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مقدمة.1

تمهید

عزیزي الدارس

اهال بك الى الوحدة االولى من مقرر تاریخ القدس، التي نأمل ان تكون ممتعة ومفیدة، وتزودك 

رفة الضروریة لفهم الخصائص الجغرافیة للمدینة المقدسة ومحیطها، سواء كانت بشریة، طبیعیة بالمع

أو اقتصادیة، ولتمكینك عزیزي الدارس من االحاطة بتلك الخصائص، فقد اثرنا تقسیم الوحدة الى 

الخصائص , الموضع وتضم الجیولوجیا والتراكیب, الموقع الجغرافي: عدة اقسام رئیسیة هي

.والدیموغرافیا, المیاه, وغرافیة والمناخ والتربةالطب

انه لمن الصعب تناول هذه الموضوعات بالتفصیل، نظرا لطبیعتها المتشعبة وارتباطها 

. الوثیق بالعلوم االخرى، حیث ان كل ظاهرة لها بعد مكاني یمكن ان تندرج تحت هذه الموضوعات

الموضوعات التي تخدمك في فهم الموضوعات لذا فقد اثرنا االختصار ما امكن، والتركیز على

.الجغرافیة االخرى

اشتملت الوحدة على عدد من الخرائط والرسومات واالشكال لمدینة القدس ومحیطها، 

لتساعدك في استیعاب الخصائص الجغرافیة للمدینة واقلیمها، كما ادرجت بعض المراجع 

وحتى نطمئن على استفادتك . راستك للوحدةالمتخصصة في جغرافیة القدس كي تعود الیها اثناء د

.العلمیة من هذه الوحدة، اقترحنا بعض االنشطة والتدریبات وأسئلة التقویم الذاتي
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اهال بك مرة اخرى الى وحدة جغرافیة القدس، ونأمل ان تشكل هذه الوحدة ركیزة اساسیة في 

.فهم العالقة التفاعلیة بین االنسان والبیئة فهما موضوعیا

هداف الوحدةأ

بعد دراستك عزیزي الطالب لهذه الوحدة وعمل االنشطة والتدریبات واالجابة على اسئلة التقویم 

:الذاتي، نأمل ان تكون قادرا على

.ان یدرك الطالب اهمیة الموقع الجغرافي للقدس-1

.التعرف على الخصائص الطبیعیة والبشریة لمدینة القدس واقلیمها الجغرافي-2

.على مصادر المیاه في المدینةالتعرف -3

.ادراك اهمیة المكان في فهم الحدث التاریخي-4

.ان یتعرف الطالب على عالقة المدینة بالرحالة العرب واالجانب-5

أقسام الوحدة

هذه الوحدة تساعدك عزیزي الدارس على التعرف على الخصائص الجغرافیة لمدینة القدس ومحیطها 

:اقسام رئیسیةوتتألف هذه الوحدة من اربعة 

القسم األول الموقع والموضع وفیه تتعرف على اهمیة الموقع الجغرافي للمدینة ماضیا 

.كما یتناول هذا القسم جیولوجیة المدینة وتراكیبها. وحاضرا

وفیه تتعرف عزیزي الدارس على , الخصائص الطبیعیة للمدینة ومحیطها: القسم الثاني

. بتها وموارد المیاه فیهاطبوغرافیة المنطقة ومناخها وتر 
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من , أما القسم الثالث فیتناول الخصائص الدیموغرافیة للمدینة والتجمعات السكانیة التابعة لها

.حیث تطور عدد السكان والتركیب العمري

وما قالوا وكتبوا في , أما القسم الرابع واالخیر فیتناول عالقة الرحالة العرب واالجانب بالمدینة

.المدینة

القراءات المساعدة

عزیزي الدارس، حاول أن تنوع مصادر معلوماتك في الخرائط والعلوم المرتبطة بها، من خالل 

:االطالع على القراءات التي لها عالقة مباشرة بالموضوع

.1997, عمان, جغرافیة فلسطین, جامعة القدس المفتوحة-1

مجلة , وحسم مصیرها السیاسياالجراءات االسرائیلیة لتهوید القدس, احمد رأفت, غضیة-2

.2005, بیروت, باحث للدراسات

.1985, القدس, اطلس الضفة الغربیة وقطاع غزة, میرون, بنفنستي-3

.1992, عمان, بیت المقدس في كتب الرحالت عند العرب والمسلمین, كامل, العسلي-4

ما تحتاج الیه في دراسة الوحدة

وتهیئة الجو الدراسي المالئم لكي تحقق الفائدة المرجوة أن تسعى للحصول على القراءات المساعدة، 

من الوحدة، وأن یكون لدیك مجموعة من الخرائط الطبوغرافیة والموضوعیة للمدینة حتى تساعدك في 
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كما ان . فهم الخصائص الجغرافیة للمدینة وربط المعلومات الواردة في الوحدة بالتوزیع المكاني لها

.بالمدینة تساعدك في فهم خصائصها الدیموغرافیةتوفر االحصاءات المتعلقة

الموقع الجغرافي لمدینة القدس وأهمیته.2

شمالي ′47و 31ºو , شرقي خط غرینتش′13و 35ºتقع مدینة القدس فلكیا على خط طول 

فهي تتوسط اقلیم المرتفعات الوسطى من , وتحتل المدینة موقع القلب من فلسطین. خط االستواء

لذي یتكون من جبال نابلس في الشمال وجبال الخلیل في الجنوب وجبال القدس في فلسطین ا

وتمثل المدینة حلقة وصل بین اقلیم السهل الساحلي في الغرب واقلیم االغوار في . الوسط

. كما تصل المدینة بین مدن شمال فلسطین وجنوبها ومدن السهل الساحلي باألغوار, الشرق

وقد برزت اهمیة . كم عن البحر المتوسط55كم عن البحر المیت و 25وتبعد المدینة هوائیا 

عندما اغلقت 2000والثانیة عام 1987هذا الموقع المتوسط في االنتفاضتین االولى عام 

اسرائیل الطریق الذي یمر من المدینة الى محافظتي بیت لحم والخلیل في الجنوب والى 

اضطر السكان الفلسطینیون الى سلوك طرق حیث, محافظات رام اهللا ونابلس في الشمال

مثل طریق وادي النار الذي یمتد على طول السفوح الشرقیة لمرتفعات , وممرات وعرة وخطرة

الشكل . وتتمیز تلك السفوح بانحدارها الشدید. القدس والخلیل والتي تعرف ببریة القدس والخلیل

.یبین الموقع الجغرافي لمدینة القدس1رقم 
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الموضع.3

ویمثل البیئة الطبیعیة بخصائصها ومواردها , الموضع هو المكان الذي قامت علیه مدینة القدس

ان مدینة القدس بمواردها الطبیعیة الشحیحة ). 2000جامعة القدس المفتوحة , جغرافیة فلسطین(

ر اال ان االهمیة الدینیة والتاریخیة للمدینة شكلت عامل جذب كبی, شكلت موضعا طاردا للسكان

ووقعت المدینة , فازدحمت المدینة بالسكان على مر العصور, فاق امكانیات الموضع االقتصادیة

تحت سیطرة قوى خارجیة عدیدة منها المصریون واالشوریون والبابلیون والفرس واالغریق 

الت ورغم تلك االحتال. والرومان والبیزنطیین والصلیبیین واالتراك والبریطانیین وأخیرا االسرائیلیین

أي انه لم یحدث تغیر ثقافي . Worrel, 1995المتعاقبة بقي سكانها االصلیون فیها كما اشار 

باستثناء , حكمت مختلف القوى والشعوب مدینة القدس لفترات طویلة. مفاجئ في المدینة

.  سنة78االسرائیلیین الذین حكموا المدینة لفترة ال تتجاوز 

ات الجیولوجیة هي الطبقات الصخریة التي تتكون منها القشرة التكوین: التكوینات الجیولوجیة

, عابد(وقد قسم الجیولوجیون تاریخ االرض الى اربعة احقاب زمنیة وهي . االرضیة في منطقة القدس

1990:(

وتقع , ملیون سنة580ملیون سنة حتى 4600وتمتد من نشأة االرض قبل : ما قبل الكمبري.1

غرب خلیج العقبة وتغطي مساحة صغیرة من الصخور صخور هذه الحقبة  في شمال 

.المتحولة والناریة
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ملیون سنة وصخوره 225ملیون سنة حتى 580وتمتد من ): البالیوزي(الحیاة القدیمة .2

.ویغلب علیها الطابع الرملي, موجودة في جنوب فلسطین

وصخوره , ةملیون سن65ملیون سنة حتى 225وتمتد من ): المیزوزوي(الحیاة المتوسطة .3

.منتشرة في مختلف انحاء فلسطین

وتنتشر صخوره في معظم انحاء فلسطین وخاصة في السهل ): السینوزوي(الحیاة الحدیثة .4

. الساحلي الفلسطیني والجلیل وغور االردن

وفي منطقة القدس بصورة خاصة تتكون التراكیب الجیولوجیة من الوحدات التالیة مرتبة من 

:االقدم الى االحدث

.الحجر الرملي النوبي والدولومیت ومارل العصر الكریتاسي االسفل.1

.الحجر الجیري والدولومیت ومارل العصرین السینومانیاني والتورانیاني.2

.الطباشیر والشیرت التي تكونت في عصر السینونیان.3

.الصخور المتحولة لعصر المیوسین.4

.ستوسین حتى العصر الحدیثالطباشیر والمارل والكونغلومرات التابعة لعصر البلی.5

ان صخور العصر الكریتاسي االسفل تتكون بشكل اساسي من الحجر الجیري والدولومیت 

:اما صخور العصرین الكریتاسي االوسط واالعلى فیمكن تقسیمها الى التكوینات التالیة, والمارل

.تكوینات كوبروتتكون من الحجر الجیري والمارل-
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وتتكون من الحجر الجیري الدولومیتي التي تعتبر جیدة من تكوینات بیت كاحل السفلى-

.حیث قدرتها على تخزین المیاه الجوفیة

.تكوینات بیت كاحل العلیا وتتكون مبشكل عام من من الحجر الجیري المارلي والدولومیت-

تكوینات یطا وتتكون بشكل عام من من الطباشیر والحجر الجیري والمارل وتتمیز بغطاء -

.بیا من التربةكثیف نس

بینما , تكوینات الخلیل وتتكون االجزاء السفلى من من الدولومیت والحجر الجیري الدولومیتي-

وهذه التكوینات مهمة في تشكیل , تتكون االجزاء العلیا من الحجر الجیري الدولومیتي

.االحواض الجوفیة

الحجر الجیري تكوینات بیت لحم ویتكون الجزء الشمالي الشرقي من من الدولومیت و -

.بینما یتكون الجزء الجنوبي الغربي من الطباشیر, الدولومیتي

, تكوینات القدس وتتكون بشكل اساسي من الحجر الجیري والدولومیت والطباشیر المارلیة-

.ویستغل الحجر الجیري في المحاحر ویستخدم في البناء

.منحدرات الشرقیة للقدستكوینات ابو دیس وتتكون من الطباشیر والشیرت وتنتشر على ال-

.تكوینات خان االحمر وتتكون بصورة اساسیة من المارل والحجر الجیري-

طیة صوریف : اما من الناحیة التركیبیة فتسیطر على منطقة القدس طیتان رئیسیتان هما

ویقع بین هاتین الطیتین مقعر یمتد , وطیة عین قینیا المحدبة في الشمال, المحدبة في الجنوب

وتنتشر الصدوع في الشمال . اه الشمال الغربي والجنوب الشرقي بین قریتي بدو و بیت اكساباتج
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ومعظم هذه الصدوع تمتد باتجاه شمالي , الغربي من مدینة القدس اكثر من المناطق االخرى

ویوجد حول القدس بعض الصدوع الكبیرة نسبیا تمتد من الشرق الى , جنوبي وشرقي غربي

.نا الى شعفاط نحو اللطرونالغرب من بیت حنی

1950و 1900بلغ عددها بین عامي , وقد تعرضت المدینة عبر التاریخ الى العدید من الزالزل

.  ادى بعضها الى حدوث خسائر, زلزاال37

)1(اسئلة التقویم الذاتي 

.حدد الموقع الفلكي لمدینة القدس.1

.وضح المقصود بالموضع.2

.اذكرها, الى اربعة احقاب زمنیةقسم الجیولوجیون تاریخ االرض .3

, الكریتاسي, التورانیان, السینومانیان: انسب العصور الجیولوجیة التالیة الى حقبها الزمنیة. 4

البلیستوسین

الموقع الجغرافي لمدینة القدس): 1(شكل رقم 



12

الخصائص الطبوغرافیة لمنطقة القدس.4
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یة جزء ال یتجزء من اقلیم المرتفعات الفلسطینیة تمثل منطقة القدس من الناحیة الطبوغراف

ویمتد هذا االقلیم من النهایات . الوسطى التي تتألف من كل من جبال نابلس والقدس والخلیل

ویحد . الجنوبیة لسهل مرج بن عامر بالقرب من مدینة جنین شماال حتى وادي بئر السبع جنوبا

ووادي االردن االدنى والبحر المیت من , بهضبة القدس السهل الساحلي الفلسطیني من الغر 

جامعة القدس , جغرافیة فلسطین(وهضبة الخلیل من الجنوب , وجبال نابلس من الشمال, الشرق

).2000المفتوحة 

, المنحدرات الشرقیة: یتكون النظام التضاریسي في منطقة القدس من ثالثة اقالیم رئیسیة

بة للمنحدرات الشرقیة فتقع بین وادي االردن والنواة او اما بالنس. والنواة, والمنحدرات الغربیة

وتتمیز بانحدارات شدیدة یتخللها مجموعة من االودیة الحدیثة التكوین , الهضبة المركزیة

متر فوق مستوى 250و 100ویتراوح ارتفاع تلك المنحدرات بین , والمتعامدة على محاور الطي

مما شكل , تها الطبوغرافیة وجفافها وانجراف تربتهاوتتمیز هذه المنحدرات بوعور . سطح البحر

ویندر وجود التجمعات السكانیة المستقرة على هذه , منها بیئة طاردة لالستقرار البشري

.المنحدرات

وغطاء التربة فیها اكثر , اما المنحدرات الغربیة فهي اقل انحدارا واوفر رطوبة وامطارا واقل وعورة

ویتراوح . وشجع على االستقرار البشري فیها, طاء نباتي كثیف نسبیامما ادى الى وجود غ, عمقا

.م فوق مستوى سطح البحر300و 250ارتفاعها بین 
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االول یتجه : ویتم صرف میاه االمطار التي تسقط على منطقة القدس من خالل نظامین رئیسیین

الشرق مثل وادي والثاني یتجه نحو, نحو الغرب من خالل وادي روبین الصرار ووادي سلمان

.  سونیت ووادي فرح والمكلك ودابر والنار

أما النواة أو الهضبة المركزیة فتمثل خط تقسیم المیاه الذي یفصل بین المنحدرات الشرقیة 

وتتألف . متر فوق مستوى سطح البحر880و 750ویتراوح ارتفاعها بین , والمنحدرات الغربیة

(ARIJ 1995): لیةهذه الهضبة من الكتل الجبلیة التا

كم الى الشمال الشرقي من 8ویقع على بعد , مترا875جبل النبي صموئیل ویبلغ ارتفاعه .1

.وقد بني على قمته مسجدا عرف باسم مسجد النبي صموئیل, المدینة

ویبدأ من شمالي شعفاط وینتهي بالقرب من جبل , مترا825جبل المشارف ویبلغ ارتفاعه .2

.الزیتون وادي الجوزویفصله عن جبل, الزیتون

جبل الزیتون ویعرف باسم جبل الطور ویقع الى الشرق من البلدة القدیمة والى الجنوب من .3

ویوجد على الجبل العدید من االماكن المقدسة لدى . مترا820ویبلغ ارتفاعه , جبل المشارف

غطیه في وقد سمي الجبل بهذا االسم بسبب كثرة اشجار الزیتون التي كانت ت. المسیحیین

.ویفصل وادي قدرون هذا الجبل عن البلدة القدیمة. الماضي
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الخصائص الطبوغرافیة للضفة الغربیة بما فیها القدس): 2(الشكل رقم 

)اریج(القدس , معهد البحوث التطبیقیة: المصدر
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المناخ.5

الدرجة االولى الى ویعود ذلك ب, تتمیز  منطقة القدس بتباینات واضحة في خصائصها المناخیة

ففي حین یصل ارتفاع المدینة الى . التباینات الطبوغرافیة التي سبق ذكرها في الجزء السابق

تنخفض المنحدرات الشرقیة باتجاه البحر المیت , متر فوق مستوى سطح البحر800اكثر من 

این كبیر وهذا التباین الطبوغرافي نتج عنه تب. متر تحت مستوى سطح البحر367الى حوالي 

وهذا یعني , متر فرق ارتفاع ینتج عنه اختالف درجة مئویة واحدة150في المناخ حیث ان كل 

ان المدى الحراري الناتج عن فرق االرتفاع والمناطق التابعة لها في منطقة البحر المیت یصل 

.درجات مئویة8الى 

قصى متوسط حرارة سجل ان ا1992- 1964تشیر البیانات المناخیة الخاصة بالقدس للفترة 

بینما ادنى متوسط حرارة سجل لشهر كانون ثاني ویبلغ , درجة مئویة28.64لشهر ّاب ویبلغ 

).1994البیانات المترولوجیة االسرائیلیة (درجة مئویة 6.12

ملم ویسقط معظمها في شهري كانون 584اما بالنسبة لألمطار السنویة فیصل متوسطها الى 

وتظهر البیانات المطریة ان كمیة . یوم55متوسط عدد االیام الماطرة فهو اما . ثاني وشباط

وتتساقط . وهي كمیات استثنائیة, ملم1134حوالي 1991/1992االمطار التي سقطت عام 

ویتركز التساقط على المناطق المرتفعة في شهري , الثلوج على مدینة القدس بمعدل مرتین سنویا

.كانون ثاني وشباط
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ویعود ذلك الى ارتفاع درجات , منطقة القدس بارتفاع معدالت التبخر في فصل الصیفوتتمیز

یبلغ المتوسط السنوي للتبخر . الحرارة وصفاء الجو وخلوه من الغیوم وانخفاض الرطوبة الجویة

.ملم في شهر كانون اول55ملم في شهر تموز وادناها 252ویبلغ اقصاها , ملم1874حوالي 

حیث یبلغ متوسطه في االجزاء الغربیة , فصلي في الضغط الجوي في منطقة القدسوهناك تباین 

.میلیبار في شهر تشرین ثاني925.21میلیبار في شهر تموز و 921.25

كم في 489.21كم في الیوم و 311.45اما سرعة الریاح فیبلغ متوسطها في شهر تشرین ثاني 

.الیوم وذلك في شهر تموز

وتؤثر ریاح الخماسین الحارة القادمة من %. 56.94وبة النسبیة فمعدلها السنوي اما بالنسبة للرط

وتنخفض الرطوبة النسبیةالى ادنى حد لها في , صحراء الجزیرة العربیة سلبا على الرطوبة النسبیة

اما اقصاها فیمثله شهر كانون ثاني حیث تبلغ الرطوبة , %45شهر ایار حیث تصل الى 

%.66.9النسبیة 

)1(ریب تد

بینها. تتألف الهضبة المركزیة لجبال القدس من ثالث كتل جبلیة.1

.درجات مئویة8المدى الحراري بین مدینة القدس والبحر المیت یصل الى : علل.2

رغم شح الموارد االقتصادیة في مدینة القدس اال انها ازدحمت بالسكان على مر : علل.3

.العصور
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اذكرها , ن التراكیب الجیولوجیة من عدد من الوحداتفي منطقة القدس بصورة خاصة تتكو . 4

مرتبة من االقدم الى االحدث

التربة.6

):1996اریج (تتكون التربة في منطقة القدس من تسعة اصناف رئیسیة هي 

هكتار من االراضي 530ویغطي هذا النوع من التربة حوالي : Grumusolsتربة جرامو .1

.ذه التربة قلیلة الخصوبة وتصلح جزئیا لزراعة القمحوتعتبر ه, السهلیة قلیلة االنحدار

Terra Rossa and Brown and Pale Rendzinasالتربة الحمراء والبنیة والرندزینا  .2

هكتار وتستغل هذه التربة في منطقة القدس للزراعة الحقلیة 12576وتغطي هذه التربة حوالي 

وتزرع هذه المحاصیل على السفوح العلیا , نوخاصة القمح والشعیر باالضافة الى العنب والزیتو 

.لالودیة

وتغطي هذه التربة مدینة القدس والطور والعیزریة وابو دیس : التربة البنیة والرندزینا الشاحبة. 3

وتقدر المساحة المغطاة بهذا النوع من . والسواحرة الشرقیة والمغیر وظهرة المغارة وبیت اكسا

.ذه التربة لزراعة العنب والمحاصیل الحقلیة ونباتات االعالفوتصلح ه, هكتار9652التربة ب 

یوجد هذا : Brown Lithosols and Loessial serozemsتربة اللیثو البنیة واللویس .4

هكتار الفي االجزاء الشرقیة من 1759النوع من التربة على المنحدرات الجبلیة وتغطي 

الجیري والطباشیر والدولومایت والصخور وتتكون بصورة رئیسیة من الحجر , منطقة القدس

.ویقوم البدو في هذه المنطقة بزراعة المحاصیل الشتویة. الصوانیة
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تتوزع هذه التربة على سطح الهضبة والمنحدرات : Loessial serozemsتربة اللویس .5

ویغلب على هذه التربة الرسوبیات , هكتار344وتغطي حوالي , اللطیفة في االجزاء الشرقیة

.ویزرع جزء بسیط منها بعال, وتستغل هذه المناطق للرعي. الحصى والرسوبیات الكلسیةو 

وتتوزع هذه التربة على الحدود الشرقیة لمنطقة القدس وتغطي : Regosolsتربة ریجو .6

badlandsوتمثل هذه التربة ما یعرف باالراضي الردیئة , هكتار911مساحة تقدر ب 

. وتستغل مناطق هذه التربة بالرعي. اللویسویغلب علیها الرمال والطین و 

: Bare Rocks and Desert Lithosolsالصخور الجرداء وتربة اللیثو الصحراویة .7

, هكتار842وتمتد على مساحة تقدر ب , وتغطي هذه التربة اجزاء من المنحدرات الشرقیة

میز هذه وتت. وتتكون من الحجر الجیري الصلب والدلومایت وصخور من اصل طباشیري

وتستغل االراضي . التربة برقتها وخلوها من الغطاء النباتي تقریبا باستثناء النباتات الشوكیة

.في هذه المناطق في الرعي

وتتوزع في االودیة , هكتار418وتغطي هذه الترب حوالي : تربة ریجو الرملیة والبنیة الجافة.8

وتعتبر هذه التربة فقیرة اال اذا . والصخر االم لها هو الرمل وترسبات اللویس, الفیضیة

.زرعت زراعة مرویة

الموارد المائیة.7

ویعود السبب في ذلك , ان المعلومات والبیانات المتوفرة حول هذا الموضوع قلیلة, عزیزي الدارس

.الى وقوع هذه المصادر الطبیعیة تحت السیطرة االسرائیلیة المباشرة



20

على العدید من الینابیع في تأمین احتیاجاتهم في الماضي اعتمد السكان في مدینة القدس 

ومع تزاید عدد السكان ظهرت الحاجة الى تجمیع میاه , وأهم تلك الینابیع نبع سلوان, المائیة

فبرك سلیمان تقع على . االمطار في احواض وبرك وّابار متصلة بقنوات تصل الى مدینة القدس

نت المیاه تنقل من هذه البرك الى مدینة وكا, كم جنوبي القدس في منطقة بیت لحم11مسافة 

).االنحدار(كم باالعتماد على الجاذبیة 21القدس عبر مسافة 

, 1917وقد تفاقمت ازمة المیاه في المدینة بقدوم الجیش البریطاني بعد هزیمة العثمانیین عام 

ل هذه المشكلة ولح. مما زاد من استهالك المیاه, وسكن المدینة عدد كبیر من الجنود البریطانیین

الف جالون من المیاه یومیا من ینابیع العروب التي تبعد 250قام البریطانیون بتزوید المدینة ب 

كما اقام البریطانیون العدید من البرك االصطناعیة لتجمیع میاه ینابیع . كم جنوبي المدینة12

االنتداب وبعد ذلك بعدة سنوات قام, (Abells & Arbit, 1995)1918العروب عام 

. البریطاني بضخ المیاه الى المدینة من ینابیع راس العین في منطقة السهل الساحلي االوسط

وفي الوقت الحالي یقوم نبع راس العین بتزوید مدینة تل ابیب ومناطق من السهل الساحلي 

.بالمیاه

ط للسیطرة على وبدأت تخ, احتلت اسرائیل الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة1967في عام 

من % 50قامت بحفر سبعة ابار عمیقة فیها وأصبحت 1976ففي عام . الموارد المائیة فیها

Israeliاحتیاجات المدینة من المیاه تتم تلبیتها عبر ما یعرف بالناقل القطري االسرائیلي 

National Carrier , طنات وقد قامت اسرائیل بحفر المزید من االبار من اجل تزوید المستو

.المحیطة بالقدس بالمیاه على حساب احتیاجات السكان الفلسطینیین
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حوض السینومانیان االسفل الذي : هناك ثالثة احواض جوفیة رئیسیة في منطقة القدس هي

ویتركز الى الشمال والى الجنوب من المدینة , یتكون من الحجر الجیري والجیري الدولومیتي

. مرتفعات فلسطین الوسطى المقابلة لكل من رام اهللا والخلیلویغطي جزء من السفوح الغربیة ل

والحوض الثاني هو حوض السینومانیان االعلى الذي یطغى علیه تكوینات  الخلیل ویت لحم 

اما . ویغطي هذا الحوض النسبة الكبرى من اقلیم المرتفعات الفلسطینیة والسهل الساحلي, والقدس

وتغذى میاه . ي توجد صخوره في منطقة البحر المیتالحوض الثالث فهو حوض الرباعي الذ

اما , هذه االحواض عن طریق االراضي المرتفعة الواقعة في الجزء االوسط من جبال القدس

من اهم الینابیع الموجودة . االراضي المنخفضة فتمثل مناطق تصریف للمیاه على شكل ینابیع

واستخدم قدیما لتزوید المدینة , القدیمةفي منطقة القدس نبع سلوان الذي یقع جنوبي المدینة

ویقدر الجریان , ووجوده كان سببا رئیسیا الختیار موقع المدینة الحالي, بحاجتها من المیاه

.(Abells & Arbit, 1995)الف متر مكعب من المیاه 70السنوي لهذا النبع ب 

تجمع سكاني فلسطیني 20ویتم تزوید حوالي, ان معظم قرى منطقة القدس مربوطة بشبكة للمیاه

في حین ,تقع شمالي المدینة بالمیاه من خالل شركة میاه القدس الفلسطینیة و مقرها مدینة رام اهللا

قبل . ان باقي المناطق فیتم تزویدها بالمیاه من خالل بلدیة المدینة التي تسیطر علیها اسرائیل

بكة میاه للمدینة واستخدمتها اولت االردن عنایة خاصة للمدینة وقامت ببناء ش1967عام 

قامت بلدیة القدس 1995وفي عام . اسرائیل بعد احتاللها للمدینة وبنت علیها خطوط جدیدة

ویعاني . االسرائیلیة ببناء شبكة میاه جدیدة في البلدة القدیمة وباب الساهرة والشیخ جراح وشعفاط
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ت اسرائیل بقطع الشبكة عن حیث قام, 1988مخیم شعفاط من نقص كبیر في المیاه منذ عام 

).1995, مركز الدراسات العربیة(المخیم اثر خالف على اسعار المیاه 

)2(اسئلة التقویم الذاتي 

قارن بین المنحدرات الشرقیة والمنحدرات الغربیة لجبال القدس.1

عرف الضغط الجوي والرطوبة النسبیة.2

ربة الحمراء وتربة اللویس في منطقة القدس؟این تتوزع الت.3

؟1917كیف عالج البریطانیون مشكلة المیاه في القدس بعد استیالئهم علیها بعد عام . 4

الخصائص الدیموغرافیة .8

, اولى االحتالل االسرائیلي اهمیة خاصة للوضع الدیموغرافي في مدینة القدس, عزیزي الدارس

على تحقیق تفوق دیموغرافي یهودي في المدینة من خالل مجموعة وبنت اسرائیل استراتیجیتها 

.السكان االصلیین للمدینة, من االجراءات التعسفیة بحق المواطنین الفلسطینیین

الف فلسطیني یعیشون في 66الى ان هناك 1967أشار االحصاء الذي قامت به اسرائیل عام 

22بالقدس الشرقیة و 1967فت قبل الف عاشوا في منطقة عر 44منهم , القدس وضواحیها

أما من غیر الفلسطینیین فقد . 1967الف في مناطق في الضفة الغربیة تم ضمها بعد عام 

وقد بینت . وهم من الفلسطینیین الیهود القدامى, عاش في القدس الشرقیة عدد قلیل یقدر بالمئات
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یل بفعل الضغوط االسرائیلیة الف فلسطیني مقدسي على الرح50الدراسات انه تم اجبار حوالي 

, كوثري وأبو شقرة(وسكن هؤالء خارج حدود بلدیة القدس الشرقیة , 1993و 1967بین عامي 

1995 .(

حوالي 1994و 1978بلغت الزیادة السكانیة الطبیعیة للفلسطینیین في القدس الشرقیة بین عامي 

فان المستوطنین , ائیلیةوحسب االحصاءات االسر ). 1996بلدیة القدس واخرون (, 3.01%

من مجموع السكان والباقي من % 48.9االسرائیلیین في القدس الشرقیة بلغت نسبتهم 

الف نسمة أي 28بلغ عدد الفلسطینیین في القدس القدیمة 1996وفي عام . الفلسطینیین

لغت أما الكثافة السكانیة في المربع االسالمي فقد ب. من مجموع سكان القدس الشرقیة% 17.1

بلدیة القدس واخرون (نسمة لكل دونم في الحي المسیحي 26و , نسمة لكل دونم47.3

باسیا (نسمة لكل دونم 17.7یهودي بكثافة تقدر ب 2300أما بالنسبة للیهود فهناك ). 1996

).1996بلدیة القدس واخرون , 1996

ان 1996هرت انتخابات عام فقد اظ, أما بالنسبة للتركیب العمري للسكان الفلسطینیین في القدس

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني (والباقي من الذكور % 50.12نسبة االناث كانت 

الجدول التالي یبین النسبة . من السكان هم دون الخامسة عشرة% 46.9وأن حوالي , )1996

.المئویة للفئات العمریة في القدس الشرقیة

1996دس الشرقیة حسب الفئة العمریة لعام التوزیع السكاني في الق: 2جدول رقم 

النسبة المئویةالفئة العمریة

0-416.2
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5-1424.6

15 -2420.5

25 -4424.5

45 -6410.2

654.0اكبر من 

1996الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني : المصدر

واخرون بلدیة القدس(اشخاص 5.4بلغ متوسط حجم االسرة 1993و 1983ما بین عامي 

5اشخاص ونصفهم یتكون من اكثر من 7وان حواي ربع العائالت تتكون من , )1995

مما یستدعي توجیه عنایة خاصة , شخص للغرفة الواحدة2.2وبلغت درجة االزدحام , اشخاص

ودعم متواصل لقطاع االنشاءات واقامة مشاریع االسكان لتعزیز صمود الفلسطینیین المقدسیین 

فشال المخططات الصهیونیة الرامیة الى تهجیر السكان الفلسطینیین واستكمال في مدینتهم وا

.تهوید المدینة

فقد تبین ان معظم الفلسطینیین یشتغلون في مهن منخفضة , اما بالنسبة للقوى العاملة في المدینة

سلبا مما اثر, عكس العمال الیهود الذین یسیطرون على المهن الهامة والمرتفعة االجور, القیمة

فقد اشارت نشرات جهاز االحصاء االسرائیلي , على االوضاع االقتصادیة للسكان الفلسطینیین

, %6.88الى ان نسبة العمال الفلسطینیین الذین یعملون في حقل العلوم بلغت فقط 1993عام 

ة واما العاملین في الزراع, فقط% 3اما الذین یعملون في االعمال االداریة فقد بلغت نسبتهم 
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% 28.03اما من حیث العاملین في المهن التي تحتاج الى مهارة فنسبتهم %. 42.86فنسبتهم 

.والباقي یعملون في مهن ال تحتاج الى مهارة

یتبین انه منذ اللحظة االولى لوقوع القدس في قبضة االسرائیلیین عام , مما تقدم عزیزي الدارس

رض لفرض واقع جدید یستهدف االنسان ، بدأت اسرائیل اجراءاتها العملیة على اال1967

فربطت شبكتي الهاتف والمیاه بها، وطبقت القانون . الفلسطیني وربط مصیره باالرادة االسرائیلیة

االسرائیلي  على فلسطینیي القدس، ونقلت الوزارات والدوائر الحكومیة الى المدینة، وطبقت 

وقامت بمجموعة من , )2005, غضیة(مناهج التعلیم الیهودي على المدارس العربیة   

:االجراءات الهادفة الى تهوید المدینة منها

حیث یستغرق الحصول على رخصة بناء اكثر من , تعقید مسألة الحصول على رخص البناء.1

في حین یحصل الیهودي على الرخصة خالل , الف دوالر20سنوات وبكلفة تصل الى 5

.اقل من ستة شهور وبكلفة رمزیة

وقد بلغ , 1967بعودة الفلسطینیین الذین اجبروا على مغادرة المدینة اثر حرب عدم السماح.2

الفا30عددهم اكثر من 

على الفلسطینیین) المسقفات(فرضت اسرائیل ما یعرف بضریبة االرنونا .3

مصادرة االراضي حتى اصبحت نسبة االراضي التي یمكن للفلسطینیین استخدامها حوالي .4

.فقط% 13

ة عن محیطها الفلسطیني وعدم السماح للفلسطینیین من باقي المناطق الوصول عزل المدین.5

.للمدینة اال بتصاریح خاصة
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.ضرب االقتصاد الفلسطیني في المدینة من خالل استهداف القطاع السیاحي.6

.الف مستوطن200مستوطنة یسكن فیها ما یزید على 18محاصرة المدینة بما یزید على .7

.ل والطرق االلتفافیة وتقطیع اوصال التجمعات السكانیة الفلسطینیةاقامة الجدار العاز .8

القدس و الرحالة العرب واالجانب.9

فقد امها , نظرا لالهمیة الخاصة لمدینة القدس لدى جمیع االدیان السماویة, عزیزي الدارس

لغربیین وقد لقي هذا الموضوع اهتماما خاصا لدى لدى ا. العدید من الرحالة العرب واالجانب

فعلى . الذین الفوا العدید من الكتب والمجلدات التي تصف رحالت الغربیین الى المدینة المقدسة

سبیل المثال نفذت بریطانیا مشروع ترجمة للعدید من كتب الرحالت التي كتبت بغیر اللغة 

دس الدینیة وقد ابرزت هذه المؤلفات مكانة مدینة الق, االنجلیزیة في التسعینات من القرن الماضي

في المقابل قامت جمعیة كتابات حجاج فلسطین بنشر بعض الكتب الخاصة . لدى المسیحیین

وكتاب , للمقدسي) احسن التقاسیم في معرفة االقالیم: (وهذه الكتب هي, بالرحالت الى القدس

بهاء ل) النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة(وكتاب , للرحالة الفارسي ناصر خسرو) سفر نامة(

).1992, العسلي(الدین بن شداد 

ان القدس : ویعود االهتمام الخاص الذي یولیه المسلمون لمدینة القدس الى عدة اسباب اهمها

وثالت الحرمین , ومسرى الرسول محمد علیه الصالة والسالم, هي قبلة المسلمین االولى
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ة واستمرت حتى القرن الرابع وقد بدأت الرحالت الى القدس بعد الفتح العمري مباشر . الشریفین

ومن بین الكتب التي . وقد كتب الرحالة فصوال في مؤلفاتهم عن مدینة القدس, عشر الهجري

, )ه280-205(لعبید اهللا بن خرداذبة ) المسالك والممالك(تناولت المدینة بالوصف كتاب 

لمحمد بن ) الیماالق(وكتاب , ه292الحمد بن اسحق الیعقوبي المتوفى سنة ) البلدان(وكتاب 

.وغیرها من الكتب التي ال مجال لذكرها هنا, هجریة390احمد المقدسي المتوفى سنة 

وبنائها , فقد تحدث عن حجمها وجوها المعتدل, وصف المقدسي مدینته بصورة دقیقة و مفصلة

, وعن فواكهها الكثیرة, الحجري الجمیل ونظافة اسواقها وعظم مشاهدها وضخامة مسجدها

, كما تحدث عن فضائلها الدینیة والعالقات الطیبة بین المسلمین والمسیحیین, ئها الكثروأطبا

اال , وقد حذا حذوه جمیع الرحالة الذین زاروا المدینة. حیث اشار الى مشاركة المسیحیین اعیادهم

.انه كان ادقهم في الوصف بسبب كونه ابن المدینة

الحادي عشر (القدس منذ القرن الخامس الهجري وقد بالغ عدد الرحالة الذین زاروا مدینة 

, رحالة من تسعة اقطار هي فلسطین40) العشرین المیالدي(حتى القرن الرابع عشر ) المیالدي

الجدول التالي . وتركیا, والحجاز, ومصر, و بالد المغرب, والشام, واالندلس, و العراق,وخراسان

.یبین عدد الرحالة الذین زاروا القدس

الرحالة الى مدینة القدس حسب القرون): 3(قم جدول ر 

عدد الرحالةالقرن
2الحادي عشر-القرن الخامس

3الثاني عشر- القرن السادس

3الثالث عشر- القرن السابع

5الرابع عشر- القرن الثامن
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1الخامس عشر- القرن التاسع

2السادس عشر- القرن العاشر

6رالسابع عش- القرن الحادي عشر

5الثامن عشر- القرن الثاني عشر

2الثامن عشر والتاسع عشر- القرن الثالث عشر

11التاسع عشر والعشرون- القرن الرابع عشر

40المجموع

1992, العسلي: المصدر

األوروبیین إلى البالد العربیة، وخاصة منطقة فلسطین تعطي صورة ن كتابات الرحالة والمستشرقینا

كتابات الرحالة األوروبیین عن الشرق عامة سائدة آنذاك في المنطقة ، أنالتي كانتلألوضاع 

هذه الحالة، ومن الطبیعي أن تمثل هذه الكتابات، والقدس خاصة، جدیرة بالتأمل واالهتمام في

"رحالت في األردن وفلسطین"انطباعات أولئك الرحالة، یرى المؤرخ سلیمان الموسى، صاحب كتاب 

العربیة، خصوصًا األول والثاني، أن أركولبي الفرنیس أول الرحالة الذین زاروا المنطقةبجزئیه

الفرنیس تسعة أشهر في فلسطین، للمیالد، أثناء حكم الدولة األمویة، وقد أقام700فلسطین في عام 

رة أشجار دهش أركولبي من كث. والناصرة ویافاأمضاها متنقًال بین القدس وبیت لحم والخلیل وأریحا

للمیالد، ولشدة 721البریطاني ویلیبالد الذي قام برحلته عام الزیتون في فلسطین، كما دهش من بعده

بالقدس،نصح معظم المؤمنین زیارة تلك األماكن، ومشاهدتها لتنقیة الروح والصفاءتعلق أركولبي

إن :" قالفلسطین، حیثإلى األمن السائد في 867أشار برنارد الحكیم في مذكراته عام . الجسدي

یشاهدها في أي مكان ، كما أن التعاون میزة لم"الوفاق سائد بین السكان من مسلمین ومسیحیین

الصلیبیة، لم تكن رحلة وصف ، أثناء فترة الحروب1102آخر، لكن رحلة ساولف التي قام بها عام 
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وبّین ساولف في . اف عسكریةاستطالعیة، ألهدفي أحوال البالد الطبیعیة، إنما كانت أشبه ببعثة

سجل البریطاني ". الحرب الشاملة"للغزاة تتبع أسلوب كتاباته كیف كانت مقاومة العرب والمسلمین

التي تقطن في قریة أبو دیس، " العریقات"وبّین كیف أن عشیرة تریسترام تفاصیل رحلته في كتاب،

ثم إلى نهر األردن من أجل حمایتهم من یرافقون الحجاج من القدس إلى أریحا، القریبة من القدس،

كما الحظ تریسترام أن السكان كانوا یعملون في قطع األشجار من أجل التدفئة، والبعض.الهجمات

أكیاس یفعل ذلك من أجل بیع الحطب والفحم إلى أهل القدس، كما أنه شاهد قوافل الجمال تحمل

الوسطى إلى كس فابري، آخر رحالت القرونوكانت رحلة األلماني فیل. القمح من حوران إلى عكا

رحالت إلى القدس، قام فابري بثالث. القدس، حیث جاءت زیارته في إطار زیارة األماكن المقدسة

فیها مشاهداته الیومیة، ، وكتب1484، بینما جاءت الثانیة في عام 1457كانت األولى في عام 

وبعد أن أنهى كتابه، سافر مرة أخرى الدومینكان،بشكل رسائل إلى إخوانه الذي ینتمي إلیهم في دیر 

إن : "التي حاولت تقدیم صورة متكاملة عن الرحلةتقول الباحثة سهیر نعینع. 1489إلى القدس عام 

بالمذكرات الیومیة التي ربما دعته إلیها ظروف رحلته، والوعد الجزء األول من كتابه، أشبه ما یكون

تمیزت كتابات فابري بوصف كل ما یقابله ". ن جماعة الدومنیكانللرهبان مالذي قطعه على نفسه

هي القدس التي ینتشر شذاها في كل مكان من العالم، ویغرق في"القدس أثناء تجواله، ویشاهده في

وقلیل من التفاصیل، وسرد القصص عنها، مشیرًا إلى وجود العرب المسلمین، والمسیحیین الشرقیین،

تتالت الرحالت إلى .روح التسامح، واإلخوة في القدس أثناء حكم الممالیكالیهود، وهذا یدل على

شاتوبریان، كانت أم الرحالت في بدایات فلسطین ومصر وسوریة واألردن، إال أن رحلة الفرنسي

، جمع شاتوبریان "الشهداء"الحقًا بعنوان القرن السابع عشر، حیث اشتغل على كتاب ظهر
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1806قام بها إلى الشرق األدنى ما بین عامي عات من رحلته التيمالحظات وقصاصات وانطبا

وصدر للمرة األولى في " المسار من باریس إلى القدس"، جامعًا كل ذلك في كتاب عرف بـ1807

قمة أدب الرحالت في فرنسا، رغم أن العدید من الرحالة جاؤوا ، واعتبر الكتاب في وقته1811عام 

تحدث . ن، لكنه یعتبر البدایات الجیدة لالستشراق الفرنسي الحدیثشاتوبریاإلى الشرق، بعد

إن مساري، هو مسار رجل انطلق أصًال إلى حیث یرى السماء : "عن الكتاب إذ قالشاتوبریان

، وعندما انتهى من رحلته، عاد إلى فرنسا وفي رأسه مجموعة صور جدیدة ومشاعر"والماءواألرض

. )2005, ء عرموشسنا(إضافیة عن الشرق والقدس

)2(تدریب 

بینها, هناك ثالث احواض مائیة جوفیة رئیسیة في القدس.1

كم بلغ عدد السكان الفلسطینیین في القدس القدیمة ونسبتهم من سكان القدس الشرقیة عام .2

؟1996

ما هي خصائص القوى العاملة الفلسطینیة في القدس؟.3

التي نشرتها جمعیة كتابات حجاج فلسطین؟ما هي اسماء الكتب الخاصة بالرحالت الى القدس.4

عن االمن السائد في فلسطین؟867ماذا قال برنارد الحكیم في مذكراته عام . 5

)3(اسئلة التقویم الذاتي 

1996بین الكثافة السكانیة في القدس القدیمة عام .1
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1996من سكان القدس اعمارهم دون الخامسة عشرة عام % 46.9حوالي : علل.2

ارتفاع عدد الرحالة الى مدینة القدس في القرنین التاسع عشر والعشرین:علل. 3

الخالصة.10

لقد عالجت هذه الوحدة مجموعة من القضایا الجغرافیة ابتداء من الموقع الجغرافي , عزیزي الدارس

ئیة مرورا بالخصائص الطبوغرافیة والمناخ والموارد الما, والموضع وتكویناته, لمدینة القدس واهمیته

.وانتهاء بعالقة الرحالة العرب واالجانب بالمدینة المقدسة, والتربة والسكان

ومما یجدر ذكره ان موقع القدس شأنه شأن موقع فلسطین بشكل عام یتمیز بأهمیة كبیرة على 

فهي تتوسط االرض الفلسطینیة وتربط شمال فلسطین بجنوبها من جهة , الصعیدین المحلي والعالمي

ان هذا الموقع الهام عرضها للعدوان والغزو . الساحلي في الغرب بغورها في الشرقوتربط سهلها

.كان اخرها الغزو الصهیوني الذي ما زال قائما حتى یومنا هذا, الخارجي على مر العصور

رأینا عزیزي الدارس الطبیعة الجبلیة لمنطقة القدس واالرتفاع الكبیر نسبیا لها حیث یزید ارتفاعها عن 

فهناك , باالضافة الى التنوع في خصائصها الطبوغرافیة, متر فوق مستوى سطح البحر800

وهناك , المنحدرات الشرقیة المطلة على وادي االردن والبحر المیت والتي تتمیز بالجفاف والوعورة

ة االمنحدرات الغربیة المطلة على السهل الساحلي والبحر المتوسط والتي تتمیز باعتدال المناخ ووفر 

.وهناك الهضبة المركزیة التي تتوسطها المدینة المقدسة, االمطار
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كما رأینا عزیزي الدارس كیف تسیطر اسرائیل على الموارد المائیة للمدینة من اجل توفیر المیاه 

وهذه المستوطنات تخنق المدینة من , للمستوطنات على حساب السكان الفلسطینیین االصلیین

.والجنوبیة والشرقیةالشمالیة: الجهات الثالث

اما بالنسبة لسكان المدینة الفلسطینیین فانهم یتعرضون الجراءات منظمة تهدف الى ترحیلهم عن 

, من االرض للتوسع علیها% 13منها مصادرة االراضي حتى لم یبق للفلسطینیین سوى , ارضهم

.ومنها ایضا عدم اصدار رخص للبناء وفرض الضرائب الباهظة

الجزء االخیر عالقة الرحالة العرب والمسلمین واالجانب بمدینة القدس منذ القرن كما ناقشنا في

.الخمس الهجري حتى القرن الرابع عشر

التالیةلمحة مسبقة عن الوحدة الدراسیة.11

فانك في الوحدة الثانیة ستتعرف الى تاریخ , بعد ان اطلعت عزیزي الدارس على جغرافیة القدس

. یمة التي تمتد من بدایة العصور الحجریة وحتى نهایة العصر البیزنطيالقدس في العصور القد

حیث ستدرس الحضارات التي قامت على ارض المدینة قبل بنائها في العصور الحجریة 

والحضارة الطاحونیة من , والحضارة النطوفیة, مثل الحضارة الكباریة, )عصور ما قبل التاریخ(

ثم تتبع بعد ذلك تاریخ المدینة منذ تأسیسها في مطلع العصور . خالل ما تركته من شواهد وّاثار

والدول التي , التاریخیة من حیث الشعوب التي استقرت فیها اسماؤها وفي مقدمتها الكنعانیین

وما سببته للمدینة , والثورات التي قام بها الیهود في عهدي الیونان والرومان, تعاقب على حكمها

.من خراب ودمار
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ت التدریبات اجابا.12

)1(تدریب 

:الكتل الجبلیة الثالث هي. 1

كم الى الشمال الشرقي من 8ویقع على بعد , مترا875جبل النبي صموئیل ویبلغ ارتفاعه - 

.وقد بني على قمته مسجدا عرف باسم مسجد النبي صموئیل, المدینة

ي بالقرب من جبل ویبدأ من شمالي شعفاط وینته, مترا825جبل المشارف ویبلغ ارتفاعه - 

.ویفصله عن جبل الزیتون وادي الجوز, الزیتون

جبل الزیتون ویعرف باسم جبل الطور ویقع الى الشرق من البلدة القدیمة والى الجنوب من - 

ویوجد على الجبل العدید من االماكن المقدسة لدى . مترا820ویبلغ ارتفاعه , جبل المشارف

السم بسبب كثرة اشجار الزیتون التي كانت تغطیه في وقد سمي الجبل بهذا ا. المسیحیین

.ویفصل وادي قدرون هذا الجبل عن البلدة القدیمة. الماضي

درجات مئویة بسبب 8ان المدى الحراري بین مدینة القدس ومنطقة البحر المیت یصل الى . 2

بحر والبحر متر فوق مستوى سطح ال800فالقدس واقعة على ارتفاع یزید على , فارق االرتفاع

وبما , متر1200اي ان الفارق بینهما هو , متر تحت سطح البحر400المیت یقع على ارتفاع 
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متر 150فان قسمة فرق االرتفاع على , متر فرق ارتفاع تعادل درجة مئویة واحدة150ان كل 

.درجات مئویة8ینتج 

, السكان على مر العصوررغم شح الموارد االقتصادیة في مدینة القدس اال انها ازدحمت ب. 3

.والسبب في ذلك هو االهمیة الدینیة والتاریخیة للمدینة

وفي منطقة القدس بصورة خاصة تتكون التراكیب الجیولوجیة من الوحدات التالیة مرتبة من . 4

:االقدم الى االحدث

.الحجر الرملي النوبي والدولومیت ومارل العصر الكریتاسي االسفل- 

.والدولومیت ومارل العصرین السینومانیاني والتورانیانيالحجر الجیري - 

.الطباشیر والشیرت التي تكونت في عصر السینونیان- 

.الصخور المتحولة لعصر المیوسین- 

.الطباشیر والمارل والكونغلومرات التابعة لعصر البلیستوسین حتى العصر الحدیث- 

)2(تدریب 

:طقة القدس هيهناك ثالثة احواض جوفیة رئیسیة في من.1

ویتركز الى , حوض السینومانیان االسفل الذي یتكون من الحجر الجیري والجیري الدولومیتي-

الشمال والى الجنوب من المدینة ویغطي جزء من السفوح الغربیة لمرتفعات فلسطین الوسطى 

. المقابلة لكل من رام اهللا والخلیل
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یطغى علیه تكوینات  الخلیل ویت لحم الحوض الثاني هو حوض السینومانیان االعلى الذي-

ویغطي هذا الحوض النسبة الكبرى من اقلیم المرتفعات الفلسطینیة والسهل , والقدس

. الساحلي

.اما الحوض الثالث فهو حوض الرباعي الذي توجد صخوره في منطقة البحر المیت-

من % 17.1الف نسمة أي 28بلغ عدد الفلسطینیین في القدس القدیمة 1996في عام .2

.مجموع سكان القدس الشرقیة

فقد تبین ان معظم الفلسطینیین یشتغلون في مهن , بالنسبة للقوى العاملة في المدینة.3

, عكس العمال الیهود الذین یسیطرون على المهن الهامة والمرتفعة االجور, منخفضة القیمة

ارت نشرات جهاز فقد اش, مما اثر سلبا على االوضاع االقتصادیة للسكان الفلسطینیین

الى ان نسبة العمال الفلسطینیین الذین یعملون في حقل 1993االحصاء االسرائیلي عام 

% 3اما الذین یعملون في االعمال االداریة فقد بلغت نسبتهم , %6.88العلوم بلغت فقط 

اما من حیث العاملین في المهن التي %. 42.86واما العاملین في الزراعة فنسبتهم , فقط

.والباقي یعملون في مهن ال تحتاج الى مهارة% 28.03اج الى مهارة فنسبتهم تحت

وهذه , قامت جمعیة كتابات حجاج فلسطین بنشر بعض الكتب الخاصة بالرحالت الى القدس.4

للرحالة ) سفر نامة(وكتاب , للمقدسي) احسن التقاسیم في معرفة االقالیم: (الكتب هي

لبهاء الدین بن شداد) در السلطانیة والمحاسن الیوسفیةالنوا(وكتاب , الفارسي ناصر خسرو
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إن :" قالإلى األمن السائد في فلسطین، حیث867أشار برنارد الحكیم في مذكراته عام .5

یشاهدها في أي ، كما أن التعاون میزة لم"الوفاق سائد بین السكان من مسلمین ومسیحیین

مكان آخر

مسرد المصطلحات.13

ر هذه التربة قلیلة الخصوبة وتصلح جزئیا لزراعة القمح وتغطي المناطق قلیلة تعتب: تربة جرامو

.االنحدار من جبال القدس

ویغلب على , وهي تربة منقولة بواسطة الریاح وتنتشر على المناطق قلیلة االنحدار: تربة اللویس

ویزرع جزء , وتستغل هذه المناطق للرعي. هذه التربة الرسوبیات والحصى والرسوبیات الكلسیة

.بسیط منها بعال

ویغلب علیها الرمال والطین badlandsتمثل هذه التربة ما یعرف باالراضي الردیئة : تربة ریجو

.وتستغل مناطق هذه التربة بالرعي. واللویس

وهو الطبقة الصخریة التي تتجمع فوقها المیاه بعد تسرب میاه االمطار : الحوض المائي الجوفي

بر الطبقات الصخریة المنفذه للماء لتصل الى تلك الطبقة الصماء غیر من سطح االرض ع

.المنفذة للماء
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وهو مشروع مائي اسرائیلي یتم من خالله سحب المیاه من بحیرة طبریا عبر : الناقل القطري

انابیب ضخمة تمر بمحاذاة السهل الساحلي الفلسطیني الى النقب الشمالي الستغاللها في 

وم الناقل القطري بتزوید المستوطنات االسرائیلیة في منطقة یافا والقدس بالمیاهكما یق, الزراعة
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