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ملف القد�س

جمال جمعة

الجدار وتهويد القد�س
مقدمة
مع انطالقة انتفا�ضة الأق�صى في �سنة ،2000
ثم تولي �شارون رئا�سة الحكومة الإ�سرائيلية في
�سنة  ،2001تداعت الحركة ال�صهيونية بجميع
خبرائها ومفكريها وعلمائها �إلى عقد اجتماع في
مدينة هيرت�سليا الإ�سرائيلية لتدار�س م�ستقبل دولة
االحتالل حتى �سنة  2025من كل النواحي
الديموغرافية وال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية
وغيرها ،وعلى م�ستويات متعددة ب�إ�شراف حكومة
االحتالل .و�ضم االجتماع �أكثر من  300عالم وخبير
حكومي ونقابي و�سيا�سي وع�سكري واقت�صادي،
عالوة على ممثلين عن جميع الأحزاب ال�سيا�سية في
دولة االحتالل ،وعن الم�ؤ�س�سات اليهودية العالمية
مثل �أيباك والوكالة اليهودية وغيرهما.
وكانت نتيجة هذا االجتماع �أو ًال �إقراره كاجتماع
�سنوي ،وثاني ًا طُ لب من العلماء ال�صهيونيين تقديم
�أوراق علمية خالل عام �أو عامين على الأكثر �إلى
�سائر الح�ضور تو�ضح الفر�ص والمخاطر التي
�ستواجهها دولة االحتالل في الـ  25عام ًا المقبلة.
وفي �سنة  2003كانت �أغلبية هذه الأوراق ُقدمت،
( ) من�سق الحملة ال�شعبية لمقاومة الجدار واال�ستيطان.
*
( )1لمزيد من التف�صيالت ب�ش�أن الخطط والمخططات،
يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لم�ؤتمر هيرت�سليا الر�سمي،
وكذلك الأوراق والدرا�سات المن�شورة فيه خالل الفترة
http://www.herzliyaconference.org/Eng :2006 - 2005
( )2الم�صدر نف�سه.

وكان �أهمها مو�ضوع الخطر الديموغرافي الفل�سطيني
على �أر�ض فل�سطين التاريخية كلها ،فقد �أو�ضحت
درا�سة �أرنون �سوفر� ،أكبر علماء الديموغرافيا
ال�صهيونيين� ،أن عدد ''غير اليهود'' في جميع
فل�سطين التاريخية ،وبمعدالت النمو الحالية� ،سي�صل
�إلى  %60في �سنة  ،2025واليهود �إلى �أقلية ت�شكل
 %40من ال�سكان فقط.
وفور ن�شر هذه الدرا�سات بد�أت الحكومة
الإ�سرائيلية بتطوير ر�ؤية ا�ستراتيجية تهويدية لها
في المنطقة ،ومن ثم �صوغها على �شكل �أربع خطط
رئي�سية ُن�شرت جميعها في �سنة  ،2005وهذه الخطط
()1
هي:
 1ــ مخطط تطوير الجليل.
 2ــ مخطط تطوير النقب.
 3ــ مخطط القد�س اليهودية الكبرى.
 4ــ خطة االنف�صال الأحادية الجانب عن ال�ضفة
والقطاع.
�إن هدف هذه الخطط هو الحفاظ على التفوق
اليهودي في فل�سطين التاريخية بن�سبة  %70يهوداً
و'' %30غير يهود'' ،عدا تفوقهم في القطاع
االقت�صادي وال�سيا�سي والتعليمي والخدماتي وغير
ذلك من القطاعات .فعلى �سبيل المثال� ،سيتم خف�ض
ن�سبة الفل�سطينيين في الجليل من  %52حالي ًا �إلى
 ،%38وفي القد�س من  %32في �سنة � 2005إلى %8
في �سنة  ،2025عدا م�ضاعفة عدد اليهود في النقب
وتدمير مناطق ال�ضفة والقطاع بحيث يلج�أ �سكانها
()2
�إلى ما ي�سمى ''الهجرة الطوعية''.

تحقيقات
وجاءت خطة تهويد القد�س القطرية �ضمن
مجموعة درا�سات ومخططات لمختلف القطاعات
على م�ستوى فل�سطين التاريخية ،منها فيما يخ�ص
القد�س :خطط تو�سع ا�ستيطانية جديدة قديمة؛ الجدار
حول القد�س؛ خطط تنمية القد�س ''اليهودية''؛ خطط
اال�ستيطان ال�سياحي؛ خطط �أُخرى لها عالقة
بالتعليم وال�صحة والخدمات واالقت�صاد وغيرها.
و�أهم هذه المخططات مخطط �إ�سرائيل ل�سنة 2020
الخا�ص ببلدية القد�س المحتلة ،والذي جاء في مجلد
من � 9000صفحة.
ُو�ضعت هذه الخطط كلها كي يتكامل بع�ضها مع
بع�ض من �أجل تحقيق غايتين �أ�سا�سيتين :الأولى،
تهويد القد�س بزيادة حجم الوجود اليهودي الدائم
والموقت فيها و�إ�ضفاء ال�صبغة اليهودية عليها؛
الثانية زيادة ن�سبة اليهود العلمانيين في مقابل
المتدينين في القد�س ،الأمر الذي يخف�ض كاهل
التزامات دولة االحتالل وبلديتها تجاه ه�ؤالء اليهود
المتدينين الذين ال يمار�سون �أي �أعمال تجارية �أو
وظيفية تعود على الدولة والبلدية ب�أرباح �أو �ضرائب.
و�سيتم التركيز في هذه الورقة على مخطط القد�س
اليهودية الكبرى ودور جدار الف�صل العن�صري فيه.

جدار الف�صل العن�صري حول القد�س
�إن �أحد �أهم جوانب ال�صراع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي هو مدينة القد�س بما تمثله من مركز ثقل
�سيا�سي وديني واقت�صادي واجتماعي ،ولذلك كانت
القد�س ،وما زالت ،موجودة في جميع المخططات
االحتاللية التهويدية ال�صهيونية منذ ما قبل بداية
االنتداب البريطاني �إلى يومنا الحالي .لكن بعد
هزيمة  ،1967اتخذت هذه الخطط والمخططات
منحى �أكثر تطرف ًا وعنف ًا في اتجاه التطهير العرقي
للفل�سطينيين المقد�سيين و�إحالل اليهود محلهم.
بداية هذه الخطوات كانت تمييع مفهوم القد�س
في الوعي الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي والدولي
عن طريق �إعالن ما ي�سمى بلدية القد�س ،ور�سم حدود
لها حول القد�س ُعزل ب�سببها كثير من قرى القد�س
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و�ضمت �أحياء يهودية من القد�س
خارج المدينةُ ،
الغربية �إليها� ،إ�ضافة �إلى بع�ض الأحياء والقرى
الفل�سطينية وكثير من الأرا�ضي الخالية.
�إعالن البلدية هذا ق ّل�ص حجم الم�ساحة
الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة  1967من القد�س �إلى
 %16فقط من مجمل المدينة في مقابل %84
للأحياء اليهودية من القد�س الغربية .ثم بد�أت هذه
البلدية ب�إطالق مخططات هيكلية للقد�س تحدد
�أماكن البناء والأرا�ضي الخ�ضراء و�أرا�ضي الدولة
داخل المدينة .بالتالي ،ف�إن هذه المخططات
الهيكلية قل�صت الم�ساحة الممنوحة للبناء
الفل�سطيني ،وحددتها بـ  %14فقط من �أرا�ضي القد�س
البالغ م�ساحتها  123كم.2
وفي المرحلة الثانـيـة �أُطلق العديد من المخططات
اال�ستيطانية للقد�س وما حولها ،وجرى تكثيف هذه
الخطط بعد انهيار االتحاد ال�سوفياتي في �سنة
 ،1992وما لحقه من ا�ستجالب ماليين اليهود
الرو�س والأثيوبيين وغيرهم من الجن�سيات الأُخرى
�إلى البلد ،وتوطين �أعداد كبيرة منهم في م�ستعمرات
القد�س وال�ضفة� ،إذ �أظهرت الدرا�سات �أن نحو %55
من الم�ستوطنين قدموا �إلى البلد بعد �سنة ،1992
عما ي�سمى القد�س
وبالتالي بد�أ الحديث ّ
المتروبوليتانية كي ي�شمل �أرا�ضي تبلغ م�ساحتها
 840كم� ،2أو ما يعادل  %15من م�ساحة ال�ضفة
الغربية ،وي�شمل �أي�ض ًا المدينة بحدود بلدية القد�س
وبع�ض المناطق المحيطة بها ،بما فيها الم�ستعمرات
حول القد�س ال�شرقية والغربية .وكان الغر�ض من هذا
الم�صطلح الجديد �ضم الم�ستعمرات وبنيتها التحتية
من �شوارع وخدمات �إلى منطقة نفوذ بلدية القد�س
كي تكون هذه الأخيرة هي الم�شرفة على خطط
تهويد المدينة كافة.
وعلى الرغم من هذه الخطط والم�شاريع كلها منذ
�سنة  1967حتى �سنة  ،2005ف�إن ن�سبة
الفل�سطينيين في القد�س ا�ستمرت في االزدياد في
مقابل الوجود اليهودي في المدينة� ،إذ ارتفعت من
 %30تقريب ًا في �سنة � ،1995إلى  %32في �سنة
� ،2005إلى  %35في �سنة  ،2008ومن المتوقع �أن
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ت�صل �إلى  %40في �سنة  ،2025و�إلى نحو  %48في
�سنة  2050وفق ًا للدرا�سات الإ�سرائيلية المتعددة،
وبح�سب معدالت النمو الحالية للمدينة ،وفي حالة
عدم تدخل م�ؤ�س�سات االحتالل الر�سميةّ � .أما الأمر
الأ�سو�أ بالن�سبة �إلى االحتالل من معدالت النمو فهو
�أن القرى والمدن الفل�سطينية المحيطة بالقد�س نمت
في اتجاه مركز المدينة ،و�أوجدت نقاط توا�صل بين
هذه المدن والقرى والأحياء من ناحية ،ومع المدينة
من ناحية �أُخرى .فعلى �سبيل المثال ،نمت مدن بيت
لحم وبيت جاال والخ�ضر بحيث ات�صلت عمراني ًا
بع�ضها ببع�ض ،م�ش ّكلة حزام ًا عمراني ًا فل�سطيني ًا
متوا�ص ًال جنوبي القد�س ،كما نمت ،في الوقت نف�سه،
الأحياء ال�شمالية لهذه المدن في اتجاه ال�شمال� ،أي
في اتجاه القد�س ،الأمر الذي �أوجد توا�ص ًال عمراني ًا
فل�سطيني ًا بين القد�س وهذه المدن.
مثال �آخر هو قريتا �أبو دي�س والعيزرية اللتان
نمتا الواحدة في اتجاه الأُخرى ،وكذلك في اتجاه
الحزام الجنوبي الفل�سطيني المذكور �أعاله في المثال
ال�سابق عن طريق منطقة ال�سواحرة جنوبي القريتين.
وقد بد�أ نموهما في الوقت نف�سه� ،شما ًال نحو قري َتي
الزعيم وحزما ،وغرب ًا في اتجاه القد�س من خالل
االت�صال العمراني بمنطقة الطور ور�أ�س العمود
وال�سواحرة الغربية .وكاد هذا النمو ي�شكل حزام ًا
عمراني ًا فل�سطيني ًا يحيط بالقد�س جنوب �شرق،
ويت�صل بالحزام الجنوبي للمدينة والمتمثل في مدن
بيت لحم وبيت جاال والخ�ضر.
وهناك حزام �آخر في ال�شمال يت�شكل من قرى
الرام وجبع وكفرعقاب وقلندية وبير نباال والجيب
والجديرة وبيت حنينا كحزام واحد يحيط ب�شمالي
القد�س وينمو في اتجاه جنوبيها ،كما ثمة حزام
�شرقي �آخر من قرى عناتا وحزما ومخيم �شعفاط.
كذلك نمت م�ستعمرات القد�س ع�شوائي ًا وب�شكل
مق�صود حول المدينة ،لكنها لم تحقق معدالت نمو
عالية مثلما كانت دولة االحتالل تتمنى ،كما �أنها
بقيت بعيدة عن مركز المدينة بمعنى �أنها لم ت�شكل
توا�ص ًال عمراني ًا يهودي ًا بالمدينة على الرغم من �أن
مئات الكيلومترات من ال�شوارع اال�ستيطانية جرى

�إن�شا�ؤها لربط هذه الم�ستعمرات بالمركز.
هذه المقدمة عن النمو الفل�سطيني والنمو
اال�ستيطاني ومعدالت النمو و�شكله �ضرورية ل�شرح
الدور المتوقع للجدار ،وكذلك �آثاره في منطقة
القد�س ،والتي يمكن ح�صرها في النقاط التالية:
 1ــ �سي�ضم هذا الجدار الذي �سيبلغ طوله المتوقع
 181كم ،الم�ستعمرات المتاخمة للقد�س ب�شكل كامل
�إلى المدينة وبلدية االحتالل كي ي�شكال مع ًا
م�صطلح ًا جديداً هو القد�س اليهودية الكبرى .وهذا
ال�ضم �سيقلل حجم ما ُيعرف بالقد�س ال�شرقية �أو
الأحياء الفل�سطينية بالقد�س �إلى  %5فقط من �إجمالي
م�ساحة الأرا�ضي الخا�ضعة لبلدية القد�س ،والتي
�ستبلغ م�ساحتها  273كم 2تقريب ًا.
 2ــ الأثر الثاني المبا�شر للجدار هو �ضم ثالثة
تجمعات ا�ستيطانية �إلى حدود بلدية القد�س :الأول،
تجمع جبعون �شمالي القد�س بم�ساحة تقدر
ّ
بـ  13كم ،2ونحو  12.000م�ستوطن؛ الثاني� ،شرقي
تجمع معاليه �أدوميم بم�ساحة
المدينة وي�سمى ّ
 61كم ،2و 33.000م�ستوطن؛ الثالث ،جنوبي غربي
تجمع عت�سيون
المدينة ،غربي بيت لحم ،وي�سمى ّ
بم�ساحة  71كم ،2و 43.000م�ستوطن .كل ذلك عدا
الم�ستعمرات والم�ستوطنين داخل الحدود القديمة
للبلدية والبالغ عددهم  123.000م�ستوطن ،الأمر
الذي �سيزيد ،تلقائي ًا ومبا�شرة ،عدد اليهود في
القد�س في مقابل الفل�سطينيين.
 3ــ الأثر الثالث المبا�شر للجدار هو عزل �أحياء
فل�سطينية �ضمن حدود بلدية القد�س خارج المدينة
مثل كفرعقاب ومخيم قلندية والرام ومخيم �شعفاط
و�أجزاء من �أحياء �أبو دي�س والعيزرية وال�سواحرة ،عدا
عزل قرى القد�س مثل قرى �شمالي غربي القد�س
و�شماليها و�شرقيها .ومجموع هذه التجمعات
�سيبلغ  22تجمع ًا فل�سطيني ًا بتعداد �سكاني ُق ّدر
بـ  225.000فل�سطيني ن�صفهم تقريب ًا من حملة
هويات القد�س ،الأمر الذي �سيخ ّف�ض ،تلقائي ًا
ومبا�شرة ،عدد الفل�سطينيين في القد�س في مقابل
اليهود.
 4ــ ت�ضيف النقاط الثالث ال�سابقة �أثراً رابع ًا
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مبا�شراً للجدار هو مزيد من التقلي�ص في م�ساحة
الأرا�ضي المخ�ص�صة للبناء الفل�سطيني في القد�س
في مقابل م�ضاعفة الم�ساحة المخ�ص�صة للتو�سع
اال�ستيطاني اليهودي في المدينة ،هذا عدا الإجراءات
وال�سيا�سات االحتاللية المتعددة في المدينة لتقليل
هذه الن�سبة.
 5ــ الأثر المبا�شر الخام�س هو منع التوا�صل
العمراني بين الأحزمة الفل�سطينية التي جرى
الحديث �سابق ًا عن �أنها �ست�شكل في الم�ستقبل حزام ًا
واحداً يحيط بالمدينة ويعزل الم�ستعمرات الموجودة
حول القد�س عنها .فعلى �سبيل المثال� ،إن التوا�صل
بين حزام العيزرية و�أبو دي�س ،وحزام عناتا ومخيم
تجمع معاليه
�شعفاط ،وحزام جبع والرام� ،سيعزل ّ
�أدوميم ب�أكمله عن القد�س ،بينما يعزل حزام الرام
وبير نباال وقرى غربي القد�س ،م�ستعمر َتي غفعون
وعطروت ال�صناعية ومطار قلندية عن القد�س.
 6ــ الأثر ال�ساد�س هو �أثر غير مبا�شر ويقا�س على
المدى البعيد ،فالجدار لم يوجِ د عائق ًا مادي ًا يمنع
توا�صل القرى والأحياء الفل�سطينية مع القد�س
حد �أي�ض ًا من �إمكان نمو هذه التجمعات
فح�سب ،بل ّ
من ثالثة جوانب فا�سح ًا في المجال �أمامها لتنمو
في اتجاه واحد فقط بعيد عن مركز المدينة ،في حين
�أنه حدد م�سار نمو الم�ستعمرات نحو مركز القد�س،
�أي البلدة القديمة .فالجدار يحد م�ستعمرة معاليه
�أدوميم من ال�شمال وال�شرق والجنوب ويترك منفذاً
وحيداً لها كي تنمو ،وهو في اتجاه الغرب� ،أي
تجمع جبعون من ال�شرق
القد�س ،كما �أنه �أحاط ّ
وال�شمال والغرب تارك ًا له منفذاً وحيداً هو نحو
الجنوب� ،أي القد�س.
 7ــ لقد �صادر م�سار الجدار �آالف الدونمات من
الأرا�ضي الفل�سطينية ل�ضمان نمو الم�ستعمرات بغ�ض
النظر عن الموقف الدولي �أكان م�ؤيداً لال�ستيطان �أم
متغا�ضي ًا عنه كما كانت الحال �أيام �إدارة بو�ش� ،أم
يدعي رف�ضه كما هي الحال في �إدارة �أوباما حالي ًا.
ّ
وبغ�ض النظر �أي�ض ًا عن قدرة االحتالل ال�سيا�سية �أو
المالية على بناء الم�ستعمرات �أو تجميدها ،ف�إن
الأرا�ضي جرت م�صادرتها فع ًال عن طريق الجدار،
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ومنع الفل�سطينيون من ا�ستثمارها ب�أي طريقة.
ُ
وللتو�ضيح ،ف�إن �إدارة �أوباما تطالب بوقف بناء
م�شروع الـ  ،E-1وهو مخطط تو�سيع م�ستعمرة معاليه
�أدوميم ،وي�ؤيدها في هذا موقف �أوروبي و�أممي ،لكن
بناء الجدار في تلك المنطقة �صادر فع ًال جميع
الأرا�ضي المخ�ص�صة لهذا الم�شروع �سواء ُبني
بن ،وهذا يعني �أن حكومة االحتالل
الم�شروع �أو لم ُي َ
ت�ستطيع ادعاء الموافقة ،موقت ًا ،على الطلب الأميركي
الذي ال يذكر الجدار ب�أي �شكل من الأ�شكال ،مع
�إبقائها في الوقت نف�سه ال�سيطر َة على جميع
الأرا�ضي المخ�ص�صة لهذا الم�شروع ،والتي �صادرها
الجدار� ،إلى �أن يحين موقف �سيا�سي �أميركي �أف�ضل
�إ�سرائيلي ًا ،ويقبل �أو يتغا�ضى عن التو�سع
اال�ستيطاني.
 8ــ النقاط ال�سابقة مع ًا �ستحقق لم�شروع تهويد
القد�س ميزة هي �أنه لو بقي النمو على معدالته
الحالية من دون �أي تدخل �إ�سرائيلي ،وهذا م�ستحيل،
ف�إن الم�ستقبل القريب �سي�شهد تغيراً في معدالت النمو
لم�صلحة الم�ستوطنين ،ذلك ب�أن ال�ضغط �سيزداد على
الأحياء الفل�سطينية المقل�صة في القد�س ،الأمر الذي
�سينجم عنه حركة نزوح مقد�سية من جانب الأجيال
المقبلة� ،أو الأزواج ال�شابة الجديدة� ،إلى الأطراف،
على غرار ما يمكن مالحظته في منطقة كفرعقاب
ومخيم قلندية ومخيم �شعفاط ،وخ�صو�ص ًا مع
االرتفاع المخيف في �إيجارات ال�شقق ال�سكنية في
القد�س ،و�ضعف الدخل و�إمكانات اال�ستثمار في
القد�س ،عدا �إجراءات االحتالل و�سيا�ساته .وفي
المقابل تم تخ�صي�ص �آالف الدونمات للتو�سع
اال�ستيطاني حتى غدت م�ستعمرة مثل معاليه �أدوميم
أرا�ض تمثل �ضعف م�ساحة تل �أبيب
ت�سيطر على � ٍ
العا�صمة المالية لالحتالل ،ف�ض ًال عن �إطالق
م�شاريع ت�شجع اال�ستيطان ،مثل م�شروع اال�ستيطان
ال�سياحي ،وم�شروع العالمات التجارية الدولية،
ونقل الإدارات الرئي�سية لعدد من الم�ؤ�س�سات
الحكومية والر�سمية الإ�سرائيلية �إلى القد�س ،وغيرها.
وي�أتي هذا الم�شروع �ضمن اال�ستهداف الممنهج
لتهويد المدينة والق�ضاء على فل�سطينيتها في الوقت
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الذي تعاني الحركة الوطنية �ضعف ًا وتفكك ًا غير
م�سبوقين ،عالوة على ال�ضغوطات والإمالءات
الهائلة على ال�سلطة التي �أ�صبح وجودها مرهون ًا
بالدعم الدولي الذي يكبلها ،ولذلك ف�إن م�س�ؤولية
المواجهة الأكبر تقع على عاتق ال�شعب الفل�سطيني
عامة والمقد�سي خا�صة ،وعلى القوى المنا�صرة
للق�ضية الفل�سطينية .ومع ذلك ،ف�إن هذا ال يعني
�إعفاء ال�سلطة ومنظمة التحرير والقوى الوطنية ،وال

الدول العربية والإ�سالمية ،من م�س�ؤولياتها تجاه
القد�س.
�إن الحديث عن مواجهة الجدار ومقاومة �سيا�سة
التهجير يبد�أ من تعزيز �صمود ال�سكان واال�ستثمار
في الإن�سان المقد�سي ،كما �أن مقاومة الجدار ال
تنف�صل ب�أي حال عن مقاومة م�شروع االحتالل
اال�ستعماري الإحالليn .

.............................................
ي�صدر قريب ًا عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

�أبحاث تاريخية
تكريم ًا للأ�ستاذ الدكتور
بطر�س �أبو منّه
�إعداد وتحرير
عطا اهلل قبطي؛ جوني من�صور؛ م�صطفى عبا�سي

.............................................
ي�صدر قريب ًا عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

تاريخ فل�سطين في طوابع البريد
مجموعة
نادر خيري الدين �أبو الجبين
ن�سخة جديدة منقحة ومزيدة

.............................................

