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  :االستيطان يف القدس
  جبل أبو غنيم وما يتجاوزه

  الد عايدخ
  

بات من املعروف جيدًا أن احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة أولت مدينة القدس 
اهتماماً خاصاً يف املشاريع االستيطانية  – ١٩٦٧منذ احتاللهما سنة  –ومنطقتها 

وكانت تلك احلكومات، سواء العمالية منها . التي تضعها للمناطق الفلسطينية احملتلة
أو الليكودية، ترمي من وراء ذلك إىل إيجاد واقع مادي يجعل من القدس املوحدة 

أُخرى، " حيوية"وقد جرى استثناء القدس، ومناطق ". عاصمة أبدية إلسرائيل"واملهوَّدة 
ومع عودة الليكود . ١٩٩٢االستيطان الذي اتخذه حزب العمل سنة " جتميد"من قرار 

، تواصلت املسيرة االستيطانية بعد أن كانت حققت ١٩٩٦جمدداً إىل احلكم سنة 
ألف مستوطن يهودي يف  ١٧٠موقعاً استيطانياً و ١٥رصيداً كبيراً يتمثل يف نحو 

  .القدس الشرقية ذاتها
ها عمالً من تلباً ما كانت األنشطة االستيطانية يف القدس تتم بهدوء، وبصفغا

، إلقامة ١٩٩٧لكن إعالن مشروع، سنة . أعمال السيادة اإلسرائيلية على املدينة
مستوطنة هار حوما على جبل أبو غنيم وضع استيطان القدس يف دائرة الضوء 

تراب الشروع فيما يسمى قضايا اإلعالمي والدبلوماسي، وال سيما أنه ترافق مع اق
وكان هذا الضوء قوياً إىل درجة أنه كاد يبهر . التسوية النهائية، بما فيها القدس

األنظار بحيث ال تُرى املشاريع االستيطانية التي تُعدّ أو تنفذ يف سائر األراضي 
  .العربية احملتلة

  قمة جبل اجلليد: هار حوما
حلم، عند  كيلومترين تقريباً إىل الشمال من مدينة بيتيقع جبل أبو غنيم على بعد 

أقصى الطرف اجلنوبي حلدود بلدية القدس، وذلك ضمن أراض يملكها فلسطينيون من 
وتغطي اجلبل غابة من أشجار الصنوبر . بيت حلم وبيت ساحور وأم طوبى وصور باهر
الحتالل زراعتها، وقد واصلت سلطات ا. كان شُرع يف زراعتها منذ عهد احلكم األردين

، األمر الذي حظر على الفلسطينيين بناء أي منازل "منطقة خضراء"علنت املنطقة وأُ
، أصدر وزير املالية اإلسرائيلي آنذاك، ١٩٩١يونيو /ويف حزيران. سكنية فيها
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األغراض "دونماً من أراضي املنطقة لـ ١٨٥٠يتسحاق موداعي، أمراً بمصادرة 
وقد أتاح . قامة مستوطنة مقطورات إلسكان مهاجرين جدد، وهو ما يسمح بإ"العامة

  ١.أمر الوزير هذا اجملال لبناء الضاحية االستيطانية اجلديدة
فبراير املاضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون القدس، باإلجماع /شباط ٢٦يف 

. على خطة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم التي اتخذت مؤخراً اسم بسغات شموئيل
وحدة سكنية  ٦٥٠٠خلطة، املؤلفة من ثالث مراحل، على بناء ما جمموعه وتشتمل ا

وبحسب املصادر اإلسرائيلية، فإن معظم هذه . دونماً ١٩٩٢على أرض مساحتها 
كها الّدونم من مُ ٤٠٠أراض مصادرة، منها نحو  –دونم  ١٨٠٠نحو  –املساحة 

األوىل، التي صودق على ويف املرحلة . ك يهودالّ دونم من مُ ١٨٠٠العرب ونحو 
وحدة سكنية، باإلضافة إىل مؤسسات عامة على  ٢٣٤٥خطتها التفصيلية، سيتم بناء 

أمّا بالنسبة إىل . دونم ١٠٠دونماً، ومناطق أعمال وجتارة مساحتها  ٢٦٦مساحة 
لكن يُخطط للضاحية . املرحلتين الالحقتين، فال توجد خطة تفصيلية يف حيز التنفيذ

ويذهب    ٢.ألف مستوطن تقريباً ٣٥اجلديدة أن تستوعب ما جمموعه االستيطانية 
بعض املصادر اإلسرائيلية إىل أن احلجم االستيطاين املتوقع يف املنطقة قد يكون أكثر 
من ذلك كثيراً؛ إذ يُستَشف من األحاديث الصحافية التي أدىل بها نائب رئيس بلدية 

من حزب ديغل (، أوري لوبوليانسكي القدس والقيّم على حقيبة التخطيط والبناء
ويف هذا . ألف وحدة سكنية لليهود ١٨، أنه سيُبنى يف حميط هار حوما نحو )هتوراه

  :الصدد يقول لوبوليانسكي
ألف منزل،  ١٨مع أحواض شرق املدينة يمكن التوصل إىل 

إننا يف تاريخنا املتجدد يف . أي ضعفي ما يف هار حوما
كأنما . ة منازل مل يسمع بمثلهاأرض إسرائيل نتحدث عن كتل

وهذا يعني نحو . نحن نقيم هنا بني براك يف وسط القدس
عائلة حريدية ] حجم[ألف شخص إذا أخذتُ يف احلسبان  ١٥٠

  ٣.متوسطة
  

  
                                                            

  .٢٠/٦/١٩٩١، "دافار"ميخال سيلع، : نظرا  ١
  .٢٧/١/١٩٩٧، "هآرتس"زيف مؤور، : نظرا  ٢
  .٢٨/٢/١٩٩٧، "هآرتس: "نظرا  ٣
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  )هار هوما(اخملطط الهيكلي ملستوطنة بسغات شموئيل 
 املساحة وجه استعمال األرض

 )بالهكتارات(
  املساحة

  )بالنسبة املئوية(
  %٣.٤٤ ٧١.٦٠ منطقة صناعية
  %١٦.٧٥ ٣٥٦.٤٠ منطقة حرجية

  %١٣.١٢ ٢٧٧.٦٠  طرق
أشجار تزرع على جوانب

  الطرق
٣.٨٤ ١٠٣.٤٠%  

  %٣.٣١ ٧٠.٦٠ مؤسسات عامة
  %٣٧.٥٠ ٧٩٧.٦٠ منطقة بناء

  %٤.٩٥ ١٠٦.٠٠  حدائق
  %١١.٠١ ٢٣٤.٢٠ مبان عامة

  %١.٣٥ ٢٩.٠٠ فنادق وقرية سياحية
  %٢.٦٣ ٥٦.٢٠ خاصةمنطقة جتارية

  %٠.٦٣ ١٣.٦٥ منشآت هندسية
  %٠.٤٧ ١٠.٥٠ موقع ديني مسيحي قائم

  %١٠٠ ٢١٢٦.٧٥  اجملموع
 http://www.arij.org/paleye/abughnam: نظر يف اإلنترنتا: املصدر

 
يكن األمر، فإن ملستوطنة جبل أبو غنيم أهمية خاصة يف االستراتيجيا  مهما

وتتمثل هذه األهمية يف أن . االستيطانية الصهيونية الرامية إىل استكمال تهويد القدس
إغالق احللقة اخلارجية من األحياء اليهودية التي تم "إقامة املستوطنة تؤدي إىل 
قصر ] املوقعين االستيطانيين[إضايف بين ، بحيّ ١٩٦٧بناؤها يف القدس منذ سنة 

املندوب وغيلو، خشية أن تمتد بيت حلم إىل هذا الفراغ، وتدخل حدود الوالية القضائية 
وهي األهمية ذاتها التي حََدت رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين    ٤."للقدس

ميع أجزاء بصورة قاطعة أننا سنبني يف ج"نتنياهو، على القول أنه يريد أن يوضح 
وأضاف نتنياهو يف ." ننا نرى يف ذلك ضرورة حيويةأالقدس، بما فيها هار حوما، و

تفسيره لهذه الضرورة أن بناء املستوطنة، الذي يحل أزمة السكن يف العاصمة، هو 
  ٥."نا أصحاب السيادة يف القدستجزء ال يتجزأ من حقنا غير القابل للتصرف بصف"

                                                            
  .٢٣/١٢/١٩٩٦، "هآرتس"، "بلجلحاجز على الطريق إىل ا"نداف شراغي،   ٤
  .٢٦/٢/١٩٩٧، "هآرتس"  ٥
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أكثر فأكثر إذا وُضع يف سياق سلسلة مما أُعدَّ  وتتضح أهمية مشروع ها حوما
  ٦:للقدس من مشاريع استيطانية ذات مغزى سياسي ومديني مشابه، وهي

وحدة سكنية يف ضاحية راس العمود  ١٣٢وهي تهدف إىل بناء : خطة راس العمود
 ١٤.٧العربية، الواقعة على الطريق الرئيسية بين القدس وأريحا، على أرض مساحتها 

وحتُول اخلطة، يف حال تنفيذها، دون إقامة ممر بري ضيق بين منطقة أريحا . اًدونم
واحلرم القدسي الشريف، عُرضت فكرة وضعه حتت السيطرة الفلسطينية يف حمادثات 

  .سابقة، وقد أقرّ اخلطة كل من اللجنة احمللية واللجنة اللوائية للقدس
طنة معاليه أدوميم، من وهي تهدف إىل الوصل بين القدس ومستو: E-1اخلطة 
دونم تمتد  ١٠.٠٠٠غرفة فندقية على مساحة  ٣٠٠٠وحدة سكنية و ١٥٠٠خالل بناء 

  .وقد أقر وزير الدفاع، يتسحاق مردخاي، هذه اخلطة. بين املدينة واملستوطنة
وحدة سكنية على مساحة  ٢٠٠٠وتشتمل على إقامة نحو : "شاعر مزراح"خطة 

. التلة الفرنسية وبسغات زئيف: ضاحيتين االستيطانيتيندونم تقريباً تقع بين ال ٧٠٠
وتهدف اخلطة إىل الوصل بين هاتين الضاحيتين، واحليلولة دون وجود بناء عربي 

  .يقطع التواصل بينهما
على  وحدة سكنية ٢٠٠تعد بلدية القدس خطة لبناء أكثر من : خطة أبو ديس
وتهدف اخلطة إىل إيجاد ثقل ." التي اشتراها يهود منذ أوائل القرن"عشرات الدونمات، 

يهودي يف أبو ديس يقابل تموضع املؤسسات املركزية للسلطة الفلسطينية يف هذه 
  .القرية التي يمر خط حدود القدس بداخلها

ة جلبل وتتضمن مصادرة مئات من الدونمات اُألخرى، اجملاور: ب –هار حوما 
  .أبو غنيم، بهدف توسيع البناء اليهودي يف املنطقة مستقبالً

 ٩٠٠تلحظ بناء نحو  ١٩٩٧فإن خطة وزارة البناء واإلسكان لسنة  ويف أي حال،
وحدة سكنية جديدة لليهود يف أنحاء متفرقة من بلدية القدس، باإلضافة إىل البناء 

التي ستبنى ضمن نطاق البلدية  يف جبل أبو غنيم، األمر الذي يرفع جمموع املنازل
                                                            

ويقول شراغي إن  .٢١/٣/١٩٩٧، "هآرتس"، "خطط البناء التي ستُجمَّد"نداف شراغي، : نظرا  ٦
على حاجز ("ة األرض يف رأس العمود تعود إىل أحد اليهود، لكنه يقر يف موضع آخر يملك

بأن ملكية قطعة األرض املذكورة موضع خالف بين العرب ) ، مصدر سبق ذكره..."الطريق
  .واليهود يعود إىل ما قبل عشرات األعوام
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وتلحظ اخلطة نفسها بناء ما يزيد على . منزالً يف هذه السنة فقط ٣٢٥٠إىل نحو 
وحدة سكنية يف املستوطنات القائمة يف الضفة الغربية، كان ملعاليه أدوميم  ٥٨٠٠

وهذا ما يصل بنا إىل املشاريع االستيطانية التهويدية خارج    ٧.النصيب الوافر منها
حدود بلدية القدس الكبرى، بدءاً بمستوطنة معاليه أدوميم الواقعة خارج حدود 

  .البلدية، واملستهدفة أكثر من غيرها بأن تُضم ضمن هذه احلدود

  

  ما يتجاوز جبل أبو غنيم
بالعودة إىل خطة وزارة البناء واإلسكان، املذكورة أعاله، جند أن برنامج البناء يف 

يشتمل عل نحو ضعفي الوحدات السكنية اخملصصة  مستوطنات الضفة الغربية
وحدة ملعاليه أدوميم، التي مل يجمد البناء  ١٢٥٢وحدات للضفة، منها  ٥٨٠٥: للقدس

  .)نظر الرسم املرفقا(فيها هي األُخرى خالل عهد حزب العمل 

                                                            
  .٥/٢/١٩٩٧، "هآرتس"زيف مؤور، : نظرابشأن تفصيالت اخلطة،   ٧
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يتضح من األرقام الواردة يف اخلطة، واملبينة يف الرسم أعاله، كما من املعطيات 
مصادر أُخرى سنشير إليها، أن الهجمة االستيطانية اجلديدة ال تقتصر على جبل  يف

أبو غنيم، والقدس الكبرى برمتها، بل تشمل أيضاً سائر األراضي احملتلة، وال سيما 
وتتقدم هذه الهجمة على احملاور الثالثة التالية، باإلضافة إىل حمور . الضفة الغربية

  :القدس
تفصيالت : (اليه أدوميم ودجمها يف القدس الكبرىتوسيع مستوطنة مع - ١

مارس املاضي قيام يتسحاق / وقد أُعلن يف مطلع آذار). املشروع مذكورة أعاله
ه وزيراً للدفاع، بخطوة إضافية نحو تنفيذ املشروع، عندما صادق تمردخاي، بصف

على 
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يهودا جلنة التخطيط العليا يف "وبعد أن حتظى خطة التوسيع بموافقة . اخلطة
يشار هنا    ٨.، ستقدم بلدية القدس مشاريع البناء التفصيلية اخلاصة بها"والسامرة

ألفاً، فتكون بذلك أكبر مستوطنة  ٢٠إىل أن عدد مستوطني معاليه أدوميم يبلغ نحو 
  .يهودية يف األراضي العربية احملتلة

واصل يت: ، وال سيما غربي رام الله"اخلط األخضر"االستيطان على طول  - ٢
االجتاه نحو استيطان هذه املنطقة منذ أعوام كثيرة، لكن هذا االجتاه تلقى زخمًا 

شرقاً، تمهيداً  ١٩٦٧وكان الهدف دائماً دفع حدود سنة . جديداً يف اآلونة األخيرة
لتعديلها مستقبالً، وضم مناطق جديدة من الضفة الغربية إىل فلسطين احملتلة منذ 

كريات سيفر : مستوطنات" اخلط األخضر"ان يف منطقة ويشمل االستيط. ١٩٤٨سنة 
؛ ألفي منشيه وكرين )غربي رام الله(احلريدية وغفعات بنيامين وعوفريم وغيرها 

؛ بيتار ومستوطنات غوش )غربي نابلس(شومرون وكوخاف يئير وكدوميم وغيرها 
  ٩).غربي بيت حلم واخلليل(عتسيون وغيرها 

التي كان أريئيل شارون " خطة الكواكب"إلحياء  ويف السياق نفسه، أفيد عن توجه
إدارة "وعُلم أن . بادر إليها عندما كان وزيراً للبناء واإلسكان يف مطلع التسعينات

إحداهما، : تمهد إلقامة مستوطنتين جديدتين يف إطار هذه اخلطة" أراضي إسرائيل
طريق كريات ع على قوحدة سكنية، وت ١٥٠٠وتدعى اآلن مسوؤت غفرين، تشتمل على 

الهدنة السابق؛ والثانية تشتمل  اخلليل، على بعد بضعة كيلومترات غربي خط –غات 
على عدد مماثل من املنازل، وتقع بين عين حيمد ومفسيرت تسيون، إىل الشمال 

  ١٠.الغربي من القدس
االجتاه على هذا احملور قديم هو : تكثيف االستيطان يف املستوطنات القائمة -٣

قِدم االجتاه على احملورين السابقين، وهو يخدم االستراتيجيا التهويدية األخر 
بمساهمته يف إيجاد كتل استيطانية متراصة ومتواصلة، جتعل من التجمعات 

وقد تلقى هذا احملور . معزولة بعضها عن بعض رالسكانية الفلسطينية جمرد جز
زخم، وخصوصاً، يف القرار بدوره زخماً إضافياً منذ مطلع هذه السنة، وتبدى هذا ال

يناير املاضي، والقاضي بإدراج / كانون الثاين ٢٣الذي اتخذته اللجنة الوزارية يف 
                                                            

  .٣/٣/١٩٩٧، "هآرتس"  ٨
  .٩/١/١٩٩٧، "هآرتس: "وانظر أيضاً . نظر الرسم البياين اخلاص بخطة وزارة البناء واإلسكانا  ٩

  .١، ص ٩/٣/١٩٩٧، ملحق العقارات، "هآرتس"، "شارون يجدد خطة الكواكب"  ١٠



  ١١٩، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

٨ 
 

. أ أو ب" مناطق أولية قومية"مستوطنة يف الضفة يف قائمة املستوطنات املصنَّفة  ٨٤
 ويحظى مثل هذه املناطق عادة بمِنَح مالية كبيرة يف جماالت بناء املساكن والتعليم

فعلى سبيل املثال، تتراوح الهبة التي يحصل . والعمل واإلعفاءات الضريبية والرفاه
ألف دوالر تقريباً، يف  ١٨ألف دوالر و ١٥املواطن عليها، من أجل شراء منزل، بين 
  ١١.ألف دوالر ٤٠ألف دوالر و ٣٠حين يتراوح ثمن املنزل نفسه أحياناً بين 

*  *  * 

ية على عروبة القدس، من خالل االستيطان وهكذا، فإن هناك خطورة حقيق
بسغات شموئيل يف جبل أبو غنيم إحدى  ةاملتواصل فيها، والذي كانت مستوطن

يحجب احلديث عن هذه اخلطورة ما يجري من أنشطة استيطانية  أالّ جبلكن ي. حلقاته
 دفخطة البناء يف جبل أبو غنيم جزء من خطة أشمل لتهوي. يف سائر األراضي احملتلة

القدس، هي بدورها جزء من االستراتيجيا الشاملة الستكمال تهويد فلسطين كلها، من 
 .كما فعل املشروع الصهيوين منذ بدايته –خالل فرض الوقائع االستيطانية 

                                                            
  .٢٩/١/١٩٩٧، "هآرتس"زيف مؤور، : نظراللتفصيالت   ١١



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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