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  ملخص البحث

 على القدس 1967 و التي فرضت و طبقت بعد حرب - جاء ھذا البحث لدراسة دور السیاسات التخطیطیة اإلسرائیلیة 

حیث یھدف البحث إلى إثبات أن السیاسات .  السیطرة على السكان العرب في القدس الشرقیةمن أجل - الشرقیة

 إنما جاءت .  وتحسین معیشتھمة في القدس لدى السكان العربالتخطیطیة في القدس لم تكن تھدف إلى رفع جودة الحیا

 لتحقیق  على استغالل التخطیط نلقد عمل المخططون اإلسرائیلیو. لفرض الھیمنة والسیطرة اإلسرائیلیة على القدس

ید  تز و التي تھدف إلى خلق واقع دیمواغرافي لصالح الیھود على حساب السكان العرب بحیث السیاسیة الأھدافھم

  .سكان المدینةنسبة السكان عن ثلث 

  

  التخطیطیة اإلسرائیلیة بشكل تفصیلي المستخدمةتلتحقیق ھدف البحث، فإن الدراسة تستعرض وتحلل السیاسیا

، تناولت الدراسة مقارنة أعمقفھم المشكلة بشكل ول  ذلكإلىباإلضافة . لتأمین السیطرة والھیمنة على المقدسیین

 طوبا من وأم صور باھر حيي وحي عربي داخل حدود القدس الشرقیة، فتمت المقارنة مابین تحلیلیة بین حي یھود

  .من جھة أخرى) ھارحوماه( أبو غنیم وحيجھة 

  

 الثاني فیتناول القسم  یشرح القسم األول منھجیة البحث أما موزعة على سبعة فصول،أقسام ستة إلىتقسم الدراسة 

 وأنواع  والسیطرةةللھیمندور واستخدام التخطیط  كأداة ،  والتخطیطةین السیاس العالقة ماب:النظریات التي توضح

 ة تاریخیة،حلم القسم الثالث موقع الدراسة بحیث یشمل یستعرض . اإلثنیةالمتعددة في المجتمعات المستخدم التخطیط

 القسم الرابع ویحلل بإسھاب السیاسات یتناول. )القدس( وتطور الحدود اإلداریة للموقع  للمنطقةالتطور الدیموغرافي

 یشمل التحلیل المقارنة بین  و، في القسم الثاني اعتمادا على اإلطار النظري الذي شرح وفّصّلالتخطیطیة اإلسرائیلیة

 ویوضح عالقة النتائج بالنظریات الموضحة بالقسم  یناقش القسم الخامس نتائج التحلیل.یھوديالحي العربي والحي ال

یلخص نتیجة الدراسة ویطرح التوصیات التي تعمل على إیجاد تخطیط  القسم السادس واألخیر.  من البحثالثاني

  .  اإلسرائیلي الحالي والتي تھدف إلى تعزیز الوجود العربي في القدسمعاكس ومقاوم للتخطیط
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 تخطیط مجند یستخدم لتحقیق أن التخطیط في القدس ھو  كانت نتیجة البحثبعد تحلیل السیاسات التخطیطیة في القدس

 بفرض سیاساتھا التخطیطیة المتحیزة للیھود على حساب السكان  وتستمر إسرائیلة اإلسرائیلی السیاسیةفاألھدا

 فان ھذا الھدف یبدو سھل التخطیط العربي الفلسطیني المضاد یھودیة وبغیاب ة لتھوید المدینة وجعلھا مدینالعرب

 المجند  اإلسرائیليع توصیات عملیة تطبیقیة، تعمل على خلق معوقات أمام التخطیطلذلك كان البد من وض .التحقیق

  .معززًة الوجود العربي الفلسطیني في القدس
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