
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٠١، ص )١٩٩٣صيف ( ١٥، العدد ٤جلد الم ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  القدس الكبرى يف إسار األمر الواقع الصهيوين
  

  خالد عايد                    
 

، تبنّت ١٩٦٧يونيو /منذ احتالل الشطر الشرقي من مدينة القدس يف حزيران
احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، العمالية منها والليكودية، سياسة منهجية ثابتة إزاء 

ى املدينة وحميطها، وتعزيز وحدتها القدس، تمثلت يف توطيد السيطرة اليهودية عل
وكان الهدف الواضح لهذه السياسة، وال يزال، احلؤول دون إعادة تقسيم    )١(.املادية

  .الصهيوين" اإلجماع القومي"األمر الذي شكّل ركناً ساخناً يف   )٢(القدس الحقاً،
ذتها جتسدت سياسة التهويد هذه يف جملة القرارات واإلجراءات التي اتخ

ربع القرن املاضي، ويف اخلطط واملشاريع االستيطانية  قيادة السياسية على امتدادال
املكثفة داخل القدس وحولها، ويف االستيالء املنظم على األراضي والعقارات العربية 

وقد بلغ التهويد مبلغاً خطراً يف اآلونة األخيرة، وتعدّى املدينة نفسها . إلخ... فيها
  ".القدس الكبرى"لها، تعرف باسم ليشمل منطقة واسعة حو

 

  فرض الوقائع
يوماً فقط من احتالل القدس، كانت السلطات اإلسرائيلية قد وضعت  ١٨بعد 

قانون الدولة "حجر األساس للسيطرة على املدينة، بإصدارها قانوناً يسري بموجبه 
بلدية على القدس، وآخَرَ يشرّع إلحلاقها بمنطقة صالحية جملس " وقضاؤها وإدارتها

 ٣٠بقرار ضم القدس، يف " القانونية"وتكرست هذه السيطرة . القدس اليهودي
القدس الكاملة واملوحدة "اً أساسياً يعتبر ، حين أقر الكنيست قانون١٩٨٠ليو يو/تموز

                                                            

، "سكيراه حودشيت"، "خطوط لتطور القدس يف األعوام اخلمسة األخيرة"يسرائيل كيمحي، : نظرأ )١(
 .٣٦ – ٢٩، ص ١٩٩٢سبتمبر /، أيلول٦العدد 

، ٨، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"، "االستيطان اليهودي يف القدس القديمة"مايكل دمبر،  )٢(
 .٣١، ص ١٩٩١خريف 
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 ١٨وكانت احلكومة اإلسرائيلية اتخذت، فيما اتخذت، يف    )٣(".عاصمة إسرائيل
احلكومة تسريع عمليات البناء واإلسكان يف  ، قراراً يفوض رئيس١٩٦٧أغسطس /آب

   )٤(".القدس الكبرى"
ترافق مثل هذه اإلجراءات، باستمرار، ومنذ أيام االحتالل األوىل، مع خطط 
ومشاريع استيطانية ضخمة تهدف إىل إيجاد أكثرية يهودية، حتى يف القدس الشرقية 

؛ ١٩٦٧يوليو /كان يف تموزخطة يهودا تمير، نائب املدير العام لوزارة اإلس: نفسها
خطة تطوير "وصوالً إىل    )٥(؛١٩٧٠يوليو /اخملطط الرئيسي للقدس الذي أقر يف تموز

التي أعلنها رئيس دائرة االستيطان يف املنظمة " ٢٠١٠القدس الكبرى حتى سنة 
كما رافق ذلك عمليات    )٦(.١٩٨٤مايو /الصهيونية، متتياهو دروبلس، يف أيار

من األراضي الفلسطينية، وإقامة ضواح استيطانية يهودية  ساحاتاستيالء على م
ألف دونم،  ١٧حكومات املعراخ، يف السبعينات، بمصادرة نحو  مثال ذلك قيام. عليها

راموت، نفي يعقوب، رامات إشكول، سنهدريا املوسعة، : وإقامة أبرز الضواحي عليها
  )٧(.غِفعات هَِمفاتير، التلة الفرنسية، قصر املندوب

فقد . ويف املقابل، تم فرض خمتلف أنواع القيود على البناء العربي يف القدس
توصلت دراسة أعدها ثالثة من الباحثين اإلسرائيليين إىل أن املتوسط السنوي 

مثالً، كان  ١٩٨٣و ١٩٧٧للوحدات السكنية التي بُنيت يف القدس يف الفترة ما بين 
قط للعرب، أي تسع وحدات سنوياً لكل وحدة ف ٣٢٠وحدة لليهود ونحو  ٢١٧٠نحو 

وذكر مصدر آخر ال    )٨(.وحدة سكنية فقط لكل ألف عربي ١,٩ألف يهودي، قياساً بـ 
، أن جمموع الوحدات السكنية التي بُنيت "األمر الواقع"يُخفي تعاطفه مع سياسة 

% ٤٠ ألف وحدة، كان ٧٢لليهود يف القدس، منذ احتاللها وحتى أوائل التسعينات، بلغ 

                                                            

اخملططات الصهيونية، االحتالل، : القدس"سمير جريس، : الثة يفأنظر نص القوانين الث  )١٣(
 .٢٥٦، ٢٢٨، ٢٢٧مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص : ، بيروت"التهويد

 .١١٧املصدر نفسه، ص  )٤(
 .١٢٣ – ١١٨املصدر نفسه، ص  )٥(
 – ١٩٧٧د، االستعمار االستيطاين للمناطق العربية احملتلة خالل عهد الليكو"خالد عايد، : أنظر  )٦(

 .١٠٦ – ١٠٢، ص ١٩٨٦مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : ، نيقوسيا"١٩٨٤
 .٣١/٥/١٩٩٢، "الديموغرافيا قبل كل شيء"نداف شرغاي،   )٧(
 املصدر نفسه،  )٨(
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يف الضواحي االستيطانية التي استُحدثت بعد ) ألف وحدة سكنية ٢٩أي نحو (منها 
  )٩(.آالف وحدة سكنية ٧، أمّا ما بناه الفلسطينيون فلم يتجاوز ١٩٦٧سنة 

فرض واقع يف أي حال، تصاعدت، يف األعوام األربعة املاضية، حمى سياسة 
استقدام مئات اآلالف من يهود : التهويد على القدس، وذلك بفعل متغيرين أساسيين

 - االحتاد السوفياتي السابق، والكالم على التسوية السياسية للصراع العربي
فكان أن تكثفت اخلطط اإلسرائيلية إلسكان املستوطنين اليهود، من . الصهيوين

املهاجرين القدامى أو اجلدد، سواء داخل أسوار املدينة القديمة، أو يف ضواحيها 
ويف األراضي احملتلة األخرى، طبعاً، وإن " (القدس الكبرى"أو ضمن حدود اجلديدة، 

  :ومن أبرز هذه اخلطط). بوتيرة أقل نسبياً
، التي قدمها إىل احلكومة أريئيل "اخلطة االستيطانية اخلمسية الشاملة"ـ 

، والتي ١٩٩٠يونيو /شارون، لدى توليه منصب وزير البناء واإلسكان، يف حزيران
البناء يف القدس "وتضمنت هذه اخلطة العمل على . آنذاك افقة احلكومةحظيت بمو

  )١٠(".الكبرى، بهدف تعزيز وضع القدس بوصفها عاصمة إسرائيل األبدية

، وهي خطة سرية، تم كشف النقاب عنها يف أواخر سنة "خطة بوابات القدس"ـ
تتضمن إقامة ، و"عطيرت كوهانيم"، أعدتها وزارة البناء واإلسكان وجمموعة ١٩٩١

آالف  ٤وسيجري، بموجب هذه اخلطة، إقامة . نقطة استيطانية جديدة يف القدس ٢٦
   )١١(.١٩٦٧، صودر معظمها سنة دونماً ٣٣٤٥ وحدة سكنية على أراض مساحتها

وكان أيضاً، يف سياق تصعيد فرض األمر الواقع، أن أصدرت احلكومة 
آالف وحدة  ٥يقضي ببناء  ١٩٩٠ر أكتوب/ تشرين األول ١٤اإلسرائيلية قراراً يف 

، وبمنح القدس مكانة منطقة )بدالً من ألفّْي وحدة(سكنية يف القدس يف العام الواحد 
مع كل ما تتضمنه هذه املكانة من حوافز وتسهيالت لكل من االستيطان    )١٢(تطوير أ،

رار من ق) ومناطق حمتلة أخرى(وكان، طبعاً، أن تم استثناء القدس . واالستثمار

                                                            

 .كيمحي، مصدر سبق ذكره  )٩(
 ،"معاريف"، "حتقيق أهداف قومية أم ال: اخلالف يف شأن سياسة البناء"أريئيل شارون،   )١٠(

٢٢/١١/١٩٩١. 
 .٤/١٠/١٩٩١، "هآرتس: "أنظر  )١١(
 .١٦/١٠/١٩٩٠، "هآرتس"نداف شرغاي،   )١٢(
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ويف ظل    )١٣(.االستيطان" جتميد"، ١٩٩٢يوليو /احلكومة العمالية اجلديدة، يف تموز
هذه احلكومة، تألفت جلنة مشتركة من بلدية القدس ووزارتي اإلسكان والداخلية، 

وقد أعدت ". تطوير منطقة القدس الكبرى"كلفت فريقاً من اخلبراء إعداد خطة رئيسية لـ 
عمل يقوم على فرضية االنتقال احلر للسكان والعاملين ورؤوس  اللجنة، فعالً، اقتراح

   )١٤(.األموال يف هذه املنطقة كلها، أيّاً كان احلل السياسي والتنظيمي الذي سيشملها
ألف مهاجر خالل  ٣٢(وترتب على ذلك كله، أنْ استوعبت القدس من املهاجرين اجلدد 

أي مدينة أخرى يف فلسطين احملتلة،  أكثر مما استوعبت   )١٥()١٩٩٢ – ١٩٩٠الفترة 
  ".القدس الكبرى"وترتب عليه، خصوصًا، تمهيد الطريق إىل 

 

  القدس الكبرى
بعد احتالل القدس الشرقية، قررت السلطات اإلسرائيلية توسيع منطقة 

هي منطقة القدس (ألف دونم  ٣٨من  بلدية القدس ثالثة أضعاف تقريباً،صالحية 
جرى آالف دونم، شملت أراضي  ١١٠، إىل نحو )١٩٤٨لعام الغربية احملتلة منذ ا

وهذا يعني أن مساحة منطقة الصالحية اجلديدة تعادل   )١٦(،١٩٦٧احتاللها سنة 
ألف دونم، وأن  ٥٥٠من جمموع مساحة الضفة الفلسطينية البالغة نحو % ٢٠

  .من مساحة الضفة% ١٤األراضي التي ضُمت حديثاً تعادل 
ستطاعت سلطات االحتالل أن توجد ضمن منطقة الصالحية ومنذ ذلك احلين، ا

ضاحية  ١٢و) القديمةداخل أسوار املدينة (هذه عددًا من النقاط االستيطانية 
أكبر مستوطنات  - استيطانية، حتوطها مستوطنات مدينية، من بينها معاليه أدوميم

جمموع عدد  أي ما يفوق   )١٧(ألف يهودي، ١٤٠الضفة، ويستوطن هذه املنطقة نحو 
  .املستوطنين يف الضفة والقطاع احملتلين معاً

                                                            

 .٢١/٨/١٩٩٢، "هآرتس: "أنظر  )١٣(
 .٣/١/١٩٩٣، "هآرتس"نداف شرغاي،   )١٤(
 .كيمحي، مصدر سبق ذكره  )١٥(
 .٢٢/٧/١٩٩٢، "هآرتس"نداف شرغاين   )١٦(
 Israel Creates Wall of Concrete Around Greater“: هذا العدد بحسب  )١٧(

Jerusalem,” Report ofn Israeli Settlement in the Occupied Territories, Vol. 
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يُالحظ يف توزع هذه الضواحي واملستوطنات أنها تنتظم يف طوقين مُتَّحِدَيْ 
ويتكون الطوق الداخلي من األحياء التي أُقيمت يف القدس الشرقية، بهدف . املركز

مستوطنين اليهود، إيجاد أكثرية يهودية فيها نفسها، من خالل توفيرها السكن لل
ضاً، حاجزاً وهي تشكل، أي. وتقييد البناء العربي ومنع زيادة السكان العرب يف آن

أما الطوق الثاين، اخلارجي، . ل القدس عن الضفة الفلسطينيةمادياً متواصالً، يفص
فيحوط القدس من جهات اجلنوب والشرق والشمال، ويتكون من سلسلة مستوطنات 

: هيوهذه املستوطنات . عن مركز القدس) كلم ١٧أي نحو ( ميالً ١١تبعد أقصاها 
بيتار، معاليه أدوميم، خمماس، أدام، أبير يعقوف، غِفعات زئيف، هار آدار، إضافة إىل 

ويسكن هذه املستوطنات نحو ). مستوطنة ١٦املكونة من (كتلة مستوطنات عتسيون 
  .باً أي ربع جمموع مستوطني الضفة تقري   )١٨(ألف مستوطن، ٣٣

وهذا ما . تقع هذه املستوطنات األخيرة خارج حدود صالحية بلدية القدس
كما هو (إذا كان مفهوم منطقة الصالحية حمدداً وواضحاً : يطرح املشكلة التالية

أو أنه، على األقل، ليس (، فاألمر ليس كذلك بالنسبة إىل مصطلح القدس الكبرى )احلال
منذ بداية  - كما رأينا - من استخدام املصطلحذلك بأنه على الرغم ). كذلك دائماً

بأنه االحتالل حتى اآلن، فإنه مل يكن يعني املنطقة نفسها دائماً، كما أن ثمة إيحاء 
فبعض ). حاضرة القدس(القدس املتروبوليتانية : مرادف ملصطلح آخر هو

يتراوح  القدس الكبرى تشـمل دائرة حول املدينـة"يتحدث عن منطقة لـ    )١٩(املصادر
  كلم، ثم ٢٠كلم و  ١٥نصف قطرها بين 
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للقدس تشمل مستوطنات " متروبوليتانية"عن منطقة  - يف السياق نفسه - يتحدث
وهي مستوطنات تقع خارج  - بيتار عيليت ومعاليه أدوميم وغفعات زئيف وكيدار

. أخرىحدود منطقة الصالحية بالتأكيد، وخارج حدود القدس الكبرى بحسب تعريفات 
هي رام الله شماًال، " القدس الكبرى"تتضمن حدوداً لـ   )٢٠(كما أن مصادر أخرى

حدودًا   )٢١(غيرهاوتضع مصادر . واخلليل جنوباً، والتالل املشرفة على أريحا شرقاً
  .القدس تبدو كأنها هي نفسها حدود القدس الكبرى" متروبولين"خلريطة 

  

  
  

وضوح، ملفهوم القدس الكبرى، هي مثال آخر لعل هذه التعريفات، املتباينة ب
على سياسة التضليل املتعمد التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلية يف شأن كل 

ولعلها، يف الوقت نفسه، جزء . ما يتعلق باستيطان األراضي احملتلة عموماً وتهويدها
مفتوحة من سياسة هذه السلطات يف إبقاء االحتماالت املستقبلية بشأن القدس 

                                                            

 .Israel Creates Wall of Conrete,” op.cit“: مثالً   )٢٠(
 .٣/١/١٩٩٣، "هآرتس"نداف شرغاي،   )٢١(
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" توسيع"وهذا ما يؤكده وجود جلان وخطط متعددة لدراسة . أمامها، إىل حدها األقصى
ويف هذا ما يذكرنا بمرونة املفهوم األساسي    )٢٢(.حدود صالحية بلدية القدس

: للمشروع الصهيوين وضبابيته، الذي قام، وال يزال، على أساس فرض األمر الواقع
 .مفهوم إسرائيل الكبرى

                                                            

 .٢٢/٧/١٩٩٢، "هآرتس"شرغاي، : للتفصيالت، أنظر  )٢٢(
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 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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