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 تبتلع" القدس الكبرى"

  مساحة الضفة الغربية

  جيفري أرونسون
 

وقد اعترفت . اإلسرائيلي –قاموس النزاع العربي " القدس الكبرى"دخلت لفظة   
/ مرة، حين أشار تقرير لوزارة اخلارجية صدر يف نيسانالواليات املتحدة باألمر، أول 

قد أكدت عزمها على ] رابين[حكومة "وموجَّه إىل الكونغرس، إىل أن  ١٩٩٣أبريل 
البالغة مساحتها ] بمدينة القدس[املثابرة على بناء املستوطنات يف املنطقة احمليطة 

  ".القدس الكبرى"ميل مربع واملعروفة باسم  ١٠٠
ستخدام هذه اللفظة من قِبل اإلسرائيليين الذين ابتدعوها منذ عقد إن زيادة ا

من الزمن، هو الدليل على أن الدولة عازمة على املثابرة على جهودها الرامية إىل 
  .توسيع حدود إسرائيل الدائمة إىل داخل الضفة الغربية

وبينما تتعاظم شهوة األرض لدى إسرائيل، يتعاظم كذلك تعريف لفظة القدس 
% ١٠من إجمايل عدد املستوطنين، وتشمل % ٧٠الكبرى، التي هي اآلن العنوان لنحو 

  .تقريباً من مساحة األرض يف الضفة الغربية
يف السبعينات، كانت هذه اللفظة تستخدم لوصف حدود املدينة، بما يف ذلك 

ضواح ڤ، مثالً، وهي الضواحي املبنية حديثاً، أي التلة الفرنسية، وغيلو، ونِفي يعقو
غير أن هذه اللفظة تشمل اليوم جزءاً أكبر كثيراً من . بُنيت على أراض مضمومة

يقول موشيه عميراف، وهو عضو سابق يف جملس القدس . الضفة الغربية] أراضي[
إن املنطقة الواقعة بين رام الله شماًال، وبيت حلم جنوباً ومعاليه أدوميم : "البلدي

غرباً، هي منطقة بلدية ] سرائيلية من ضواحي القدسضاحية إ[شرقاً، وميفاسيريت 
  ."واحدة
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وخالفاً ملبدأ . ومل حتدد حكومة رابين مساحة أراضي القدس الكبرى رسمياً
السيادة على الضفة الغربية بأسرها، وهو املبدأ الذي تمسكت حكومة حزب الليكود به 

أولويات استيطانية  يف إبان حكمه، فإن االئتالف العمايل الذي يقوده رابين يقيم
وهذه . تعكس رؤية أكثر حتديداً حلدود سيادة إسرائيل، لكن بدرجة مماثلة من العزم

الرؤية األكثر حتديداً، مع ما يواكبها من تقدم الزمن نحو مفاوضات الوضع النهائي 
مع منظمة التحرير الفلسطينية، قد أضفت شعوراً باإلحلاح على برنامج طموح ومتسع 

ذلك بأن . الضم الفعلي للمنطقة الواقعة بين رام الله واخلليل وأريحايهدف إىل 
التقارير الطويلة األمد املتعلقة بالتخطيط، والتي أُجنزت خالل عهد حكومة شمير 

السابقة، كانت قد استهدفت القدس الكبرى منطقة يتم فيها خلق احلقائق على األرض 
  .لى القدسبهدف حتصين وتمتين سيطرة إسرائيل الدائمة ع

خطة مسح توزيع السكان "لـِ Jerusalem Postوأشار ملخص نشرته صحيفة 
، والتي توقعت أن يصل عدد املستوطنين يف الضفة ١٩٩١الصادرة سنة " يف إسرائيل

نسبة كبيرة من سكان الضفة "، إىل أن ٢٠١٠مستوطن سنة  ٢٥٠,٠٠٠والقطاع إىل 
يف القدس، مثل معاليه  'ر األيديولوجيةغي'الغربية من اليهود سيقطنون يف الضواحي 

، وبِسغات زئيف ]٦٠,٠٠٠والعدد اخملطط له  ١٧,٠٠٠عدد سكانها حالياً [أدوميم 
، حيث ]"١٨٠٠العدد احلايل [، وبيتار ]٧٠,٠٠٠واخملطط له  ٢٩,٠٠٠العدد احلايل [

  .٢٠٠٠مع حلول سنة  ٦٠,٠٠٠تقول الصحيفة إن العدد اخملطط له هو 
السابق للوفد الفلسطيني املفاوض يف حمادثات السالم يف  ويحذّر الرئيس

ويف غضون سنتين أو ثالث ربما يكون "واشنطن، الدكتور حيدر عبد الشايف، من أنه 
الوقت قد فات إلقامة دولة فلسطينية، وذلك بسبب سياسة االستمرار يف إقامة 

  ."املستوطنات حول القدس
الكبرى تلبي معايير حزب العمال  إن منطقة الضفة الغربية التابعة للقدس

ملتابعة النشاط االستيطاين الدؤوب، أي إقامة مدن ناجحة ومتطورة ومسنودة سياسياً 
وال ينظر . من جانب األغلبية الساحقة يف إسرائيل باعتبارها جزءاً طبيعياً من إسرائيل

دد سكانها ع(اإلسرائيليون إىل اجملمعات السكنية، مثل معاليه أدوميم وغفعات زئيف 
) غوش عتسيون(، وتقع على بعد أربعة أميال من رام الله، وال إىل كتلة عتسيون )٧١٠٠

املكونة من عشر مستوطنات، والتي هي أقرب  إىل اخلليل منها إىل القدس، بوصفها 
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بل إنهم يقبلون بها بوصفها جتمعات . باملعنى املعتاد لهذه الكلمة" مستوطنات"
  .ن مثيالتها من التجمعات السكنية داخل حدود إسرائيلال تختلف ع" اعتيادية"

إن أوليات االستيطان لدى حكومة رابين، التي ترصد نسبة مئوية أكبر من 
موارد اإلنماء لهذه املنطقة مما فعله الليكود، ستؤدي إىل ازدياد أهمية القدس الكبرى 

  .بالنسبة إىل مناطق االستيطان األُخرى يف الضفة الغربية
اء يف تقرير صحايف بشأن مستوطنة إفرات، الواقعة إىل اجلنوب الغربي وقد ج

وال يعتقد أحد، ال يف كتلة . ال يساور القلق أحداً إزاء عملية السالم: "من بيت حلم
ال أعتقد أننا سنرد : "عتسيون رسكين، أحد مؤسسي مستوطنة إفرات يف القدس الكبرى

 ■."  تشجع االستيطان هنا] رابين[والواقع أن حكومة ]. عتسيون[كتلة 
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