   2- 2

  2016(: توزيع السكان الِفَلْسطينّيين والمحتلين اإلسرائيلّيين يف محيط القدس  2جدول رقم ) 

 حسب التقسيمات الجيوسياسّية واإلدارّية والوظيفية 

نسبة المحتلين  نسبة الِفَلْسطينّيين  عدد السكان  الحيز اإلدارّي / الوظائفي  #
 اإلسرائيلّيين 

 8.6 91.4 34,960 القديمة البلدة  1
 39.58 60.42 542,400 القدس الشرقّية 2

القدس حسب الحدود البلدية المحددة من إسرائيل، والتي  3
 62.3 37.7 882,700 ُتعتبر َنواة المتروبولين بحسب التعريف اإلسرائيلّي.

4 
)تجمَع( بحسب التعريف اإلسرائيلّي النَّواة   يشمل متروبولين

والدائرة الخارجّية، ويتجاهل الوجود الِفَلْسطينّي في دائرة 
 المتروبولين الخارجّية. 

1,357,696 31.3 67.7 

5 
الدائرة الخارجّية للمتروبولين، تشمل لواء القدس بحسب  
 66.89 23.11 474,996 التعريف اإلسرائيلّي، وتجاهل الوجود الِفَلْسطينّي فيها.

6 
الدائرة الخارجّية للمتروبولين، في محافظة القدس ال تشمل  

 َنواة، المتروبولين )بحسب التعريف الِفَلْسطينّي(
281,896 36.82 63.18 

7 
الدائرة الخارجّية للمتروبولين، تشمل الِفَلْسطينّيين في  
محافظة القدس وبيت لحم ورام هللا )بحسب التعريف  

 الِفَلْسطينّي( 
823,418 78.37 21.63 
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نسبة المحتلين  نسبة الِفَلْسطينّيين  عدد السكان  الحيز اإلدارّي / الوظائفي  #
 اإلسرائيلّيين 

8 
في محافظة القدس   النَّواة والدائرة الخارجّية للمتروبولين

تشمالن اإلسرائيلّيين والِفَلْسطينّيين في لواء ومحافظة القدس  
 وبيت لحم ورام هللا.

1,899,218 51.2 48.8 

سكان متروبولين القدس الِفَلْسطينّيون من مجمل السكان   9
 65.29 34.71 2,803,411 الِفَلْسطينّيين في الضفة الِفَلْسطينّية

المستوطنون اإلسرائيلّيون في متروبولين القدس من مجمل   10
 622,670 المستوطنين في الضفة الِفَلْسطينّية.

من  37.79
المستوطنين 

يسكنون خارج  
 منطقة القدس 

من  62.21
 المستوطنين 

 (. 15  : ص )   . الديموغرافّيا يف القدس   . )خمايسي المصدر:   -

 (: 2نستنتج من الجدول السابق رقم ) 

يف  أّن   .1 تفاوًتا  فنجد  المنطقة،  تحديد  بحسب  تتغير  للسكان  الِمئوّية  النسب 

من   وبالرغم  اإلسرائيلّيين،  والمحتلين  الِفَلْسطينّيين  بين  الديموغرايفّ  الميزان 

سياسة التهويد المستمرة إال أّن السكان الِفَلْسطينّيين يف القدس القديمة يمثلون  

( مطلقة  مقابل  91.4غالبية  للمحت%8.6  نسبة  %  أّن  كما  اإلسرائيلّيين(،  لين 

تجاوزت   الشرقّية  القدس  يف  الِفَلْسطينّيين  مقابل  60.42السكان  يف   ،%

 % للمستوطنين اإلسرائيلّيين. 39.58

وأّن   .2 االحتالل،  وضعها  التي  الحدود  حسب  القدس  مدينة  مجمل سكان  أّن 

%  62.3لون  الميزان الديموغرايفّ يف صالح المحتلين اإلسرائيلّيين، الذين يمث

. وبالمقارنة فإّن نسبة الِفَلْسطينّيين  2016% للِفَلْسطينّيين عام  37.7يف مقابل  

الداخلية   )الدائرة  القدس  تنخفض  نَ   –يف محيط مرتوبولين  المرتوبولين(  واة 
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إلى  33.3إلى   وتنخفض  السكان،  إجمالّي  من  الدائرة  %23.1  % من سكان 

القدس بحسب التعريف اإلسرائيلّي،    الخارجّية للمرتوبولين، الذي يشمل لواء

 ويتجاهل الوجود الِفَلْسطينّي فيها، بوصفه جزًءا من سكان المرتوبولين. 

والتي   .3 للمرتوبولين،  الخارجّية  الدائرة  الِفَلْسطينّيين يف  السكان  أما بخصوص 

الِفَلْسطينّيين ترتفع إلى   تضم محافظة القدس وبيت لحم ورام اهلل، فإّن نسبة 

 % يف َنواة المرتوبولين. 51.2خفض إلى نحو  % وتن78.4

% من سكان الضفة الغربّية يعيشون يف مرتوبولين القدس،  34.7من الالفت أّن   .4

% من المستوطنين اإلسرائيلّيين الذين يستوطنون الضفة الغربّية  62.2يف مقابل  

 يسكنون يف مرتوبولين القدس.  

إل  - يسعى  اإلسرائيلّي  االحتالل  أّن  يتضح  سبق  يف  مما  المستوطنات  تمركز  ى 

مستوطنة، يسكن فيها    39القدس الشرقّية ومحيطها، حيث وصل عددها إلى  

ألف نسمة، يف    973ألف مستوطن، بينما يبلغ عدد الِفَلْسطينّيين نحو    388نحو  

  .(1) قرية ومدينة  161

 

 

 

 

 . (17:ص) .الديموغرافّيا يف القدس  .( خمايسي1)
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 خصائص المسكن   - 3

 المباين السكنّية:    1- 3

% من مباين الضفة  9.2مبنى بنسبة    40,745بلغ عدد المباين يف محافظة القدس  

، والشكل رقم  J(   (1)(2يف منطقة    22,756، و)J(1مبنى يف منطقة    17,989الغربّية، منها  

أّن  2) المالحظ  ومن  السكاينّ،  التجمَع  حسب  للمباين  الجغرايفّ  التوزيع  يوضح   )

والتي مدينة القدس تضّم أكرب عدٍد من المباين، تليها المناطق المحيطة    (J1)المنطقة  

بالبلدة القديمة، وهي: أبو ديس، والعيزرّية، وعناتا، والرام، وضاحية الربيد،   بالمنطقة

 م. 2017( يبين عدد المباين يف محافظة القدس حسب التجمَع السكاينّ  3رقم )والشكل  

 
 

 م 2017(: عدد المباين يف محافظة القدس حسب التجمَع السكاينّ لعام  3شكل رقم ) 

 (. 89ص )   . 2609  . [ الرقم المرجعي 24رقم ]   . كتاب القدس   . )ج.م.ح.ف 

 

 .(89:ص.) 2609 .الرقم المرجعي "24"، رقم  كتاب القدس  .( ج.م.ح.ف1)
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 المباين السكنّية حسب سنة التأسيس:   2- 3

عام   قبل  القدس  محافظة  يف  ُبنَِيت  التي  السكنّية  المباين  عدد    1948بلغت 

نحو    832حوالي   َلت  َشكَّ وشهدت  3.9مبنى،  الُمقامة،  المباين  إجمالّي  من  فقط   %

المحافظة زيادة كبيرة يف عدد المباين السكنّية لم تشهدها من قبل، يف الفرتة الممتدة من  

% من إجمالّي  9.5مبنى بنسبة    2,040بلغت  ( والتي شهدت حربين، ف1948-1967)

الزيادة   نسبة  وكانت  السكنّية،  أعداد  144المباين  زيادة  نتيجة  السابقة،  الفرتة  عن   %

السكان بسبب الهجرة القسرّية، وما نتج عنه من بناء لمخّيمات الالجئين. كما شهدت  

 ( من  زيادة1977- 1968الفرتة  السكنّية،  -أيًضا   -(  المباين  أعداد  بلغت    يف  حيث 

% من إجمالّي المباين، وُيعَزى ذلك رّبما إلى تحسن الظروف  9.2مبنى بما نسبته    1,966

 . (1) االقتصادّية 
أثره يف زيادة عدد   السكان،  المَعيشة، وزيادة أعداد  كما كان الرتفاع مستوى 

%  13.1مبنى ُتمثِّل    2,802(  1987-1978المباين السكنّية، والتي بلغت يف الفرتة من ) 

من   الفرتة  خالل  السكنّية  المباين  عدد  يف  الزيادة  واستمرت  المباين،  إجمالّي  من 

% من إجمالّي المباين، ويرجع  19.8ما نسبته    ، أي4,236( حيُث بلغت  1988-1997)

ذلك إلى الزيادة السكانّية وزيادة الطلب على المساكن، باإلضافة إلى استقرار الوضع  

% عن الفرتة السابقة، وشهدت الفرتة  11.3االقتصادّي، إال أّن مَعدل الزيادة لم يتجاوز 

 

 . (79:ص) .2378 .الرمز المرجعي  .تقرير المباين ( ج.م.ح.ف.  1)
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السلطة الِفَلْسطينّية يف    مبنى، بعد قيام  2,802( زيادة ملحوظة بلغت  2017-1998من )

   .(1) % من إجمالّي المباين39.3مبنى بما نسبته    8,403الضفة الغربّية، إذ بلغ عدد المباين  

 تطور عدد الوحدات السكنّية:   3- 3

يف منطقة    1967لعلَّ عدد المساكن التي تم بناؤها يف محافظة القدس حتى عام  

(J1)  70,100    لإلسرائيليين المحتلين،    57,500للِفَلْسطينّيين و   12,600مسكن، منها

للِفَلْسطينّيين    21,490منها    1995مسكنًا حتى عام    146,251وهذا العدد ارتفع ليسجل  

المحتلي  122,367و أّن عدد    2,394ن ونحو  لإلسرائيليين  الالفت  غير مَعروف، ومن 

بين   الفرتة  يف  السكنّية  للِفَلْسطينّيين    8,890كانت    1995-1967الوحدات  مسكنًا 

 .(2)لإلسرائيليين المحتلين 64,867و

 
 2017(: عدد المساكن المأهولة يف محافظة القدس حسب التجمَع،  4شكل رقم ) 

 ( 97: ص )   . 2609  . [ الرقم المرجعي 24] رقم  .  كتاب القدس   . )ج.م.ح.ف 

 

 . (79:ص) .2378 .الرمز المرجعي  .تقرير المباين ( ج.م.ح.ف.  1)

 . (146:ص. )579.( الرقم المرجعي1رقم ) الكتاب اإلحصائي السنوي  . ( ج.م.ح.ف. القدس 2)
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السكاينّ لسنة   الَتعداد  نتائج  المأهولة يف  2017وبحسب  المساكن  ، بلغ عدد 

، وقد بلغ عدد  (J1)مسكنًا يف المنطقة   62,892مسكنًا، منهم    95,234محافظة القدس  

المحافظة    (J2)المساكن يف منطقة   )  32,342من  يبين عدد  4مسكنًا، والشكل رقم   )

 .(1)لتجمَع السكاينّالمساكن المأهولة يف محافظة القدس حسب ا
هناك العديد من األنماط السكنّية سواء للوحدات السكنّية أو للمباين السكنّية  

أثر   تعكس  األنماط  وهذه  العالم،  دول  جميع  يف  الحال  هو  كما  القدس،  محافظة  يف 

المستوى االقتصادّي واالجتماعّي للسكان. ومن العوامل التي تؤدي إلى اختالف نمط  

المسكن:   إلى  ونوع  باإلضافة  السياسّي،  والعامل  واالجتماعّي،  االقتصادّي  العامل 

 تطوير مواد البناء، وأسعار األراضي، والعادات، والتقاليد، ثم البيئة المحيطة. 

السكنّية   المباين والوحدات  الِفَلْسطينّي  المركزّي لإلحصاء  الجهاز  َم  قسَّ وقد 

 (. 4( و)3الجدولين )إلى عدة أنواع كما هو موضح يف 

 

 

 

 

 

 

 .(96:ص)  .2609 .[ الرقم المرجعي24رقم ] . كتاب القدس  .( ج.م.ح.ف1)
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 المباين السكنّية:   5- 3

 2017حسب نوع المبنى والمنطقة،    محافظة القدس   (: عدد المباين يف 3جدول رقم ) 

 ( J2منطقة ) ( J1منطقة ) القدس  نوع المبنى 

 573 66 639 فيال 

 11,268 7,899 19,167 دار

 7,729 9,740 17,469 عمارة 

 1,661 .. 1,661 منشأة

 633 .. 633 تحت التشييد مبنى 

 753 284 1,037 أخرى* 

 139 - 139 غير مبين 

 22,756 17,989 40,745 المجموع 

 ( 90: ص )   . 2609  . [ الرقم المرجعي 24رقم ]   . كتاب القدس   . )ج.م.ح.ف 

أّن )الدار( هو الغالب يف أنماط المباين فتأت بالمرتبة  3يبين الجدول رقم )  )

نحو   بلغت  حيث  بنسبة    19,167األولى،  المسكن  47مبنى  أّن  على  يدلل  وهذا   ،%

%  49(  (J2الشعبي هو المفضل لدى السكان، وسجلت )الدار( نسبة أكرب يف المنطقة  

 17,469ة السكنّية( يف المرتبة الثانية بـ  ، وجاءت )العمار(J1)% يف المنطقة  44مقابل  

يف هذا النمط من المباين عن المنطقة    (J1)%، بينما تفوقت المنطقة  42.8مبنى بنسبة  

(J2)    1.6مبنى بنسبة    639عمارة. وتأت )الفيال( يف المرتبة الثالثة بعدد    2,011بفارق  ،%

 %.  1والنسبة يف باقي األنماط أقل من 

 

 



في ضوء التحديات  )مورفولوجّية( السكن في محافظة القدس
 د. رائد صالحة )الديموغرافّية( والسياسّية

 

174 

 

 كنّية: الوحدات الس   6- 3

 2017(: عدد المساكن المأهولة يف محافظة القدس حسب نوع المسكن،  4جدول رقم ) 

 ( J2منطقة ) ( J1منطقة ) القدس  نوع المسكن 

 291 152 443 فيال 

 7462 18575 26037 دار

 14949 44086 59035 شقة

 27 51 78 غرفة مستقلة

 591 28 619 أخرى* 

 9022 0 9022 غير مبين

 32342 62892 95234 المجموع 

 (. 81: ص )   . 2434)ج.م.ح.ف. ملخص النتائج النهائية للَتعداد، محافظة القدس الرقم المرجعي:  

الشكل رقم ) السكن  4يوضح  أنماط  بين  المرتبة األولى  )الشقة( تحتل  أّن   )

النوع   )بالمسكن  المختلفة، إذ تمثل نحو ما يزيد عن نصفها، أما )الدار( ويعرف هذا 

% من مجموع الوحدات السكنّية يف محافظة  27التقليدي( فتسجل المرتبة الثانية وتمثل  

% من الوحدات السكنّية،  89القدس، وعلى ذلك فإّن هذين النوعين يشكالن مًعا نحو 

 % لألنواع األخرى وغير المبين. 10ويبقى نحو  
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 استخدام المباين:    7- 3

المباين أو الوحدات السكنّية كيفية استخدام الوحدة، بغض  ويقصد باستخدام 

عدد   على  التعرف  يف  مفيدة  البيانات  وهذه  إنشائها،  من  األساسّي  الغرض  عن  النظر 

 الوحدات السكنّية الشاغرة والتي ُتعَترب رصيًدا سكنيًّا. 

 2017حسب استخدام المبنى والمنطقة،    محافظة القدس (: عدد المباين المكتَِمَلة يف  5جدول رقم ) 

 ( J2منطقة ) ( J1منطقة ) القدس  نوع المبنى 

 15,312 16,241 31,553 للسكن فقط 

 2,022 1,464 3,486 للسكن والعمل 

 1,547 .. 1,547 للعمل فقط 

 1,196 .. 1,196 مغلق 

 521 .. 521 شاغر

 679 .. 679 مهجور 

 846 .. 846 تحت التشطيب

 - 284 284 غير مبين

 22,123 17,989 40,112 المجموع 

 ( 92: ص )   . 2609  . [ الرقم المرجعي 24رقم ]   . كتاب القدس   . )ج.م.ح.ف 
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 ( ما يأت: 5ولعل من أبرز النتائج التي تستخلص من الجدول رقم ) 

فقط، هو االستخدام الغالب، إذ شكلت  إّن استخدام وحدات المباين للسكن   .1

% من إجمالّي المباين السكنّية، ومن الالفت أّن هذه  78.6هذه الوحدات نحو 

% على التوالي،  69% و90( لتسجل J2( و)J1النسبة اختلفت بين المنطقتين )

المنطقة   تفوق  يف  السبب  الصراع    (J1)ويرجع  جوهر  تشكل  أّنها  إلى 

  طينّيين والمحتلين اليهود.  الديموغرايفّ بين الِفَلْس 

من   .2 أقل  مًعا  والعمل  للسكن  المستخدمة  المباين  إجمالّي    8.7%سجلت  من 

 الوحدات السكنّية. 

إّن المباين التي تستخدم للعمل فقط مثل: مكتب محاماة، أو عيادة طبيب أو   .3

َلت نحو   % من إجمالّي المباين السكنّية. 3.9غير ذلك، شكَّ

% من إجمالّي المساكن ُوِجَدت مغلقة يف أثناء الَتعداد بسبب غياب  3إّن نحو   .4

 األسرة التي ُتِقيُم فيها.  

المغلقة نحو   .5 السكنّية  المباين  َلت  والمهجورة  3شكَّ الشاغرة  %1.7،  بينما   ،%

%، من إجمالّي الوحدات السكنّية، أما المباين تحت التشطيب فتشكل  1.3نحو  

تل2نحو   الفارغة رصيد سكنّي؛ ألهنا قد تكون  %، وتعترب  المباين والمباين  ك 

 مَعروضة إما للبيع أو لإليجار. 
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والفارغة   .6 والمغلقة  فقط  للعمل  المستخدمة  المباين  جميع  أّن  ُيالحظ 

، وتشكل تلك المباين نحو  (J2)والمهجورة وتحت التشطيب تقع يف المنطقة  

 . (J2)ُخْمس المباين يف المنطقة  

 مساكن: استخدام ال   8- 3

 2017(: عدد المساكن* يف محافظة القدس حسب استخدام المسكن،  6جدول رقم ) 

  عدد المساكن  استخدام المسكن 

 57.8 36,574 للسكن فقط 

 0.7 42 للسكن والعمل 

 2.7 1,733 للعمل فقط 

 15.7 9,942 مغلقة 

 9.7 6,151 خالية 

 2 1,279 مهجورة

 11.95 7,569 تحت التشطيب

 100 63,290 المجموع 

 ( 165: ص )   . 2609  . [ الرقم المرجعي 24رقم ]   . )ج.م.ح.ف، كتاب القدس 

 . (J1)البيانات ال تشمل المنطقة  *

 ( ما يأت: 6ولعّل من أبرز النتائج التي ُتستَخَلص من الجدول رقم ) 

المنطقة  يف  القدس  محافظة  يف  فقط  للسكن  السكنّية  الوحدات  استخدام   إّن 

(J2)   الوحدات نحو الغالب، حيث شكلت هذه  % من إجمالّي  57.8هو االستخدام 
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%، يليها المساكن  15.7الوحدات السكنّية، وجاءت يف المرتبة الثانية المساكن المغلقة  

%،  2.7%، يليها المساكن المخصصة للعمل فقط  9.7%، ثم الخالية  12تحت التشطيب  

السبب يف أغلب األحيان لجعل هذه   % فقط، ويرجع 2أّما المساكن المهجورة فشكلت 

الوحدات السكنّية مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب طرد أو هتجير القاطنين فيها من  

قَِبل السلطات اإلسرائيلّية، أو لتواجد األسرة خارج البالد، أو لتواجد األسرة يف مكان  

 .(1)آخر داخل البالد. وقد تكون مَعروضة لإليجار أو للبيع
: التز   9- 3

ّ
 احم السكني

داخل   اإلسكانّية  الكثافة  حجم  عن  المسؤول  هو  السكنّي  التزاحم  يعترب 

ونصيب   السكان،  من  السكنّية  الوحدات  نصيب  على  التعرف  المفيد  ومن  المسكن، 

 األسر من الوحدات السكنّية. 

السكان   عدد  من  القدس  محافظة  يف  السكنّية  الوحدات  نصيب    4.95بلغ 

(، ويبدو أّن  J1% يف المنطقة )4.8% مقابل  j2) )5.2قة  نسمة/مسكن، وسجلت المنط

 .(2) سبب االرتفاع هو انتشار األسر الممتدة، وثانيهما هو انتشار مخّيمات الالجئين
 
 

 

 . (165 :ص) .2378الرمز المرجعي:  . تقرير المباين ج.م.ح.ف.  ( 1)

 .(81-27:ص)  .2609 .الرقم المرجعي "24"رقم   . كتاب القدس   .( ج.م.ح.ف2)
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 كثافة المسكن:   10  - 3

داخل   المساكن  تزاحم  عن  صورة  إعطاء  إلى  المسكن  كثافة  دراسة  تساعد 

التصاقها   وارتفاعها، ومدى  األبنية من حيث تصميمها  باختالف  تتأثر  والتي  المدينة، 

ببعضها، كما ُيستفاُد منها يف دراسة الظروف الصحية والبيئّية للمناطق السكنّية، وبالتالي  

للسكان اإلسكان  سياسات  وبالتالي  م  (1) رسم  المباين،  تكدس  من  التخفيف  خالل  ن 

 العمل على توفير الضوء والتهوّية بشكل مناسب. 

المساكن إلجمالّي محافظة   المربع من عدد  الكيلومرت  ما يشغله  كثافة  بلغت 

نحو   )  276القدس  المنطقة  يف  ذروهتا  الكثافة  وبلغت    J1  )885.8مسكنًا/دونم، 

مسكن/دونم،    118( فتنخفض إلى  J2المسكن يف المنطقة )مسكن/دونم، أّما كثافة  

مسكن/دونم. واألسباب واضحة بأّن هناك    767.8فالفرق يف الكثافة بين المنطقتين  

 . *(( )2) (1Jتغواًل من قَِبل االحتالل اإلسرائيلّي على المنطقة )
 مساحة مسطح المسكن:   11- 3

يُش فيه األسرة،  مساحة سطح المسكن هي: مساحة سطح المسكن الذي تع

المعايير   وتختلف  المربع(،  )بالمرت  مبنى  من  جزًءا  أم  مستقالًّ  المسكن  أكان  سواء 

 

 . (51:ص) .2529الرقم المرجعي:  .التنمية اإلسكانّية المستدامة يف فَِلْسطين   . وبدوي .( صالحة1)

 .(19:ص)  .2609 .الرقم المرجعي "24"  رقم . كتاب القدس  .( ج.م.ح.ف2)

واقع المتغيرات السياسيّة واالقتصادّية   .شاهين. )المصدر:  2كم70(  J1)*( تبلغ مساحة المنطقة )

 .("ط"وتأثيرها على قطاع السكن يف مدينة القدس ص 
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اإلسكانّية من دولٍة إلى ُأخرى، ومن مركٍز عمراينّ حضرّي إلى مركٍز عمراينّ ريفّي، ومن  

من   العديد  هناك  لذلك،  آخر،  إلى  سكنّي  نمٍط  ومن  ُأخَرى،  إلى  اجتماعّية  طبقٍة 

مَع  االعتبا  يتناسب  بما  اإلسكانّية،  السياسات  وضع  عند  هبا  األخُذ  يجب  التي  رات 

الظروف االقتصادّية، واالجتماعّية، والديمغرافّية، والتكنولوجّية واإلمكانيات المتوّفرة  

 ومساحة األرض، وغيرها من االعتبارات. 

ومن الالفت أّن مساحة مسطح المسكن لنصف مساكن محافظة القدس تبلغ  

م من  2م80ن  أقل  مساحتها  ترتاوح  المساكن  ثلث  ونحو  %  12ونحو    2م 119- 80، 

مساحتها   تزيد  2م159- 120ترتاوح  والتي  الكبيرة  المساحة  ذات  المساكن  بينما   ،

 . (1) % 10ال تتجاوز  2م160مساحتها عن  

 نصيب الفرد من المساحة المتاحة داخل المسكن:   12- 3

للشقق السكنّية،    2م25المتقدمة ترتاوح ما بين  المعايير التي تطمح إليها الدول  

لنمط الدار )منازل(، مَع مراعاة العالقة بين المساحة السكنّية والكثافة البنائّية،    2م35و

 .(2) والخدمات الضرورّية َوْفَق متطلبات التكنولوجيا الحديثة ومفاهيمها 

محا  يف  المساكن  نصف  أّن  المسكن،  مساحة  بيانات  تحليل  من  فظة  يتضح 

،  2م16يكون متوّسط نصيب الفرد من المسكن نحو   -أي نحو نصف السكان - القدس

 

 . (199:ص)  .648الرقم المرجعي:    . ( 2الكتاب اإلحصائي السنوي رقم )   . ( ج.م.ح.ف. القدس1)

 .( 261:ص) .النمو العمراينّ الحضري يف المدينة العربّية .  ( الحيدرى2)
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والمَعيار    (1) وبالتالي يندرج تحت مسمى اإلسكان المتوسط حسب المَعيار الِفَلْسطينّي 

 األدنى طبًقا لمعيار األمم المتحدة، وهذا مؤشر واضح على وجود أزمة سكن. 

 السكنّية: عدد الغرف بالوحدة    13- 3

غرفة/مسكن، مَع وجود   3.5بلغ متوسط عدد الغرف يف المسكن يف فَِلْسطين 

غرفة/مسكن،    3.6غرفة/مسكن، والضفة الغربّية    3.5اختالف بسيط بين قطاع غزة  

غرفة/مسكن. وتراوح متوسط عدد الغرف حسب    3.2بينما َتِقل عدد الغرف يف القدس  

وبلغ عدد   .(2) غرفة/مسكن(  4.7-2.4من )التجمعات السكانّية يف محافظة القدس  

%،  66( بنسبة  J1يف المنطقة )   62,892غرفة، منها    95,234الغرف يف محافظة القدس  

)   32,342و المنطقة  بنسبة  J2غرفة يف  بالمسكن  34(  الغرف  توزيع  أما بخصوص   .%

َلت األَُسر التي   2-1حسب األسر فنجد أّن ربع األسر تمتلك من     غرفة/مسكن، وَشكَّ

تحتوي مساكنها على ثالث غرف نحو نصف األَُسر، ثم األَُسر التي تحتوي مساكنها  

%، أما األَُسر التي تحتوي مساكنها على خمس غرف فأكثر فبلغت  23.2على أربع غرف  

7.2%  (3). 
 

 

 

 . اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط الحضري   .( وزارة اإلسكان1)

 .(95:ص)  .2609 .( الرقم المرجعي24رقم ) . كتاب القدس  .( ج.م.ح.ف2)

 . ( 92:ص)، المرجع السابق ( 3)
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 كثافة السكن )عدد األفراد يف الغرفة(:   14- 13

السكن  بكثافة  التزاحم   -يقصد  بدرجة  ُيعَرف  ما  من    - أو  الحجرة  يخص  ما 

واالقتصادّي   االجتماعّي  المستوى  دراسة  يف  المهّمة  المقاييس  من  وتعترب  األفراد، 

 .(1)للسكان
ويرى الباحثون أّن درجة التزاحم المثالية تكون عندما تصل إلى فرد واحد يف  

المَعهد   يذهب  كما  مرتفًعا.  واالقتصادّي  الصحي  المستوى  يكون  وبذلك  الغرفة، 

يف   بالغين  فردين  من  أكثر  وجود  عند  يبدأ  السكنّي  التزاحم  أّن  إلى  لإلحصاء  الدولي 

 . (2)حجرة واحدة

السكن كثافة  متوسط  فَِلْسطين    بلغ  غزة    1.5يف  قطاع  يف  بارتفاع  فرد/غرفة، 

فرد/غرفة، بينما سجلت محافظة القدس    1.4فرد/غرفة، والضفة الغربّية    1.7بواقع  

غرفة/مسكن. أما بخصوص توزيع األفراد يف الغرفة حسب األَُسر فنجد أن نحَو    1.5

سر تراوحت كثافة  ُخمس األَُسر سجلت كثافة سكن أقل من فرد/غرفة، بينما نِصُف األ

فرد/غرفة، وربع السكان بلغ لديهم كثافة السكن من    2إلى أقل من    1السكن فيها من  

 

 . (58:ص) .2529الرقم المرجعي:  .التنمية اإلسكانّية المستدامة يف فَِلْسطين   .وبدوي .صالحة( 1)

 .(720:ص)  .مؤتمر النمو العمراينّ الحضري يف المدينة العربّية . ( عبد الهادي2)
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  3% من األسر فقط بأعلى كثافة سكن  5.6فرد/غرفة، وحظي نحو    3إلى أقل من    2

 .(1) أفراد فأكثر فرد/غرفة

أّن   وعند تطبيق مقاييس المَعهد الدولي لإلحصاء على محافظة القدس نجد 

بكثافة   1995ث األسر تعاين من التزاحم السكاينّ. وعند مقارنة كثافة السكن يف عام  ثل

يف محافظة القدس، نجد أّن نسبة األَُسر التي كانت كثافة المسكن    2020السكن لسنة  

،  2020% من األسر لصالح سنة  6.4% بفارق  12.5لديها أقّل من فرد/غرفة تشكل  

  2إلى أقل من    1كثافة السكن للغرف التي تحتوي من  بينما كان تشابه بفارق قليل بين  

التي تحتوي من   أقل من    2فرد، وللغرف  انخفاض يف كثافة    3إلى  بينما ُيالحظ  فرد، 

% من األسر، وهذا مؤشر  10.3غرف فأكثر بفارق    3السكن للغرف التي تحتوي على  

 .(2) على انخفاض كثافة الغرفة يف محافظة القدس بشكل عام

 حيازة المسكن:   15- 3

ُتعترب حيازة المسكن هي الطريقة التي تحصل هبا العائالت على مسكن، حيث  

نجد أّن مَعظم األَُسر يف محافظات القدس تقيم يف مساكن ملًكا للعائلة، أو ألحد أفرادها  

% من إجمالّي األنواع األخرى من  72.8الذين يقيمون يف المسكن، وتشكل هذه النسبة  

. وتأت األُسر التي تقيم  (J2)% يف المنطقة  61( وJ1% يف المنطقة )79  الحيازات، منها 

ُيعاِدل   ما  أو  الثانية،  المرتبة  مفروشة يف  ُمسَتأَجَرة غير  % من مجموع  16.5يف مساكن 

 

 .(92:ص.) 2609 .( الرقم المرجعي24رقم ) . كتاب القدس  .( ج.م.ح.ف1)

 . (193:ص)  .648الرقم المرجعي:    .( 2اإلحصائي السنوي رقم ) الكتاب    . ( ج.م.ح.ف. القدس2)
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. وهناك ُأَسر  (J2)% يف المنطقة  9.2( وJ1% يف المنطقة )20.2األَُسر يف المحافظة، منها  

ومقابل عمل، بسبب ملكّية األب أو األم أو أحد أقارب  تقيم يف المسكن بدون مقابل  

ما   األسرة للمسكن، أو أحد أفرادها الذين ال ُيقيمون بالمسكن، أو يكوُن المسكن ُمقدَّ

% من إجمالّي األسر يف المحافظة، وإذا  1.2من جهة ُأخَرى، وال تشكل هذه الفئة سوى  

%، علًما بأّن 74نها، فستكون النسبة  ما أضفنا هذه النسبة إلى األَُسر التي تمتلك مساك

السكن بدون مقابل يف كثير من األحيان ُيعَترب ملًكا، وبلغت نسبة المساكن غير المبين  

 . (1) (1J%، جميعها يف المنطقة )9.5ملكيتها 

 مواد البناء المستخدمة يف الجدران الخارجّية:   16- 3

ضحة عن حالة المباين،  تفيد دراسة مواد البناء المستخدمة يف إعطاء صورة وا

ومستوى البيئة العامة التي ُتحيُط هبذه المباين، كما ُيعَتَبر السكن بنوع بنائه وما يحتويه  

 داللة على الوضع االجتماعّي ومستوى المَعيشة. 

محافظات   يف  الخارجّية  الجدران  بناء  يف  المستخدمة  البناء  مواد  وتنوعت 

أّنها   كما  العالم،  مناطق  كباقي  الطوب  القدس،  استخدام  من  تطويرّية  بمراحل  مرت 

اإلسمنتّي   الطوب  استخدام  إلى  أنواعه،  بدكيه  الصخري  الحجر  استخدام  ثم  اللبن، 

 واإلسمنت المسلح.  

 

ج.م.ح.ف.  1) للَتعداد (  النهائية  النتائج  المرجعي:  ملخص  الرقم  القدس  محافظة   ،2434  ،

 .(71:ص)
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وبينت نتائج الَتعداد أّن الحجر النظيف )الصخرّي( هو المادة األساسّية الغالبة  

يكون للمبنى ثالث واجهات    يف هيكل بناء الجدران الخارجّية للمباين، ويقصد به أنْ 

نحو   يشكل  النوع  وهذا  األقل،  على  نظيف  البناء  62.3حجر  مواد  إجمالّي  من   %

%، وُيقَصُد به  5.8المستخدمة، وشكلت نسبة المباين التي تستخدم الحجر واألسمنت 

أْن تكوَن مادة بناء الجدران الخارجّية للمبنى مكونة من واجهتين من الحجر وواجهتين  

% لإلسمنت المسلح،  4.6%، ونحو  12.3منت، أما الطوب اإلسمنتي فيشكل  من اإلس

 .(1) % لمواد البناء األخرى15وعلى هذا يبقى نحو  
 . أزمة السكن يف مدينة القدس وأسباهبا 4

تشكل أزمة السكن يف محافظة القدس بشكل عام، ويف مدينة القدس بشكل  

التحديات واألعباء على كاهل   أكرب  أّن هذه  خاّص،  الُمالَحظ  المقدسيين، ولعلَّ من 

المشكلة فريدة من نوعها يف التاريخ الحديث، فحتى الدول التي كانت تحكمها أنظمة  

طرد   الهدف  يكن  لم  لألمريكّيين،  األبيض  الغزو  أيام  وحتى  )رودسيا(،  كـ  عنصرّية 

ل  كمصدر  األرض  االستيالء على  إلى  الهدف  اتجه  وإن  بالدهم،  من  زيادة  المواطنين 

 دخل الغزاة على حساب أصحاب األرض األصليين. 

يشكل   تدعيه سلطات االحتالل اإلسرائيلّي،  الذي  التاريخّي  الحق  منطق  إّن 

خطًرا حقيقًيا على الوجود العربّي الِفَلْسطينّي فوق أرض فَِلْسطين، وتأت مشكلة السكن  

فمنذ الخطيرة.  االستيطانّية  الفلسفة  لهذه  تأكيًدا  القدس  دولة    يف  إلقامة  األول  العقِد 

 

 . (68:ص) .2378الرمز المرجعي:   .تقرير المباين ( ج.م.ح.ف.  1)
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بالمدينة،   الِفَلْسطينّية  األراضي  تمثل يف مصادرة  ديموغرايفّ  تغيير  إلى  باَدَر  االحتالل، 

وإقامة المستوطنات اإلسرائيلّية عليها، مما َيُحول دون إمكانية التسوية الجيوسياسّية،  

المستوطنات   التي  ديموغرافّيا، أحاط باألحياء والقر  ِحزاًما ومثلت هذه  الِفَلْسطينّية  ى 

استمرت يف النمو والتوسع عدًدا وحيزًيا، وقطع التواصل الحضري بينها على الرغم من  

 .(1)الضبط والمَعوقات اإلسرائيلّية
الطلب   بين  فيما  بارزة  وفروق  خلل  وجود  يف  اإلسكان  مشكلة  وتكمن 

المساكن الالزمة إليواء  والعرض، على الوحدات السكنّية، أي الفرق بين إجمالّي عدد  

السكان، بافرتاض توفر مسكن مقبول إنسانيًّا لكل أسرة، وبين إجمالّي أعداد المساكن  

القائمة، وما ُيمكِن إنتاُجه من مساكن يف تلك الفرتة الزمنّية، وكلما زاد هذا الفرق كّلما  

 زادت حدة المشكلة. 

ة فحسب، بل إن هناك  وال تقتصر مشكلة اإلسكان على توفير الوحدات السكنيّ 

والذي    –اعتبارات عديدة تجسد هذه المشكلة، منها: التوازن بين االستخدام السكنّي 

السكنّية المباين  توفرها  واالستخداما   –يشمل  مدى  حيث  من  المختلفة  األخرى  ت 

ومتوازي   مماثِل  تخطيط  يصاحبه  أْن  يجب  السكنّي  النمو  أّن  العلم  مَع  وكفاءهتا، 

 للخدمات المختلفة.  

 

 . ( 10:ص) .الديموغرافّيا يف القدس .( خمايسي1)
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وعلى الرغم من أّن القدس من أكرب المدن الِفَلْسطينّية، إال أّن قطاع اإلسكان  

ا مرده إلى ثالثة مَعوقات رئيسة:  لم يتطور فيها َوْفَق االحتياجات والنمو الطبيعّي، وهذ

األولى مرتبطة بشح األراضي، ما جعل إمكانية توفير المسكن تكون محدودة، والثاين  

ونزع   األراضي  بمصادرة  عالقة  لها  والتي  )اإلسرائيلّية(،  التخطيط  بسياسات  مرتبط 

بعد عام   ت إلسرائيل  التي ُضمَّ األراضي  لصالح االستيطان، وتقدير  ،  1967ملكيتها 

حتى    1967والتي ُتعَرف حالًيا بالقدس الشرقّية، ومصادرة األراضي لم تتوقف منذ عام  

 .(1) م ، والثالث مرتبط بانقباض سوق اإلسكان الحر والمتحرك2022اآلَن 

ومن األسباب التي فاقمت أزمة السكن المرتاكمة منذ احتالل القدس: العديد  

هتويد الجزء الشرقّي من المدينة، أي منطقة    من اإلجراءات االستعمارّية يف القدس، مثل 

(J1  وإصدار الكنيست اإلسرائيلّي قراًرا بضم القدس الشرقّية إلى إسرائيل، وتوسيع ،)

من   الغربّي  الجزء  إلى  وضمها  مساحتها  أضعاف  عشرة  إلى  العربّية  القدس  حدود 

لمدينة،  المدينة، وشن حملة ترهيب ضد السكان العرب بغرض إجبارهم على مغادرة ا

وهدم حي المغاربة وإجالء سكانه، وإجالء قسم كبير من سكان حي الشرف، وعزل  

من   واسعة  مساحات  على  اليد  ووضع  ومصادرة  القدس،  عن  كاملة  عربّية  أحياء 

األراضي العربّية، وتركيز أغلبّية يهودّية مطلقة يف القدس تكون العامل الحاسم يف أي  

لق حقائق تمنع تقسيم المدينة مجدًدا، وعزل القدس  اتفاق مستقبلّي حول المدينة، وخ

 

  . المَعيقات واالحتياجات  .الواقع  .: قطاع اإلسكان يف القدسالصراع على المسكن  .خمايسي(  1)

 (87-76:ص)
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العربّية عن غيرها من مناطق الضفة الغربّية، وتطويق حدود البلدية بمستعمرات وقالع  

إسرائيلّية وجدار الفصل العنصرّي، باإلضافة إلى إقامة القدس الكربى التي تمتد من  

ال )داخل  شيمش  بيت  إلى  أريحا  ومن  الخليل،  إلى  اهلل  خلق  رام  ثم  األخضر(،  خط 

تواصل إقليمي بين المستعمرات يف الجزء الشرقّي من المدينة واألحياء اليهودية الواقعة  

بين   يفصل  الذي  األخضر  الخط  محو  أخرى  وبعبارة  المدينة،  من  الغربّي  الجزء  يف 

 شطري المدينة.  

محافظة   يف  السكن  وأزمة  السكن  جيمورفولوجّية  يف  المؤثرة  العوامل  ومن 

يف  الق عددها  بلغ  والذي  االستيطانية،  المستعمرات  بناء  القدس  مدينة  وبالذات  دس 

القدس   بواقع    26محافظة  تتوزع  )  16مستعمرة  القدس  يف  وJ1مستعمرة   ،)10  

(، كما أن مَعظم المستعمرّين يسكنون محافظة القدس بواقع  J2مستعمرات يف القدس )

 .(1) (1Jمنطقة )مستعمرّين يف  909,246مستعمًرا، منهم  332,294
 . النتائج 5

تعترب الديموغرافّيا واألرض والسكن يف القدس من القضايا الشائكة والمَعقدة   .1

ألسباب دينّية وسرديات وواقع جيوسياسّي، فالمتغّير الديموغرايفّ الِفَلْسطينّي  

ال يزاُل قائًما ويمثل هاجًسا لالحتالل اإلسرائيلّي بالرغم من اإلجراءات التي  

 

 . 48، ص2588، الرقم المرجعي: المستعمرات اإلسرائيلّية يف الضفة الغربّية( ج.م.ح.ف.  1)
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فَِلْس  احتالل  منذ  االحتالل  يحقق  اتخذها  جيوديموغرايفّ  ميزان  إليجاد  طين 

 األغلبية لالحتالل، ال سّيما يف القدس الكربى على حساب الِفَلْسطينّيين.  

القدس عام   .2 منذ سيطرته على  إلى خلق  1967سعي االحتالل اإلسرائيلّي  م 

أغلبّية يهودّية يف المدينة من خالل سلسلة من السياسات واإلجراءات الهادفة  

ا من المشاريع االستيطانّية، وجدار الفصل العنصرّي، والسيطرة  إلى ذلك، بدءً 

% من مساحة  60الكاملة على المنطقة المصنفة )ج(، والتي تشكل ما يزيد عن  

من   ألقل  سوى  المنطقة  هذه  يف  التخطيط  يتم  ولم  الغربّية،  من  1الضفة   %

 التطوير الِفَلْسطينّي. 

مَع االستعمار الكولونيالي المتسارع    إن االمتداد العمراينّ الِفَلْسطينّي يصطدم .3

على   أّثر  ما  الِفَلْسطينّية؛  األراضي  تفتيت  أجل  من  االحتالل  يمارسه  الذي 

المستدامة، وفاقم من   التنمية اإلسكانّية  الَحَضرّية وقضايا  البيئة  مورفولوجّية 

الذي   ومحيطها.  القدس  مدينة  يف  وبالذات  القدس  محافظة  يف  السكن  أزمة 

تحد َل  لألرض،  شكَّ المستدام  التخطيط  تحقيق  يف  الِفَلْسطينّيين  أمام  كبيًرا  يًّا 

خاّص   بشكل  والقدس  عام  بشكل  فَِلْسطين  يف  )الجيوسياسّية(  فاألوضاع 

 مَعقدة.   

وتكمن مشكلة اإلسكان يف وجود خلل وفروق بارزة فيما بين الطلب والعرض   .4

اكن الالزمة إليواء  على الوحدات السكنّية، أي الفرق بين إجمالّي عدد المس

إجمالّي   وبين  أسرة،  لكل  إنسانيًّا  مقبول  مسكن  توفر  افرتاض  على  السكان 
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الزمنية،   الفرتة  إنتاجه من مساكن يف تلك  ُيمكِن  القائمة، وما  المساكن  أعداد 

 وكلما زاد هذا الفرق كلما زادت حدة المشكلة. 

، بل إن هناك  ال تقتصر مشكلة اإلسكان على توفير الوحدات السكنّية فحسب .5

د هذه المشكلة، منها: التوازن بين االستخدام السكنّي    –اعتبارات عديدة ُتجسِّ

خرى المختلَِفة من حيث  األُ   واالستخدامات  –والذي يشمل المباين السكنّية 

أّن النمو السكنّي يجب أْن يصاحبه تخطيط   مدى توفرها وكفاءهتا، مَع العلم 

 مماثل ومواٍز للخدمات المختلفة.  

تأت محافظة القدس يف المرتبة الثانية من حيث عدد السكان مقارنًة بمحافظات  .6

% من سكان محافظة القدس يف  85.2الضفة الغربّية وقطاع غزة. ويقيم نحو  

الجًئا أي    151,704المناطق الَحَضرّية وبلغ عدد الالجئين يف محافظة القدس  

 حافظة القدس.  % من مجمل السكان الِفَلْسطينّيين يف م38.6بنسبة 

أّن عدد السكان الِفَلْسطينّيين المقدسّيين مقابل اإلسرائيلّيين يف مدينة القدس   .7

عامي   بين  المتغّيرة  التعريفات  بحسب  وكذلك  2016و   1922اختلف   ،

السكان   عدد  ارتفاع  فيالحظ  واإلدارّية،  الجيوسياسّية  الحدود  تغيير  بحسب 

من   القدس  يف  عا   68الِفَلْسطينّيين  نحو    1967م  ألًفا  عام    332إلى  يف  ألف 

% من سكان القدس.  37.7داخل حدود بلدية القدس، ُمشكلين نحو    2016
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%، يف  385ازداد عدد المقدسّيين الِفَلْسطينّيين بنحو    2016-1967ويف الفرتة  

 %. 178حين ازداد اإلسرائيلّيون بنسبة  

فنجد  .8 المنطقة،  تحديد  بحسب  تتغير  للسكان  الِمئوّية  النسب  يف    أّن  تفاوًتا 

وبالرغم   اإلسرائيلّيين،  والمحتلين  الِفَلْسطينّيين  بين  الديموغرايفّ  الميزان 

القديمة   القدس  يف  الِفَلْسطينّيين  السكان  أّن  إال  للتهويد  المستمرة  السياسة 

% للمحتلين اإلسرائيلّيين(، كما أّن  8.6% مقابل  91.4يمثلون غالبية ُمطَلَقة )

الِفَلْسطين السكان  تجاوزت  نسبة  الشرقّية  القدس  يف  مقابل  60.42ّيين  يف   %

 % للمستوطنين اإلسرائيلّيين. 39.58

ُيالَحظ من التوزيع الجغرايف للمباين حسب التجمَع السكاينّ، ومن المالحظ   .9

والتي مدينة القدس تضم أكرب عدد من المباين، تليها المناطق    (J1)أّن المنطقة  

ة وهي: أبو ديس، والعيزرية، وعناتا، والرام،  المحيطة بالمنطقة يف البلدة القديم

 وضاحية الربيد.  

َلت   .10 إّن استخدام وحدات المباين للسكن فقط، هو االستخدام الغالب، إذ شكَّ

% من إجمالّي المباين السكنّية، ومن الالفت أّن هذه  78.6هذه الوحدات نحو 

التوالي،  % على 69% و90( لتسجل J2( و)J1النسبة اختلفت بين المنطقتين )

( المنطقة  تفوق  يف  السبب  الصراع  J1ويرجع  جوهر  تشكل  أّنها  إلى   )

  الديموغرايفّ بين الِفَلْسطينّيين والمحتلين اليهود.  
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محافظة   .11 إلجمالّي  المربع  الكيلومرت  يشغلها  التي  المساكن  عدد  كثافة  بلغت 

نحو   )  276القدس  المنطقة  يف  ذروهتا  الكثافة  وبلغت  (  J1مساكن/دونم، 

  118( فتنخفض إلى  J2مسكن/دونم، أما كثافة المسكن يف المنطقة )  885.8

المنطقتين   بين  الكثافة  يف  فالفرق  مسكن/دونم،    767.8مسكن/دونم، 

واألسباب واضحة بأّن هناك تغواًل من قَِبل االحتالل اإلسرائيلّي على المنطقة  

(J1 .) 

نحو   .12 المسكن  من  الفرد  نصيب  متوسط  يكون  السكان  نصف  ،  2م16نحو 

 وبالتالي يندرج تحت مسمى اإلسكان المتوسط حسب المَعيار الِفَلْسطينّي.  

 : . التوصيات 6

إّن الواقع الصعب يف محافظة القدس، وبالذات يف مدينة القدس وضواحيها   .1

(J1)    ّالديموغرايف الصراع  مَع  للتعامل  ذكية  مبادرات وإسرتاتيجّيات  يتطلب 

صمود   تعزز  التي  الُمسَتداَمة  التنمية  احتياجات  لتلبية  القدس،  يف  والسكاينّ 

 الِفَلْسطينّيين. 

وتبني   .2 اإلسكانّية،  والتنمية  السكاينّ  النمو  مَعدالت  بين  التوازن  تحقيق  إّن 

الَحَضرّية وتحسين إدارة األراضي يف محافظة  سياسات مستدامة لحماية البيئة 

القدس، ليس باألمر اليسير، ألّنه من الصعوبة بمكان التخطيط يف المناطق غير  

أن   بّد  ال  لذلك  والتاريخي،  والعقدي  الجيوسياسّي  الصراع  بسب  المستقرة 
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يكوَن التخطيط عقالنيًّا بأهداف ذكية تستطيع تحسين سوق التمويل اإلسكاينّ،  

ير القدرة المؤّسساتّية لهيئات قطاع اإلسكان والسكان على الصمود يف  وتطو 

 وجه التحديات. 

إّن الظروف واألوضاع الراهنة التي تحيط بالحالة الِفَلْسطينّية وبالمنطقة العربّية   .3

محافظة   وعلى  عام،  بشكٍل  فَِلْسطين  على  واضح،  بشكٍل  َأثََّرت  والدولية 

إع يستوجب  ما  خاّص؛  بشكٍل  مواجهة  القدس  يف  شاملة  بصورة  النظر  ادة 

االحتالل   به  يقوُم  الذي  السكاينّ،  والتضخم  الحضري،  ن  التمدُّ تحديات 

القدس   سكان  صمود  لدعم  ومستمر  ُمضاعف  بشكل  والعمل  اإلسرائيلّي 

 والمراكز العمرانّية المحيطة هبا داخل محافظة القدس.  
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 ملخص: 

تشكيل            اتفاقيات  يف  أساسيًّا  ركنًا  القدس  يف  الصهيوين  االستيطان  شكل 

يمينية،   أغلبية  تضم  التي  الحكومات  تلك  وخاصة  المتعاقبة،  اإلسرائيلية  الحكومات 

عام   صيف  يف  إسرائيل  يف  المتطرف،  2021وتشكلت  يمينا  حزب  برئاسة  حكومة  م 

لكن   اليسار،  إلى  اليمين  من  أحزاب  أعضائها  ضمن  هذه  وضمت  دور  يعق  لم  ذلك 

الحكومة يف بناء المستوطنات وبنيتها التحتية، بل إهنا تفوقت على سابقاهتا من الحكومات  

يف فرتة الستة عشر شهرا، وهي عمر هذه الحكومة، التي تبادل رئاستها كل من نفتالي بينت  

حك  عن  ورثتها  والتي  القدس،  يف  االستيطانية  المشاريع  أكملت  حيث  لبيد،  ومة  ويائير 

من  أشكالها  بكافة  جديدة  استيطانية  مشاريع  على  صادقت  وكذلك  نتانياهو،  بنيامين 

وحدات سكنية إلى بناء مرافق عامة، وشوارع، ومصادرة أراِض بالقدس ومحيطها، وقد  

تميز دور هذه الحكومة بتحريك مشاريع استيطانية كانت مجمدة، أو أهنا لم تنجز ألسباب  

 سياسية. 

لخطاب السياسي األمريكي واألوروبي تجاه معارضة االستيطان، إال  تطور اوقد           

أن ذلك لم يمنع االستمرار يف هذه األنشطة االستيطانية، وقد ساهم هذا االستيطان بالتأثير  

القدس،   مدينة  مركز  باتجاه  لهم  السكاين  التمدد  منع  أقلها  الفلسطيني،  الشعب  حياة  على 

إ  احتمال  من  التقليل  البناء  وكذلك  هذا  عرب  أوصالها  تقطع  بسبب  فلسطينية  دولة  قامة 

 االستيطاين، ورغم ذلك استمرت المقاومة الفلسطينية تقاوم بأشكال مختلفة هذا االستيطان. 

The Role of the Israeli Government in the Settlements in 

Jerusalem and its Impact on the Palestinians 2021-2022 
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Abstract: 

The Zionist settlement in Jerusalem formed a cornerstone in the 

agreements of forming the successive Israeli governments , especially 

those governments that include a right-wing majority. In the summer 

of 2021 AD, a government was formed in Israel headed by the extreme 

right-wing party and included in its members parties from the right to 

the left. 

But this did not hinder the role of this government in building 

settlements and their infrastructure. Rather, it outperformed its predecessors 

by the sixteen-month period, which is the age of this government, whose 

presidency was exchanged by Naftali Bennett and Yair Lapid, as it completed 

the settlement projects in Jerusalem that it inherited from the Benjamin 

Netanyahu government. It also approved new settlement projects in all their 

forms, from housing units to building public facilities and streets, and 

confiscating lands in and around Jerusalem. The role of this government was 

characterized by moving settlement projects that were frozen or not 

completed for political reasons. 

The American and European political discourse towards opposing 

settlements developed , but this did not prevent the continuation of these settlement 

activities. This settlement has contributed to affecting the lives of the Palestinian 

people , the least of which is preventing their population expansion towards the center 

of the city of Jerusalem , as well as reducing the possibility of establishing a Palestinian 

state due to its severance through. Despite this , the Palestinian resistance 

continued in various forms to this settlement. 
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 : مقدمة

اإلسرائيلية يف االستيطان يف القدس، وتأثيره  دور الحكومة  يناقش هذا البحث            

م، وذلك فرتة الحكومة التي ترأسها نفتالي بينت، والتي  2022- 2021على الفلسطينيين  

م، ولكنها لم تكن مدعومة بأغلبية تؤهلها إلكمال  2021بدأت يف يونيو َحزيران من العام  

استها يائير لبيد فرتة تصريف  فرتهتا القانونية، وعليه فقد سقطت هذه الحكومة ليتبادل رئ

العام   من  ثاين  تشرين  نوفمرب  يف  الربلمانية  االنتخابات  عقد  حتى  م،  2022األعمال 

فالخالفات األيديولوجية كانت واسعة وكبيرة بين أعضاء هذه الحكومة، ولم يوحدهم  

االئتالف   تشكيل  اتفاقيات  تضمنت  فقد  ذلك  ورغم  نتانياهو،  لبنيامين  خصومتهم  إال 

مجرد  الحك وليس  أحياء سكنية  بناء  أنه  القدس على  يف  االستيطان  وتيرة  استمرار  ومي 

 استيطان.

 : مشكلة البحث 

ما دور حكومة نفتالي  باإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلت:    مشكلة البحث تكمن         

القدس ومحيطها  يف  االستيطاين  البناء  يف  لبيد  ويائير  الرئيس  بينت  السؤال  ؟ ويتفرع من 

 لة الفرعية التالية:  األسئ

 ما دوافع هذا االستيطان يف القدس؟  •

الحكومة   • هذه  تولي  عقب  القدس  يف  الصهيوين  االستيطان  حركة  شكل  ما 

 مهامها؟

صادقت    • التي  المشاريع  وتلك  الحكومة  هذه  أكملتها  التي  المشاريع  أهم  ما 

 عليها؟ 
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سة الحكومة  هل تم طرح مشاريع استيطانية جديدة يف عهد الشريك اآلخر برئا   •

 يائير البيد؟

 كيف أثر هذا االستيطان على الفلسطينيين؟  •

 : أهمية البحث 

البحث تكمن   تجاه    أهمية  نتانياهو  بنيامين  حكومة  إجراءات  عن  الكشف  يف 

االستيطان يف القدس يف األسابيع األخيرة من عمرها، وكذلك التنافس الحاد للحكومة  

الجديدة مَع سابقتها يف وتيرة االستيطان، وإظهار أهنا األكثر يف دعم هذا االستيطان، وكذا  

د السكاين الفلسطيني باتجاه مركز المدينة،  فقد ترك هذا االستيطان عوائق كبيرة تجاه التمد

شرق   باالستيطان  أوصالها  تقطيع  عرب  المستقلة  دولتهم  إقامة  يف  عليهم  الطريق  وقطع 

 القدس. 

 : هدف البحث   

إلى إيضاح دوافع كل مشروع استيطاين تم إقامته يف القدس    يهدف هذا البحث      

المشاريع أهم  الضوء على  الدراسة، وإلقاء  إكمالها، أو    خالل فرتة  التي تم  االستيطانية 

صودق عليها، أو طرحت من جديد خالل فرتة هذه الحكومة، وأيضا الكشف عن تأثير  

هذا االستيطان على الفلسطينيين من مناح عدة، وكذلك توضيح تأثير المواقف الدولية  

 على هذا االستيطان، ودور المقاومة الفلسطينية يف إعاقة تمدده.
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 تقسيم البحث: 

إلى ثالثة أقسام، تبعها خاتمة تضمنت نتائج وتوصيات،    تم تقسيم هذا البحث         

فرتة   هناية  يف  القدس  يف  وأهدافها  االستيطانية  المشاريع  األول دوافع  القسم  ناقش  وقد 

ثتها   ورَّ والتي  المكتملة،  غير  االستيطانية  المشاريع  وأهم  نتانياهو،  بنيامين  حكومة 

القسم الثاين تم التطرق إلى مناقشة المشاريع االستيطانية يف عهد  للحكومة الجديدة، ويف 

الثالث،   القسم  أما  الفلسطينيين،  بينت، وأهدافها، وتأثيرها على  نفتالي  الحكومة  رئيس 

فقد تم رصد ومناقشة دور الحكومة اإلسرائيلية يف ظل رئاسة يائير البيد يف تسريع وتيرة  

دولي والمقاومة الفلسطينية، الذي رغم ذلك تم  االستيطان، وكذلك توضيح الموقف ال

 بعده تحريك مشاريع استيطانية جديدة. 

 منهج البحث: 

استعان الباحث بالمنهج التاريخي التحليلي والوصفي التحليلي، وذلك بجمع            

القدس،   يف  الصهيوين  االستيطان  عن  المختلفة  المصادر  عرب  والبيانات  المعلومات 

ا، وذلك للخروج بنتائج أقرب للواقع تؤهل إلعطاء توصيات يستفيد  ودراستها وتحليله

منها المختصون وأصحاب القرار، ولم يعثر الباحث على أي دراسات علمية؛ كون الجزء  

األكرب لإلطار الزمني لمشكلة الدراسة ما زال معاصًرا، لكن العديد من المختصين كتبوا  

غير قالب منهج البحث العلمي، وهذا ما أوجد  كتابات مختلفة التخصص، إال أهنا تبقى يف  

 مربًرا للقيام هبذا البحث. 

أهمها: استغلت حكومة بنيامين نتانياهو    عدد من النتائج وقد توصل البحث إلى  

يف   االستيطان  حدة  لزيادة  اإلجراءات  من  العديد  باتخاذ  عمرها  من  األخيرة  األشهر 
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األيديولوجي لألحزاب اإلسرائيلية    القدس، ويف ظل الحكومة الجديدة ورغم االختالف

ترعى   التي  الجهات  كافة  بين  األدوار  توزيع  يف  واضح  وتعاون  انسجام  ساد  فإنه  فيها، 

االستيطان، حيث ساهمت الحكومة التي ترأسها نفتالي بينت ومن َثّم يائير البيد يف تطور  

الحكو  هذه  عمر  من  الزمنية  الفرتة  صغر  رغم  القدس،  يف  االستيطان  فيما  حركة  مة، 

اختلفت المشاريع االستيطانية يف القدس خالل فرتة هذه حكومة من حيث المرحلة التي  

يمر هبا كل مشروع استيطاين والهدف منه، وقد لوحظ أن هناك تطوًرا يف الخطاب السياسي  

الموقف   يف  الواضح  التطور  وكذلك  بالقدس،  الصهيوين  االستيطان  تجاه  األمريكي 

 ومة الفلسطينية دوًرا رئيًسا يف إعاقة هذا التمدد االستيطاين. األوروبي، وأن للمقا 

الفلسطينيين   القدس وتأثيراته على  الحكومة اإلسرائيلية يف االستيطان يف  - 2021دور 

 م 2022

لقد شكل االستيطان حيًزا مهًما يف مجال الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، ويأت  

تكليفهم بتشكيل جميع الحكومات الست  ذلك لكون جميع أعضاء الكنيست الذين تم  

والثالثين ينتمون إلى أحزاب صهيونية، وألّن االستيطان يعد رحم الفكر الصهيوين، فما  

بالنا إن كان هذا االستيطان يف القدس، والتي تغنى هبا المفكرون الصهاينة األوائل كعنوان  

التي رسموها يف كتاباهتم، بالقومية  قاموا بربطه  المفكر    لموروث ديني  فهذا ما عرب عنه 



        2022العدد األول شتاء                                  المبادرة    
 

207 

فقد تركت كتابات هذا المفكر أثًرا يف  ،  (1) الصهيوين موشي هس يف كتابه )روما والقدس(

 عديد من القضايا الصهيونية لدى القادة الصهاينة حتى وقتنا الحاضر. 

إّن المتتبع لحركة االستيطان الصهيوين يالحظ جلًيا اختالف الدوافع واألهداف  

مشروع استيطاين من مكان آلخر، واحتفظت القدس بدوافع وأهداف مميزة  من وراء كل 

ومشاريعه   االستيطان  يف  اإلسرائيلية  الحكومات  سلوك  يف  األخرى  المناطق  كل  عن 

يف   اإلسرائيلية  الحكومات  نفذته  استيطاين  مشروع  كل  أّن  نجزم  أن  ويمكننا  المختلفة، 

مشروع استيطاين له غرضه الخاص،  القدس يتوحد يف دوافع وأهداف عامة، ولكن كّل  

 والذي يمكن أْن يكون من ضمن هذه األهداف والدوافع:

 أواًل: دوافع االستيطان بالقدس واألنشطة االستيطانية قبيل حكومة نفتالي بينت: 

األيديولوجية:  .1 فكر    الدوافع  تعريف  يف  وركيزة  أساًسا  االستيطان  شكل  فقد 

األ رسالة  ذلك  وأن  الصهيونية،  أفكارها،  األحزاب  يف  تدعي  كما  اليهودية،  مة 

والتي من المعروف أهنا أساس شعبيتها أمام المجتمع اإلسرائيلي، بل والعالم،  

يف   تعريفه  ديباجة  ويف  صهيوين  حزب  ألي  شرًطا  تكون  تكاد  الفكرة  هذه  وأّن 

 .(2) األدبيات الحزبية

ة أّن المربر  لقد ورثت األحزاب الصهيونية وأحزاب الحريديم فكر دوافع دينية:  .2

ال يكتمل إال باإليمان بأّن القدس هي مخزون الذكريات والتاريخ الذي يثبت  

 

(1)  Moshi hais, Roma & Jerusalem, 1st edition, New York, Bloch 

Publishing Company, 2009, P.136-150. 

(2)  Principals of Likuod party, the main website, origin of the party. Likud 

Youth The Likud Party.  
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عالقتهم هبذه األرض، وأّن القدس هي مركز هذه الذكريات، وتم بث أساطير  

وروايات على هذا النحو، وأكاد أجزم أنه لم تخُل مذكرات أحد من المفكرين  

و مباشر  بشكل  للقدس  التطرق  من  ترى  الصهاينة  فإنك  وبالتالي  مباشر،  غير 

الصعود   أو  فيها،  واإلقامة  بل  الصهيونية،  األحزاب  أدبيات  يف  حاضرة  القدس 

 إليها، وهذا ما يعني االستيطان فيها.

وبتقديري فقد تجاهلت هذه المصادر العديد من النصوص يف التوراة،  

المثال   أو حتى يف التلمود، والتي تقلل من أهمية القدس، كما ورد على سبيل 

اتخاذ سيدنا موسى آلهة غير اهلل، أو ما ورد أّن الرب رفض أورشليم، وغير ذلك  

أّنه تم تجاهل هذه النصوص إلضفاء    ،(1) ما ورد يف سفر حزفيال ومن المؤكد 

 الشرعية على مربر ودافعية االستيطان يف القدس. 

تتصف دوافع االستيطان يف القدس بأّنها متكاملة، بمعنى    دوافع سياسية وأمنية:  .3

أّن مشروع االستيطان الواحد يف منطقة معينة يمكن أن يكون وراء مخططيه أكثر  

وافع السياسية واألمنية تبقى هدًفا وواقًعا دائًما، بل ال  من دافع وهدف، فإّن الد

نبالغ إن ذكرنا أّن تنافًسا بين الحكومات المتعاقبة يمكن أْن تراه من خالل طبيعة  

 هذا المشروع أو ذاك. 

 

 )سفر الملوك األولى(. . كتاب العهد القديم )التوراة(   (1)
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فقد حرصت الشخصيات السياسية وبشكل دائم على    دوافع شخصية وحزبية:  .4

ة يف شعبية هذه الشخصية أو تلك،  ترك إضافة ما يف القدس، لما لألمر من أهمي

 خاصة باالنتخابات وبالمكانة الحزبية. 

ويالحظ أن هناك عقيدة يف أدبيات وسلوك الحكومات اإلسرائيلية التي شكلها 

أو شارك فيها أحزاب غير يمينية، وهي إبعاد القدس عن العملية السياسية، والحرص على  

الغربية، واألصل يف ذلك فإّن الخيار أمام    أّن القدس ليست جزًءا من التفاوض على الضفة

هؤالء السياسيين هو خلق وقائع على األرض من خالل االستيطان بمختلف أشكاله يف  

 شرق المدينة أو المناطق التي تؤدي إليها. 

المسمى   االستيطاين  المشروع  والهدف    E1ويرتبع  الواقع  وضوح  لوحة  يف 

م، عندما كانت حكومة حزب العمل  1994ام  األمني السياسي، والذي تم اإلعالن عنه ع

عام   اليمينية  الحكومة  عليه  رابين، وصادقت  إسحق  ذلك  1997برئاسة  يف  م، وهدفت 

مصادرة   إلى  ضمن    12.500الحين  ويقع  الغربية،  والضفة  القدس  أراضي  من  دونم 

 . (1) مخطط القدس الكربى

ويتضمن هذا المشروع إقامة منطقة صناعية، وآالف الوحدات السكنية، وعشرة  

المشاريع التحتية لهذه  بالبنية  المتعلقة  المختلفة  الخدمات  ، وبالتالي  (2) فنادق، وكذلك 

يمكن استنتاج الهدف هنا: هو منع التمدد السكاين الفلسطيني باتجاه الشرق، ومحاصرة  

 

 . (32:ص ) . مراكز السيطرة يف إسرائيلأسف:   .حمدين (1)

القدسخليل:    .تفكجي(  2) مدينة  يف  الفلسطينية.  االستيطان  الدراسات  - 133  : ص)  .88ع  .مجلة 

148). 



دور الحكومة اإلسرائيلية في االستيطان في القدس وتأثيراته 
 م2022-2021الفلسطينيين  على

 أ.د.جهاد البطش

 

210 

 

وهذا   وعناتا،  والطور،  دولة  حزما،  هناك  ستكون  فكيف  القدس،  شرق  إغالق  يعني 

فلسطينية؟ ومن المؤكد أّن أي تجمع أو مشروع استيطاين سيكون نقطة دفاع أمنية يحمي  

 ظهر أي اتجاه للغرب. 

لرتك   المتعاقبة  اإلسرائيلية  الحكومات  بين  محموًما  سباًقا  هناك  أن  صحيح 

ساد بين الوزراء أنفسهم من خالل    بصمات ومشاريع استيطانية يف القدس، بل إّن ذلك قد

ومكتب   القدس،  بلدية  يف  والمسؤولين  النفوذ  أصحاب  صفوف  يف  وكذلك  وزاراهتم، 

رئيس الوزراء، لكن ذلك ال يعني أن هناك عشوائيًة أو نسًقا غير منتظم بمخططات هذا  

تي  االستيطان، ففي النهاية يمر المشروع االستيطاين بمراحل تختلف عن تلك المراحل ال

وحتى   واألمنية،  السياسية،  النواحي  من  الغربية  الضفة  يف  االستيطاين  المشروع  هبا  يمر 

ما   االستيطان:  هذا  وراء  من  واألهداف  الدوافع  خالل  ومن  نتساءل  أن  ولنا  الفنية، 

الحكومات   لها  تخطط  التي  االستيطانية  األشكال  أو  األنواع  أو  األماكن  أو  المجاالت 

  القدس؟اإلسرائيلية وتنفذها يف 

األهمية،   حيث  من  االستيطان  أشكال  بين  الفصل  يمكن  ال  إّنه  القول:  يمكن 

تقل عن توسيع تلك   العربية ال  القديمة ويف األحياء  البلدة  فاألنشطة االستيطانية خارج 

نحو:   اإلسرائيلية،  المدن  يضاهي  ما  ومنها  والبلدات،  المدن  تشبه  التي  المستوطنات 

أ أدوميم  معاليه  داخل  مستوطنة  االستيطان  تعزيز  عن  أهمية  يقل  ال  وهذا  موديعيم،  و 

السور؛ أي البلدة القديمة، وال حتى التغيير يف مسار الجدار، والذي يمكن أن يحقق أهداًفا  
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المخطط   بوصلة  أّن  المؤكد  من  لكن  بأكملها،  مستوطنات  بناء  يحققها  ال  ديموغرافية 

سبق من أشكال االستيطان يعترب نوًعا  لالستيطان ستكون نحو الشرق، وبرغم أّن كل ما  

 من التهويد اإلسرائيلي للقدس، لكن ليس كل سلوك هتويدي هو مشروع استيطاين. 

وقد شكلت زيادة عدد السكان اليهود داخل القدس وحولها جزًءا أساسًيا من  

اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية لضمان سيادهتا المستمرة، حيث تم توزيع السكان اليهود يف كل  

مكان من شرق المدينة ببناء أحياء سكانية متقاربة، ولو لم تكن بمساحات واسعة، إال أهنا  

عالية سكانية  سحب  (1) بكثافة  هو  الديموغرايف  التوازن  لتحقيق  الوسائل  إحدى  وإّن   ،

الهويات من السكان العرب، وقد ذكرت القناة الثانية اإلسرائيلية يف تقرير لها عن السنوات  

ومة اليمين برئاسة بنيامين نتياهو أنه كان دائًما يقرتح يف اجتماعات المجلس  األخيرة لحك

الوزاري المصغر تصعيد سحب الهويات اإلسرائيلية من الفلسطينيين القاطنين يف أحياء  

الجدار وراء  وكفر  (2) ما  شعفاط،  مخيم  سكان  على  الرتكيز  يعني  ذلك  فإن  وبالتالي    ،

 ويخرجون للمدينة داخل الجدار.  عقب، والسواحرة، كوهنم يدخلون

إن إزاحة السكان المقدسيين هو أمر سياسي كبير، وليس مجرد إجراءات أمنية  

أو فنية، وهذا أمر تجمع عليه كافة األحزاب الصهيونية علمانية كانت أم دينية ووطنية،  

نتياهو   بنيامين  السنوات األخيرة لحكومة  العمل اإلسرائيلي صادق خالل  فحتى حزب 

ى خطة انفصال أحادية الجانب من الضفة الغربية وحول القدس، وفيها فصل عشرات  عل

القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس عن منطقة النفوذ التابعة للبلدية هبدف هتويد المدينة،  

 

(1)  Dumper M., "Constructive Ampiguities? Jerdsalem International iaw 

and the peace process, Jerusalem puarterly, 2018.( P:2) 

 الساعة الثامنة مساء. 13/11/2020 .الثانية القناة. مؤسسة )مكان( التلفزيون اإلسرائيلي (2)
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، وبالتالي لنا أن نقدر ذلك  (1) واألحياء المقصودة هنا هي العيسوية، وصور باهر، وشعفاط 

 مقدسي.  200.000بما يزيد عن 

سبقت   التي  األخيرة  سنواهتا  يف  اليمينية  اإلسرائيلية  الحكومة  اهتمام  يكن  لم 

حكومة نفتالي بينت بالمستوطنات خارج البالد القديمة بأقل من ذلك، فقد كان يعلن عن  

 المخططات االستيطانية بين الفينة واألخرى، وأهنا غير خاضعة لتوقيت معين. 

ب  نتنياهو  اهتمت حكومة  انسجاًما  لقد  أّن هناك  أشكال االستيطان، ويبدو  كافة 

للتنظيم والبناء يف بلدية القدس يف هذا   كبيًرا بين مكتب رئيس الوزراء واللجنة المحلية 

هذه   أعضاء  بعض  وآراء  مشاركات  على  اطالعه  خالل  من  الباحث  الحظ  فقد  األمر، 

ف الحاكم، كيف ال وقد  الليكود  مَع حزب  األفكار  تقارب  الحزب  اللجنة  ممثلو هذا  از 

 وحلفائه من اليمين بآخر انتخابات لبلدية القدس. 

)مائير   والبناء  التخطيط  لجنة  رئيس  تصريح  خالل  من  االنسجام  هذا  يتضح 

البلدية ستسمر بالبناء يف القدس، خصوًصا يف األماكن التي يمكن إقامة   تورجمان( بأن 

طابًقا، وكان يفتخر بالتطور الدائم    30ع  مباٍن عالية فيها، وستصادق على إقامة مبان بارتفا 

 

إسرائيلخليل:    .تفكجي  (1) تراها  كما  الكربى  الفلسطينية  .القدس  الدراسات    . 113ع  .مجلة 

 .(201:ص)
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المدينة شرق  يف  تطويرها  على  يعملون  التي  األخرى  والمشاريع  المدينة،  ،  (1) لمدخل 

 ويالحظ هنا تأثير هذا االنسجام على تطور االستيطان يف المدينة. 

المشاريع   مراحل  من  معينة  مرحلة  ويعد  إال  مكاًنا  نتنياهو  حكومة  ترتك  لم 

وحتى خارج البلدة القديمة، حيث  كان بنيامين نتنياهو يدافع عن الهجوم    االستيطانية،

االستيطاين على حي بطن الهوى يف سلوان، ولم يعرتف بالتهويد الذي يستهدف عشرات  

الفلسطينيين، ولوحظ استباحة جمعة عطيرت كوهانيم   المئات من  التي تؤوي  المنازل 

أرب االستيطانية  الوحدات  عدد  بزيادة  تلك  للحي  أعداد  زيادة  وكذلك  أضعاف،  عة 

وهذا    ،(2) الوحدات يف كافة األحياء المحيطة بالبلدة القديمة من جهة الشرق والجنوب

للمؤسسات   بالتسهيالت  عمرها  من  األخيرة  األشهر  حتى  نتنياهو  حكومة  تورط  يعني 

الحظ  االستيطانية العاملة يف هذه المنطقة التي يسموهنا بالحوض المقدس، ويمكن أن ت

% من عدد الوحدات السكنية، وال ننسى أن ذلك يسير بعمل متواٍز مَع  70هذه الزيادة بــ

استمرار سياسة عدم منح رخص بناء للسكان العرب، وكذلك هدم البيوت العربية بحجة  

 البناء غير المرخص. 

النظر   لقد تمتعت إسرائيل يف السنوات األخيرة من عمر حكومة نتنياهو بغض 

اسرتاحت   حيث  ترامب،  الرئيس  إدارة  ظل  يف  األمريكية  المتحدة  الواليات  قِبل  من 

إسرائيل مما كانت تسميه بضغوطات إدارة الرئيس باراك أوباما، ولقد أعطت الواليات  

امين نتنياهو الضوء األخضر لالستيطان بكافة المتحدة يف العامين األخيرين من حكم بني

 

 .(3:ص)  .م13/10/2019 . صحيفة كول هعير  .لقاء مَع مائير تورغمان (1)

(2)  Peace now, areport of Jews settlemeuts in Selwan, 14/7/2019. 

Jerusalm. 
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أشكاله يف القدس، وليس أدل على ذلك ما اعتربته الحكومة اإلسرائيلية إنجاًزا، أال وهو  

تعترب   تعد  لم  المتحدة  الواليات  أّن  وإعالهنا  األمريكية  الخارجية  وزارة  تصريح 

إلى اإلحباط الذي عاناه   ، وهنا يجب اإلشارة(1) المستوطنات اإلسرائيلية )غير قانونية(

 الفلسطينيون من وراء هذا اإلعالن.

 ثانًيا: المشاريع االستيطانية يف فرتة حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينت: 

م، حيث لم  2021تصاعدت حدة أزمة النظام السياسي يف إسرائيل قبيل العام  

بأغلبية طفيفة يف   الكنيست إال بعد  تستطع األحزاب اإلسرائيلية تشكيل حكومة تحظى 

بنيامين   الليكود  أربع جوالت من االنتخابات، والتي استطاع فيها خصوم رئيس حزب 

التناقض   تاريخها مثل هذا  نتنياهو تشكيل حكومة أغلبية طفيفة، ولم تشهد إسرائيل يف 

األيديولوجي لهذه الحكومة، فهي تضم أحزاًبا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأبعد 

 قد شارك فيها اإلسالميون بقيادة منصور عباس. من ذلك ف 

لقد كان واضًحا أن ما جمعهم هو رفضهم لبنيامين نتنياهو، وليس من الغريب  

أن هذا االعتبار يجعلهم يتجاوزون الخالفات األيديولوجية الواسعة بينهم، بل إن يائير  

بينت  نفتالي  المتطرف  لليميني  تنازل  قد  مستقبل  هناك  حزب  رئيس  يف    البيد  يسبقه  أن 

رئاسة حكومة ليس من المضمون أن تستمر، وهو من تم تكليفه بتشكيل الحكومة، وهو  

 

(1) AlGardian post: Trump management aerl settlement 16/11/2019 (P:4). 
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حزب   وهو  )يمينا(  حزب  أعضاء  عدد  عددهم  يفوق  بالكنيست  أعضاء  لحزبه  يمتلك 

 نفتالي بينت. 

ولكن لنا أن نتساءل هل ترك هذا اإلشكال يف النظام السياسي اإلسرائيلي تأثيًرا  

االستيطان شهر    على  بعد  القدس  يف  االستيطانية  المشاريع  تزايدت  وهل  القدس؟  يف 

الجديد  2021َحزيران   الحكومة  أّن رئيس  التساؤالت يجب مالحظة  م؟ وبمجرد هذه 

نفتالي بينت شغل منصب المدير العام لمجلس )ييشع( وهي الجهة الجامعة للمجالس  

الغربية الضفة  يف  للمستوطنات  ا (1) البلدية  الحزب  وأن  بشكل  ،  يعتمد  له  ينتمي  لذي 

أساسي بجمع األصوات على المستوطنين بشكل أساسي، وعلى المتطرفين يف إسرائيل،   

من   الفلسطينيين  وحرمان  رسمي،  بشكل  إلسرائيل  الغربية  الضفة  بضم  ينادي  والذي 

نرسم  (2) حقوقهم يجعلنا  سيرتأسها  ومن  الحكومة  لهذه  تعريف  من  سبق  ما  كل  إّن   ،

ا لالستيطان، وهو ارتفاع وتيرته، ولكن ربما لن يكون هناك تطابق يف إعطاء  سيناريو متوقعً 

 األولوية لهذا المشروع أو ذاك، وأن ذلك يخضع لعدة عوامل أهمها: 

 النظرة األيديولوجية لالستيطان يف القدس.  -

 شروط األحزاب اليمينية األخرى يف اتفاقية تشكيل الحكومة.  -

 

والسامرة  (1) يهودا  يف  المستوطنات  لمجلس  مختصر  وهو  انظر:    .)يشاع(  الدراسات  للمزيد  مجلة 

 .(246:ص) (. 17العدد . )الفلسطينية

  . صحيفة يسرائيل هيوم م انظر:  2021تخابي يف مارسورد هذا ضمن أدبيات الحزب يف الربنامج االن  (2)

 .  (2:ص) .م27/2/2021



دور الحكومة اإلسرائيلية في االستيطان في القدس وتأثيراته 
 م2022-2021الفلسطينيين  على

 أ.د.جهاد البطش

 

216 

 

الًبا ما تكون حول المدارس الدينية يف القدس  شروط أحزاب المتدينين، والتي غ -

 وحجم الموازنات المتفق عليها يف ذلك. 

 تأثير مجلس بلدية القدس، والذي يولي االستيطان شرًقا أهمية بالغة.  -

والفلسطيني   - واألوروبي  األمريكي  الموقف  لمواجهة  االستعدادات  حجم 

 لالستيطان. 

الذي - نفسه  الحزب  يف  التنفيذية  الشخصيات  وخاصة    دور  الحكومة،  يرأس 

 مكتب رئيس الوزراء. 

المشاريع التي لم تستكمل من الفرتة السابقة، التي تم إقرار مراحل معينة منها   -

 من قبل الحكومة السابقة. 

م برئاسة نفتالي بينت  2021لقد ورثت الحكومة التي باشرت عملها يف حزيران 

المدي لتهويد  وأخرى  االستيطانية،  المشاريع  من  البحث  عدًدا  تخصص  من  وليس  نة، 

اإلسرائيلية،   الحفريات  أو  الشريف،  القدسي  الحرم  يف  اإلسرائيلية  الممارسات  مناقشة 

بشكل   الحكومة  هذه  تعمل  أن  الوارد  من  وليس  االستيطانية،  بالفعاليات  االكتفاء  إنما 

مرتب  باالستيطان  المتعلقة  قراراهتا  أّن  المؤكد  فمن  االستيطانية،  باألنشطة  طة  عشوائي 

 ارتباًطا وثيًقا بالعوامل الواردة أعاله. 

صحيح أّن األهداف االسرتاتيجية لحكومة نفتالي بينت لن تختلف عن سابقتها  

من الحكومات، لكن األهداف األمنية والمرحلية تتشابه مَع بعضها، وتختلف مَع بعضها  
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ف يف الهدف  اآلخر، بمعنى أّن المشاريع التي ورثتها ستكمل إنجازها، ولن يكون اختال

يف   أو  مجدًدا  عليها  المصادقة  سيتم  التي  المشاريع  أما  ذاك،  أو  المشروع  هذا  وراء  من 

 المراحل األولى فمن المؤكد أّن لكل منها هدًفا معينًا. 

لذا من خالل االطالع على العوامل السابقة الذكر، واتفاقيات تشكيل االئتالف خاصة        

 االستيطانية التي ستقوم هبا هذه الحكومة وهي كالتالي: يتضح الهدف العام من المشاريع  

بالهدف   - المرتبطة  االستيطانية  األنشطة  وخاصة  األرض،  واقع على  أمر  فرض 

تعيق   التي  المنطقة  أو  نفسه،  األخضر  الخط  منطقة  على  كالبناء  السياسي، 

مستوطنة   بين  الفاصلة  المنطقة  خاصة  وشمالها  الضفة  جنوب  بين  التواصل 

 دوميم والمستوطنات الغربية لها. معاليه أ 

تعزيز نشر المباين االستيطانية داخل األحياء العربية، وخاصة بكون الهجمة يف   -

 سلوان، وبيت صفافا، والشيخ جراح. 

أثًرا   - والتي سترتك  المدينة،  قريبة من سور  استيطانية  تنفيذ مشاريع  العمل على 

 دعائًيا كبيًرا لهذه الحكومة. 

ة بين أحياء المدينة، والتي لها عالقة بتنقل اليهود، والوصول  تعزيز البنى التحتي -

 إلى مقاصدهم شرق المدينة. 

من   - القريبة  كالمستوطنات  األمن،  حالة  تعزز  التي  المستوطنات  يف  ترك بصمة 

 السكان الفلسطينيين يف الضفة الغربية لمستوطنة جيلو أو بسغات زئيف. 
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 أ: انشاء أحياء استيطانية جديدة: 

أدركت الجهات المخططة لالستيطان يف القدس أهمية إحكام الطوق على  

االستيطاني األحياء  يف  السكاين  القدس  التمدد  إيقاف  إلى  مخططاهتا  وهتدف  ة، 

جيلو   مستوطنة  تستطع  ولم  الشمال،  باتجاه  جاال  وبيت  لحم  بيت  من  الفلسطيني 

تقيم حيًّا استيطانيًّا جديًدا حول صور   أن  الحكومة  لهذه  بّد  تحقيق ذلك، فكان ال 

 باهر.

  دونًما من أراضي صور باهر، رغم   9470كان أصل هذا المشروع مصادرة  

أهنا محاصرة من ثالث مستوطنات هي: أرمون تسيف شمااًل، وهارحوما جنوًبا،  

الفصل شرًقا  وجدار  غرًبا،  راحيل  يف  (1) ورمات  عليه  المصادقة  المشروع  ، ويضم 

بناء   إلى  إليها  المشار  من    1215مرحلته  مكون  وبرج  سكنية،  طابًقا،    28وحدة 

 . (2) وعوبالطبع كافة ما يلزم من البنية التحتية للمشر

العام   منذ  الليكود  ترأسها  التي  اإلسرائيلية  الحكومات  م  2010حرصت 

على االهتمام باالستيطان يف هذه المنطقة، وأكملت اآلَن حكومة نفتالي بينت األمر،  

فهذا المشروع كان مطروًحا على طاولة لجنة التنظيم والبناء منذ سنوات، لكن ربما  

 

أورشليم   (1) المحلية   .بلدية  والبناء  التخطيط  الجديد  .لجنة  الحي  وإنشاء  .مشروع   .ترخيص 

 م.8/1/2022

(2)  Peace now, areport of seteument in south Jerosalm, Sowr baher. 

10/1/2022 
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ومن قبلها الخان األحمر، ويجب المالحظة    كان تأجيله بسبب أحداث الشيخ جراح

هنا أّن هذا المشروع جاء بعد وقت قصير من لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود  

عباس بوزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، ويبدو أّن إسرائيل قد استغلته، وتعرف  

الخارجي بيان  يكن  لم  الذي  األمريكي،  الفعل  ردة  من  سيخفض  اللقاء  هذا  ة  أّن 

 األمريكية هبذا الشأن خارًجا عن المألوف يف طبيعة التعامل مَع االستيطان. 

بأقل من   الحكومة  رئاسة  يائير البيد  يتسلم  أن  بعد  أّنه  الغريب  وليس من 

شهرين أْن يتم طرح المشروع الملحق للحي االستيطاين يف صور باهر بمشروع آخر  

سبعة أدوار، وعلى مساحة سبعة  وحدة استيطانية بمباين عالية تصل إلى    434يضم  

 . (1) الخليل -دونمات تقريًبا، ومن الجهة الغربية للطريق العام القدس 
مساحة   نصف  تشكل  عالية  مباين  يف  اإلضافة  هذه  أّن  هنا  نالحظ  أْن  ولنا 

األرض ما بين البناء السابق والشارع العام القريب من المستوطنة، وكذلك أّن هذا  

المشروع جاء بعد أيام من زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للمنطقة، حيث كان قد  

يكية هذا األمر باستهزاء، ورغم أّن  تأجل لهذا السبب، ولقد تناقلت الصحف األمر

الشركة التي رسا عليها العطاء قد أسمته بـ)المشروع العمالق(، والذي وصلت رزمة  

، إّن هذا يعكس  (2) العطاء بالملحقات الفنية لإلشارات إلى ما يقرب من مليار شيكل

ها مدى اهتمام هذه الحكومة باالستيطان يف هذه المنطقة، والذي استمر العمل في

 

  434طرح العطاء لبناء    .Bمشروع الحي الجديد  .لجنة التخطيط والبناء المحلية   . بلدية أورشليم  (1)

 م.16/8/2022وحدة سكنية وملحقات وإكمال 

 م.27/6/2019-19غير مرة خالل الفرتة من  مشاهدة وزيارة الباحث للمنطقة  (2)
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حتى فرتة تولي يائير البيد رئاسة الحكومة التي تعترب بمثابة تصريف أعمال، وهذا  

فعل   ردات  أي  من  اكرتاث  وال  الحكومة،  هذه  ثوابت  من  هو  األمر  أّن  على  يدل 

 متوقعة من أي جهة كانت. 

يمكن مالحظة أّن االستيطان لم يشكل حالة خالفية بين األحزاب والوزراء يف  

خ  ورغم  البلدية  الحكومة،  مجلس  ظل  الوقت  نفس  ويف  الحكومة،  من  الليكود  روج 

ورئيسها موشي لبتون على تواصل وانسجام بالعمل فيما يخص االستيطان، ومَع مكتب  

 رئيس الحكومة، والذي هو على خصومة سياسية مَع هذه الحكومة.  

يتضح هنا بأّن مشروع الحي االستيطاين على أرض مطار قلنديا لن يشكل أي  

ف بين كل هذه المتناقضات، ويتضمن المشروع االستيطاين إقامة حي سكاين على  خال

أرض المطار يضم أحد عشر ألف وحدة سكنية، وكالعادة يجب أن يلحق ذلك احتياج  

من   الخالية  األرض  تلك  المطار  أرض  لمساحة  ومضاًفا  التحتية،  البنية  إلى  الحي  هذا 

بالجدار، والذي تم إنشاؤه كأول بداية للجدار    الجهة الغربية، كون الجهة الشمالية محاطة

دونًما،   1240م،  وبالتالي ستصل األرض المخصصة للمشروع إلى أكثر من 2002عام 

  ( رقم  بشارع  المسمى  الشارع  من  مدخله  إلى    45وسيكون  بوصوله  والمعروف   )

 .(1) الحاجز

 

 م.27/6/2019-19غير مرة خالل الفرتة من  مشاهدة وزيارة الباحث للمنطقة  )1)
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االستيطاين   الحي  هذا  إقامة  يكن  لم  إنه  القول:  ذلك  يمكن  أسهل من  الجديد 

الحي القريب من صور باهر، فهذا المشروع الضخم يحتاج إلى موافقة سياسية، ولم يكن  

المعارضة   أّن  الباحث  ويرى  المشروع،  هذا  على  األمريكية  الموافقة  تمرير  بالمستطاع 

 األمريكية واألوروبية قد ساهمت إلى حٍد ما يف تأجيل وصوله إلى مرحلة طرح العطاء. 

ستطاعت بلدية القدس التحايل على هذا التأجيل، فبعد أشهر قليلة طرحت  وقد ا

جزًءا من هذا المشروع ضمن توسيع مستوطنة عطيروت المالصقة ألرض المطار، بل  

من   جزء  وهي  سكنية،  وحدة  تسعِمائة  بــ  المطار  أرض  من  جزًءا  قضم  منها  جزًءا  إن 

ًقا على أرض مطار قلنديا، وأنه سيتم  المشروع االستيطاين الذي صادقت عليه البلدية ساب

عطاء   بطرح  أرض    3800االكتفاء  على  إليه  المشار  المشروع  يف  استيطانية  وحدة 

، ومؤكد أنه سيتم اختيار المكان غير المالصق للبيوت العربية المقامة بالمنطقة  (1)المطار

 الشرقية للمطار. 

ينيين، فالباحث يرى أنه  ولنا أن نتساءل عن تأثير هذا المشروع ككل على الفلسط

بيًتا؛ ألهنا تقع   الباحث بحوالي ثالثين  التي أحصاها  العربية  البيوت  سيتم مستقباًل هدم 

ضمن ملحقات المشروع يف منطقة الحدائق، واألهم من ذلك فإّن هذا المشروع لن يرتك  

عل  أي تواصل ديموغرايف فلسطيني من منطقة شمال القدس مَع الضفة الغربية، وهذا سيج

 من المستحيل إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة مَع القدس من جهة الشمال. 

 

(1)  European Union, astatement released from European union office in 

the ovvupied palestinion territories, the European union reject settlement 

in the land of Qalareia airport, 23/11/2021 
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وال يمكن إغفال ردة الفعل األوروبية هذه المرة عن هذا المشروع، والذي ربما  

تصادف مَع الموقف األوروبي من المشاريع االستيطانية األخرى حول القدس، إال أنه  

ظمته منظمات إسرائيلية غير حكومية للمكان، وصدر  توج بزيارة ميدانية لوفد دبلوماسي ن

بعده بيان لممثل االتحاد األوروبي كان يف الحقيقة يختلف عن الصياغة المألوفة للخطاب  

األوروبي تجاه االستيطان، فقد تضمن هذه المرة عبارات شديدة اللهجة كالمعارضة لهذا  

وهذا دليل آخر على أّن المواقف  ،  (1) المشروع، واإلشارة إلى عدم قانونية المستوطنات

 يف تغيير صيغة المشروع.  - إلى حد ما  -األوروبية ومواقف أخرى ساهمت 

 ب: المشاريع االستيطانية يف األحياء العربي 

نفتالي  اهتماًما واسًعا يف    شهدت األشهر األولى من عمر حكومة  بينت 

على   وبالطبع  لها،  المالصقة  تلك  أو  العربية،  األحياء  يف  االستيطانية  األنشطة 

بنفس   ليست  األنشطة  هذه  وتيرة  أّن  المؤكد  ومن  األحياء،  هذه  أراضي  حساب 

األهداف   من  مختلفة  عوامل  على  ذلك  ويتوقف  العربية،  األحياء  كل  يف  الحدة 

 ان يف القدس بشكل عام. والدوافع العامة لالستيط

م صدرت العديد من القرارات، والتوصيات، واإلجراءات  2021قبل شهر أكتوبر  

التي تتعلق بالمشاريع االستيطانية يف األحياء العربية، وتؤكد أّن بعضها كان استكمااًل لما  

 

(1)  European Union, astatement released from European union office in 

the ovvupied palestinion territories, the European union reject settlement 

in the land of Qalareia airport, 23/11/2021 
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تم البدء به زمن الحكومة السابقة وقتها، فكان االهتمام بمستوطنة جفعات همتوس أو  

ة الطيار، وتكمن أهمية هذه المستوطنة يف أّنها تساهم يف قطع التواصل السكاين لبيت  تل

 لحم من الشمال مَع األحياء العربية شرق القدس، وخاصة بيت صفافا. 

ولقد سعت الحكومات السابقة إلى إقرار هذا االستيطان يف هذه المنطقة، وتم  

ظل حلم المشرفين على االستيطان  إسكان يهود روس وأثيوبيين يف كرفانات متنقلة، و

إقامة هذه المستوطنة، إال أّن تفاهمات اتفاقيات أوسلو والضغوط األمريكية، وبالتحديد  

يف إدارة الرئيس باراك أوباما واالتحاد األوروبي ساهمت يف التأجيل المستمر لبناء هذه  

ستيطان )شاؤول  المستوطنة؛ ألّنها كما يصفها الصحفي اإلسرائيلي الخبير يف شؤون اال

والقدس"أرئيل(:   لحم  ببيت  السكاين  التواصل  ستحطم  الموقع  (1) "إهنا  أّن  ويبدو   ،

 المختار لهذه المستوطنة يجزم بأّن الدافع وراء بنائها هو سياسي تماًما. 

تعزز   التي  القرارات  من  للعديد  الفلسطينية  صفافا  بيت  بلدة  تعرضت  وقد 

 :  على حساب أراضيها وأهم هذه القرارات  االستيطان يف مستوطنة جعفات همتوس

تاريخ   - على  13/10/2021يف  البلدية  يف  والبناء  التنظيم  لجنة  صادقت   :

وبنية   ولوازم  وشوارع  عامة،  مبان  إقامة  بغرض  البلدة  أراضي  على  االستيالء 

، وواضح أهنا مقدمة لحي سكني، ومن المؤكد أن ذلك سيكون لذلك  (2) تحتية

 

أوتيلي  (1) التحطم   .شاؤول  إلى  الطريق  يف  النقاط  بين  تربط  همتوس  هآرتس   .جفعات    . صحيفة 

 . (2:ص) .م26/11/2020

(2)  Peace now, aproject of constructing 1257 housing units in the 

settlement of Gevaat Amatoas 14/10/2021 
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منذ   المنشأ  لبناء  المشروع  جعفات    1257فرتة  لمستوطنة  استيطانية  وحدة 

 همتوس. 

تاريخ   - لبناء  10/2021/ 24ويف  مناقصات  نشر  تم  يف    83:  استيطانية  وحدة 

ذاهتا  مَع  (1) المستوطنة  يتوافق  بما  مراحل  على  المشروع  تقسيم  يتم  فأحياًنا   ،

 الظرف السياسي، والذي يحدده مكتب رئيس الوزراء. 

 االستيطانية الخدماتية: ج: المشاريع  

ال يتوقف االستيطان على قضم األراضي وإقامة الوحدات السكنية عليها،  

فهي   السكنية،  الوحدات  مباين  تكلفة  من  أكثر  الوحدات  لهذه  إمكانيات  يلزم  فقد 

بناء   يكون  وقد  إلخ،  وشوارع...  ومستشفيات،  وحدائق،  أراض،  إلى  بحاجة 

الخدما  تلك  توفير  من  أسهل  مخططي  الوحدات  فإن  المثال  سبيل  وعلى  ت، 

المستوطنات   وتلك  المستوطنة  بين  التواصل  االعتبار  بعين  يضعون  االستيطان 

الواقعة غرًبا، فال يمكن عزلها أو أن تكون محاصرة بأحياء عربية، فهذا له عواقب  

 أمنية محتملة، أما أهم هذه المشاريع الخدماتية يف فرتة حكومة نفتالي بينت: 

 

(1)  Peace now, aproject of constructing 93 housing units in the settlement 

of Gevaat Amatoas 25/10/2021 
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افتتحت بلدية القدس الجزء الجنوبي ما يسمى )الطريق    : 2021/ 7/ 13بتاريخ   .1

 .(1) األمريكي( لربط المستوطنات يف جنوب المدينة وشرقها 
عتسيون   بين تجمع مستوطنات غوش  تربط  نتصور شبكة شوارع  أن  ولنا 

وطرق الجنوب، وبين معاليه أدوميم أقصى شرق المدينة، والقريبة من البحر الميت،  

بالم فهذا  وترتبط  الفلسطينيين،  أراضي  من  سيقضم  ذلك  فكم  كافة،  ستوطنات 

 المشروع كان قد تم إقراره عندما زار الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس. 

كييمت(  م 2021/ 9/ 2بتاريخ   .2 )الكيرن  اليهودي  القومي  الصندوق  صادق   :

شرق   يف  العقارات  عشرات  على  للسيطرة  يهدف  مشروع  مخططات  على 

ويرى الباحث    ،(2)الموازنة التقديرية للمخطط بماليين الشواكلالقدس، ويقدر  

إسرائيل   يف  تعمل  استيطانية  منظمات  من  تبدأ  االستيطانية  المشاريع  غالبية  أن 

يتم   َثّم  المستوطنة، ومن  احتياجات من مجلس  أو تكون  المحتلة،  واألراضي 

وعة لدى لجنة  رفعه لبلدية القدس التي تالئمه مَع الخطط اإلسرتاتيجية الموض

أنجزت   كييمت  الكيرن  منظمة  أن  يبدو  وهنا  والبناء،  التنظيم  ولجنة  التخطيط 

 تمويل المشروع، أو جزًءا من هذا التمويل. 

المدينة،  م 2021/ 9/ 5وبتاريخ   .3 افتتاح نفق جنوب  القدس عن  بلدية  : أعلنت 

البلدي حرصوا على إظهار مشاركة قادة   ويبدو أن أنصار الليكود يف المجلس 

 

ا   (1)  الواليات  مَع  بالعالقة  الحكومة  األمريكيةبداية  أحرونوت  . لمتحدة  يدعوت  .  صحيفة 

 . (1:ص. )م14/7/2021

(2)  Air Ameem Organization, (Keren Kamet) Planning to Purchase the 

Arabian realestates, 3/9/2021 
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برئاسة  ا السابقة  حكومتهم  عهد  يف  إنشاؤه  تم  الذي  المشروع  هذا  يف  لحزب 

العربية يف   القرى  المشروع كان خط سيره تحت أراضي  نتنياهو، وهذا  بنيامين 

 .(1) تلك المنطقة 

صادقت لجنة التخطيط يف بلدية القدس على مخطط    : 2021/ 10/ 13وبتاريخ   .4

،  (2) ا يف حي وادي الجوزدونمً   80أسمته )مجمع تجاري( على أرض مساحتها  

ويالحظ هنا دخول المشروع مرحلة مصادقة البلدية، وهذا يعني أنه حصل على  

صحة الجوانب الفنية، وأنه تم تخصيص قطعة األرض واإلهناء من إشكاليات  

مكتب   من  السياسية  الموافقة  اجتازت  العرب، وكذلك  السكان  من  مصادرهتا 

 رئيس الوزراء. 

صادقت محكمة الشئون المحلية اإلسرائيلية يف القدس   : 2022/ 8/ 5وبتاريخ   .5

دونم من    200على قرار بلدية القدس إلنشاء مشروع حدائق عامة على أكثر من  

ويالحظ هنا أنه ليس بالضرورة أن تكون المساحة كلها    ،(3) أراضي حي سلوان

فلسطينية،  قطعة واحدة، فقد تكون عدة قطع، وتعود ملكيتها لعدد من األسر ال

 

أورشليم   (1) األنفاق  . بلدية  طريق  يفتتح  البلدية  للبلدية6/9/2021.  رئيس  إعالن  بيان  انظر    . م. 

 .(1:ص) .م6/9/2021.يسرائيل هيومصحيفة 

(2) Air Ameem Organization, Al Quds mumcipality Planning to construct 

a commercial mall in the town of Wadi Al Gouz 14/10/2021. 

 . (1:ص.)م3/3/2022  .صحيفة يديعوت أحرونوت (3)
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يديعوت   صحيفة  كشفت  ملحقات  المشروع  نفس  ويف  واحدة،  ألسرة  وليس 

دونًما من    275أحرونوت عن نية لجنة التنظيم والبناء االستيالء على ما يزيد عن  

بالمنطقة الوطنية  الحديقة  لتوسيع  الربابة  ووادي  الزيتون،  جبل    ،(1) أراضي 
شاس مساحات  يستهلك  وتوسيعها  الحدائق  األراضي  فمشاريع  من  عة 

الفلسطينية، وهذا ما يفهم من االستمرار يف إنشاء مشاريع الحدائق حتى لو كانت  

 وسط األحياء العربية. 

ففي مارس من العام نفسه صادقت لجنة التنظيم والبناء على المشروع المقدم  

من وزارة البيئة على تحويل أرض تسمى بـ )صرح الشهيد( المالصقة للمقربة اليوسفية،  

والمسجلة باسم دائرة األوقاف تحويلها إلى حديقة عامة، وتحويل أرض سوق الجمعة  

، فعند النظر لمشاريع الحدائق بمختلف  (2) المالصقة لسور القدس وتحويلها إلى ممشى

 تسمياهتا تتضح خطورهتا من خالل: 

 حجم األراضي التي يتم مصادرهتا من السكان الفلسطينيين.  ( أ

 العربية التي تعرتض هذه المشاريع. هدم المنازل  (ب 

اآلثار النفسية التي ترتكها تجاه السكان العرب؛ كوهنا تقع يف األحياء العربية   (ت 

 أو بقرهبا. 

 أهنا تأت يف إطار التهويد الثقايف والبيئي للمدينة.  (ث 

 

 . (1:ص.)م3/3/2022  .صحيفة يديعوت أحرونوت (1)

 م. 16/3/2022 .إقرار مشروع ممشى بالبلدة القديمة . لجنة التنظيم والبناء  . بلدية أورشليم  (2)
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ضد  5/2022/ 15وبتاريخ   .6 التماسات  أربعة  العليا  العدل  محكمة  رفضت   :

ي الخفيف )التلفريك(، الذي يربط غرب المدينة مَع  إقامة مشروع القطار الهوائ

الرباق حائط  ومنطقة  المغاربة  ترعى  (1) باب  التي  الجهات  أن  الباحث  ويرى   ،

سيشجع   ألنه  للمشروع؛  روجت  من  هي  الشريف  القدسي  الحرم  اقتحام 

المستوطنين اليهود على اقتحام الحرم القدسي الشريف، فيكفي أن يركب هذا  

وسط القدس الغربية، ويف دقائق سيصل إلى باب المغاربة، وهي نقطة  القطار من  

اقتحام الحرم، أي أن عامل األمن سيكون متوفًرا، وهو العامل األساسي الذي  

 يعيق زيادة أعداد المقتحمين للحرم القدسي الشريف. 

 : E1ثالًثا: دور كل من حكومتي نفتالي بينت ويائير البيد يف المشروع االستيطاين  

ظر المفاوضون الفلسطينيون يف أثناء مفاوضات أوسلو للمنطقة التي تصل بين  ن

األحياء العربية يف شرق القدس وحتى البحر الميت على أهنا ستكون امتداًدا طبيعًيا لتطوير  

، مثلها مثل مناطق كثيرة بالضفة  Cالعاصمة المستقبلية لفلسطين، وتم تصنيفها إلى منطقة  

ا أن يكون اإلشراف األمني عليها إسرائيليًّا، وأن المنطقة هي قليلة  الغربية، ولم يكن مهمً 

 

 م. 16/5/2022 .صحيفة هاآرتس انظر   .هذا الخرب تناقلته واهتمت فيه الصحف اإلسرائيلية (1)
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ويرى الباحث أن المفاوض الفلسطيني كان    ،(1) السكان العرب، وال يوجد هبا مستوطنات

على خطأ عندما لم يتم تصور، أو استشرف المستقبل خطًأ، حيث إن هذه المنطقة تعد  

)القدس   االستيطاين  مشروعها  تكريس  يف  إسرائيل  إليها  تتطلع  التي  المناطق  أهم  من 

 الكربى(. 

بمس االهتمام  يف  الثانية  االنتفاضة  اندالع  حتى  إسرائيل  معاليه  استمرت  توطنة 

الجنوب،   مستوطنات  وتطوير  المستوطنة  هذه  تطوير  الحكومة  واختارت  أدوميم، 

من   العربي  التمدد  إيقاف  بموضوع  سيفيد  ربما  غنيم،  أبو  جبل  بمستوطنة  واالهتمام 

أي   من  التنصل  سهولة  جديد  من  أعاد  االنتفاضة  اندالع  لكن  القدس،  باتجاه  الجنوب 

تى تلك االلتزامات الشفهية التي أعطاها اإلسرائيليون، أو  التزامات يف هذه المنطقة، وح 

وردت ضمن الخطط المقرتحة لتبقى هذه المنطقة خالية من أي أطماع جديدة إلسرائيل،  

 فتم استغالل الحاجة األمنية لفتح باب االستيالء على هذه المنطقة. 

القدس  شرق  بين  المنطقة  يف  االستيطان  مشاريع  كل  تسمية  من  أسهل    ليس 

، ويستهدف هذا المشروع عشرات  E1ومستوطنة معاليه أدوميم والبحر الميت إال باسم  

لتشمل    420/4اآلالف من أراضي القدس والضفة الغربية، حيث تتفرع الهيكلية رقم  

رقم   )شارع  أريحا  القدس  شارع  شمال  تقع  جنوب  1مساحات  تقع  أخرى  وأراِض   ،)

 

)عضو الوفد الفلسطيني المفاوض إبان اتفاقيات    .أجراها الباحث مَع الدكتور حسن عصفور  مقابلة   (1)

القاهرة. انظر أيًضا: يوسي بيلن: وحشية    .3/10/2022عرب الهاتف بتاريخ    .م(2002-1993أوسلو  

 . (2:ص) .م2/11/2021 . صحيفة هآرتس .بثوب سياسي
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، وجميع هذه  (1) وكذلك غربه  417شارع    ( معَ 1الشارع بالقرب من تقاطع شارع رقم ) 

التصنيف   ضمن  هي  طابا    Cالمنطقة  اتفاقية  الجيش  1995يف  انتشار  أعادت  التي  م 

 اإلسرائيلي يف الضفة الغربية. 

استمرت الجهات الراعية لالستيطان يف إعداد الخطط االستيطانية التي تستهدف  

آلخر، وأن تمرير هذا المشروع لن  هذه المنطقة، وبدا أن عدًدا من المشاريع يختلف عن ا

يكون هبذه السهولة وليس بالمشروع الصغير، إال أن جميع هذه المشاريع أجمعت على  

يف   والتي  االستيطانية،  االلتفافية  الطرق  وشبكة  االستيطانية  المنطقة  ضمن  سيكون  أنه 

تلك   وخاصة  أراضيها،  عن  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  عزل  على  تعمل  جوهرها 

 ،(2) الشوارع السيادية وااللتفافية اإلسرتاتيجية قبل شارع )نسيج الحياة( وشارع السيادة
بأن  مرة  كل  يف  االستيطان  على  الدولية  االحتجاجات  يواجهون  اإلسرائيليين  أن  فيبدو 

المشاريع االستيطانية يف مراحل   تنفيذ، وبالتالي هناك مئات  األمر متعلق بخطط وليس 

 مختلفة . 

بذلت كبيًرا    لقد  جهًدا  نتنياهو  بنيامين  ترأسها  التي  اإلسرائيلية  الحكومات 

التجمعات   كانت  الشأن  هذا  يف  الكربى  العقبة  وأن  النور،  إلى  المشروع  هذا  إلخراج 

اتخذت   التي  اإلجراءات  كافة  وأن  مكاًنا،  وعشرين  اثنين  من  أكثر  يف  المتناثرة  البدوية 

 

 م.25/12/2014 .مجلة أخراسيا  . االستيطان أخطر مشاريع التهويد حنا:  .عيسى (1)

 . (12:ص) .م4/8/2020صحيفة الهدف  .E1 المشروع االستيطاين يف منطقة خليل:   .تفكجي (2)
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ى المياه والكهرباء لم ُتْجِد نفًعا يف سبيل  ضدهم من حرماهنم من كل أنواع الخدمات حت

الخان   منطقتي  يف  هي  المنطقة  يف  لفلسطينيين  تجمع  أكرب  وكان  المنطقة،  عن  رحيلهم 

، لقد نجحت الدبلوماسية الفلسطينية بتشكيل شبكة ضغط سياسي  (1) األحمر وجبل البابا 

ت المتحدة التي لم  على األقل لمنع هتجير سكان الخان األحمر، وذلك من خالل الواليا 

فرتة   هناية  يف  عام  بشكل  االستيطان  موضوع  يف  يرام  ما  على  إسرائيل  مَع  تفاهمها  يكن 

يف   ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  مَع  أفضل  إسرائيل  حظوظ  تكن  ولم  أوباما،  الرئيس 

موضوع الخان األحمر، فالمنطقة هي ضمن مخططات ما يسمى بفلسطين الجديدة يف  

 صفقة القرن. 

حاولت إسرائيل إخالء سكان منطقة جبل البابا الواقعة بجوار العيزرية، والتي          

، وبالتالي فإن أحد عوامل  F1تشكل منطقة إسرتاتيجية على الشارع الرئيس يف مشروع  

نجاح المشروع هو إخالء عرب الجهالين من منطقة جبل البابا، وقد اطلع الباحث يف أثناء  

لسكان أن هذه األرض هي إهداء من الملك حسين للبابا، وهي  معاينة المكان ومقابلته ل

هؤالء   بإسكان  الفاتيكان  من  الموكلة  الكنيسة  قامت  وقد  الفاتيكان،  باسم  مسجلة 

، ويبدو أن األمر فعاًل صعب على الحكومة اإلسرائيلية  (2) م1948الالجئين عند حرب  

 

األحمر،    (1) الخان  إخالء  خالل  من  بالمحاكم  حتى  تفشل  أحرونوتالحكومة  يديعوت  ،  صحيفة 

 م.27/2/2019

 م.18/7/2018ومقابلة السكان،  معاينة الباحث لمنطقة جبل البابا  (2)



دور الحكومة اإلسرائيلية في االستيطان في القدس وتأثيراته 
 م2022-2021الفلسطينيين  على

 أ.د.جهاد البطش

 

232 

 

ى الخطط التي تشرف عن المشروع  التي لم تستطع إخالء السكان يف جبل البابا، وبالنظر إل

 : (1) تشير إلى أنه سيتم التحايل على األمر على عدة مراحل االستيطاين  

األولى  والسواحرة،  المرحلة  العيزرية،  إغالق  يتم  بحيث  الجدار،  مسار  تعديل   :

القدس   شرق  بين  حالًيا  الموجود  من  بداًل  أريحا  قرب  حاجز  ووضع  وأبوديس، 

 ومعاليه أدوميم. 

االنتهاء من ترحيل السكان العرب، خاصة من الخان األحمر وجبل    المرحلة الثانية: 

 البابا.

الثالثة  : إنشاء المستوطنات يف هذه المنطقة، وتغيير طبيعتها الديموغرافية  المرحلة 

 بإنشاء أكرب قدر ممكن من المستوطنات. 

سا            من  أسهل  وضع  يف  بينت  نفتالي  حكومة  أن  الباحث  إكمال  ويرى  يف  بقتها 

االستيطاين   على  E1المشروع  القادرة  هي  المراحل  طريقة  استخدام  أن  المؤكد  ومن   ،

 تجاوز المعارضة السياسية الدولية لهذا المشروع. 

موعد           تحديد  يف  أشهر  ببضعة  تشكيلها  بعد  اإلسرائيلية  الحكومة  أخفقت  لقد 

التي كانت ستنظر يف   المجلس األعلى للتخطيط  اعرتاضات منظمات إسرائيلية  لجلسة 

السكان   من  توكيالت  ومؤسسات تحمل  عيرعميم،  ومنظمة  اآلن  السالم  حركة  خاصة 

 

 معا   .  مE1 . 23/12/2021: االستيطان يف  فخري .أبو دياب (1)

https://www.maannews.net/news/454596.html 
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، ويجب  E1 (1)وحدة سكنية يف    3412العرب، وهذه االعرتاضات هي على مخطط لبناء  

اإلشارة هنا إلى أن األمر ما زال يف طور طرح المخططات، وعند المصادقة عليه سيرتقي  

لدرجة مشروع، وهذا يجب أن يعرض على المجلس البلدي ومكتب رئيس الوزراء، أي  

مستوطنة،   إنشاء  بداية  اعتباره  رفضوا  اإلسرائيليين  الدبلوماسيين  فإن  السياسي  بالعرف 

بأنه مجرد أفكار، لكن المؤكد هنا أن التأجيل جاء على خلفية زيارة  ومن الممكن االدعاء  

بسياسة   يعرف  بينت  نفتالي  الوزراء  ورئيس  إلسرائيل،  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 

 االستيطان يف هذه المنطقة بالنسبة لألمريكيين. 

ل  صحيح أنه ليس هناك أي تطابق يف الموقف بين نفتالي بينت ويائير البيد حو         

المشروع االستيطاين   أو  E1الحكومة يف  العلنية  المعارضة  لدرجة  يرقى  ، لكن ذلك ال 

المناكفة، فبقاء الحكومة لعمر أطول هو قاسم مشرتك بين الطرفين، وهو مدخل للتوافق  

 على أي خالفات. 

هذا ما وجد تعبيًرا له من خالل استغالل رئيس الوزراء نفتالي بينت ومسئولي          

أليام األخيرة من واليته التي سيسلمها لنائبه يائير البيد، وتم اإليعاز لعقد اجتماع  مكتبه ا

للمجلس األعلى للتخطيط اإلسرائيلي لمناقشة االعرتاضات على بناء الوحدات السكنية  

وال يعتقد الباحث أن هناك سبًبا لهذا التوقيت غير    ،E1 (2)وملحقاهتا يف منطقة   3412ال

ن من تراجع المشروع يف عهد رئيس الوزراء القادم يائير البيد، خاصة  تخوف أحزاب اليمي

عالقته مَع الواليات المتحدة، إضافة إلى التخوف من الحكومة التي ستفوز باالنتخابات 

 

(1)  Peace Now, delaying the objection court of constrcting on E1 area, 

26/5/2021 

 ( 1:ص) .م30/5/2022  .صحيفة يديعوت أحرونوت (2)
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النعقاد   الجديد  الموعد  حددت  من  هي  الحكومة  أن  الفرصة  هذه  يعزز  ومما  القادمة، 

م، ولقد كان ذلك قبل تسلم  2022يوليو   مجلس التخطيط األعلى، وهو الثامن عشر من

 . (1)رئيس الحكومة الجديد يائير البيد بأيام

 رابًعا: مستوطنة جيلو أنموذجا لالستيطان يف عهد حكومتي نفتالي بينت ويائير البيد: 

جنوب غرب القدس، وعلى مساحة عشرة آالف دونم بعد    تقع مستوطنة جيلو        

عام   احتلت  والتي  جاال،  وبيت  الولجة  قرية  رئيس  1967أراضي  فإن  ذلك  ورغم  م، 

لم يوافق على اعتبارها مستوطنة، إنما هي  "الوزراء اإلسرائيلي األسبق بينيامين نتنياهو  

وبالطبع هذا الحديث    (2)"من أحياء القدس، تبعد عن وسط المدينة حوالي خمس دقائق

التي   تلك  عن  ستختلف  جيلو  مستوطنة  على  ستسري  التي  فالقوانين  كبيرة،  تبعات  له 

تسري على معاليه أدوميم وأرئيل، وتلك المستوطنات المقامة يف مناطق الضفة الغربية أو  

 باألحرى خارج القدس، وكذلك ستختلف الجهات المشرفة على البناء والخدمات. 

ة نفتالي بينت رزمة من مشاريع البناء المختلفة وغير المكتملة  لقد ورثت حكوم

يف مستوطنة جيلو )وحدات سكنية، شوارع، بنية تحتية، فنادق ومجمعات تسوق... إلخ(،  

م عندما صادقت  10/2021/ 31فقد استهلت إضافتها االستيطان يف مستوطنة جيلو يف  

 

 . (1:ص) .م30/5/2022 .صحيفة يديعوت أحرونوت  (1)

جاء ذلك يف أثناء زيارة بنيامين نتنياهو لمستوطنة جيلو يف حفل دعائي لالنتخابات اإلسرائيلية يف    (2)

 م. 18/2/2021 صحيفة إسرائيل هيوم انظر   .م17/2/2021
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عل القدس  بلدية  يف  والتنظيم  للبناء  المحتلة  بناء  اللجنة  يف    800ى  استيطانية  وحدة 

 ، ويبدو أن هذا المشروع كان قد قطع شوًطا زمن الحكومة السابقة. (1) المستوطنة

هي   المشاريع  هذه  أن  األمريكية  اإلدارة  أمام  اإلسرائيلية  الحكومة  اعتربت 

استكمال لمشاريع تم إقرارها يف الحكومة السابقة، وكذلك نفس اإلجراء عندما صادقت  

البلدية يف  نفس لجن  فموقع    ،(2)م على بناء برجين بارتفاع ثالثين طابًقا 2021/ 12/ 8ة 

المستوطنة وبناء أبراج عليه يعترب إغراء لالستيطان عليه، وشراء العقارات؛ كونه سيكشف  

 مناطق شاسعة من فلسطين، وعلى األقل سرتى من أعاله كل القدس تقريًبا. 

الحكومة باالستيطان جنوب القدس واضًحا،  م كان اهتمام  2022ويف مطلع عام  

باتجاه   الجنوب  من  فلسطيني  عربي  تمدد  أي  وقطع  الديموغرايف،  الفراغ  لملء  وذلك 

الشمال، وهذا ما يؤكد بأن التوسيعات هي باتجاه المناطق الفارغة من السكان العرب،  

ب الشرقي  وليس المهم نوع الملكية لهذه األراضي، ولم يالحظ أي تمدد باتجاه الجنو 

للمستوطنة، فقد تبين أن هذه المنطقة هي خطيرة أمنًيا، وأن الجدار ال يحل المشكلة، فقد  

دأب رجال المقاومة الفلسطينية على إطالق النار على الشقق السكنية يف هذه الناحية من  

 المستوطنة،  والذي أدى إلى ترك الكثير من المستوطنين لوحداهتم السكنية. 

 

أورشليم   (1) والبناء   . بلدية  التخطيط  جيلو.  لجنة  يف  جديد  حي  )مشروع  إنشاء    (.1:ص.  ترخيص 

 م.31/10/2021

أورشليم   (2) والبناء   . بلدية  التخطيط  جيلو   . لجنة  حي  يف  بخدماهتم  برجين  إنشاء  ترخيص   .مشروع 

 م.8/12/2021وإنشاء 
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الت لجنة  بناء  صادقت  مشروع  على  القدس  بلدية  يف  والبناء  وحدة    400نظيم 

البناء  (1) استيطانية يف مستوطنة جيلو المشروع هو مالصق لما سبقه من مشروع  ، وهذا 

األخير، بل يشرتك مَعه يف بعض الخدمات، ويرى الباحث أن عوامل فنية ال سياسية هي  

لى كون مشكلة قضائية يف إخالء  ما جعلت البناء على مرحلتين أو يف مشروعين، إضافة إ

 أحد قطع األراضي من السكان العرب ربما لم تنتِه بعد.

أن يالحظ أن سباًقا    يمكن للمتتبع لحركة االستيطان الصهيوين يف مستوطنة جيلو        

كبيًرا بين الحكومات واألحزاب لرتك بصمة بناء يف هذه المستوطنة، وذلك من خالل أنه  

بمجرد استالم يائير البيد للحكومة، وبعد أسابيع بدأت مناقشة إقرار مشاريع استيطانية  

)منحدرات   المستوطنة ويسمى  يف  جديد  حي  بناء  من  تمكن  أن  إلى  جيلو  مستوطنة  يف 

وحدة استيطانية جديدة، وبالطبع ستضمن الخدمات التابعة لهذا   1250( ويتضمن  جيلو

المشروع من بنية تحتية وغيرها، وقد جاء التمويل مباشرة من وزارة اإلسكان، أما األرض  

الممول،   بين  اتفاق  بموجب  ذلك  وجاء  عليها،  االستيالء  األراضي  سلطة  أهنت  فقد 

 

  . وحدة سكنية وملحقاهتا يف حي جيلو  400، مشروع إنشاء  لجنة التخطيط والبناء  . بلدية أورشليم   (1)

 م. 3/2/2022
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المستوطنة ومجلس  و(1)والبلدية،  أو  ،  مناقصات  بطرح  البدء  يتم  أن  الغريب  من  ليس 

 مصادقة على مشاريع استيطانية قبيل رحيل الحكومة الحالية برئاسة يائير البيد. 

 : خاتمة 

لقد تطرق البحث لرصد ومناقشة حركة االستيطان الصهيوين يف القدس خالل  

حث إلى عدة  فرتة حكمت هبا حكومة رأسها نفتالي بينت ثم يائير البيد، وقد توصل الب

 نتائج، من أهمها: 

استغلت حكومة بنيامين نتانياهو األشهر األخيرة من عمرها باتخاذ العديد من   -1

اإلجراءات لزيادة حدة االستيطان يف القدس، وذلك بتسريع وتيرة االنتهاء من  

طاولة   على  جديدة  مشاريع  وضع  وكذلك  االستيطانية،  المشاريع  من  العديد 

 والمصادقة على أخرى.النقاش،  

رغم االختالف األيديولوجي لألحزاب اإلسرائيلية التي تشكل النظام السياسي   -2

يف إسرائيل فإنه ساد انسجام وتعاون واضح يف توزيع األدوار، خاصة بين مكتب  

التنظيم   الباع األكرب عرب ما يسمى بلجنة  رئيس الوزراء وبلدية القدس التي لها 

االستيطان يف القدس، وتعتربه بناء يف أحياء سكنية وليس  والبناء المكلفة بملف  

 بمفهوم االستيطان.

ساهمت الحكومة التي ترأسها نفتالي بينت ومن ثم يائير البيد يف تطور حركة   -3

وذلك   الحكومة،  الزمنية من عمر هذه  الفرتة  القدس رغم صغر  يف  االستيطان 

 

(1)  Peace Now, constructing a new building units in Geelu settlement on 

the territories of the Palestinian citizens.23/3/2022.  
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أحز خاصة  األيديولوجي،  الطيف  كل  من  أحزاب  وجود  الوسط  رغم  اب 

واليسار، ولم يشكل االستيطان أي إشكالية لهذه الحكومة، وهذا ما شجع الدور  

لم تستطع حكومات سابقة تحقيقها، بل إهنا تحايلت   لها يف ترك بصمة  الكبير 

 واستوعبت ردات الفعل الدولية والفلسطينية تجاه االستيطان يف القدس. 

فرتة حكومة نفتالي بينت ويائير  اختلفت المشاريع االستيطانية يف القدس خالل   -4

التي يمر هبا كل مشروع استيطاين والهدف منه، وكذا   البيد من حيث المرحلة 

 توزيع األدوار بين الجهات والمؤسسات التي ترعي حركة االستيطان. 

لوحظ أن هناك تطوًرا يف الخطاب السياسي األمريكي تجاه االستيطان الصهيوين   -5

ضح بالموقف األوروبي، وهذا ما ساهم ولو قليال  بالقدس، وكذلك التطور الوا 

، وإخالء  E يف تأجيل مراحل بعض المشاريع االستيطانية بالقدس مثل مشروع  

السكان يف حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، يف وقت لوحظ استمرار تشابه  

 الموقف العربي يف كل مرة يتم إقرار مشاريع استيطانية جديدة.

 ة توصيات أهمها: وتوصل البحث إلى عد 

توحيد الجهود الفنية للجهات التي ترصد حركة االستيطان الصهيوين يف القدس،   -1

سواء الفلسطينية منها، أو األوروبية، أو اإلسرائيلية، واستغالل األحزاب العربية  

يف الداخل المحتل يف ذلك كوهنا تتمتع بميزات قانونية ربما تمكن نشطاءها من  

 طان، وكذلك لقاعدة بيانات هذه المستوطنات. الوصول ألماكن االستي
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توحيد الجهود الفلسطينية يف فضح حركة االستيطان، وذلك عرب إهناء االنقسام   -2

هذا   لمكافحة  ومدروسة  شاملة  وطنية  خطة  إيجاد  على  والعمل  الفلسطيني، 

االستيطان، وتضمن تفعيل الموقف الدولي، وتشجيع تطوره لوقف االستيطان،  

 ل تطوره. أو إعاقة مراح

الشعبية   -3 أشكالها  بكافة  وذلك  لالستيطان،  الفلسطينية  المقاومة  مساندة 

والقانونية، وتوفير الدعم المالي للمهددين من وراء هذا االستيطان، ومساعدهتم  

 للتشبث بأرضهم وبيوهتم. 

عن   -4 والدراسات  بالبحث  القيام  على  والدوليين  المحليين  الباحثين  تشجيع 

فير قاعدة بيانات منظمة لهم، ولو بإنشاء مركز دراسات  خطورة االستيطان، وتو

 خاص باالستيطان الصهيوين.  
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 :الملخص 

اليهود                بأّن  االعتقاد  حيث  المختار«  اهلل  »شعب  عبارة  من  الّصهيونّية  تنطلق 

»األرض   فلسطين  يف  تاريخيًا  حقًا  لهم  وأّن  الشعوب،  سائر  على  مفضل  شعب 

الموعودة« ومن هذا كان شعار الكيان الصهيوين »حق االستيطان يف كل مكان« ففرض  

د قيام  منذ  المنتهجة  التوسعّية  سياسته  عام  بالقّوة،  استيطانه  1948ولته  طال  وهبا   ،

« وسياسة االستيطان الصهيوين يف األراضّي    1967أراٍض عربية أخرى عقب »حرب 

الفلسطينّية المحتّلة هو تعبيرعن االسرتاتيجية الّصهيونّية يف الهيمنة على المنطقة، إذ  

أّن الطبيعة    يمنح  الكيان  لنفسه حرية وصول االستيطان لبالد أخرى، هذا باإلضافة إلى 

القانونية الخاصة لهذا االستيطان وما يتلقاه من دعم دولي خاصة »أمريكي« يشكالن  

القضايا   أعقد  الفلسطينية  القضية  يجعل   ما  منه،  للتخلص  األساس  العارض 

االستعمارية التي عرفها التاريخ بحيث يستعصى حلها على غرار القضايا االستعمارية.  

اهتم مركز  تشكل  تزال  اإلسرائيلي فال  للصراع  لما  بأسره  الدولي  المجتمع    – ام 

   .الدولي السلم  وعلى  بالمنطقة السلم على تأثير  من  الفلسطيني

من هنا كانت أهمية الموضوع خاصة وأّن القضّية الفلسطينّية يف تطّور مستمر               

حي االحتالل  دولة  تمارسها  التي  التوسعّية  االستيطانّية  السياسة  تصاعد  نتيجة  ث 

الصراع  اإلسرائيلي الفلسطيني القائم سيما يف مدينة القدس وما لها من أهمية على  

يف   للبحث  الضرورة  دواعي  من  الخطيرة  بأبعاده  الراهن  والوضع  الصراع.  مستوى 
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الموضوع هبدف التوصل إلى مقاربة الوضع القائم وإيجاد حل يتواءم وطبيعة القضية  

 .رغم كوهنا تمثل قضية عادلة البد وأن تنصف يوًما  برفع مختلف مالبسات المسألة

من هذا المنطلق كان اختيار الموضوع آملين هبذا الجهد المتواضع المزيد من                 

،  اإلضاءة على الحقيقة الكامنة أساًسا يف الحقوق الشرعّية الثابتة للشعب الفلسطينّي 

  .رغم ما انُتهك منها وما استّجد يف القضّية عاّمة 

التاريخي،                والمنهج  الوصفي  التحليلي  المنهج  اعتمدنا  الموضوع  ولدراسة 

وذلك يف رصد السياق التاريخي الذي شهدته مدينة القدس تزامنًا مع تحليل األحداث  

 .المدينةالتي تتسارع بشكل يومي يف هذه 

رمزّية  وتمت           التالية:  العناوين  على  اإلضاءة  خالل  من  البحث  موضوع  مقاربة 

  "إسرائيل"قرار ترامب يف جعل القدس عاصمة    فيها، مسارالقدس وأشكال التهويد  

 المقاومة يف القدس، وخالصة.

Abstract: 

Zionism stems from the phrase "God's chosen people", where 

the Jews are considered a preferred people over all peoples, and that they 

have a historical right to Palestine, the "promised land", hence the slogan 

of the Zionist entity "the right to settle everywhere", and imposed its 

expansionist policy by force Since the establishment of its state in 1948, 

there has been prolonged settlement of other Arab lands after the "1967 

war". The Zionist settlement policy in the occupied Palestinian 

territories is an expression of the Zionist hegemony strategy in which 

the entity gives itself the freedom to expand the settlements to other 

countries.  

          This is in addition to the international support it enjoys, especially 

the “American” support, which constitutes the main objection to getting 

rid of it, which makes the Palestinian issue one of the most complex 
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colonial issues known to history, as it is difficult to solve it in a similar 

way. to old colonial issues. It remains the focus of attention of the entire 

international community because of the impact of the Israeli-Palestinian 

conflict on peace in the region and its repercussions on international 

peace. 

        Hence the importance of the issue, especially since the Palestinian 

issue is in constant development as a result of the expansionist 

settlement policy practiced by the occupying state, as the existing 

Israeli-Palestinian conflict, especially the city of Jerusalem, has 

escalated and its importance. 

           The current situation, with its dangerous dimensions, is one of 

the reasons for the necessity of discussing the issue with the aim of 

reaching an approach to the current situation and finding a solution 

commensurate with the nature of the issue by raising the different 

circumstances. Although it is a fair issue. 

          From this point of view, we chose the topic in the hope that this 

modest effort will shed more light on the truth that is fundamentally 

rooted in the inalienable legal rights of the Palestinian people, despite 

what was violated and what happened in the case in general.  

To study the subject, we adopted the analytical descriptive approach and 

the historical approach, in observing the historical context of the city of 

Jerusalem, in conjunction with analyzing the accelerating events on a 

daily basis in this city. 

          The subject of the research was addressed by highlighting the 

following titles: the symbolism of Jerusalem and the forms of 

Judaization therein, the course of Trump's decision to make Jerusalem 

the capital of "Israel". 

Resistance in Jerusalem and a conclusion. 
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 لقدس محور الصراع .. سيناريوهات التهويد والتصعيد ا

 : مقّدمة 

دوما   الفلسطينية  القضية  قبل  تواجه  من  محاصرهتا  هبدف  كبيرة،  مؤامرات 

الكيان الصهيوين، ووقف تصدرها الملفات العربية والدولية قضيًة مركزيًة مقدسًة يف  

مواصلة   ظل  يف  األولويات،  رأس  على  تعد  لم  األحيان  من  كثير  ويف  العربي،  وطننا 

الشعب  أبناء  بحق  واالعتقال  والتشريد  القتل  جرائم  ارتكاب  الصهيوين    الكيان 

الفلسطيني، والتغول على األرض والمقدسات حيث مشاريع التهويد واالستيطان يف  

  القدس واألقصى. 

  - إّن االستيطان الّصهيوينّ مستعمر فريد من نوعه، من حيث نشأته القانونّية  

وكون المستوطنين اليهود بال وطن    -  181بقرار الجمعية العاّمة لألمم المتحدة رقم  

إليه   للعودة  المنطقة، باإلضافة  أصلّي  العربّية واستئصالها من  الدولة  يف حال تفكيك 

إلى استمرار القوى الكربى، خاّصة الواليات المتحدة األمريكّية، يف دعم هذا الكيان  

الغاصب وتعزيز سياسته االستيطانّية يف فلسطين هبدف تمكين استمرارّيته يف المنطقة،  

سواء من حيث النشأة أو عدم االنتماء لموطن   بيد أّن  خصوصّية االستيطان الّصهيوينّ

أصلّي، ال تضفي الشرعية القانونية على وجوده يف أرض الغير دون أدنى حّق، ال بل  

 على حساب  شعب بكامله. 

خارج   وتبقيه  تالزمه  به،  الدولّي  االعرتاف  من  بالرغم  هذه،  شرعّيته  وعدم 

استعماًرا   يحدث  ما  بحسبان  الدولّية  الشرعّية  المقاومة  إطار  تواجه  حيث  أجنبيًّا، 
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استئصاله من المنطقة،    على  وتعمل  له،  وتتصّدى  الكيان،  هذا  –  والعربّية  –الفلسطينّية  

دولّي   دعم  من  يتلقاه  وما  االستيطان  لهذا  الخاّصة  القانونّية  الطبيعة  فإّن  ذلك،  ومَع 

القضّية  )واألمريكّي بخاصة( يشّكالن العارض األساس للتخّلص منه، ما يجعل من  

الفلسطينّية أعقد القضايا االستعمارّية التي عرفها التاريخ، بحيث يستعصى حّلها على 

المجتمع   لدى  اهتمام  مركز  تّشكل  تزال  ال  وهي  الغابرة؛  االستعمارّية  القضايا  غرار 

اإلسرائيلّي  للنزاع  لما  بأسره    ويف   بالمنطقة،   السلم  يف  تأثير  من  الفلسطينّي   –الدولّي 

 .الدولّي  السلم على أبعاده

ويف هذا البحث يتم تسليط الضوء على مدينة القدس وما شهدته من هتويد  

عاًما، وتِبيان كيفّية مواجهته على الساحة المحلية    70واعتداءات على مدى أكثر من  

 والدولية والعالمية. 

لقد مثلت قضية القدس والمسجد األقصى المبارك صدارة القضايا العربية  

إلسالمية، واحتلت مكانة بارزة ومميزة، باعتبارها قضية مركزية ومحورية، ونجد أّن  وا

الواليات المتحدة األمريكية قد منحت الضوء األخضر والشرعية لالحتالل يف القدس  

العربي   التطبيع  نحو  التوجه  على  المحتل  شجعت  ثم  األمريكية،  السفارة  نقل  عرب 

امت بعض األنظمة العربية بالهرولة نحو التطبيع  وتطوير العالقات مَع العرب، حيث ق

مَع االحتالل، وتوقيع ما ُيسمى بـ)اتفاقيات أبراهام( بإشراف أمريكي يف الخامس عشر  

م. وشجع هذا  االتفاق  االبراهيمي  على زيادة جرائم  2020من سبتمرب/ أيلول عام  

ئفة يف المدينة،  االحتالل بحق القدس واألقصى بشكل غير مسبوق، ومنحه شرعية زا
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أهنا   إلثبات  واالستيطانية،  التهويدية  أطماعه  تحقيق  نحو  قدًما  المضي  على  ساعدته 

 )عاصمته الموحدة(. 

المقدسّيون   واجه  وكيف  القدس؟  مدينة  هبا  تحظى  التي  الرمزّية  هي  فما 

االحتالل اإلسرائيلّي على مدى أعوام ولم يزالوا؟ وما المخاطر التي تواجه القدس يف  

المستوطنين    ظّل  جماعات  واقتحام  العربّية،  الدول  تشهدها  التي  االضطرابات 

 لألقصى بشكل يومي؟ 

أسئلة كثيرة تستحضرنا يف معرض حديثنا عن مدينة القدس، ونحاول يف هذا  

البحث اإلحاطة بأبرز المحطات التاريخّية التي عايشتها القدس هبدف اإلجابة عن هذه  

 األسئلة. 

تقتضي طبيعة هذا البحث االلتزام بالمنهج التحليلي الوصفي والمنهج  المنهج المّتبع:  

التاريخي، وذلك يف رصد السياق التاريخي الذي شهدته مدينة القدس تزامنًا مَع تحليل  

 األحداث التي تتسارع بشكل يومي يف هذه المدينة. 

 رمزّية القدس: 

وال سّيما أّنها    ا الجغرافية كما الدينٌية، القدس مدينة حافلة بتاريخ غنُي ألهمٌيته

السياسّية   القوى  لجميع  هدًفا  جعلها  ما  الثالث،  بقاراته  القديم  العالم  تواصل  بقعة 

ليس من مدينة يعرفها الناس، يف الشرق والغرب، عند العرب كما عند    ، الدولّية تاريخيًّا 

يرهتا ومواقع القداسة فيها  الغرب، مثل مدينة القدس.. وليس من مدينة يتربّك الناس بس 

مدينة   كما  واإلسالم،  والمسيحّية  اليهودّية  السماوّية:  األديان  أتباع  بين  تجمع  التي 
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القدس؛ فهي عاصمة فلسطين، وهي مدينة عربّية تحتوي على الكثير من المقّدسات،  

السماء،  إلى  نبّي فيها مقام ومعراجه  لكّل  القيامة.  المسجد األقصى وكنيسة    وأهّمها 

السماوّية على   الوصايا  الذي استعان بأخيه هارون ونقش  النبّي موسى )ع(  بدًءا من 

الحجارة، ثّم النبّي عيسى )ع( الذي لم يستجب لدعوته إاّل ّقلة من المؤمنين، أّما النبّي  

محمد )ص( الذي لم يزر القدس، ولم يتجّول بين أماكن القداسة فيها، فقد أسرى به  

ام إلى المسجد األقصى يف رحلة فوق الرباق، ليشّرفه بالتجوال  رّبه من المسجد الحر

 بين المقّدسات الجامعة والمباركة لدى أتباع األديان السماوّية الثالثة. 

 أشكال التهويد يف المدينة المقدسة: 

العام   يف  الصهيوينّ  االحتالل  تحت  القدس  مدينة  من  الغربّي  الجزء  وقع 

است1948 حيث  النكبة(،  )حرب  يف  رأسها  م  وعلى  الصهيونّية،  المنّظمات  طاعت 

% من أرض فلسطين، وجزء كبير من القدس؛ فسّميت المنطقة  78الهاجانا(، احتالل  )

األردنّية   القّوات  سيطرة  تحت  بقيت  التي  والمنطقة  القدس(،  بـ)غرب  احتّلتها  التي 

سقطت   م1967بـ)شرق القدس(، وأقد وقعت تحت االحتالل الصهيوين عام  

م، وبذلك  1967/  7/6م، واستكمل الصهاينة احتاللها يف  5/6/1967القدس يف  

عاًما ومنذئذ والقدس  70تحقق لهم الهدف الذي عملوا له من دون توقف ألكثر من  

ومقدساهتا ومحيطها وعمراهنا وإنساهنا يتعرضون ألبشع أنواع اإلحالل واالستئصال  

 واالقتالع بشتى الوسائل وأخبث الطرق. 

الساعات األولى الحتاللها مدينة  سعت سل طات االحتالل اإلسرائيلّي منذ 

القدس إلى تغيير معالمها العربّية، وبناء حدود جديدة لها، تصّب يف دائرة مصالحها  
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بتهويد المدينة وأسرلتها، واخرتاع إرث تاريخّي يهودّي فيها، والعمل على محاصرهتا  

وا العربّي  الفلسطينّي  امتدادها  عن  استيطانّية  وعزلها  أطواق  خالل  من  إلسالمّي، 

متعّددة، وجدر فاصلة، وحواجز عسكرّية، وصاحب ذلك هتجير ممنهج ألهل القدس  

العربّية   القدس  لتحويل  متطّرفين؛  يهود  بمستوطنين  واستبدالهم  الفلسطينّيين، 

 . (1)اإلسالمّية إلى مدينة مفرغة من سّكاهنا األصلّيين

التدابير وأساليب أخرى  م،  1995دونًما عام    2040صودرت مساحة    هبذه 

  - م1992% بين العامين  40وعرفت المستوطنات توّسًعا كبيًرا، إذ زاد عددها بمقدار  

الّصهيونّية عن  1996 المستوطنين يف فلسطين. ولم تكّف السلطات  م، وارتفع عدد 

المستوطنين   لصالح  المنشآت  من  وغيرها  المستوطنات  بتكثيف  استيطاهنا  تطوير 

وحدة سكنّية جديدة يف القدس الشرقّية،    283م عن بناء  2010هود؛ إذ أعلنت عام  الي

 30000م قّررت بناء 2012ويف العام  ويف اليوم نفسه أحرق عدد من أشجار الزيتون. 

فلسطين   قبول  قرار  على  فعل  رّد  القرار  هذا  جاء  حيث  الغربّية،  الضّفة  يف  مستوطنة 

 عضًوا مراقًبا باألمم المتحدة. 

عام  تم منذ  السنوات  مدار  على  الّصهيوينّ  االحتالل  سلطة    - م1967ّكنت 

العام   مدينة  1993حتى  يف  اليهودّي  الديمغرايفّ  التفّوق  نسبة  على  المحافظة  من  م 

 

الفلسطينية (1)  التحرير  التنفيذية  .منظمة  القدس  .اللجنة  شؤون  وإجراءات    .دائرة  ممارسات 

 (. 4 :)ص .سلسلة أوراق القدس  ،2009- 1967االحتالل اإلسرائيلي منذ حزيران  
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بـ   فيها  اليهود  السكان  نسبة  قّدرت  إذ  العام  % 61.2القدس،  السّكان يف  من مجموع 

 م. 2015

تزال   ال  القدس،  الّصهيولتهويد  نسبة  ونّية  السلطات  تخفيض  على  تعمل 

بالمخّطط   الذي عرف  الهيكلّي  خالل مخّططها  العرب من  القدس  م.  2020سّكان 

بناء   إلى  عمدت  عليها،  والسيطرة  القدس  هتويدها  الغاصبة  السلطة  هذه  ولتستكمل 

كّلّي   تغيير  مَع  إغالقها وعزلها عن محيطها  يتّم  وبه  المدينة،  العنصرّي حول  الجدار 

 . (1)انوينّلطابعها الق

المؤمنين   لدى  فلسطين  وسائر  القدس،  تحرير  إلى  الدعوة  فإّن  وعليه، 

إّنما هي   ليست دعوة عنصرّية، وال هي دعوة مذهبّية،  السماوّية جميًعا،  بالرساالت 

خطة   ضمن  احتّلتها  التي  الصهيونّية  العصابات  من  القداسة  أرض  تحرير  إلى  دعوة 

السي  أهلها وهتويد  استعمارّية شاملة، وكان هدفها  المدينة، وهتجير  الكاملة على  طرة 

صمود   لمواجهة  واإلرهاب  القمع  وسائل  أعتى  مستخدمة  فيها،  المقّدسة  المعالم 

 المقاومين الفلسطينّيين المقدسّيين. 

ويف ظّل هذا الواقع األليم، نسأل: كيف ستنتهي هذه اللعبة، بل هذه الدّوامة؟  

ماذا سيصيب الشعب الفلسطينّي البائس يف حال أكملنا يف المسار نفسه؟ هل من أمل  

يحاولون   والفلسطينّيون  القدس  مدينة  سقوط  فمنذ  حلمه؟  ويحّقق  يرتاح  أن  يف 

 

 . للوساطة وحل النزاعات   المنطقة العربية عثمان. د.أسامة.   (1)
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ساته العسكرّية، والسياسّية، والتشريعّية،  التصّدي لالحتالل الصهيوينّ ومواجهة مؤّس 

 والقضائّية المختلفة، بإمكاناهتم المتواضعة. 

وثّمة مفارقة يف أّن )أورشليم اإلسرائيلّية( تعّد داخل السياسة على المستوى  

العالمّي، بالرغم من انطالق التسمية من الخرافة التوراتّية؛ ذلك ألّن السالح يدعم هذا  

يجع ما  الفلسطينّية  االّدعاء،  )القدس  أّما  العالم.  يتقّبله  )منطًقا(  الواقع  األمر  بقّوة  له 

  أنّ   على  ما،   بشكل   الدينّي   اإلطار   داخل  بقيت   وإن   السياسة،  خارج  عالميًّا  العربّية( فهي

 وّية منفصلة، إّنما ُهوّية تتناقض مَع الكيان الصهيوينّ. هُ  تعطيها   ال قداستها 

 س عاصمة )إسرائيل(: مسار قرار ترامب يف جعل القد 

)إسرائيل(   واصلت  وخالفاهتم،  بمنازعاهتم  العرب  حّكام  انشغال  ظّل  يف 

مقاومة مسّلحة، وأخرى من خالل   تارة  الفلسطينّيون  قاوم  القدس،  لتهويد  جهودها 

انتفاضات سلمّية واجهتها بقّوة مفرطة وعنف ممنهج، لم يخجل ممارسوه من ارتكاب  

اإلنسانّية وانتهاكات مفزعة، وّثقتها التقارير الدولّية الكثيرة، حكومّية وغير  جرائم ضّد  

عام    حكومّية. عّدة  1967بين  أطوار  يف  الفلسطينّي  الشعب  نضال  دخل  واليوم،  م 

ومنحنيات صعبة، صعوًدا وهبوًطا لحركة التحّرر الوطني التي قادهتا منّظمة التحرير  

المختلفة،   بفصائلها  حركة  الفلسطينّية  غّزة  وقطاع  الغربّية  الضّفة  يف  تتشّكل  أن  قبل 

أحزاب   تتبلور  أن  العشرين(، وقبل  القرن  ثمانينّيات  المقاومة اإلسالمّية حماس )يف 

وأحيانا  المسّلحة،  المقاومة  مراحل  وتعاقبت  إسرائيل.  داخل  العربّية  المعارضة 

األولى   )االنتفاضة  السلمّية:  باالنتفاضات  متبوعة  م(،  1993  -م 8719تواكبت، 
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  - م 2014م(، )االنتفاضة الثالثة  2004  - م2000)االنتفاضة الثانية: انتفاضة األقصى  

وجعل  2015 الدولتين  حّل  أساس  على  السلمّية  للتسوية  مفاوضات  تلتها  التي  م( 

القدس عاصمة لهما، الجزء الشرقّي لفلسطين والغربّي إلسرائيل، قامت سلطة وطنّية  

غربّية، ولم تقم الدولة المستقّلة بعُد، ولم يتوّقف ال إرهاب الدولة  فلسطينّية يف الضفة ال

 .وال اإلجرام االستيطاينّ ال يف القدس وال يف الضّفة

أهنت إسرائيل بصورة أحادّية احتاللها لغّزة وانسحبت عسكريًّا منها، غير أّن  

وتوا القطاع،  تدمير  حروب  وتكّررت  يتوّقف،  لم  حماس  مَع  المسّلح  صل  صراعها 

  .الحصار الظالم ألهله 

تالحقت االنتفاضات السلمّية للفلسطينّيين داخل إسرائيل ويف األراضي التي  

م، وألهمت العرب، وأيقظت بعض الضمائر على امتداد العالم بعد  1967احتّلت يف  

أن واجه األطفال والشباب والنساء والرجال آلة القتل اإلسرائيلّية وإرهاب الدولة، تارة  

 رة وتارة دوهنا. بالحجا 

فاوضت السلطة الفلسطينّية الحكومات اإلسرائيلّية منذ منتصف التسعينّيات،  

من دون أن يسفر ذلك عن قيام الدولة المستقّلة أو إقرار حّق العودة، أو حتى مجّرد  

إيقاف اإلجرام االستيطاينّ، وقاومت حماس عسكريًّا، فدّمر القطاع وحوصر أهله ولم  

الجرائم   ويف  ترتاجع  دونالد   2017ديسمرب    6اإلسرائيلّية.  األمريكّي  الرئيس  أعلن 

المدينة   إلى  بالده  سفارة  نقل  وقرر  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  اعرتافه  ترامب 

بالمدينة   يتمّسكون  ممن  الفلسطينّيين  ماليين  أحالم  على  بذلك  ليقضي  المقّدسة، 

 .م1967  المقّدسة عاصمة لدولتهم التي يأملون بإقامتها على حدود
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على الرغم من تأكيد مجلس األمن أّن أّي قرار أحادّي الجانب حول وضع    

القدس ليس له أّي مفعول قانوينّ ويجب إبطاله، فإّن الواليات المتحدة األمريكّية لم  

م نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس،  2018مايو/ أيار    14تنَصع كالعادة، وتّم يف  

 .للنكبة 70 إحياء الفلسطينّيين الذكرى الـوجرى افتتاح رسمّي لها بالّتزامن معَ 

أّي   من  القدس  ملف  بإخراج  الدولتين  لحّل  قاضية  ضربة  القرار  وشّكل 

قد   كان  نفسه  األمريكّي  الجانب  أّن  مَع  واإلسرائيلّيين،  الفلسطينّيين  بين  مفاوضات 

ضع  م بأّن الو1991طمأن الفلسطينّيين منذ مفاوضات مدريد يف نوفمرب/ تشرين الثاين  

الرسمّية   التحّركات  وأّن  الجانبين،  بين  المفاوضات  تحّدده  القدس  لمدينة  النهائي 

ا على هذه الخطوة لم ترتِق إلى مستوى خطورة الموقف.   العربّية ردًّ

 المقاومة يف القدس: 

انتهجت قّوات االحتالل سياسة )األمر الواقع(، فسارعت إلى إيجاد الحقائق  

ا لوضع  األرض،  التحّدي،  والوقائع على  هذا  أمام  والمسلمين  والعرب  لفلسطينّيين 

القدس،   يف  والهدوء  القدس،  وحدة  ثالثة:  مزعومة  مظاهر  الحقائق  لهذه  وجعلت 

والتعايش. ومن أجل تحقيق هذه المظاهر، عمدت الحكومات اإلسرائيلّية إلى إصدار  

العاص واعتمادها  وقضائيًّا،  إداريًّا  القدس  بضّم  اعتنت  مختلفة  الرسمّية،  قوانين  مة 

المقّدسة،   األماكن  على  والسيطرة  األراضي،  ومصادرة  المدارس  على  واإلشراف 
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وسجاّلهتا   األردنّية  الحكومة  ممتلكات  كافة  ومصادرة  القدس،  أمانة  مجلس  وحّل 

  .(1) فيها، إلى غير ذلك من اإلجراءات
كانت   العسكرّية  اإلجراءات  مجمل  ضمن  واإلجراءات  االعتداءات  وهذه 

سبًبا كافًيا لدفع المقدسّيين إلى مقاومة االحتالل بكافة السبل والوسائل، إضافة إلى  

أّن مدينة القدس أرض محتّلة وفق   قراًرا دوليًّا    19شعورهم بالخذالن، فبالرغم من 

تتجاهل   المتعاقبة  إسرائيل  حكومات  مطلقفإّن  بشكل  القرارات  أّنهم  (2) هذه  كما   ،

رفضوا مخرجات مؤتمر مدريد واتفاقّية أوسلو فيما يتعّلق بالمدينة المقّدسة، وطالبوا  

، هذا باإلضافة إلى معاناة المقدسّيين  (3) بإعادة االعتبار لها من حيث إنّها قضّية تحرير

االقتصاد المستويات  على  االحتالل،  سنوات  طيلة  واالجتماعّية،  المستمّرة  ّية، 

والتعليمّية، والسّكانّية، وحتى الرتفيهّية؛ نتيجة العنصرّية يف تطبيق االحتالل لسياسات  

والمخالفات   الغرامات  وفرض  الُهوّيات،  وسحب  السّكان،  وطرد  المنازل،  هدم 

ومواطنيها يف   نفسها  عن  الدفاع  على  الوطنّية  السلطة  قدرة  يف  الثقة  الباهظة، وفِقدان 

الفلسطينّية  الضف السلطة  بين  التفاوضي  األفق  انسداد  ظّل  يف  والقطاع،  الغربّية  ة 

 واإلسرائيلّيين الذين يتنّكرون ألّي اتفاقّيات وتعّهدات يف الشأن الفلسطينّي. 

 

 (. 62)ص:  .؛ مصدر سابقمنظمة التحرير الفلسطينية (1)

 (. 222)ص  .بين االنتفاضتين أحمد فارس.  عودة. 2) )

 (. 99)ص  .الخطر يتهدد بيت المقدسالدجاين. أحمد صدقي.   )3)
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احتالل   نتيجة  المقدسّيون  تلّقاها  التي  الشديدة  الصدمة  أثر  من  وبالرغم 

 ل بأساليب متنّوعة، ومنها:  المدينة، فإّن مجموعات منهم قد قاومت االحتال 

 : . توقيع عرائض االستنكار والمذكرات االحتجاجية 1

رفض المقدسّيون ضّم االحتالل اإلدارّي والسياسّي للمدينة، كما رفضوا  

التخّلي عن عقاراهتم وممتلكاهتم أو إخالئها، وظهر ذلك على شكل احتجاجات  

السلطات اإلسرائيلّية،  وإصدار بيانات وتصريحات ترفض هضم حقوقهم من قبل  

فأرسلوا المذّكرات الخطّية والرسائل إلى المعنّيين بدًءا باألمم المتحدة ومجلس  

بمؤّسسات   وانتهاًء  والمسلمين،  العرب  والزعماء  الملوك  إلى  وكذلك  األمن، 

 .(1) االحتالل المختلفة ممّثلة بالحكم العسكرّي وغيره
عقب   القدس  مدينة  اختّصت  مدن  1967االحتالل  ولقد  باقي  عن  م، 

الضّفة الغربّية، بوجود مركز للمؤّسسات الوطنّية والسياسّية، وبكثرة الشخصّيات  

االعتبارّية الوطنّية، ولهذا كان من الطبيعّي أن تتبلور الكثير من المواقف السياسّية  

ساخنة،   سياسّية  بيانات  صورة  يف  وانتهاكاته  االحتالل  إلجراءات  الرافضة 

بأّولومن أّواًل  األحداث  تعالج  فورّية  البيانات  (2) شورات  هذه  واّتخذت   ،

والتصّدي   التعبئة  يف  الفّعال  والتحريض  والتوجيه  التوعية  صفة  والمنشورات 

كما   صوره،  بكافة  االحتالل  رفض  على  وتشجيعها  الجماهير  وقيادة  لألحداث، 

 

 (. 85، )ص:  الفلسطينيةالقدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال والتصدي  ( الزرو. نواف.  1)

 (. 85، )ص:  القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية( الزرو. نواف.  2)
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ّية السياسّية والعسكرّية  كانت لهذه البيانات أهداف تعبوّية تتمّثل يف توضيح الخلف

وراء إجراءات االحتالل، وكذلك إظهار أهداف المسيرة النضالّية المتمّثلة بتعزيز  

إجراءاته   كافة  ورفض  العسكرّية،  وآلّيته  المحتّل  وجه  يف  المقدسّيين  صمود 

وانتهاكاته، وبيان برنامج الفعالّيات والنشاطات، إضافة إلى ترسيخ العالقات بين  

 .(1) دسّيين من جهة، وبينهم وبين قادة النضال من جهة أخرىشرائح المق

 . المظاهرات والصدامات:  2

آذار من كّل سنة، وَتعود أحداثه إلى    30يحيي الفلسطينّيون يوم األرض يف  

من  1976آذار   الّدونمات  آالف  بمصادرة  الصهيونّية  الّسلطات  قامت  أْن  بعد  م 

المشاع يف نطاق حدود مناطق ذات أغلبّية سكانّية  األراضي ذات الملكّية الخاّصة أو  

وخرجت   النقب،  إلى  الجليل  من  ومسيرات  عام  إضراب  عّم  وقد  فلسطينّية، 

المظاهرات الكبيرة، فواجهتها قّوات االحتالل  بالعنف الشديد، وأطلقت النار على  

ثالثِمائة   نحو  واعتقلت  العشرات،  وجرحت  ستة،  منهم  وقتلت  المتظاهرين، 

، ويعّد يوم األرض حدًثا محوريًّا يف الصراع على األرض، ويف عالقة  (2) نّي فلسطي

المواطنين العرب بالجسم السياسّي الصهيوينّ، حيث إّن هذه هي المرة األولى التي  

ا  1948ُينظم فيها العرب يف فلسطين منذ عام   م احتجاجات ممنهجة ومدروسة ردًّ

 جماعّية وطنّية فلسطينّية. على السياسات الصهيونّية بصفة 

 

 (. 92،  )ص:القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية( الزرو. نواف.  1)

 فلسطين.المقاومة الشعبية يف  . مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 2) )



 

 المبادرة  2202شتاء العدد األول                             
 

261 

 

 . عملّيات الطعن بالسكاكين: 3

شهدت مدينة القدس أسلوب )حرب الخناجر(، نتيجة لالحتكاك اليومّي  

بين المقدسّيين واإلسرائيلّيين، وكذلك للحساسّية الفائقة المتعّلقة بمكانة القدس  

 يف السياسة واإلعالم. 

بالخ الطعن  عملّيات  من  العديد  تنفيذ  تّم  الجنود  لقد  ضّد  ناجر 

تأّهب   حالة  يف  أبقاهم  الذي  األمر  وخارجها،  القديمة  البلدة  داخل  والمستوطنين 

ورعب مستمّرة، فضاًل عن اإلرباك الدائم الذي كان يصيب قادة األمن اإلسرائيلّي  

 .(1) يف مجاهبة هذا النوع الفّعال من أساليب المقاومة بحيث يصعب تفاديه
 . العملّيات المسّلحة: 4

كانت مدينة القدس الطريق الذي يعرب منه فلسطينّيو شمال الضفة الغربّية  

الشباب   نّفذ  ولقد  أيًضا،  األردن  غور  باتجاه  ومنها  وبالعكس،  جنوهبا  إلى 

المقدسّيون العشرات من العملّيات المسّلحة المتنّوعة، ما بين وضع عبوات ناسفة،  

، وقد ترّكزت المقاومة خالل سنوات  أو إطالق نار، أو إلقاء قنابل حارقة أو يدوّية 

لتشمل   والتسعينّيات  الثمانينّيات  يف  توّسعت  ثم  الغربّية،  القدس  يف  السبعينّيات 

 

- 65)ص:    القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية  . ( الزرو. نواف1)

75.) 
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وشملت   غرهبا،  عن  المدينة  شرق  تفصل  والتي  الهدنة(،  )خّط  المسّماة  المنطقة 

 . (1)كذلك المستوطنات الواقعة شرق المدينة، إضافة إلى البلدة القديمة

 الرباط والصمود: .  5

 برزت ظاهرتان يف القدس، أال وهما ظاهرة الرباط وظاهرة الصمود: 

 ظاهرة الرباط:   - أ 

)الرباط   خالل  من  االحتالل  بمقاومة  المقدسّيون  افتخر  لطالما 

والمرابطة(، ولقد أطلق تعبير )الرباط( أواخر التسعينّيات من القرن العشرين على  

اجهة اقتحامات االحتالل أو المستوطنين،  المعتكفين يف المسجد األقصى يف مو

هبا   يوصفون  القدس،  مدينة  يف  القاطنين  صفة  )المرابطون(  كلمة  أصبحت  ثّم 

بشكل عام، كوهنم يواجهون سياسات االحتالل وإجراءاته القمعّية، حيث يعيش  

المقدسّيون والمصّلون أحياًنا كثيرة يوًما وليلة من الرباط أو أّياًما متواصلة داخل  

لمسجد األقصى منًعا للمستوطنين من اقتحامه، وتأدية تراتيل وشعائر تلمودّية.  ا

م،  2013وبرز دور النساء المقدسّيات يف المسجد األقصى بشكل واضح منذ سنة  

حيث أقمن حلقات دراسّية وحوارّية ضمن مشروع )مصاطب العلم( يف المسجد  

والمقّدسات األقصى  عمارة  مؤّسسة  إشراف  تحت  للحركة  األقصى،  التابعة   ،

اإلسالمّية يف األراضي المحتّلة، ثّم تطّور دور المرابطات فصرن يحضرن بشكل  

ا على االقتحامات المتكّررة التي  مكّثف   داخل المسجد األقصى ويف ساحاته، ردًّ

 

 (. 24:)ص  .التعامل مع اإلرهاب يف مدينة القدس فارن. جادي. وآخرون،  )1)
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ينّفذها المستوطنون اليهود للمسجد مصحوبة بعناصر عّدة تابعة لألجهزة األمنّية  

 اإلسرائيلّية.  

 ة الّصمود: ظاهر - ب 

استطاع المقدسّيون تحّدي االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلّية اليومّية  

ومقاومتها، وال يزالون يشّكلون رقًما صعًبا يف مدينة القدس بالرغم من احتاللها،  

والحصار   االضطهاد  وسائل  أشرس  المتعاقبة  اإلسرائيلّية  الحكومات  واعتماد 

الب لدة القديمة مقابل مراقبة دائمة  والعنصرّية وأقساها، فنجد صمود عائالت يف 

من العدّو لهم، تمنعهم حتى من ترميم منازلهم التي بات بعضها مهّدًدا بالسقوط  

المقدسّيين   على  تمارس  التي  الضغوط  نتيجة  يسيًرا  ليس  فالعيش  ترميمها،  أو 

 الذين يعيشون يف البلدة القديمة. 

بن  والرسمّية  الفلسطينّية  األهلّية  الجهات  بعض  مختلفة  وتقوم  شاطات 

هتدف إلى تعزيز الصمود يف مدينة القدس ومقاومة المخططات اإلسرائيلّية التي  

تسعى إلى إذابة الُهوّية الفلسطينّية، وإحالل الُهوّية العربّية بداًل منها؛ لذلك تبادر  

بعض المؤّسسات والجمعّيات الخيرّية بين الفينة واألخرى إلى االحتفاء بالرتاث  

خالل إقامة المهرجانات المتعّلقة بالزّي والملبوسات الفلسطينّية،    والتقاليد من

أو بالمسكن وأثاثه وأدواته، وكذلك تقاليد الدبكة واألهازيج والزجل، أو ما له  

يف   هبا  المقدسّيون  يحتفل  التي  المختلفة  والمأكوالت  الطعام  بأصناف  عالقة 

المهرجانات   هذه  إقامة  من  والهدف  المختلفة،  الثقافة  مواسمها  إبراز  هو 
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الوجود   وإضعاف  عروبتها  طمس  لسياسات  والتصّدي  القدس،  يف  الفلسطينّية 

العربي فيها. وقد قوبلت هذه النشاطات من قبل بعضهم بانتقادات، إذ رأوا فيها  

هذه   تعزيز  كيفية  عن  يسألون  وباتوا  الصمود،  وتعزيز  المقاومة  لمعاين  تشويًها 

ين هدمت بيوهتم، أو هجروا خلف الجدار، أو  النشاطات لصمود المقدسّيين الذ

سحبت ُهوّياهتم وصودرت عقاراهتم وممتلكاهتم، أو كيف يكون التعزيز يف وجه  

سياسات االحتالل بتدنيس المساجد والمقّدسات؟ وأشار المنتقدون إلى فائدة 

 . (1) هذا النشاط صحيًّا وغذائيًّا، ونفوا أْن يكون له عالقة بمعاين الصمود والمقاومة

مدينة   يف  يكاد شارع  فال  االعتصام،  خيام   أيًضا  الصمود  من وسائل  ويذكر 

القدس إاّل وشهد نصب خيام للعزاء بالشهداء، أو غير ذلك من المربّرات التي دفعت  

تستطع   ولم  والصمود،  واالحتجاج  االعتصام  خيام  أسلوب  انتهاج  إلى  بالمقدسّيين 

الظاهرة   لهذه  حّد  وضع  االحتالل  اإلرباك قّوات  ذكره  والجدير  االعتصام(،  )خيام 

الذي تسّببه هذه الخيام  للسلطات اإلسرائيلّية، وال سّيما أّن قّوات االحتالل لم تتوّصل  

إلى الحّد منها، حيث يتّم نصب خيام الشهداء الذين يسقطون أعقاب دعسهم أو قتلهم  

يظهر الذي  التعاطف  إلى  إشارة  ذلك  ويف  المستوطنين،  أو  مَع  الجنود  المقدسّيون  ه 

 الشهداء. 

خيام   الفلسطينّية  األهلّية  والجمعّيات  المؤّسسات  من  العديد  آزر  وقد 

تمّثل   وفود مختلفة  إلى  إضافة  االحتالل،  خالل سنوات  القدس  مدينة  يف  االعتصام 

 

 المهرجانات أنموذجا والعام سالًحا. . القدس ومعركة الوجود العربيقواسمي. هنادي.  )1)
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هذه   معظم  وقّدمت  تطوعّية،  أجنبّية  وهيئات  الفلسطيني،  للواقع  السياسّية  األطياف 

 الالزمة والمساعدات الطارئة ألصحاب الخيام ونشطائها. الوفود المعونات 

 مقاومة التطبيع: 

ويندرج يف إطار أساليب الصمود مقاومة التطبيع مَع االحتالل، حيث إّن هذا  

التطبيع أداة ماكرة من أدوات االحتالل، ال تزيد الضعيف تحت االحتالل إاّل ضعًفا،  

الواج  ب توّفرها فيه، كاليقظة، واالحرتاز،  عدا عن كوهنا تحرم المقاوم من الصفات 

ُيسّمى   ما  على  الفلسطينّيين  من  للتطبيع  المؤّيدون  وُيعّول  الوطنية.  الُهوّية  وأصالة 

بينما   التطبيع،  على  الفلسطينّيين  تشجيع  اعتاد  الذي  اإلسرائيلّي،  السالم  معسكر 

ذّكرون  الرافضون للتطبيع يعّدون هذا المعسكر صورة أخرى من صور االحتالل، وي

بمواقفه العدائية، ومنها دعمه للحكومات اإلسرائيلّية يف اعتداءاهتا على الفلسطينّيين،  

وينظر المؤّيدون للتطبيع من الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين إلى عناصر المقاومة المسّلحة  

وأنصارها من الفلسطينّيين كمتطّرفين ومتشّددين، وأّنهم )عثرة يف طريق السالم(، بينما  

سّمون من ينبذ المقاومة من الفلسطينّيين بـ)المعتدلين(. ويرى الرافضون أّن التطبيع  ي

العربّية   الحقوق  عن  التنازل  من  مزيد  على  العربّية  األنظمة  شّجع  قد  االحتالل  مَع 

والفلسطينّية، وصار بعضها يرّدد مقولة: لن نكون ملكّيين أكثر من الملك، بل تحّولت  

ين إلى حليفة لإلسرائيلّيين، فيما استغّلت إسرائيل دعاية التطبيع  من مؤّيدة للفلسطينيّ 

مَع الفلسطينّيين، وكذلك المفاوضات واتفاقّيات السالم يف إعادة صياغة عالقاهتا مَع  

أوسلو،   اتفاقّية  أعقاب  يف  وخصوًصا  الفلسطينّيين،  مَع  المتضامن  الدولّي  المعسكر 
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األصدقاء والحلفاء، ومقاومة المقدسّيين  وخسر الفلسطينّيون بسبب ذلك العديد من  

للتطبيع مَع مؤّسسات االحتالل سنوجزها من خالل اإلضاءة على  موضوعين متعّلقين  

هبذا الباب للحديث حولهما، أّولهما: الموقف من بلدّية االحتالل، وثانيهما: التطبيع  

العرب   المسؤولين  قبل  من  األقصى  والمسجد  القدس  زيارة  من  والموقف 

 لمسلمين. وا

 الموقف من بلدّية االحتالل:   - أ

مدنّية   مؤّسسة  القدس  بلدّية  إظهار  على  اإلسرائيلّية  السلطات  تحرص 

إظهارها   هبدف  كافة؛  للسكان  المتنّوعة  الخدمات  تقديم  على  تشرف  خدماتّية 

مؤّسسة ديمقراطّية، مستغّلة ظروف المقدسّيين االقتصادّية واالجتماعّية القاسية،  

عل تحرص  يف  فهي  بأصواهتم  اإلدالء  على  الفلسطينّيين  المقدسّيين  تشجيع  ى 

انتخاب مجلس البلدّية سعًيا منها إليجاد حالة تطبيع العالقات مَع االحتالل، ويف  

مفهوم   وأشاعت  الفلسطينّية،  األحياء  يف  الجماهيرّية(  )المراكز  أقامت  ذلك  ظّل 

لى أمل إيجاد )قيادات  )بناء عالقات حميمّية مَع وجوه من المجتمع المحلي( ع

 .(1) محلّية(
زاعمة السطحّية،  المقدسّيين  بقضايا  االهتمام  القدس  بلدية  الخدمة    وتبدي 

من   الدينّية،  المناسبات  التزيين يف  على  فتعمل  المدينة،  يف  السّكان  لجميع  الموّحدة 

 

 .دائرة سليمان الحلبي للدراسات االستعمارية والتحرر المعريف ( 1)
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خالل نصب الالفتات واألضواء، وتحرص على إظهار هذه المناسبات كمواسم دينّية  

 احتفالّية ناجحة، بغرض )استتباب الهدوء يف المدينة( لتحقيق األمن لإلسرائيلّيين. 

تعدو سوى جهاز متقّدم من أجهزة االحتالل اإلسرائيلّي؛  إّن بلدية القدس ال 

عاصمًة   المدينة  واقع  ترسيخ  إلى  وصواًل  المخّططات االستيطانّية،  تنفيذ  إلى  يسعى 

موّحدة للشعب اليهودّي ولدولة إسرائيل، والثابت أّن جهاز البلدّية اإلسرائيلّية يتعاون  

اإلنسان إلى  للوصول  األمنّية  األجهزة  باقي  ضعفه،    مَع  نقاط  خالل  من  المقدسي 

 والتأثير فيه هبدف إفقاره أو طرده من المدينة أو استمالته. 

األقصى  -ب  والمسجد  للقدس  والمسلمين  العرب  زيارة  من  والموقف  التطبيع 

 تحت االحتالل: 

فلسطين   يف  والمسيحّيين  المسلمين  الدين  رجال  معظم  رفض  لقد 

العرب زيارة  الماضية  العقود  خالل  والمسجد    وخارجها،  للقدس  والمسلمين 

مؤّسسات   مقاطعة  إلى  المفّكرون  ودعا  االحتالل،  تحت  المبارك  األقصى 

بالزيارات،   اإلذن  تعطي  التي  سفاراته  مقاطعة  ذلك  يف  بما  اإلسرائيلّي  االحتالل 

القبطّية   الطائفة  رئيس  شنودة  واألب  األزهر،  شيوخ  هؤالء  رأس  على  وكان 

ال  المؤّسسات  وكذلك  العرب  المصرّية،  زيارة  رفضت  والنقابّية  والثقافّية  وطنّية 

االحتالل تحت  والمقّدسات  موقف    .(1) للقدس  على  مفاجئ  تطّور  طرأ  وقد 

الجانب الفلسطينّي من فتوى الزيارة، تحديًدا من الناحيتين السياسّية واإلعالمّية،  

 

 .  رؤية شرعية نقدية يف فتاوى زيارة األقصى( الدكتور حسام عفانة،  1)
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إضافة إلى الناحية الفقهّية منها، فرأى الفريق الفلسطينّي المؤّيد للتسوية السلمّية  

والمسجد   للقدس  والمسلمين  العرب  المسؤولين  زيارة  ضرورة  االحتالل  مَع 

ألقصى من أجل مواجهة التهويد اإلسرائيلّي للمدينة ومقّدساهتا، ومن أجل تعزيز  ا

فيما   وممتلكاهتم،  بأراضيهم  التمّسك  من  وتمكينهم  الفلسطينّيين،  أهلها  صمود 

تحت   الزيارة  لـ)تحريم  التقليدي  االمتداد  هو  والذي  اآلخر،  الفريق  رأى 

ا هو  ومؤّسساته  االحتالل  مقاطعة  أّن  يجوز  االحتالل(،  المقاومة، وال  يف  ألصل 

القيام بأّي خطوة يف هذا االتجاه بإذن االحتالل وبتصريح منه، حتى لو تمّثلت هذه  

الخطوة بزيارة المسجد األقصى؛ ألّن الزيارة بموافقة االحتالل إّنما تعّزز سيادته  

 على المدينة. 

تمّهد   كبيرة  إعالمّية  آلة  بزمام  يمسك  االحتالل  أّن  المعلوم  لسياساته  ومن 

)ديموقراطّية   عن  مغلوًطا  انطباًعا  وتعكس  الدوام،  على  والتهويدّية  االستيطانّية 

عن   معكوسة  وصورة  اإلسرائيلّي(،  الدفاع  لـ)جيش  الرفيعة  واألخالق  إسرائيل( 

الجهود التي تبذلها حكومة االحتالل يف تأمين حرّية العبادة يف المسجد األقصى خاّصة  

ذي يؤّكد ذلك استعداد إسرائيل الستقبال عشرة ماليين سائح  والمقّدسات عاّمة، وال

الزيارات   نجاح  أّن  اإلسرائيلّية  الحكومات  وتتوّقع  المدينة،  يف  سنويًّا  أجنبّي 

األمر   لـ)حالة  الفلسطينّيين  َثّم  ومن  والمسلمين  العرب  قبول  إلى  يؤّدي  واستمرارها 

ّية ضمن مخطط االحتالل للسيطرة  الواقع يف المدينة(، الحالة التي تشّكل ركيزة أساس

العرب   يقارن  أْن  يف  إسرائيل  تأمل  وبعدها  المحتلة،  القدس  مدينة  على  المطلقة 

والمسلمون أجواء األمن والهدوء يف أثناء زياراهتم للقدس والمسجد األقصى، مَع ما  
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تعانيه المدن والعواصم العربّية واإلسالمّية من توّتر واضطراب وإرهاب، وقد صرح  

ومن    Benjamin Netanyahuئيس الوزراء اإلسرائيلّي السابق بنيامين نتنياهو  ر

ما يؤّكد ذلك، إذ اّدعى أّن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي    خلفه من الوزراء الصهاينة

 .(1) تحمي المقّدسات
وال شّك يف أّن القدس والمقدسّيين بحاجة ماّسة إلى التضامن والمؤازرة،   

من هتديد وهتويد واضطهاد، إاّل أّن الرأي الداعي إلى ضرورة زيارة    بسبب ما يعانونه

ومنًعا   االحتالل،  مواجهة  يف  المقدسّيين  مَع  تضامنًا  األقصى  والمسجد  القدس 

للمستوطنين من االستفراد بالقدس والمقّدسات لم يلق ترجمة حقيقّية تنقذ القدس  

على الرغم من أّن هذا الرأي  من التهويد وتدعم المقدسّيين يف صمودهم ورباطهم،  

تدعمه السلطة السياسّية واإلعالمّية وعموم المؤّيدين لمشروع التسوية السياسّية، ويف  

األردنّية   بالعاصمة  أعماله  أهنى  الذي  القدس(  إلى  )الطريق  مؤتمر  عقد  ذلك  سياق 

م، هبدف دعم الجهود المبذولة إلنجاح دعوة زيارة القدس  2014/  4/  30عمان يف  

مسجد األقصى، حيث أفتى المشاركون يف المؤتمر برفع الحظر عن زيارة القدس  وال

للفلسطينّيين أينما كانوا ومهما كانت جنسّياهتم، وللمسلمين الذين يحملون جنسّيات  

. على  (2) مليوًنا، بحسب المؤتمر  450دول خارج العالم اإلسالمي والبالغ تعدادهم  

الرغم من كّل ذلك فإّن الزيارات لم تتحقق بالقدر الذي ُرّوج، ولم تتحّول الفكرة إلى  

 

 وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(. ( 1)

 مؤتمر باألردن يشرعن زيارة القدس تحت االحتالل. ( 2)
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لها،   وسّوقوا  الدعوة  تبنَّوا  الذين  العرب  المسؤولين  قبل  من  حتى  ودائم،  فعلّي  هنج 

سوى بعض الشخصّيات الذين وصفت زيارهتم بأّنها تّمت فجأة وعلى استحياء ومن  

أو   وطنّي  برنامج  لتعزيز  دون  مساعدة  أّي  تقديم  دون  حال  الذي  األمر  جماهيرّي؛ 

 صمود المقدسّيين. 

 االنتفاضات الشعبّية:   - 6

 م(: 1993  – م 1987االنتفاضة األولى )   - أ 

االنتفاضة عمل مقاوم يندرج يف باب االحتجاج، وهي عبارة عن رّد فعل  

االحتالل،  شعبي تلقائي ناجم عن اإلحباط الشديد ووجود فراغ كبير يف مواجهة  

من   التخلص  آفاق  من  ويخلو  وتحاصر،  المقاومة  فيه  تنحصر  وقت  يف  خصوًصا 

االحتالل، عندها تخرج الجماهير لتعرب بطرق متعددة عما يعتمل داخلها من ضيق.  

انتفاضة، وبعضهم يرفع الرقم    18م يف فلسطين قرابة  1920وقد نشبت منذ السنة  

االحتالل 25إلى   االنتفاضات  هذه  أوصلت  أخرى    ،  وأحياًنا  الربيطاين  أحياًنا 

اإلسرائيلي إلى موقف يراجع فيه حساباته، بسبب ارتفاع التكلفة التي يدفعها ثمن  

السّكان على  والسيطرة  األرض  المالحظات  (1) احتالل  بعض  إلى  هنا  ونشير   ،

 المهّمة: 

 

واالستشارات،    )1) للدراسات  الزيتونة  التطورات  مركز  ضوء  يف  الفلسطينية  المقاومة  مستقبل 

 العربية. 
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م،  1987كانون األّول    8اندلعت االنتفاضة األولى، كما صارت تسّمى، يف   -

يف فلسطينّيين  وذلك  عّمال  أربعة  بدعس  صهيوينّ  مستوطن  قيام  أعقاب   

إثر   إلى استشهادهم، وعلى  ما أدى  بمحاذاة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، 

ذلك مشى اآلالف من الفلسطينّيين يف جنازة غاضبة، سرعان ما تحّولت إلى  

األراضي   باقي  يف  اشتعلت  ثّم  االحتالل،  قّوات  مَع  وصدامات  مظاهرات 

بعد  الفل ما  سنوات  االحتالل  قوات  قضت  الهشيم،  يف  النار  اشتعال  سطينّية 

خروج منظمة التحرير الفلسطينّية وهي تتعامل مَع الفلسطينّيين يف األراضي  

أحياًنا،   الحريرّية  القفازات  واستخدمت  والجزرة،  العصا  بسياسة  المحتّلة 

االحتال قرر  حتى  بانتفاضتهم  الفلسطينّيون  انطلق  إن  ما  استخدام  لكن  ل 

سياسة القبضة الحديدّية والعقاب الجماعي، وقد استخدمت قّوات االحتالل  

سياسة االنتقام من الفلسطينّيين يف مدينة القدس، كما استخدمتها يف الضفة  

الغربية وقطاع غزة سواء بسواء، وبالرغم من صدور قرار عن مجلس األمن  

رقم   االحتالل    605الدولي  دولة  ممارسات  لحقوق  يستنكر  انتهاكها  يف 

قمعها   يف  استمرت  الصهيونّية  الحكومة  فإّن  اإلنسانية،  الفلسطينيين 

يف   أعلنت  بل  الوسائل،  بشتى  الثاين    16للفلسطينيين  أّنها  1988كانون  م 

وطبقت   االنتفاضة،  يف  المشرتكين  الحديدية ضّد  القبضة  ستستخدم سياسة 

ضر المتظاهرين  ضرب  خالل  من  السياسة  هذه  وتكسير  فعليًّا  مربًحا،  ًبا 

وقنابل   الغاز  وقنابل  والمطاطي  الحي  النار  وإطالق  أرجلهم،  أو  أياديهم 
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الصوت، وكذلك االعتقال الجماعي واإلبعاد عن الوطن، وغير ذلك الكثير.  

ولم يرتّدد المقدسيون باالشرتاك الفّعال يف هذه االنتفاضة، بالرغم من اهنيار  

الم  دور  وتراجع  المقدسي  المالحقات  االقتصاد  بسبب  الوطنّية  ؤّسسات 

الصهيونّية القمعّية، وبالرغم من التضحيات الباهظة يف األرواح والممتلكات  

الهجمة  (1)واألرزاق على  غضبهم  عن  االنتفاضة  هذه  يف  المقدسّيون  عّبر   .

العسكرّية   المختلفة،  االحتالل  أذرع  قبل  من  منهم  نالت  التي  الشرسة 

والسياسّية والقضائّية، خالل الثمانينّيات ويف أعقاب إخراج مؤّسسات الثورة  

سنة   بيروت  من  مسيرات  1982الفلسطينّية  يف  المقدسّيون  وخرج  م. 

برنامج ومظاهرات  الجدران  على  وكتبوا  والمنشورات،  البيانات  ووزعوا   ،

الثورّي   العمل  شعارات  خاّص  بأسلوب  وصاغوا  األسبوعي،  االنتفاضة 

قّوات   طريق  يف  المتاريس  ووضعوا  والشعارات،  األعالم  ورفعوا  المقاوم، 

جنود   طريق  هبا  وسّدوا  السيارات  إطارات  وأشعلوا  ومجنزراته،  االحتالل 

و أخرى،  االحتالل  تارة  والمقالع  النقيفة  نارد  بأيدي  بالحجارة  رشقوهم 

األهداف   ضّد  العسكرّية  العملّيات  بعض  األولى  االنتفاضة  وتخلل 

اإلسرائيلّية، ما كّبد اإلسرائيلّيين خسائر نتج عنها قتلى وجرحى، واشتمل هذا  

النوع من الكفاح اختطاف جنود هبدف مبادلتهم بأسرى فلسطينّيين، وكذلك  

حقة العمالء وسماسرة األراضي وقتلهم، كما شمل هجوم مقدسّيين على  مال

 

 (. 196)ص: .: تاريخ حافل باألمل واالنجازالمقاومة الشعبية يف فلسطين قمصية. مازن.   )1)
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جنود ومستوطنين يهود بالسكاكين، واستطاعت القوات الميدانّية الفلسطينّية  

ليلية على العديد من المواقع الفلسطينّية يف   الضاربة من إحكام شبه سيطرة 

اله، بدًءا من  القرى واألحياء، وبمرور الوقت تصاعد الصراع وتعّددت أشك

إطار   يف  المنضوية  الفلسطينّية  بالمنّظمات  المرتبطة  المنظمة  الخاليا  نشاط 

يف   تظهر  بدأت  التي  المنفردة  بالخاليا  وانتهاء  الفلسطينّية،  التحرير  منظمة 

م، مروًرا بأشكال الصراع األخرى من التظاهر  1967األراضي المحتلة سنة  

إلقاء الحجارة وغيرها. تكرست حال  ة صراع أفقدت )إسرائيل( بوصلة  إلى 

أبواهبا،   يدق  أمنيًّا  هتديًدا  رأت  أن  بعد  المحتلة،  المناطق  داخل  التحرك 

الحديدية   القبضة  باستخدام  األولى،  االنتفاضة  انطالقة  ومَع  فشرعت، 

والعقاب الجماعي هبدف التحطيم النفسي للفلسطينّيين، وإضعاف ثقتهم يف  

وحدهتم   وتفتيت  القومية،  المقاومةذاهتم  يف  قناعاهتم  وتبديل   ،(1) الوطنية، 
جماهير   مواجهة  إلى  المختلفة  وأجهزهتا  االحتالل  قوات  وعمدت 

األحياء   وأغلقت  والجماعي،  الفردي  والتنكيل  بالتعذيب  المقدسيين 

والطرقات وحاصرهتا من كل الجهات، ونصبت الحواجز العسكرية واألتربة  

االحتال قوات  بنت  وكذلك  مداخلها،  بين  على  إسمنتية  وجدرانا  سدوًدا  ل 

 

َحزيران  صالح. جهاد أحمد.    )1) بعدو حرب  القدس  أجل  من  المقاومة  وقياداهتا  الشعبية  القوى 

 (. 11)ص: .1967
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األحياء، ولم ترتدد باستخدام القتل، ثم أقدمت على ارتكاب مجزرة المسجد  

 . (1)م1990األقصى عام  

وتعّد هذه االنتفاضة طويلة النفس، ويمكن تصنيفها كمقاومة استنزاف طويلة  

ى مشاركة  األمد، حيث مرت بعدة مراحل ثورية تدرجت من مرحلة التمهيد والعفوّية إل 

شعبّية غير منظمة، ثم مرحلة اإلعداد والتنظيم العام المؤطر بإشراف القوى الوطنّية  

 واإلسالمّية. 

وعلى الرغم من استمرار اّدعاء إسرائيل بأّنها دولة ديمقراطّية فإّنها أدركت 

أّنها لن تتحّمل تبعات انتفاضة الحجارة التي عربت عن البعد الشعبّي، وتداعياهتا، بعد  

االحتالل   ضّد  الفلسطينّيون  مارسها  التي  المسلحة  المقاومة  انحسار  من  سنوات 

 اإلسرائيلّي من خارج فلسطين.

القضّية   وعودة  العالمي،  الرأي  أمام  إسرائيل  تعرية  إرهاصات  بدت  فقد 

من   جديدة  مرحلة  إلى  تشير  واإلسالمي  العربي  االهتمام  مقدمة  إلى  الفلسطينّية 

ّيين. وبات المجتمع الدولي أكثر تفّهًما ووعًيا للقضّية، بسبب  التعاطف تجاه الفلسطين

كافة   من  بالرغم  االنتفاضة،  أثناء  يف  الفلسطينّيون  أبدعها  التي  )الالعنفّية(  الصورة 

 األساليب القمعّية واإلجرامّية التي اتبعتها دولة االحتالل يف قمعهم. 

 

 . 1994- 1987انتفاضة فلسطين الكربى األولى  عالونة. كمال.   )1)
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اإلسال    التوجه  غلبة  اإلسرائيلّية  القيادة  أقلق  نواحي  وما  من  الكثير  على  مي 

المقاومة، إضافة إلى أّن موقع القدس والمسجد األقصى ومكانتهما يف قلوب العرب  

 والمسلمين، يجعل صدى المقاومة وتداعياهتا اإلعالمّية شديد التأثير. 

 (:  2004  -   2000االنتفاضة الثانية: انتفاضة األقصى )  - أ 

  28االنتفاضة الفلسطينّية الثانية المسماة )انتفاضة األقصى( يف    اندلعت

اإلسرائيلي  2000أيلول   الحرب  وزير  قيام  الندالعها  المباشر  السبب  وكان  م، 

آالف   ثالثة  بحراسة  المبارك  األقصى  المسجد  باقتحام  شارون  أرييل  السابق 

كافة  جن يف  الفلسطينّيين  أوساط  يف  عارًما  غضًبا  أثار  الذي  األمر  إسرائيلي،  دي 

أماكن وجودهم. ثم كان اعتداء قّوات االحتالل اإلسرائيلّي على الطفل )محمد  

وقتله   األقصى،  للمسجد  شارون  اقتحام  من  يومين  بعد  غزة  قطاع  يف  الدرة( 

الذي قدم لمساعدهتما،  بالرصاص وإصابة والده بجروح، ثم قتل رجل اإلسعاف  

إضافة إلى اعتداءات أخرى، سبًبا مباشًرا إضافيًّا يف تأجيج مشاعر الغضب التي  

انعكست يف وجه االحتالل على صورة مظاهرات عارمة يف كافة مواقع التماس  

مَع قّواته، بما يف ذلك مدينة القدس. أّما األسباب غير المباشرة فقد تمّثلت بازدياد  

الشرسة  المقدسّيين والمقّدسات، هناية    الهجمة  من قبل سلطات االحتالل على 

ومصادرة   البيوت  هدم  عملّيات  تتوقف  ولم  العشرين،  القرن  من  التسعينّيات 

األراضي وسحب الهوّيات وإغالق المؤّسسات، إضافة إلى االنتهاكات المتكررة  

ع  والكشف  تحته  الحفر  عمليات  يف  واالستمرار  المبارك،  األقصى  ن  للمسجد 
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محيطه ويف  أساساته  تحت  األنفاق  من  لالنتفاضة  (1) مزيد  وكمقدمة  سبق  كما   .

سنة   متوالية  أيام  ثالثة  االحتالل  قوات  وجه  يف  الفلسطينّيون  انتفض  أن  الثانية، 

م، يف أعقاب إعالن سلطات االحتالل عن فتح نفق بمحاذاة السور الغربي  1996

يف   المبارك  األقصى  على  1996أيلول    24للمسجد  الفلسطينّيون  أطلق  وقد  م، 

انتفاضة النفق، وتعّددت أساليب المقاومة لدى المقدسّيين يف  مقاومتهم تلك اسم  

االنتفاضة الثانية بين الحجارة وأدوات السالح األبيض لمدة أربعة أشهر، ثم ما  

لبثت أن قفزت إلى المرحلة الثانية باستخدام السالح الناري واألعمال التفجيرّية  

:  وكان  أهمها من الخصائص  واالستشهادّية، وقد اتسمت االنتفاضة الثانية بجملة  

قيادات   بأمر  تأتمر  جعلها  العسكرية  النشاطات  إلى  السريع  االنتفاضة  تحّول 

بخالف   وذلك  المشرتكة،  والفصائل  القوى  بتنّوع  متنّوعة  ميدانّية  عسكرّية 

االنتفاضة األولى التي اجتمعت فيها فصائل منظمة التحرير تحت قيادة موحدة،  

الع  الشعبي  المزاج  دخول  التعقيدات  و  بسبب  وذلك  األهداف،  ضبابية  يف  ام 

السياسية التي المست السلطة الفلسطينّية، فتشتتت القوى والفصائل ومؤّسسات  

المجتمع بين مؤيد لربامج السلطة أو معارض أو مرتبك بينهما، وكذلك بسبب  

وشعًبا   سلطة  الفلسطينّيين،  على  االحتالل  قوات  شنتها  التي  القاسية  الضربات 

 وفصائل.  وقوى 

 

... تحديات  للدراسات االستعمارية والتحرر المعريف، الهبة الفلسطينية  .دائرة سليمان الحلبي  )1)

 وفرص.
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لم تستطع الفصائل الفلسطينّية بلورة قيادة وطنية موحدة لقيادة االنتفاضة إال  

بالحّد األدنى من التنسيق المشرتك، وذلك ألسباب ذاتية تتعلق باالختالفات السياسية  

غمار   المقدسّيون  خاض  ولقد  أوسلو،  اتفاقية  بعد  ما  تداعيات  بسبب  بينها،  الكبيرة 

الثانية،   بسبب  االنتفاضة  وذلك  االحتالل،  مقاومة  يف  الخاصة  أساليبهم  لهم  وكان 

الخصوصّية التي مّيزت الطابع الحيات للمقدسّيين، كوهنم ما يزالون يخضعون تحت  

السلطة اإلسرائيلّية المباشرة، وألّن نسبة التداخل بينهم وبين اإلسرائيلّيين تعّد كبيرة  

األراض يف  الفلسطينّيين  باقي  مَع  سلطات  بالمقارنة  أجربت  أن  فمنذ  المحتلة،  ي 

االحتالل المقدسّيين على حمل اإلقامة اإلسرائيلّية الدائمة، أو ما بات يعرف بالهوية  

كما   اإلسرائيلي،  السوق  يف  المقدسية  العمالة  نسبة  متسارع  بشكل  ارتفعت  الزرقاء 

ّية مَع  تضاعف حجم ارتباط مصالحهم االقتصادّية والصحّية والتعليمّية وحتى الرتفيه

مساحة   ازدادت  االستيطان  تضخم  ومَع  اليهودي،  والوسط  اإلسرائيلّية  المؤّسسات 

االحتكاك بين األحياء المقدسّية واليهودّية، وقد مارس المقدسّيون يف األشهر األولى  

بدأت   أن  الفعاليات  لبثت  ما  ثم  السلمّية،  الشعبّية  المقاومة  مظاهر  أغلب  لالنتفاضة 

ا إلى األعمال العسكرّية كالهجمات بالسكاكين واألسلحة النارية،  بالتحول شيًئا فشيئً 

يف   كما  االستشهادّية  والعمليات  المفخخة  السيارات  إلى  الجنود  اختطاف  ومحاولة 

األحداث   وعند  الُجمع،  أيام  ومظاهرات  مسيرات  يف  وخرجوا  األولى،  االنتفاضة 

البيان ووزعوا  والقطاع،  الضفة  أهل  أصابت  التي  ورفعوا  األليمة  والمنشورات  ات 

هبا   وسّدوا  السيارات  إطارات  وأشعلوا  المتاريس،  ووضعوا  والشعارات،  األعالم 



 سيناريوهات التهويد والتصعيد القدس محور الصراع       د. روال حطيط              
 

278 

 

المظاهرات   تركزت  كما  بالحجارة،  ورشقوهم  االحتالل،  جنود  وجه  يف  الطرق 

أيام   تحديًدا  المبارك،  األقصى  المسجد  ساحات  يف  مستمر  بشكل  واالحتجاجات 

 . (1) ن كل سنةالُجمع ويف شهر رمضان المبارك م

وكانت سياسة التضييق التي تنتهجها قوات االحتالل يف منع شريحة واسعة  

االحتجاج   مستوى  ورفع  التوتر  من  مزيد  يف  سبًبا  المسجد  دخول  من  المصّلين  من 

والتظاهر، وقد قاوم المقدسّيون ذلك كّله بااللتفاف حول بوابات المسجد األقصى،  

الطرقات وعلى  للصالة يف  الحماسّية    والتجمع  الخطابات  األئمة  األرصفة، وخطب 

تأييًدا لالنتفاضة يف وجه المحتّل، ورفًضا للسياسات الممنهجة يف محاصرة االنتفاضة  

انتهاك حقوق المقدسيين الدينّية،   وقمعها، ورفًضا لالحتالل وسياساته المستمرة يف 

بّية ومدينة القدس ما  والسياسّية، واالجتماعّية، واالقتصادّية. لقد شهدت الضفة الغر

م، هدوء نسبيًّا فيما يتعلق  2014م ومنتصف عام 2005بين هناية االنتفاضة الثانية عام  

بمقاومة االحتالل، وغلب على المقاومة أسلوب السلمّية، وتركزت يف بؤر محدودة  

متعلقة بمقاومة جدار الضم والتوسع العنصري، إضافة إلى مصادرة األراضي وهدم  

 البيوت.  

 (: 2015  - 2014االنتفاضة الثالثة: )   - ت 

يف أعقاب قيام مجموعة من المستوطنين بخطف الفتى المقدسي محمد  

م، ومن َثّم حرقه حيًّا، اشتعلت أحياء  2014أبو خضير أوائل تموز/ يوليو من عام  

 

 (.132)ص: . القدس هبة شعبية بال قيادةاألرناؤوط. عبد الرؤوف.   )1)
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االحتجاجات   انتشرت  ثم  لالحتالل،  المناهضة  باألحداث  القدس  مدينة 

األراض باقي  إلى  شّد  والمظاهرات  بين  المظاهرات  واستمرت  الفلسطينّية،  ي 

قرابة   االحتالل  قوات  مَع  اشتباكات  من  رافقها  ما  مَع  حتى    15وجذب  شهًرا، 

م، وبصورة نوعّية  2015اشتعلت مرة أخرى أوائل تشرين األول / أكتوبر من سنة  

غلب عليها طابع دعس الجنود والمستوطنين وطعنهم بالسكين. وصرح رئيس  

، يف مقالة بعنوان )المعركة  Middle East Eyeميدل إيست آي  تحرير موقع  

اللتين   االنتفاضتين  عن  الفلسطينّية  االنتفاضة  هذه  يمّيز  ما  أبرز  القدس(  على 

سبقتاها، أّنها ستكون معركة يخوضها الفلسطينّيون الذين يعيشون داخل الجدار  

القدس فلسطينيّي  قبل  من  أي  نفسها،  حول  إسرائيل  أنشأته  الشرقّية    الذي 

م والذين هم مواطنون إسرائيلّيون، وأضاف هيرست:  1948وفلسطينّيي أراضي 

وهبذا يكون نتنياهو محًقا هذه المرة يف إعالنه أّن هذه فعاًل هي )المعركة من أجل  

القدس(، وهي إّما أن تكون المعركة األخيرة التي يخوضها الفلسطينّيون قبل أن  

القدس   على  المستوطنون  المعركة  يستولي  ستكون  أنّها  أو  بأسرها،  الشرقّية 

األولى يف نضال أكرب وأطول، بحيث تصبح فيه القدس قطب جذب للمقاتلين من  

كل حدب وصوب، سنّة وشيعة، علمانّيين وإسالمّيين، جهادّيين أو تكفيرّيين أو  

القادرة على جذب جميع هؤالء   الساحة  نتنياهو  لقد اختار  قوى قومّية ووطنّية، 

 . (1)ا إليه

 

 : شهادات إسرائيلية.االنتفاضات الثالثعبد الرحمن. أسعد.   1))
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القدس(   بـ)انتفاضة  األحداث  هذه  والمحّللين  الكّتاب  من  العديد  وصف 

أو)االنتفاضة الثالثة(، وقالوا: إّن العمود الفقري لالنتفاضة الجديدة يتمثل يف الجيل  

وال   االتفاقات  تكبله  لم  جيل  وإّنه  وإباهنا،  أوسلو  اتفاقات  أعتاب  على  ولد  الذي 

واألمنّية الدولّية  يف  االلتزامات  تحمل  وهي  فعاًل،  انطلقت  قد  الثالثة  واالنتفاضة   ،

انطالقتها ومسارها خصوصياهتا التي تميزها عن االنتفاضتين األولى والثانية، وأّن هذا  

 .(1) أمر طبيعّي يتعلق بسياق الظروف والمعطيات المتنّوعة

لالنتفاضة، األمر  وامتازت االنتفاضة الثالثة بغياب القيادة المركزّية الموجهة  

الذي أّدى إلى شيوع أسلوب العمليات الفردّية يف مقاومة االحتالل، وباختيار أسلوبي  

امتياز   إلى  إضافة  واألطفال،  القاصرين  وبمشاركة  أساسي،  بشكل  والطعن  الدعس 

 االنتفاضة الثالثة بظاهرة )القتداء( وظاهرة )الثأر( من الجنود والمستوطنين. 

 القدس يف خطر: 

إلى  بغّض  يوجد مؤّشرات تشير  القدس؛  مركزّية  العواطف وعن  النظر عن   

تجاه   مسؤولّياهتم  الجميع  يتحّمل  أن  ضرورة  إلى  وتنبه  خطرة،  مستقبلّية  سياقات 

 نذكر أبرزها: القدس إلنقاذها، 

العربّية    أّواًل:  المواقف  يف  التغير  يبّين  العربي  التفاوضي  السلوك  متابعة  إّن 

والفلسطينّية المستمّر. حيث بدأت الدبلوماسية العربّية على أساس رفض قيام دولة  

التفاوض معها، ثم االعرتاف   قبلت  الهدنة معها، ثم  قبلت  إسرائيلية يف فلسطين، ثم 

 

 ؟ اجعلوها انتفاضة ثالثة أم هبة شعبية ( شفيق. منير.  1)
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ع التدريجي  التخلي  بدأ  ثم  هبا،  أّن  الكامل  يعني  ما  الفلسطينّي،  الموضوع  عن  ربيًّا 

والحدود،   )الالجئين،  الموضوعات  كل  يف  الرتاجع  هذا  يواصل  قد  العربي  الطرف 

والمياه، وحق المقاومة(. وهذا ال يستبعد احتمال االعرتاف بالقدس عاصمة موّحدة  

ى  لـ)إسرائيل( من قبل بعض العرب، وعليه يجب الرتكيز على االتجاهات وليس عل

 األحداث. 

المتغّيرات    ثانًيا:  وهي:  أال  اتجاهات  ثالثة  من  القوى  موازين  قياس  علينا 

يف   هو  األّول  المتغّير  ولعّل  وتوظيفها،  إدارهتا  وفّن  المعنوّية،  والمتغّيرات  المادّية، 

الطرف   لصالح  بعضه  مزيج  الثاين  والمتغّير  الكمي،  بالقياس  العربي  الطرف  صالح 

إلخ( وبعضه لصالح الطرف    …لتماسك الداخلي، والتكنولوجيا الصهيوين )التطور، وا 

العربي )القدرة على تحمل الخسارة والمعاناة لفرتة طويلة(، لكن المتغّير الثالث وهو  

فّن إدارة متغّيرات القوة، وهو األهم يف ميزان القوى، فهو لصالح محور المقاومة اآلن  

يف  القدس  والدليل معركة سيف  استغالله،  مايو    وعليه  َشَكَلت  2021أيار/  التي   م 

منعطًفا مهًما يف الصراع المستمر مَع االحتالل اإلسرائيلي، حيُث استطاعت المقاومة  

القدرات   فارق  من  الرغم  على  االحتالل،  جيش  على  انتصاٍر  تحقيق  الفلسطينية 

 .العسكرية والتقنية بين الجانبين، كما أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية والقدس

من األسلم رؤية الواقع كما هو، ال كما تزّينه الرغبة سواء أكانت هذه    ثالًثا: 

الرغبة سياسّية أم دينّية أم عقائدّية أم غير ذلك. وأعتقد أّن هذا الجانب يتجّلى يف التفكير  

 السياسّي العربي بشكل أكرب كثيًرا منه يف التفكير السياسّي الصهيوينّ. 
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َوفًقا لدراسات معهد دراسات األمن القومي    ، رائيلّي الرأي العام اإلس  رابًعا: 

فإّن هناك عالقة بين درجة التمسك بشرق القدس لدى الرأي العام    1يف جامعة تل أبيب 

 :اإلسرائيلّي وزخم المقاومة لالحتالل، فدراسات المعهد تقول 

الفرتة   ▪ يرفض  80كان    1998إلى    1994يف  اإلسرائيلّي  العام  الرأي  من   %

 .تقسيم القدس أرًضا أو بلدية

 . %70% و65ا بين  تراجع رفض التقسيم إلى م 2014إلى  1998يف الفرتة   ▪

%، ويقول  60تراجعت نسبة الرفض إلى    2016و   2015إلى    2014يف الفرتة   ▪

كان لها دور مهّم يف   2016-2015تقرير المعهد: إّن انتفاضة السكاكين بين 

الجدار   وجود  أّن  كما  المدينة،  التقسيم  عدم  فكرة  عن  المتواصل  الرتاجع 

واليهو  العربّية  األحياء  بين  العازل  عام  العنصري  وبلغ  الرتاجع،  عزز  دّية 

 . %49نحو  2017

 وحول إجراء تغييرات يف وضع القدس الحالي كانت النتائج كاآلت: 

 .% يريدون بقاء الوضع الحالي يف القدس على ما هو عليه25إّن  ▪

 .% يؤيدون مزيًدا من إجراءات الفصل بين العرب واليهود يف القدس 20إّن  ▪

ن يف ضواحي القدس العربّية )شرق القدس(  % يؤيدون منح الفلسطينّيي27إّن  ▪

 .مزيًدا من الصالحّيات إلدارة شؤوهنم باستثناء القدس القديمة

 

(1)Hasson. Nir. Jerusalem’s Palestinians Hold the Key to Israel’s 

Future, Haaretz.  
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% يؤيدون بلدية مستقلة للفلسطينّيين، ولكن تحت سلطة )إسرائيل(،  28إّن   ▪

 . %23حوالي  2017وهو مستوى أعلى من قبل، حيث كان يف السنوات 

السياسة اإلسرائيلّية يف القدس، تتمثل  ويرى المعهد أّن هناك مشكالت تواجه  

 :يف اآلت

 .أغلب المجتمع الدولي ينظر للقدس الشرقية كأرض محتلة ▪

ويجعل   ▪ المشاعر  يؤجج  )والمسلمين(  والعرب  لليهود  الديني  البعد  كثافة 

 .االنفجار محتماًل يف كّل مّرة 

االستقرار أمًرا أكثر  الظروف المعيشّية القاسية لسكان القدس الشرقّية تجعل   ▪

 .صعوبة

الوجود   ▪ ومحدودّية  الشرقّية  القدس  داخل  المستمرة  األمنية  التحديات 

 اإلسرائيلّي فيها. 

% من سّكان القدس )الشرقّية والغربّية( هم من العرب واحتمال زيادهتم  38إّن   ▪

الشرقّية   القدس  سكان  فلسطيني(    230)عدد    يف   المستوطنين   نسبة   –ألف 

  التي   المناطق  يف   العرب  السكان  من%  1  من  أقل  القدس  يف  العربية   الضواحي 

 نسبة اليهود للعرب تتزايد لصالح اليهود على  أنّ   يعني   ما .  المستوطنات   فيها 

فلسطيني    8,700أساس االرتفاع يف نسبة المستوطنين من صفر مستوطن لكل  

 .(1) فلسطينيا حالًيا  40( إلى مستوطن واحد لكل 1990)عام  
 

(1)Hasson. Nir. Jerusalem’s Palestinians Hold the Key to Israel’s 

Future, Haaretz.  
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( أي  1989-1981بدأ التغّير يف الموقف األمريكي منذ إدارة ريغان )خامًسا:  

بعد خروج مصر من الصراع، وأخذ هذا التغّير خطوات تدريجّية تجعل من الموقف  

 ترامب األخير غير مفاجئ. 

تشجيع  سادًسا: ّ  نحو:  هو  القدس  موضوع  يف  اإلسرائيلّي  التوجه  أّن  يبدو 

محلّية   الظروف  قيادات  وتحسين  لها،  بلدية  مناصب  وإيكال  الظهور،  على  عربّية 

  المعيشّية يف شرق القدس وضواحيها، وهناك اقرتاحات جرى تداولها يف )إسرائيل( 

 :مثل

 .اقرتاح مناحيم فرومان: بلدية واحدة فيها دائرة دينية للمسلمين والمسيحيين   -

البيدوت    -  روث  الدولي  القانون  أستاذة  تقسيم   Lapidot thRu :اقرتاح 

 .سنة قادمة 30القدس حسب الدين، وتأجيل موضوع السيادة إلى 

اعتبار    Berkovitz Shmuelاقرتاح أستاذ قانوين آخر هو شمويل بيركوفيتز  -

األماكن المقدسة اإلسالمّية )مقاًرا للبعثة الدبلوماسية الفلسطينّية( فتكون السيادة  

 سرائيلّية. داخل المقر لهم لكن ضمن األراضي اإل
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 : خالصة

إّن موازين القوى هي التي ستحّدد مصير القدس، فـ)إسرائيل( ستعمل على  

توظيف خلل موازين القوى لصالحها بأكرب قدر ممكن؛ وستعمل على تسريع قطف  

أّنها   يعني  ما  وهو  إليها،  أشرت  التي  العناصر  تداعيات  من  خوًفا  الخلل،  هذا  ثمار 

للقدس سفاراهتا  لنقل  الدول  من  المزيد  دفع  سفارهتا    ستحاول  أعادت  )كوستاريكا 

، ولكن الدولتين عادتا بسفارتيهما  1984، ولحقتها السلفادور عام  1980للقدس عام  

عام   أبيب  تل  هناك  2008إلى  أن  مالحظة  مَع  القدس    9(،  يف  أجنبية  قنصلّيات 

)الواليات المتحدة، غواتيماال وهندوراس وتوغو وجزر الهادئ: مارشال ومايكونيزيا  

و(، كما ستسعى لتغيير الرتكيبة السّكانية يف القدس والتضييق على سكاهنا  ونورو وبال

 لدفعهم للهجرة أو لالنتقال لمناطق أخرى داخل الضفة الغربّية. 

جميع   استنفار  تستدعي  أعاله  إليها  المشار  الحقيقّية  المخاطر  مواجهة  إّن 

للحفاظ عل الفلسطينّية والعربّية واإلسالمّية والدولّية  العربّية  الجهود  القدس  ى هوّية 

عوامل   هناك  أّن  سّيما  وال  أهلها،  صمود  ودعم  مقّدساهتا  وحفظ  واإلسالمّية، 

إسرتاتيجّية لغير صالح الطرف اإلسرائيلّي بدًءا بالسّكان )عدد الفلسطينّيين يف فلسطين  

مليون يهودّي، وطبًقا لمعّدالت    6.3مليون مقابل    6.4( هو  2019التاريخّية اآلن )

% من اليهود بين  46% من سكان فلسطين من العرب مقابل 54ّو السّكاين سيكون النم

، وهي مشكلة كربى لـ)إسرائيل( سيدفعها نحو أحد التوّجهات الثالثة  2030-2035

 :اآلتية 
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االنسحاب من الضفة الغربّية، وفيه خطر تقليص العمق اإلسرتاتيجّي للدولة   - أ

 .اليهودّية

و(، مَع مخاطر التحّول التدريجّي لدولة ثنائية  عدم االنسحاب )مشروع نتنياه -ب 

 .القومية، مَع كّل ما يرتتب على ذلك من مخاطر 

تكرار أنموذج غزة؛ أي االنسحاب من أقل قدر من األراضي بأكرب عدد ممكن   -ت 

والتحّول   للعرب،  التدريجي  التهجير  يقتضي  أمر  العرب، وهو  السكان  من 

 نتوستانات(. نحو نموذج المعازل العنصرّية أو )البا 

باإلضافة إلى احتماالت التحّول اإلسرتاتيجّي األمريكي من الشرق األوسط  

المتحدة،   للواليات  المنطقة  أهمية  وتراجع  )الباسيفيكي(،  الهادي  المحيط  إلى 

تنامي   مثل:  المتحدة  الواليات  تواجهها  التي  اإلسرتاتيجّية  المشكالت  مَع  خصوًصا 

الطاق واالستقالل  الصيني،  األمريكّي  الدور  االقتصاد  ومشكالت  األمريكّي،  وي 

)المدين األول عالمًيا(، وتنامي سوء توزيع الدخل، وارتفاع الجريمة ألعلى نسبة بين  

الدول الصناعّية، هذا يندرج أيًضا على عدم النجاح اإلسرائيلّي )حتى اآلن( يف دفع  

يران عسكريًّا، لتعميق  الواليات المتحدة أو قوى أخرى عربّية أو دولّية إلى مواجهة إ

الخلل يف موازين القوى يف المنطقة، يف ظّل الرتاجع التدريجي يف درجة التعاطف مَع  

)إسرائيل(، كما تدّل كّل استطالعات الرأي العام الدولي، وهو أمر تشعر )إسرائيل(  

االجتماعّية   البنية  يف  التشققات  بعض  بروز  يف  سّيما  وال  المدى،  بعيدة  بمخاطِِرِه 

جانب  اإل إلى  غيرها،  دون  معّينة  أحزاب  يف  الروس  تجمع  أو  الفالشا،  مَع  سرائيلّية 

الحساسيات القديمة المعروفة يف الثقافات الفرعّية يف المجتمع اإلسرائيلي الصهيوين،  



 

 المبادرة  2202شتاء العدد األول                             
 

287 

 

مَع القلق من أّن عدم استقرار المنطقة العربّية قد يقود إلى تغّيرات يف بعض األنظمة،  

مناسب غير  وضع  بسبب    باتجاه  أم  عسكّرية  انقالبات  نتيجة  سواء  لـ)إسرائيل(، 

 .إلخ…الثورات أو الفوضى يف بعض الدول مثل الخليج أو مصر

ونجد أّن معركة سيف القدس قد أعادت توحيد الشعب الفلسطيني يف القدس  

والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل يف مواجهة االحتالل، وأكدت جاهزيته  

وقت نصرة للقدس واألقصى والشيخ جراح، وهذا يرتجم على أرض    للتضحية يف أي 

تصبُّ يف بيئة انتقالّية، تدفع    .الواقع من خالل ما يسطره الجيل الجديد وهذه الهبات 

باتجاه اهنيار مسار التسوية وتجربة )أوسلو(، وُتعّزز من فرص صعود خّط المقاومة  

 بالرغم من الصعوبات التي يواجهها.
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