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 إسرائيل تبني القدس الكبرى

  يف موقع املدينة اخلالدة

  جيفري أرونسون
  

للقدس تعريفات كثيرة ومتضاربة؛ فاملدينة هي احملور الروحي للمسيحية 
، وهي حمط "توحيدهاأُعيد "واليهودية واإلسالم، وهي عاصمة دولة إسرائيل التي 

  .آمال الفلسطينيين يف االستقالل السياسي
بين العرب وإسرائيل، أُعلنت القدس الغربية، أي القسم الذي  ١٩٤٨عقب حرب 

أما القسم العربي من املدينة، أي . احتلته القوات اإلسرائيلية، عاصمة للدولة اجلديدة
من األسوار وأماكن العبادة القدس الشرقية، بما فيها املدينة القديمة الواقعة ض

غير أن اجملتمع الدويل مل يعترف ال بإعالن القدس الغربية . الكبرى، فقد ضمّه األردن
. ١٩٦٠عاصمة إلسرائيل، وال بإعالن أردين مماثل صدر بشأن القدس الشرقية سنة 

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تشرين  ١٨١ودأب قرار التقسيم رقم 
على التعبير عن هذه  اآلراء؛ إذ دعا ذاك القرار إىل تدويل القدس  ١٩٤٧نوفمبر / ينالثا

ستقام مدينة القدس على شكل كيان منفصل حتت نظام دويل : "على الوجه التايل
  ..".خاص وستكون حتت إدارة األمم املتحدة

وجاء اجتياج إسرائيل للضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الشرقية، يف 
القدس الغربية والقدس الشرقية " إعادة توحيد"ليخلق فرصة لـٍ ١٩٦٧يونيو / نحزيرا

وأتاح هذا الضم الفرصة إلسرائيل لبناء .  حتت السيطرة اإلسرائيلية احلصرية
مشاريع سكنية لإلسرائيليين يف اجلزء العربي من املدينة الذي تمت السيطرة عليه 

املشروع هذا يهدف إىل إقامة وجود إسرائيلي  وخالل ربع القرن املنصرم، كان. حديثاً

                                                            
     Journal of Palestine Studies, Vol. XXIII, No. 3, Spring 1994, pp. 128-130. 
    باحث أميركي خمتص بشؤون الشرق األوسط. 
    ورد يف عددReport on Israeli Settlement in the Occupied Territories  )فيما بعد:  

Settlement Report (والذي ١٩٦٧أن الضم الذي حدث سنة  ١٩٩٣سبتمبر / لشهر أيلول ،
حدود بلدية القدس األردنية أدى غلى تضمن أجزاء كبرى من الضفة الغربية، باإلضافة إىل 

] متراً مربعاً ٤٠٤٧= اآلكر الواحد [آكر  ٩٥٠٠زيادة مساحة املدينة ثالثة أضعاف أي من 
  .آكر ٢٧,٥٠٠إىل 



  ١١٢، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد ٥المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية )٢(الملف 
 

٢ 
 

إسرائيلي يف عشرة أحياء استيطانية كبرى يف  ١٦٨,٠٠٠واليوم يعيش . دائم هناك
  القدس الشرقية، وهذا العدد يوازي تقريباً عدد السكان الفلسطينيين

  
  سكان القدس الشرقية

  ١٩٩٣استناداً إىل األحياء، 

    األحياء اإلسرائيلية

 ٢٥٠٠ جبل سكوبس ١٨,٨٠٠ ڤيعقوـي ڤنِـ

 ٦٥٠٠ تلة الفرنسيين ٢٩,٠٠٠ ـسغات زئيفپ

 ٦٦٠٠ رامات إشكول ٣٧,٢٠٠ راموت

 ٤٧٠٠ معالوت دفنه ١٥,٠٠٠ تالبيوت الشرقية

 ٢٣٠٠ املدينة القديمة ٣٠,٢٠٠ غيلو

 ١٥٢,٨٠٠: جمموع السكان اإلسرائيليين

 األحياء الفلسطينية

 ٢٥,٩٠٠ القديمةاملدينة  ٥٢٠٠ كفر عقب

 ٢٤٠٠ وادي حلوة ١٦,٩٠٠ بيت حنينا

 ٦٤٠٠ سلوان  ١١,٦٠٠ شعفاط

 ٩٦٠٠ راس العمود ٦٩٠٠ خميم شعفاط

 ٩٤٠٠ جبل املكبِّر/ أبو طور ٤٧٠٠ العيسوية

 ٨٣٠٠ السواحرة الغربية ٢٤٠٠ الشيخ جراح

 ٧٢٠٠ أم طوبا/ صور باهر ٦٠٠٠ وادي اجلوز

 ٤٦٠٠ شرفات /بيت صفافا ٤١٠٠ باب الساهرة

 ٦٣٠٠ أحياء ُأخرى ١٢,٧٠٠ جبل الزيتون

 ١٥٠,٦٠٠: جمموع السكان الفلسطينيين

  وهذه األرقام هي . Settlement Report ١٩٩٤فبراير / كما ورد يف عدد شباط ١١/٨/١٩٩٣، "هآرتس": املصدر
إىل أن التقديرات الشاملة  Settlement Reportويشير . األخيرة التي تفصّل السكان بحسب األحياء  
  الصادرة 
  .نسمة ١٥٤,٠٠٠نسمة، والفلسطينيين بـ  ١٦٨,٠٠٠حديثاً تقدِّر عدد اإلسرائيليين بـ   

  
 
 

                                                            
    يف مكان آخر من العدد اخلاص منSettlement Report ١٩٩٤فبراير / الصادر يف شباط ،

إال إن هذا . نسمة ١٥٤,٠٠٠شرقية هو بالتحديد جاء أن عدد الفلسطينيين القاطنين يف القدس ال
نسمة إذا أُضيف إليه عدد الفلسطينيين الذين يقطنون املدينة من  ١٨٠,٠٠٠العدد يرتفع ليبلغ 

  .دون أُذون إقامة
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 )الشرقية والغربية(سكان القدس 

١٩٩٣ – ١٩٦٧  
  )بحسب التقديرات اإلسرائيلية(

 ١٩٩٣ ١٩٨٠ ١٩٦٧ 

 %)٧٢( ٤٠٠,٠٠٠ %)٧٢( ٣٧٩,٠٠٠ %)٧٤( ١٩٦,٤٠٠ إسرائيليون

 %)٢٨( ١٥٥,٠٠٠ %)٢٨( ١٤٦,٠٠٠ %)٢٦( ٧٠,٠٠٠ فلسطينيون

 ٥٥٥,٠٠٠ ٥٢٥,٠٠٠ ٢٦٦,٠٠٠ إجمايل السكان

إسرائيليون يف القدس 
 الشرقية

 - ١٦٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ 

  .Settlement Report, September 1993 :املصدر
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بدعم سياسي واسع ومع أن بناء املساكن للمشترين اإلسرائيليين يحظى 
النطاق داخل إسرائيل، فقد كشف موظفو احلكومة مؤخراً أن إسرائيل فرضت منذ 

عشرين عاماُ نظام حصص حمدَّداً جداً على مشاريع البناء الفلسطينيين، وذلك بهدف 
وقد اعتمدت %. ٢٦احلفاظ على نسبة مئوية من سكان املدينة الفلسطينيين ال تتعدّى 

 .١٩٧٣كلفة شؤون القدس هذا القيد صراحة وعلناً سنة اللجنة الوزارية امل

، مل تتعد نسبة جميع مشاريع البناء اجلديدة يف املدينة ١٩٦٧منذ سنة 
وعلى سبيل املثال، وخالل الفترة % ١٢اخلاص بالفلسطينيين يف القطاع العربي الـ 

يمكن  وهذا الرقم%. ٩٠، بلغت نسبة املشاريع اخملصصة لإلسرائيليين ١٩٨٣-١٩٧٧
شقة فقط  ٢٣٠شقة سنوياً لإلسرائيليين و ٢١٧٠ترجمته يف الواقع بأنه يمثّل بناء 

وكان ملشاريع اإلسكان لإلسرائيليين يف القدس الشرقية أهمية حاسمة . للفلسطينيين
نسمة، والذين  ١٦٨,٠٠٠بشأن تطور املدينة العام؛ فاإلسرائيليون البالغ عددهم 

من إجمايل الزيادة يف عدد % ٧٦م، يمثّلون ما نسبته يقطنون يف هذه املنطقة اليو
وكان شأن التقييد . ، وهذه نسبة مذهلة حقا١٩٦٧ًسكان القدس من اليهود منذ سنة 

احلكومي ملشاريع اإلسكان الفلسطينية، وما واكبه من تضخّم كبير يف املشاريع 
معات االستيطان شقة سكنية يف جت ٤٠,٠٠٠اإلسرائيلية التي نتج منها بناء أكثر من 

يف القدس الشرقية، أن جعال نسبة الفلسطينيين اليوم ال تتعدى نسبتهم إىل سكان 
  .١٩٦٧املدينة ما كان األمر عليه سنة 

وحدة سكنية إىل املدينة ككل،  ٤٦,٣٠٠وتخطط البرامج اإلسرائيلية إلضافة 
األراضي  من  آكر٣٥٠٠وحدة سيتم بناؤها على مساحة  ١٠,٠٠٠ومنها ما يزيج عن 

وسيتم . مايو من العام املنصرم/ اإلسرائيلية التي ضُمّت إىل القدس الغربية يف أيار
أما القطاع . وحدة إضافية يف جتمعات االستيطان يف القدس الشرقية ١٧,٧١٠بناء 

  .وحدات إضافية للسكان الفلسطينيين ١٥,٢١٠العربي فهو يتّسع لـِ 
املتعلقة بالبُنى التحتية للقطاع  ومقابلةً باخلطط الشاملة والتحضيرات

اإلسرائيلي، فإن خطط بناء املساكن العربية كانت منذ أعوام كثيرة، وال تزال، تخضع 
ونظراً إىل هذا األمر، فإن اخملططين احلكوميين يرون أن األغلبية . للتقييدات

  .اضياإلسرائيلية يف القدس الشرقية ستنمو بوتيرة أسرع مما كان األمر عليه يف امل

                                                            
    متراً مربعاً ٤٠٤٧= اآلكر الواحد.  
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وخالل زيارة قام بها وزير اإلسكان بنيامين بن أليعزر إىل الواليات املتحدة 
وحدة سكنية إضافية يف القدس  ١٣,٠٠٠أعلن بناء  ١٩٩٣أكتوبر / يف تشرين األول

وكان . الشرقية، وال سيما، وبالتحديد، يف هار حوما، وراموت، وغيلو، وبسغات زئيف
... إن خططي. واحدة فقط ثمة قدس"، و"الشرقية أرفض قبول فكرة القدس: "مما قاله

إنني عازم على التخطيط خللق أوضاع يتم ... ترمي إىل دعم القدس وتلبية حاجاتها
  ."وحدة داخل نطاق مدينة القدس يف القريب العاجل ١٣,٠٠٠فيها بناء نحو 

طبعاً إن الفلسطينيين يعارضون املساعي اإلسرائيلية الهادفة إىل تغيير 
يقول خليل توفقجي، وهو عامل جغرايف ومستشار الوفد . ية املدينة وطابعهاجغراف

ويف غضون سنتين، يكون . هذه هي أحلك األيام سواداً للقدس: "الفلسطيني املفاوض
 ■ ."كل شيء قد انتهى



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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