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)*( من�سق الحملة ال�سعبية لمقاومة الجدار واال�ستيطان.

لمزيد من التف�سيالت ب�ساأن الخطط والمخططات،   )1(

يرجى مراجعة الم�قع االإلكتروني لم�ؤتمر هيرت�سليا الر�سمي، 

وكذلك االأوراق والدرا�سات المن�س�رة فيه خالل الفترة  
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الم�سدر نف�سه.  )2(

مقدمة

مع انطالقة انتفا�سة االأق�سى في �سنة 2000، 

ثم ت�لي �سارون رئا�سة الحك�مة االإ�سرائيلية في 

�سنة 2001، تداعت الحركة ال�سهي�نية بجميع 

خبرائها ومفكريها وعلمائها اإلى عقد اجتماع في 

مدينة هيرت�سليا االإ�سرائيلية لتدار�س م�ستقبل دولة 

االحتالل حتى �سنة 2025 من كل الن�احي 

الديم�غرافية وال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�سادية 

وغيرها، وعلى م�ست�يات متعددة باإ�سراف حك�مة 

االحتالل. و�سم االجتماع اأكثر من 300 عالم وخبير 

حك�مي ونقابي و�سيا�سي وع�سكري واقت�سادي، 

عالوة على ممثلين عن جميع االأحزاب ال�سيا�سية في 

دولة االحتالل، وعن الم�ؤ�س�سات اليه�دية العالمية 

مثل اأيباك وال�كالة اليه�دية وغيرهما.

وكانت نتيجة هذا االجتماع اأواًل اإقراره كاجتماع 

�سن�ي، وثانيًا ُطلب من العلماء ال�سهي�نيين تقديم 

اأوراق علمية خالل عام اأو عامين على االأكثر اإلى 

�سائر الح�س�ر ت��سح الفر�س والمخاطر التي 

�ست�اجهها دولة االحتالل في الـ 25 عامًا المقبلة. 

وفي �سنة 2003 كانت اأغلبية هذه االأوراق ُقدمت، 

وكان اأهمها م��س�ع الخطر الديم�غرافي الفل�سطيني 

على اأر�س فل�سطين التاريخية كلها، فقد اأو�سحت 

درا�سة اأرن�ن �س�فر، اأكبر علماء الديم�غرافيا 

ال�سهي�نيين، اأن عدد ''غير اليه�د'' في جميع 

فل�سطين التاريخية، وبمعدالت النم� الحالية، �سي�سل 

اإلى 60% في �سنة 2025، واليه�د اإلى اأقلية ت�سكل 

40% من ال�سكان فقط.

وف�ر ن�سر هذه الدرا�سات بداأت الحك�مة 

االإ�سرائيلية بتط�ير روؤية ا�ستراتيجية ته�يدية لها 

في المنطقة، ومن ثم �س�غها على �سكل اأربع خطط 

رئي�سية ُن�سرت جميعها في �سنة 2005، وهذه الخطط 

)1(
هي:

1 ــ مخطط تط�ير الجليل.

2 ــ مخطط تط�ير النقب.

3 ــ مخطط القد�س اليه�دية الكبرى.

4 ــ خطة االنف�سال االأحادية الجانب عن ال�سفة 

والقطاع.

اإن هدف هذه الخطط ه� الحفاظ على التف�ق 

اليه�دي في فل�سطين التاريخية بن�سبة 70% يه�داً 

و30% ''غير يه�د''، عدا تف�قهم في القطاع 

االقت�سادي وال�سيا�سي والتعليمي والخدماتي وغير 

ذلك من القطاعات. فعلى �سبيل المثال، �سيتم خف�س 

ن�سبة الفل�سطينيين في الجليل من 52% حاليًا اإلى 

38%، وفي القد�س من 32% في �سنة 2005 اإلى %8 

في �سنة 2025، عدا م�ساعفة عدد اليه�د في النقب 

وتدمير مناطق ال�سفة والقطاع بحيث يلجاأ �سكانها 

)2(
اإلى ما ي�سمى ''الهجرة الط�عية''.

جمال جمعة

الجدار وتهويد القد�س

ملف القد�س
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مت اأحياء يه�دية من القد�س  خارج المدينة، و�سُ

الغربية اإليها، اإ�سافة اإلى بع�س االأحياء والقرى 

الفل�سطينية وكثير من االأرا�سي الخالية.

اإعالن البلدية هذا قّل�س حجم الم�ساحة 

الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة 1967 من القد�س اإلى 

16% فقط من مجمل المدينة في مقابل %84 

لالأحياء اليه�دية من القد�س الغربية. ثم بداأت هذه 

البلدية باإطالق مخططات هيكلية للقد�س تحدد 

اأماكن البناء واالأرا�سي الخ�سراء واأرا�سي الدولة 

داخل المدينة. بالتالي، فاإن هذه المخططات 

الهيكلية قل�ست الم�ساحة الممن�حة للبناء 

الفل�سطيني، وحددتها بـ 14% فقط من اأرا�سي القد�س 

.
2
البالغ م�ساحتها 123 كم

وفي المرحلة الثانـيـة اأُطلق العديد من المخططات 

اال�ستيطانية للقد�س وما ح�لها، وجرى تكثيف هذه 

الخطط بعد انهيار االتحاد ال�س�فياتي في �سنة 

1992، وما لحقه من ا�ستجالب ماليين اليه�د 

الرو�س واالأثي�بيين وغيرهم من الجن�سيات االأُخرى 

اإلى البلد، وت�طين اأعداد كبيرة منهم في م�ستعمرات 

القد�س وال�سفة، اإذ اأظهرت الدرا�سات اأن نح� %55 

من الم�ست�طنين قدم�ا اإلى البلد بعد �سنة 1992، 

ا ي�سمى القد�س 
ّ
وبالتالي بداأ الحديث عم

المتروب�ليتانية كي ي�سمل اأرا�سي تبلغ م�ساحتها 

، اأو ما يعادل 15% من م�ساحة ال�سفة 
2
840 كم

الغربية، وي�سمل اأي�سًا المدينة بحدود بلدية القد�س 

وبع�س المناطق المحيطة بها، بما فيها الم�ستعمرات 

ح�ل القد�س ال�سرقية والغربية. وكان الغر�س من هذا 

الم�سطلح الجديد �سم الم�ستعمرات وبنيتها التحتية 

من �س�ارع وخدمات اإلى منطقة نف�ذ بلدية القد�س 

كي تك�ن هذه االأخيرة هي الم�سرفة على خطط 

ته�يد المدينة كافة.

وعلى الرغم من هذه الخطط والم�ساريع كلها منذ 

�سنة 1967 حتى �سنة 2005، فاإن ن�سبة 

الفل�سطينيين في القد�س ا�ستمرت في االزدياد في 

مقابل ال�ج�د اليه�دي في المدينة، اإذ ارتفعت من 

30% تقريبًا في �سنة 1995، اإلى 32% في �سنة 

2005، اإلى 35% في �سنة 2008، ومن المت�قع اأن 

وجاءت خطة ته�يد القد�س القطرية �سمن 

مجم�عة درا�سات ومخططات لمختلف القطاعات 

على م�ست�ى فل�سطين التاريخية، منها فيما يخ�س 

القد�س: خطط ت��سع ا�ستيطانية جديدة قديمة؛ الجدار 

ح�ل القد�س؛ خطط تنمية القد�س ''اليه�دية''؛ خطط 

اال�ستيطان ال�سياحي؛ خطط اأُخرى لها عالقة 

بالتعليم وال�سحة والخدمات واالقت�ساد وغيرها. 

واأهم هذه المخططات مخطط اإ�سرائيل ل�سنة 2020 

الخا�س ببلدية القد�س المحتلة، والذي جاء في مجلد 

من 9000 �سفحة.

�سعت هذه الخطط كلها كي يتكامل بع�سها مع 
ُ
و

بع�س من اأجل تحقيق غايتين اأ�سا�سيتين: االأولى، 

ته�يد القد�س بزيادة حجم ال�ج�د اليه�دي الدائم 

والم�قت فيها واإ�سفاء ال�سبغة اليه�دية عليها؛ 

الثانية زيادة ن�سبة اليه�د العلمانيين في مقابل 

المتدينين في القد�س، االأمر الذي يخف�س كاهل 

التزامات دولة االحتالل وبلديتها تجاه ه�ؤالء اليه�د 

المتدينين الذين ال يمار�س�ن اأي اأعمال تجارية اأو 

وظيفية تع�د على الدولة والبلدية باأرباح اأو �سرائب.

و�سيتم التركيز في هذه ال�رقة على مخطط القد�س 

اليه�دية الكبرى ودور جدار الف�سل العن�سري فيه.

جدار الف�صل العن�صري حول القد�س

اإن اأحد اأهم ج�انب ال�سراع الفل�سطيني ــ 

االإ�سرائيلي ه� مدينة القد�س بما تمثله من مركز ثقل 

�سيا�سي وديني واقت�سادي واجتماعي، ولذلك كانت 

القد�س، وما زالت، م�ج�دة في جميع المخططات 

االحتاللية الته�يدية ال�سهي�نية منذ ما قبل بداية 

االنتداب البريطاني اإلى ي�منا الحالي. لكن بعد 

هزيمة 1967، اتخذت هذه الخطط والمخططات 

منحى اأكثر تطرفًا وعنفًا في اتجاه التطهير العرقي 

للفل�سطينيين المقد�سيين واإحالل اليه�د محلهم.

بداية هذه الخط�ات كانت تمييع مفه�م القد�س 

في ال�عي الفل�سطيني والعربي واالإ�سالمي والدولي 

عن طريق اإعالن ما ي�سمى بلدية القد�س، ور�سم حدود 

زل ب�سببها كثير من قرى القد�س 
ُ
لها ح�ل القد�س ع
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اإن�ساوؤها لربط هذه الم�ستعمرات بالمركز.

هذه المقدمة عن النم� الفل�سطيني والنم� 

اال�ستيطاني ومعدالت النم� و�سكله �سرورية ل�سرح 

الدور المت�قع للجدار، وكذلك اآثاره في منطقة 

القد�س، والتي يمكن ح�سرها في النقاط التالية:

1 ــ �سي�سم هذا الجدار الذي �سيبلغ ط�له المت�قع 

181 كم، الم�ستعمرات المتاخمة للقد�س ب�سكل كامل 

اإلى المدينة وبلدية االحتالل كي ي�سكال معًا 

م�سطلحًا جديداً ه� القد�س اليه�دية الكبرى. وهذا 

عرف بالقد�س ال�سرقية اأو 
ُ
ال�سم �سيقلل حجم ما ي

االأحياء الفل�سطينية بالقد�س اإلى 5% فقط من اإجمالي 

م�ساحة االأرا�سي الخا�سعة لبلدية القد�س، والتي 

 تقريبًا.
2
�ستبلغ م�ساحتها 273 كم

2 ــ االأثر الثاني المبا�سر للجدار ه� �سم ثالثة 

تجمعات ا�ستيطانية اإلى حدود بلدية القد�س: االأول، 

ع جبع�ن �سمالي القد�س بم�ساحة تقدر 
ّ
تجم

، ونح� 12.000 م�ست�طن؛ الثاني، �سرقي 
2
بـ 13 كم

ع معاليه اأدوميم بم�ساحة 
ّ
المدينة وي�سمى تجم

، و33.000 م�ست�طن؛ الثالث، جن�بي غربي 
2
61 كم

ع عت�سي�ن 
ّ
المدينة، غربي بيت لحم، وي�سمى تجم

، و43.000 م�ست�طن. كل ذلك عدا 
2
بم�ساحة 71 كم

الم�ستعمرات والم�ست�طنين داخل الحدود القديمة 

للبلدية والبالغ عددهم 123.000 م�ست�طن، االأمر 

الذي �سيزيد، تلقائيًا ومبا�سرة، عدد اليه�د في 

القد�س في مقابل الفل�سطينيين.

3 ــ االأثر الثالث المبا�سر للجدار ه� عزل اأحياء 

فل�سطينية �سمن حدود بلدية القد�س خارج المدينة 

مثل كفرعقاب ومخيم قلندية والرام ومخيم �سعفاط 

واأجزاء من اأحياء اأب� دي�س والعيزرية وال�س�احرة، عدا 

عزل قرى القد�س مثل قرى �سمالي غربي القد�س 

و�سماليها و�سرقيها. ومجم�ع هذه التجمعات   

�سيبلغ 22 تجمعًا فل�سطينيًا بتعداد �سكاني ُقّدر 

بـ 225.000 فل�سطيني ن�سفهم تقريبًا من حملة 

ه�يات القد�س، االأمر الذي �سيخّف�س، تلقائيًا 

ومبا�سرة، عدد الفل�سطينيين في القد�س في مقابل 

اليه�د.

4 ــ ت�سيف النقاط الثالث ال�سابقة اأثراً رابعًا 

ت�سل اإلى 40% في �سنة 2025، واإلى نح� 48% في 

�سنة 2050 وفقًا للدرا�سات االإ�سرائيلية المتعددة، 

وبح�سب معدالت النم� الحالية للمدينة، وفي حالة 

ا االأمر 
ّ
عدم تدخل م�ؤ�س�سات االحتالل الر�سمية. اأم

االأ�س�اأ بالن�سبة اإلى االحتالل من معدالت النم� فه� 

اأن القرى والمدن الفل�سطينية المحيطة بالقد�س نمت 

في اتجاه مركز المدينة، واأوجدت نقاط ت�ا�سل بين 

هذه المدن والقرى واالأحياء من ناحية، ومع المدينة 

من ناحية اأُخرى. فعلى �سبيل المثال، نمت مدن بيت 

لحم وبيت جاال والخ�سر بحيث ات�سلت عمرانيًا 

بع�سها ببع�س، م�سّكلة حزامًا عمرانيًا فل�سطينيًا 

مت�ا�ساًل جن�بي القد�س، كما نمت، في ال�قت نف�سه، 

االأحياء ال�سمالية لهذه المدن في اتجاه ال�سمال، اأي 

في اتجاه القد�س، االأمر الذي اأوجد ت�ا�ساًل عمرانيًا 

فل�سطينيًا بين القد�س وهذه المدن.

مثال اآخر ه� قريتا اأب� دي�س والعيزرية اللتان 

نمتا ال�احدة في اتجاه االأُخرى، وكذلك في اتجاه 

الحزام الجن�بي الفل�سطيني المذك�ر اأعاله في المثال 

ال�سابق عن طريق منطقة ال�س�احرة جن�بي القريتين. 

وقد بداأ نم�هما في ال�قت نف�سه، �سمااًل نح� قريَتي 

الزعيم وحزما، وغربًا في اتجاه القد�س من خالل 

االت�سال العمراني بمنطقة الط�ر وراأ�س العم�د 

وال�س�احرة الغربية. وكاد هذا النم� ي�سكل حزامًا 

عمرانيًا فل�سطينيًا يحيط بالقد�س جن�ب �سرق، 

ويت�سل بالحزام الجن�بي للمدينة والمتمثل في مدن 

بيت لحم وبيت جاال والخ�سر.

وهناك حزام اآخر في ال�سمال يت�سكل من قرى 

الرام وجبع وكفرعقاب وقلندية وبير نباال والجيب 

والجديرة وبيت حنينا كحزام واحد يحيط ب�سمالي 

القد�س وينم� في اتجاه جن�بيها، كما ثمة حزام 

�سرقي اآخر من قرى عناتا وحزما ومخيم �سعفاط.

كذلك نمت م�ستعمرات القد�س ع�س�ائيًا وب�سكل 

مق�س�د ح�ل المدينة، لكنها لم تحقق معدالت نم� 

عالية مثلما كانت دولة االحتالل تتمنى، كما اأنها 

بقيت بعيدة عن مركز المدينة بمعنى اأنها لم ت�سكل 

ت�ا�ساًل عمرانيًا يه�ديًا بالمدينة على الرغم من اأن 

مئات الكيل�مترات من ال�س�ارع اال�ستيطانية جرى 
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نع الفل�سطيني�ن من ا�ستثمارها باأي طريقة. 
ُ
وم

وللت��سيح، فاإن اإدارة اأوباما تطالب ب�قف بناء 

م�سروع الـ E-1، وه� مخطط ت��سيع م�ستعمرة معاليه 

اأدوميم، وي�ؤيدها في هذا م�قف اأوروبي واأممي، لكن 

بناء الجدار في تلك المنطقة �سادر فعاًل جميع 

ني 
ُ
االأرا�سي المخ�س�سة لهذا الم�سروع �س�اء ب

بَن، وهذا يعني اأن حك�مة االحتالل 
ُ
الم�سروع اأو لم ي

ت�ستطيع ادعاء الم�افقة، م�قتًا، على الطلب االأميركي 

الذي ال يذكر الجدار باأي �سكل من االأ�سكال، مع 

اإبقائها في ال�قت نف�سه ال�سيطرَة على جميع 

االأرا�سي المخ�س�سة لهذا الم�سروع، والتي �سادرها 

الجدار، اإلى اأن يحين م�قف �سيا�سي اأميركي اأف�سل 

اإ�سرائيليًا، ويقبل اأو يتغا�سى عن الت��سع 

اال�ستيطاني.

8 ــ النقاط ال�سابقة معًا �ستحقق لم�سروع ته�يد 

القد�س ميزة هي اأنه ل� بقي النم� على معدالته 

الحالية من دون اأي تدخل اإ�سرائيلي، وهذا م�ستحيل، 

فاإن الم�ستقبل القريب �سي�سهد تغيراً في معدالت النم� 

لم�سلحة الم�ست�طنين، ذلك باأن ال�سغط �سيزداد على 

االأحياء الفل�سطينية المقل�سة في القد�س، االأمر الذي 

�سينجم عنه حركة نزوح مقد�سية من جانب االأجيال 

المقبلة، اأو االأزواج ال�سابة الجديدة، اإلى االأطراف، 

على غرار ما يمكن مالحظته في منطقة كفرعقاب 

ومخيم قلندية ومخيم �سعفاط، وخ�س��سًا مع 

االرتفاع المخيف في اإيجارات ال�سقق ال�سكنية في 

القد�س، و�سعف الدخل واإمكانات اال�ستثمار في 

القد�س، عدا اإجراءات االحتالل و�سيا�ساته. وفي 

المقابل تم تخ�سي�س اآالف الدونمات للت��سع 

اال�ستيطاني حتى غدت م�ستعمرة مثل معاليه اأدوميم 

ت�سيطر على اأرا�ٍس تمثل �سعف م�ساحة تل اأبيب 

العا�سمة المالية لالحتالل، ف�ساًل عن اإطالق 

م�ساريع ت�سجع اال�ستيطان، مثل م�سروع اال�ستيطان 

ال�سياحي، وم�سروع العالمات التجارية الدولية، 

ونقل االإدارات الرئي�سية لعدد من الم�ؤ�س�سات 

الحك�مية والر�سمية االإ�سرائيلية اإلى القد�س، وغيرها.

وياأتي هذا الم�سروع �سمن اال�ستهداف الممنهج 

لته�يد المدينة والق�ساء على فل�سطينيتها في ال�قت 

مبا�سراً للجدار ه� مزيد من التقلي�س في م�ساحة 

االأرا�سي المخ�س�سة للبناء الفل�سطيني في القد�س 

في مقابل م�ساعفة الم�ساحة المخ�س�سة للت��سع 

اال�ستيطاني اليه�دي في المدينة، هذا عدا االإجراءات 

وال�سيا�سات االحتاللية المتعددة في المدينة لتقليل 

هذه الن�سبة.

5 ــ االأثر المبا�سر الخام�س ه� منع الت�ا�سل 

العمراني بين االأحزمة الفل�سطينية التي جرى 

الحديث �سابقًا عن اأنها �ست�سكل في الم�ستقبل حزامًا 

واحداً يحيط بالمدينة ويعزل الم�ستعمرات الم�ج�دة 

ح�ل القد�س عنها. فعلى �سبيل المثال، اإن الت�ا�سل 

بين حزام العيزرية واأب� دي�س، وحزام عناتا ومخيم 

ع معاليه 
ّ
�سعفاط، وحزام جبع والرام، �سيعزل تجم

اأدوميم باأكمله عن القد�س، بينما يعزل حزام الرام 

وبير نباال وقرى غربي القد�س، م�ستعمرَتي غفع�ن 

وعطروت ال�سناعية ومطار قلندية عن القد�س.

6 ــ االأثر ال�ساد�س ه� اأثر غير مبا�سر ويقا�س على 

المدى البعيد، فالجدار لم ي�ِجد عائقًا ماديًا يمنع 

ت�ا�سل القرى واالأحياء الفل�سطينية مع القد�س 

فح�سب، بل حّد اأي�سًا من اإمكان نم� هذه التجمعات 

من ثالثة ج�انب فا�سحًا في المجال اأمامها لتنم� 

في اتجاه واحد فقط بعيد عن مركز المدينة، في حين 

اأنه حدد م�سار نم� الم�ستعمرات نح� مركز القد�س، 

اأي البلدة القديمة. فالجدار يحد م�ستعمرة معاليه 

اأدوميم من ال�سمال وال�سرق والجن�ب ويترك منفذاً 

وحيداً لها كي تنم�، وه� في اتجاه الغرب، اأي 

ع جبع�ن من ال�سرق 
ّ
القد�س، كما اأنه اأحاط تجم

وال�سمال والغرب تاركًا له منفذاً وحيداً ه� نح� 

الجن�ب، اأي القد�س.

7 ــ لقد �سادر م�سار الجدار اآالف الدونمات من 

االأرا�سي الفل�سطينية ل�سمان نم� الم�ستعمرات بغ�س 

النظر عن الم�قف الدولي اأكان م�ؤيداً لال�ستيطان اأم 

متغا�سيًا عنه كما كانت الحال اأيام اإدارة ب��س، اأم 

يّدعي رف�سه كما هي الحال في اإدارة اأوباما حاليًا. 

وبغ�س النظر اأي�سًا عن قدرة االحتالل ال�سيا�سية اأو 

المالية على بناء الم�ستعمرات اأو تجميدها، فاإن 

االأرا�سي جرت م�سادرتها فعاًل عن طريق الجدار، 
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الدول العربية واالإ�سالمية، من م�س�ؤولياتها تجاه 

القد�س.

اإن الحديث عن م�اجهة الجدار ومقاومة �سيا�سة 

التهجير يبداأ من تعزيز �سم�د ال�سكان واال�ستثمار 

في االإن�سان المقد�سي، كما اأن مقاومة الجدار ال 

تنف�سل باأي حال عن مقاومة م�سروع االحتالل 

n .اال�ستعماري االإحاللي

الذي تعاني الحركة ال�طنية �سعفًا وتفككًا غير 

م�سب�قين، عالوة على ال�سغ�طات واالإمالءات 

الهائلة على ال�سلطة التي اأ�سبح وج�دها مره�نًا 

بالدعم الدولي الذي يكبلها، ولذلك فاإن م�س�ؤولية 

الم�اجهة االأكبر تقع على عاتق ال�سعب الفل�سطيني 

عامة والمقد�سي خا�سة، وعلى الق�ى المنا�سرة 

للق�سية الفل�سطينية. ومع ذلك، فاإن هذا ال يعني 

اإعفاء ال�سلطة ومنظمة التحرير والق�ى ال�طنية، وال 
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