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خليل التفكجي*

''القد�س الكربى'' كما تراها اإ�رسائيل

ماذا 
 للقد�س؟ واإلى اأين ياأخذون المدينة؟

ّ
عد

ُ
ي

ني ببطء 
ُ
ي, وقد ب

ّ
ال ي�شتطيع اأحد االدعاء باأنه اأمر مفاجاأ, فما يجري هو جزء من م�شروع معلن وجد

خالل اأعوام االحتالل من اأجل الو�شول اإلى تهويد القد�س وتحويل اأهلها الفل�شطينيين اإلى اأقلية داخل مدينتهم. 

النائب يواآف كي�س, والذي ينتظر االإقرار من الكني�شت, �شيجري �شم  اأعده  القد�س المو�شعة الذي  فبح�شب قانون 

م�شتعمرات معاليه اأدوميم وبيتار عيلييت وغفعات زئيف واأفرات وغو�س عت�شيون اإلى بلدية القد�س. وقد �شبق اأن 

م الوزيران نفتالي بينت وزئيف اإلكين بم�شروع لتغيير القانون االأ�شا�س: القد�س, من اأجل اأن يتم نقل كفر عقب 
ّ
تقد

ومخيم �شعفاط من بلدية القد�س اإلى اإطار بلدي واإداري اآخر.

عملية الل�شق والق�س لي�شت جديدة, فالدولة العبرية لم تتوقف منذ تاأ�شي�شها عن القيام بعمليات �شبيهة, لكن 

ا تمثله القد�س على 
ّ
ما يجري اليوم تحت اأنظارنا يعلن وب�شكل قاطع قتل م�شروع الدولة الفل�شطينية, ف�شاًل عم

الم�شتوى الرمزي.

ويبدو اأن معاناة المدينة في حياتها اليومية هي تلخي�س مكثف لمعاناة �شعب يعي�س تحت احتالل ا�شتيطاني 

منذ �شبعين عامًا, فالقد�س اليوم هي التج�شيد العملي للنكبة الفل�شطينية الم�شتمرة.

لقد جاءت خطة ''القد�س الكبرى'' بناء على درا�شة اأجراها ''مركز القد�س الأبحاث اإ�شرائيل'', وخرج منها بنتيجة 

فحواها اأنه في �شنة 2040 �شتكون ن�شبة العرب 55% من اإجمالي عدد ال�شكان في حدود البلدية, االأمر الذي اأ�شعل 

ال�شوء االأحمر اإ�شرائيليًا, بعدما كانت اإ�شرائيل اعتمدت على التفوق الديموغرافي في القول اإن القد�س عا�شمتها 

االأبدية.

 %10( 
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وقد اأطلقت اإ�شرائيل م�شروع القد�س الكبرى في �شنة 1993, بحيث ت�شبح م�شاحة المدينة 600 كلم

من م�شاحة ال�شفة الغربية(, وبموجبه جرى و�شع خطة اإقامة جدار الف�شل العن�شري الذي باكتماله يكون قد �شم 

عزل 130.000 فل�شطيني مقد�شي عن القد�س, فاإنه �شي�شم 
ُ
 اأُخرى من ال�شفة الغربية. وبينما ي

2
اأكثر من 230 كلم

120.000 م�شتوطن تقريبًا يعي�شون في كتل ا�شتيطانية كبرى.

ويهدف م�شروع القد�س الكبرى اإلى تخفي�س عدد �شكان المدينة العرب البالغ 350.000 بن�شبة 30%, بحيث 

ت�شبح ن�شبتهم اإلى مجموع عدد �شكان المدينة 12%, وذلك عبر عمليات التهجير والطرد وهدم البيوت واالإنذارات 

وم�شادرة االأرا�شي والعقارات والتغلغل داخل االأحياء العربية, وفي المقابل ت�شجيع الهجرة اليهودية في مقابل 

محفزات مادية واجتماعية.

لقد �شكلت الزيادة ال�شكانية العربية مف�شاًل اأ�شا�شيًا في ر�شم خطوط القد�س الكبرى, والتي حمل لواءها في 

* مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية / بيت الشرق.
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�شنة 1993 وزير االإ�شكان في حينه, بنيامين بن ـ اإليعيزر, مدعومًا بتعليمات مبا�شرة من رئي�س الحكومة ال�شابق 

يت�شحاق رابين, عبر انتهاج اإجراءات جديدة ت�شاف اإلى تلك القديمة لطرد ال�شكان الفل�شطينيين.

تغيري معامل القد�س الدميوغرافية واجلغرافية

اأكثر من 2000  تم بموجبها هدم  المنازل, وهي عملية  زيادة هدم  ال�شياق,  االأولى, في هذا  الخطوة  كانت 

منزل, وت�شريد اأ�شحابها في اتجاه ال�شفة الغربية بين �شنَتي 1994 و2017.

كما اأن اإجراءات �شحب الهويات زادت ب�شكل كبير, فجرى بين �شنَتي 1967 و2017 �شحب اأكثر من 15.000 

بطاقة هوية.

وتمثلت الخطوة االأكبر في ا�شتخدام االأمن لتحقيق اأهداف ديموغرافية, وذلك باإقامة جدار الف�شل العن�شري 

الذي اأخرج, بح�شب االإح�شاءات االإ�شرائيلية, اأكثر من 70.000 مقد�شي خارج الجدار, واأكثر من 150.000 وفق 

االإح�شاءات الفل�شطينية.

وفي �شياق االإجراءات االإ�شرائيلية نف�شها اأي�شًا, جاء القرار 1650 ال�شادر بتاريخ 2009/9/13, والذي دخل 

ز التنفيذ بتاريخ 2010/4/13, والقا�شي بـ ''منع المت�شللين'' من الدخول اإلى القد�س, بهدف اإبعاد اأكثر من 
ّ
حي

55.000 فل�شطيني عن حدود البلدية, باعتبارهم مخالفين للقانون.

تم  التي  القد�س  بلدية  �شاماًل حدود  اللطرون  منطقة  يمتد من  الذي  الم�شروع 30/اأ  اأُعلن  نف�شه,  الوقت  وفي 

تو�شيعها في �شنة 1967, والذي يهدف اإلى:

1- بناء م�شتعمرات جديده وتو�شيع القديمة.

2- اإقامة مناطق �شناعية, والقد�س ذات اأف�شلية في ظل هذا الم�شروع, عبر:

)اأ( دعم اال�شتيطان واال�شتثمار واإعطاء ت�شهيالت للم�شتثمرين.

)ب( اإقامة بنية تحتية كاملة من طرق و�شكك حديدية وغيرها.

الم�شتعمرات  ربط  اأن  مع  العرب,  مع  واالحتكاك  التقارب  وتقلي�س  اليهود,  لل�شكان  وا�شح  توا�شل  )ج( خلق 

الواقعة خارج حدود البلدية مع داخلها �شيكون بوا�شطة اأنفاق وج�شور, وربط منطقة غو�س عت�شيون في القد�س 

بوا�شطة نفق تحت بيت جاال, واإقامة �شكك حديدية, وقد تم تنفيذ م�شروع نفق تحت جبل ''الم�شارف'' )�شكوب�س( 

عتبر من اأهم الم�شاريع الهادفة اإلى 
ُ
ع معاليه مع القد�س. وهذا الم�شروع, عالوة على م�شروع 2020, ي

ّ
لربط تجم

تهويد المدينة, وجعلها مركزاً �شيا�شيًا وح�شاريًا وثقافيًا ومحوراً رئي�شيًا لليهود.

ويهدف الم�شروع اإلى جلب 100.000 يهودي في كل عام, واالنتقال من القد�س المو�شعة )1.2% من م�شاحة 

ال�شفة الغربية( اإلى القد�س الكبرى )10% من م�شاحة ال�شفة( وذلك لتحقيق مجموعة من االأهداف, اأهمها:

1- اعادة التوازن الديموغرافي وطبع المدينة بطابع ديني.

2- ف�شل ال�شفة اإلى ق�شمين جنوبي و�شمالي, بحيث تكون القد�س الكبرى في و�شط المنطقة, وتمتد في اتجاه 

يمنع  وحاجزاً  العبرية,  الدولة  قلب  في  المدينة  فت�شبح   ,
2

كلم  15 عن  يزيد  وبعر�س  االأردن,  غور  حتى  ال�شرق 

بديلة تجري  اأو عبر طرق  اإاّل من خالل نظام معين متفق عليه,  ال�شمال,  اإلى  التوجه  الجنوب من  القادمين من 

ودق عليه في �شنة 2007.
ُ

اإقامتها تحت ا�شم ''ن�شيج الحياة'', وهو م�شروع �ش

عليها,  لوالية جغرافية  فل�شطيني  اأي جهد  ومنع  الغربية,  ال�شفة  كبيرة من  اأجزاء  على  ال�شيطرة  اإحكام   -3

والحيلولة دون ممار�شة ال�شيادة الفل�شطينية على االأر�س.

4- تدمير اأي نمط اقت�شادي في ال�شفة الغربية, وذلك عبر ال�شيطرة االإ�شرائيلية على محاور الطرق, والتحكم 

في اإغالقها وفتحها بح�شب �شروطها.

5- منع اإقامة عا�شمة فل�شطينية في القد�س.
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وهكذا فاإن خريطة القد�س الم�شتقبلية �شتكون مختلفة تمامًا عن القد�س الحالية جغرافيًا و�شكانيًا. فاإقامة 

القد�س الكبرى, وتو�شيع حدودها, جاءا الأ�شباب عن�شرية, وهو ما اأكده اأرنون يوكتئلي, ع�شو مجل�س بلدية القد�س 

الغربية, اإذ ك�شف في ت�شريح له عن مخطط تهويدي لمحا�شرة االأحياء العربية في القد�س باليهود.

خريطة م�ستعمرات القد�س الكربى

توافق �سيا�سي على م�ساريع القد�س

تطوير  دفع  الوزارة  في  التوجيه  طاقم  من  قد طلب  اال�شكان,  وزارة  ت�شّلمه  فور  اإليعيزر,  ـ  بن  بنيامين  كان 

االعتبارات  من  تمامًا  التحرر  يتم  واأن  الإ�شرائيل,  كعا�شمة  والمتروبوليته  التنظيمية  الحاجات  بح�شب  المدينة 

ال�شيا�شية والحزبية.

وعادت خطة القد�س الكبرى مرة اأُخرى ب�شوء اأخ�شر من رئي�س الحكومة اإيهود براك.

واأ�ش�س الوزير االإ�شرائيلي والقيادي ال�شابق في حزب العمل حاييم رامون, حركة جديدة اأطلق عليها ا�شم ''اإنقاذ 

القد�س اليهودية'', �شمت بين اأع�شائها �شخ�شيات �شيا�شية وعامة ي�شارية وغير ي�شارية. و�شدد رامون عند اإعالن 

التاأ�شي�شي:  الحركة  بيان  في  وجاء  التقليدي.  ال�شيا�شي  الفهم  عن  البعيد  ال�شعبي  طابعها  على  حركته  تاأ�شي�س 

''اأقيمت حركة اإنقاذ القد�س اليهودية عبر تحقيق االنف�شال عن اأرا�شي 28 قرية ومدينة فل�شطينية تم �شمها اإلى 

حدود المدينة بعد حرب 1967, مع اأن هذه القرى لم تكن يومًا جزءاً من القد�س.''

ح يكير �شيغف الذي كان ي�شغل من�شب م�شوؤول ملف �شرقي القد�س في بلدية االحتالل, 
ّ
وفي �شنة 2010, �شر

في موؤتمر بعنوان ''الم�شاواه البلدية في �شرقي القد�س'', باأن االأحياء التي تقع اإلى ال�شرق من الجدار ت�شكل جزءاً 

من مدينة القد�س. واأ�شاف اأنه ال يعرف اأحداً يرغب في اأن يفر�س ال�شيادة االإ�شرائيلية على تلك االأحياء اإاّل اأحزاب 
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اليمين. واعتبر اأن بناء جدار الف�شل له اأهداف �شيا�شية وديموغرافية, ولي�س فقط اأهداف اأمنية. وكانت هذه المرة 

ح فيها اأحد م�شوؤولي بلدية االحتالل علنًا عن الرغبة في اإزاحة اأحياء مقد�شية اإلى خارج الجدار.
ّ
االأولى التي ي�شر

ح علنًا, والأول مرة في كانون االأول/دي�شمبر 2011, عن رغبته 
ّ
ا رئي�س بلدية االحتالل نير بركات, ف�شر

ّ
اأم

في التخلي عن هذه المناطق, اإذ نقلت عنه ال�شحف االإ�شرائيلية قوله اإنه ''يجب التنازل عن مناطق نفوذ البلدية 

الموجودة خارج الجدار.''

كما اأو�شح بركات اأن الجدار في منطقة القد�س ي�شكل ''عازاًل اأمنيًا ووطنيًا, ويجب اأن يتم تحويله اأي�شًا اإلى 

دليل على ابتداء ال�شيادة وانتهائها'', اأي اأن كل ما يقع خارج هذا الجدار, واأقرب اإلى مناطق ال�شفة, لي�س �شمن 

نفوذ البلدية, وكل ما يقع داخل هذا الجدار, اأي اأقرب اإلى مركز المدينة, هو تحت نفوذ �شيادة البلدية.

وفي تموز/يوليو 2012, التقى مدير بلدية القد�س يو�شي هايمين من�شق الحكومة في ال�شفة الغربية, وطلب 

منه اأن يتحمل الجي�س الم�شوؤولية عن االأمور البلدية في االأحياء المقد�شية ما وراء الجدر, اأي نقل هذه االأرا�شي 

واالأحياء اإلى نفوذ االإدارة المدنية.

اإزاحة �سكانية ولي�ست جغرافية

اأظهر تقرير �شدر عن ''مجموعة االأزمات الدولية'' في �شنة 2012, اأن رئي�س البلدية يعمل على اإخراج االأحياء 

العربية في الجهة ال�شرقية من الجدار اإلى خارج المدينة, مع ت�شديد ال�شيطرة على االأحياء العربية الموجودة اإلى 

ي التقرير: ''لماذا ن�شتثمر 
ّ
عد

ُ
الغرب منه: وقد ورد في التقرير اأن اأحد م�شت�شاري بركات قال في مقابلة خا�شة مع م

في تلك المناطق؟ في نهاية االأمر لن يكونوا جزءاً من اإ�شرائيل'', �شارحًا اأن التنازل عن تلك االأحياء ال يعني نقل 

اأمر اإدارتها وال�شيادة عليها اإلى جهة فل�شطينية, واإنما �شحب هذه الم�شوؤولية من البلدية ونقلها اإلى جهات ع�شكرية 

اإ�شرائيلية, اأو جهات اإدارية اأُخرى, لكن اإ�شرائيلية.

وجاء في التقرير اأن رئي�س البلدية تلّقى نقداً حاداً من طرف اأع�شاء الكني�شت واأع�شاء المجل�س البلدي, الذين 

ينتمون اإلى االأحزاب اليمينية, والذين يعتبرون حدود بلدية القد�س الحالية حدوداً مقد�شة على اعتبار اأنها تمثل 

ل ت�شريحاته في �شاأن االأحياء خارج الجدار. ففي الوقت الذي كان يدعو في 
ّ
القد�س الموحدة. وبناء على ذلك, عد

البداية اإلى اإخراجها تمامًا من حدود نفوذ البلدية, اأ�شبح يقول اأنه لن يتخلى عن تلك االأحياء �شياديًا, ويدعو اإلى 

''تقا�شم عبء اإدارتها وتقديم الخدمات فيها بين البلدية واالإدارة المدنية'', اإلى حين الو�شول اإلى حل �شيا�شي.

بنيامين  الحكومة  رئي�س  اأن  الثانية  االإ�شرائيلية  للقناة  تقرير  ذكر   ,2015 الثاني/نوفمبر  ت�شرين   25 في 

�شحب   ,2015 الثاني/نوفمبر  ت�شرين   13 في  قد 
ُ
ع الذي  الم�شغر  الوزاري  المجل�س  اجتماع  في  اقترح  نتنياهو 

الهويات االإ�شرائيلية من الفل�شطينيين القاطنين في االأحياء ما وراء الجدار. وطلب في ذلك االجتماع عقد اجتماع 

مخ�ش�س لمناق�شة هذه الفكرة.

وبح�شب التقرير, فاإن نتنياهو ركز على اأحياء مثل مخيم �شعفاط, وحي كفر عقب, وال�شواحرة.

واأ�شار مرا�شل القناة عميت �شيغل اإلى اأن قرارات اجتماع الكابينت تتلخ�س بنقطتين اأ�شا�شيتين:

ــ عدم قدرة الحكومة على �شحب جميع االمتيازات من المقد�شيين.

ــ �شرورة �شحب الهويات الزرقاء من المقد�شيين, وخ�شو�شًا �شكان مخيم �شعفاط, وكفرعقب, وال�شواحرة.

االأمر خالل  تاأكد  اأمنية. وقد  اإجراءات  �شيا�شي كبير, ولي�س مجرد  اأمر  المقد�شيين هو  ال�شكان  اإزاحة ربع  اإن 

ال�شفة  من  الجانب  اأحادية  انف�شال  خطة  على  �شادق  والذي   ,2016/2/9 في  قد 
ُ
ع الذي  العمل  حزب  موؤتمر 

الفل�شطينية المحيطة بالقد�س عن منطقة نفوذ  القرى  اأجل ف�شل ع�شرات  القد�س, وقرر العمل من  الغربية وحول 

البلدية, اأي �شلخ 200.000 مقد�شي عن مدينتهم, بهدف تهويد القد�س. ويجري الحديث هنا عن اأحياء �شخمة مثل 

العي�شاوية و�شور باهر و�شعفاط. 


