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  القدس الشرقية:
  االستيطان اليهودي واألحوال املعيشية

  بقلم: نداف شراغائي
  ترجمة وإعداد: الياس شوفاين

  "أكثرية يهودية بأي ثمن"
يفتتح نداف شـــــــراغائي دراســـــــته بمقتطف من الشـــــــاعر اليهودي يتســـــــحاق شـــــــليف، 

ال  اليهودية فيها -	يروي فيه ذكريات طفولته يف القدس، يوم كانت العالقات العربية
آخر من أبناء جيله، وصــــــف واقعاً مل  تزال تتســــــم بنوع من األلفة. "وشــــــليف، أســــــوة بعدد

يعد قائماً تقريباً، وهو طريقة حياة مقدســـــــية من االحترام املتبادل وحســـــــن اجلوار بين 
العرب واليهود، ودردشــــــات على فنجان قهوة يف ظالل البســــــاتين، وبشــــــاشــــــة بين أبناء 

 إىل معاً يف مدينة القدس القديمة." وينتقل شـــــــــــراغائيطوائف متعددة كانوا يعيشـــــــــــون 
مصــــــــادرة األراضــــــــي العربية يف القدس، فيقول: "يف بداية الســــــــبعينات، صــــــــادرت دولة 

ي عائلة املفت )عزبة(من الدونمات يف القدس الشـــــــــــرقية، بما فيها إســـــــــــرائيل آالفاً كثيرة 
[احلــاج أمين احلســـــــــــيني]، زعيم عرب البلــد يف عهــد االنتــداب البريطــاين. واآلن، عشـــــــــــيــة 

ة الدائمة يف القدس، تســــارع إســــرائيل إىل تنفيذ بقية تلك املفاوضــــات يف شــــأن التســــوي
املصــــــادرات، مئات الدونمات التي مل تســــــتخدم." ويتابع شــــــراغائي، بعد عرض عدد من 
قطع األرض املرشـــــــــــحـــة للمصـــــــــــــادرة واملشـــــــــــــاريع اخملططـــة إلعمـــارهـــا، أن احلضـــــــــــور 

مَّت إىل مدينة القدس يتمثل "يف أكثر  زينة من نصــــف داإلســــرائيلي يف املناطق التي ضــــُ
يهودي تقريباً، وهم يشـــــــــــكّلون نحو  170.000من األحياء اليهودية، يعيش فيها اليوم 

  من جمموع اليهود املقيمين بالقدس." 37٪
تيـــدي غوريون هو الـــذي كـــان منح يف حينـــه  -		"إن دافيـــد بنويقول شـــــــــــراغـــائي: 

يام الســــــــتة كوليك، وموشــــــــيه دايان، وبنحاس ســــــــابير، مباركته لالنطالق، بعد حرب األ
يجب اســــــتقدام يهود إىل القدس الشــــــرقية بأي ثمن. (غوريون:  -		مباشــــــرة. وقال لهم بن

ينبغي توطين عشــــــــرات اآلالف من اليهود خالل فترة زمنية قصــــــــيرة. وســــــــيوافق اليهود 
على االســـــــــــتيطان يف القدس الشـــــــــــرقية، حتى يف أكواخ. يجب عدم االنتظار لبناء أحياء 

: "لقد فهم زعماء املدينة ." وأضاف )يهود هناكمنظمة. اجلوهر أن يكون  شراغائي قائالً
هم وكان ذلك الفاالســــتيطان يف القدس الشــــرقية على أنه العودة احلقيقية إىل صــــهيون. 

                                                            
   ،"1/6/2000"هآرتس.  
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ســـــياســـــياً بصـــــورة علنية... وقد تلخصـــــت توراة الســـــياســـــة اإلســـــرائيلية يف املناطق التي 
مَّت إىل القدس يف بند واحد تقريباً من قرار ا للجنة الوزارية لشـــــــــؤون القدس، والذي ضـــــــــُ

يف مقابل  ٪76حتديد النســـبة بين الســـكان اليهود والعرب بمعدل  )هدف قومي(		أقر كـــــــــــــــ
وكان ذلك على حســاب الســكان العرب يف املدينة، إذ إن معدل ازدياد عددهم ظل،  .24٪

ة أقل طوال أعوام، أعلى منه لدى الســــــكان اليهود؛ ومع ذلك فقد بنيت لهم وحدات ســــــكني
  كثيراً مما بني لليهود."

ويشـــــير شـــــراغائي إىل الســـــياســـــة التي اتبعتها حكومات إســـــرائيل للتصـــــدي ملشـــــكلة 
ازديـــاد عـــدد الســـــــــــكـــان العرب يف القـــدس، األمر الـــذي هـــدّد بتحولهم إىل أكثريـــة فيهـــا، 
وبـــالتـــايل إىل تقســـــــــــيم املـــدينـــة يف الواقع، وقـــال: "إالّ إنـــه على الرغم من الســـــــــــيـــاســــــــــــــة 

دس، كبرى املدن اإلســـــــــــرائيلية، تبلغ افية، فإن نســـــــــــبة الســـــــــــكان اليهود يف القالديموغر
فيهم املسـيحيون) من سـكان فقط. يف املقابل، فإن نصـيب السـكان العرب (بمن  68.4٪

. ويقدّر 1967سنة  ٪25.8		، قياساً بــــــــــــ٪31 -		القدس هو األكبر منذ حرب األيام الستة
ال أن نســبة اليهود يف املدينة ســتتقلص ســنة الديموغرايف األســتاذ ســيرجيو دي البيرغو

) تعيش %56.1فحسـب." ويضـيف شـراغائي: "إن أغلبية سـكان املدينة ( ٪56إىل  2020
مت إىل دولة )القدس الشـــــــــــرقية(اليوم يف تخوم املنطقة املدعوة  ، تلك املنطقة التي ضـــــــــــُ

دونم كمنطقة  38.000يوماً على حرب األيام الســـــــــــتة. ومن جمموع  18إســـــــــــرائيل بعد 
دونم. ويف تخوم  110.000إداريـة، تضــــــــــــاعفـت مســــــــــــاحـة القـدس ثالث مرات إىل نحو 

من  ٪54ال تزال األغلبية العربية قائمة، لكنها ليســــــــــــت كبيرة: نحو  )القدس الشـــــــــــرقية(
)، يف مقابل  200.000العرب ( نســـــــــــمة  170.000من اليهود ( ٪46نحو نســـــــــــمة تقريباً

  تقريباً)."
وعن مصــادرات األراضــي، يقول شــراغائي: "إن املصــادرات التي مكّنت هذا اإلجناز 
الديموغرايف النســـــــــــبي كانت ثمار مبادرات حكومات املعراخ. ففي بداية الســـــــــــبعينات، 

مرات منها تقريباً من العرب)، أُقيمت عليها مســـــــــــتع ٪85دونم ( 17.000صـــــــــــودر نحو 
عة، وغفعات همبتّير، وهغفعا راموت، ونفي يعكوف، وراموت إشـــكول، وســـنهدريا  املوســـَّ

هتســــــرفاتيت [التلة الفرنســــــية، تلة فرنش]، وغيلو، وأرمون هنتســــــيف [قصــــــر املندوب]. 
وبعد عشــــــرة أعوام إضــــــافية، وإزاء خماوف من دق إســــــفين فلســــــطيني بين نفي يعكوف 

دونم، أقيمت عليها بسغات زئيف،  4500قة نحو وهغفعا هتسرفاتيت، صودر يف املنط
احلي اليهودي اجلديد األكبر يف القدس الشـــــــــــرقية، واحملاذي لبيت حنينا وشـــــــــــعفاط... 

دونماً إضافية) قد نُفذت يف منطقة هار حوما [جبل  1850وكانت املصادرة األخيرة (
صــــادرة األخيرة ، من قِبَل حكومة شــــمير... وحماولة امل1991أبو غنيم] يف نهاية ســــنة 

دونم يف  500، عندما حاولت حكومة رابين مصــــــــــــادرة ما يقارب 1995جرت ســـــــــــنة 
منطقة راموت وبيت صـــــــــــفافا. وقد أدّت ردة فعل عنيفة يف العامل، واحتجاجات الدول 
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".   العربية والفلسطينيين، إىل تأجيل القرار وإبطاله عملياً
م عن ذلك من نشــــــــوء واقع وإزاء طرح مســــــــألة القدس يف املفاوضــــــــات، وما قد ينج

جديد، يحل حملَّ الواقع الذي تشـــــــــكل يف وعي ســـــــــكان القدس اليهود عن املدينة، وتعود 
القدس لتكون مدينة حدودية، يورد شــــــــــراغائي ما يلي: "يف املناطق التي صــــــــــودرت يف 
القدس، شقَّت إسرائيل عشرات الكيلومترات من الطرق، وأعلنت إقامة حدائق وطنية. وقد 

من جديد حرم اجلامعة ومســـتشـــفى هداســـا على جبل املشـــارف، وأعادت تشـــغيل أنشـــأت 
مطار عطروت [قلنديا]، وأقامت جممّع احلكومة يف الشـــــــــــيخ جرَّاح، ونقلت وزارة العدل 

املركزية إىل شــــارع صــــالح الدين، وحمكمة الســــير إىل طريق شــــعفاط. وكانت واحملكمة 
الشــــــرقية ترمي إىل تعزيز وضــــــع يدها  األغلبية العظمى من أنشــــــطة إســــــرائيل يف القدس

على شرقي املدينة واحلؤول دون إمكان تقسيمها. ومل تكن مصلحة السكان العرب أمام 
  ناظري صانعي السياسة اإلسرائيلية."

  "ال تنازل، ال مساومة"
يهودي وســــط  1500يف مســــتهل هذه احللقة أبرزت الصــــحيفة الفقرة التالية: "يقيم 

ويف  مكتظ يف القدس الشـــــــــــرقية. وهم يرفضـــــــــــون كل حلّ وســـــــــــط،جتمع ســـــــــــكاين عربي 
اســـتطاعتهم نســـف خطة األحياء التي تطرحها إســـرائيل يف املداوالت مع الفلســـطينيين." 
وبعد أن يعرض شـــراغائي باختصـــار مســـار تســـلل مســـتوطنين يهود إىل األحياء العربية 

ء املدينة الشــــــــرقية ذلك، يقول: "تنتشــــــــر يف أرجايف القدس واملشــــــــكالت التي جنمت عن 
نقاط اســـتيطان كثيرة من هذا النمط. ويتخبّط ممثلو إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية اآلن 
يف مسألة كيفية رسم خريطة األحياء، التي ستكون، كما يبدو، احللَّ اإلداري املوقت يف 
إطار االتفاق املتبلور بشــــأن مســــألة القدس. ويطالب الفلســــطينيون بأن تنهج إســــرائيل، 

زاء نقاط االســــــــــتيطان اليهودية يف املناطق اآلهلة بالســــــــــكان العرب بكثافة، بصــــــــــورة إ
مماثلة لتلك التي تتخذها إزاء املســــتوطنات التي ســــتبقى يف تخوم الســــلطة الفلســــطينية 
يف يهودا والســــــــامرة [الضــــــــفة الغربية]. وعلى غرار ما يدور الكالم عن اســــــــتمرار احلياة 

لســــــــطينية، بمســــــــؤولية أمنية إســــــــرائيلية، كذلك يف القدس، اليهودية يف عمق املنطقة الف
يطالب الفلســــطينيون بأن تكون النقاط اليهودية، مثل نئوت دافيد أو راس العمود، جزءاً 

  من األحياء املدينية الفلسطينية."
ويؤكد شـــــــــــراغائي أنه ما كان لنقاط االســـــــــــتيطان هذه أن تتطور لوال دعم خمتلف 

ســـــــــــتور، ويقول: "إن اجلمعيــــات اليهوديــــة التي وقفــــت وراء أذرع الســـــــــــلطــــة، العلني وامل
أوضــــحت أكثر من مرة أن أحد أهدافها املركزية هو نســــف كل  )املســــتوطنين املقدســــيين(

إمكان للتنازل اإلســـرائيلي يف تخوم القدس، ونســـف حتى احللول الوســـط التي ال تنطوي 
                                                            

   ،"4/6/2000"هآرتس.  
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على أي تنازل عن الســــــــــيادة. هكذا، على ســــــــــبيل املثال، يرمي االســــــــــتيطان اليهودي يف 
احلي اليهودي اخملطط يف  ،)كدمت تسيون(ويف (سلوان)، ويف راس العمود  )مدينة داود(

أبو ديس، إىل قطع الطريق على إمكان قيام ممر فلســـــــــــطيني بين أبو ديس وجبل الهيكل 
[احلرم الشــريف]. وهكذا، مثالً، فإن االســتيطان اليهودي يف احلي اإلســالمي من املدينة 

  القديمة يعقد كثيراً حتديد هذه املنطقة كحي فلسطيني يف التسوية الدائمة."
". قوم -	الكاتب أن هذا االستيطان يف املدينة القديمة يحمل طابعاً "دينياًويؤكد  ياً

ويورد أمثلة من أقوال بعض احلاخامين الذين يقودون النشــــــــــــاط يف هذا اجملال، مثل 
شـــــلومو أبينير، حاخام "يشـــــيفت عطيرت كوهانيم"، الذي وزّع كراســـــاً على تالميذه جاء 

ألقوال التي ال تعـــدو كونهـــا زقزقـــة زرازير، وإنمـــا أنتم فيـــه: "ال يمكنكم بعـــدُ االكتفـــاء بـــا
بصـــــــــــورة عمليـــة والعمـــل من أجـــل جتـــديـــد مـــدعوّون إىل رفع القـــدس على رأس أفراحكم 

االســـــــــــتيطان اليهودي يف قلب القدس، على ســـــــــــفح جبل الهيكل، بيت حياتنا... إن حقّنا 
 ل أجيال، ونحن ملاخللقي يف القدس مل يُنزع بالتســـــــــــلط الغريب عليها طوا -		التاريخي

نتوقف قطّ عن االحتجاج ضـــــــــــد وضـــــــــــع اليد هذا... ولذلك، فكل رجل يف العامل يؤيّد نقالً 
جزئيــاً للقــدس التــاريخيــة هــذه إىل جهــة أجنبيــة، فــإنــه يمــد يــده إىل اجلور اخللقي... وكــل 

لقد عدنا نزع ملكية عن القدس هو جور على مصــــــدر تأثير األخالق يف العامل بأســــــره... 
بيتنا بموجب أمر إلهي... ولو كنا نسـتحق، لكانت عملية االفتداء تمت بصـورة عامة، إىل 

لكننا مل نســــــتحق، ولذلك فهي تســــــير نحو االســــــتكمال ببطء على أيدي أفراد ممن دعاهم 
  قلبهم."

ويعرض شراغائي الفارق بين موقفي رئيسي بلدية القدس األخيرين، تيدي كوليك 
اً، وضـــــــــــع كوليــــك قيوداً على ســـــــــــكن اليهود يف األحيــــاء وإيهود أوملرت، فيقول: "عمليــــ

العربية. وكان يعرِّف القدس بأنها فســــــــيفســــــــاء من أحياء متّســــــــقة، ولكل حي طابعه يف 
املتــدينون لوحــدهم والعلمــانيون لوحــدهم، العرب لوحــدهم واليهود  -		تخومــه احملــددة

على أســــــــــــاس  ومــا دام عــاش كــل جمهور لوحــده، تقلص خطر انفجــار املــدينــة(لوحــدهم. 
ويرى أوملرت األمور بصورة أُخرى. فهو . )التوتر الديني والطائفي والقومي السائد فيها

ال يتجاهل إمكان االحتكاك، لكنه يعتقد أنه يجب عدم تقييد حرية اليهود أو العرب يف 
مل يعد هناك وضـــــــــــع حيث (التملّك أو يف الترميم أو يف الســـــــــــكن يف جميع أنحاء القدس. 

مة، حيث يســــمح (، قال أول أمس فقط، )ب يف حيِّهيســــكن كل شــــع مل يعد هناك قدس مُقســــّ
ألبناء شــــعب معين بالســــكن، ويمنع أبناء شــــعب آخر من التجوّل. أنا لســــت مع هذا األمر. 

يف أي مكان يرغب فيه. وهذا لكل إنســان يف القدس احلق يف شــراء ملك والتصــرف فيه، 
  .")واملسيحيين، يف جميع أجزاء املدينةصحيح بالنسبة إىل اليهود وإىل املسلمين 

ويتابع شــــــراغائي، بعد اإلشــــــارة إىل التعاون بين املســــــتوطنين يف املدينة وأجهزة 
األمن اإلسرائيلية، مؤكداً أن قادة املستوطنين يلتقون بصورة دورية اجلهات اخملتصة 
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يف أحيــائهم، فيقول: "يعيش يف الــدولــة، ويضـــــــــــعونهــا يف صـــــــــــورة جمريــات األمور يف 
الكبيرة التي أقامتها دولة إســـــــــــرائيل. يهودي يف األحياء  170.000القدس الشـــــــــــرقية 

يهودي يف االســـــــــــتيطـــان غير املمـــأســـــــــــس يف قلـــب منـــاطق مكتظـــة  1500ويعيش نحو 
شــــــــأن هذا احلضــــــــور اليهودي يف تلك املناطق أن بالســــــــكان العرب أو يف جوارها. ومن 

  القدس الشرقية." يؤثر كثيراً يف صورة التسوية النهائية بشأن

  "بناء األكثرية الفلسطينية"
، 1967حزيران/يونيو  27افتتح شـــــــــــراغــائي هــذه احللقــة بــاحلــادثــة التــاليــة: "يف 

لِّ على الضـــباط حلاتصـــل تيدي كوليك هاتفياً بمقر احلكم العســـكري يف القدس، وضـــغط 
عســـكري ســـاعة، جمع يعكوف ســـلمان، نائب احلاكم ال 48جملس البلدية العربي. وخالل 

بـــاســـــــــــم جيش (للقـــدس، اجمللس األردين يف فنـــدق غلوريـــا، وقرأ بـــارتبـــاكٍ مـــا أمرَ احلـــل: 
الدفاع اإلســرائيلي، أتشــرف بإعالم الســيد روحي اخلطيب وأعضــاء جملس بلدية القدس، 
. وســـــــيُعتبر العاملون يف البلدية، العاملون  بأن جملس بلدية القدس أصـــــــبح بهذا حملوالً

يف جميع دوائرهم املتعددة، من اآلن فصـــاعداً عاملين موقتين يف اإلداريون والفنيون، 
... وطلــب روحي اخلطيــب، رئيس البلــديــة اخمللوع، وثيقــة مكتوبــة. )بلــديــة القــدس العبريــة

فخربش أحد مســـتشـــاري عوزي نركيس، قائد املنطقة الوســـطى، الصـــيغة املترجمة على 
  يب."حمرمة ورقية، عليها شعار الفندق، وسلّمها إىل اخلط

رينه إزاحة قعلى وينقل شــراغائي عن تيدي كوليك، بعد "نصــف يوبيل" من الســنين 
اخلطيب عن موقعه، قوله بصــــراحة فاقعة "ال يتميز بها الســــياســــيون اإلســــرائيليون"، ما 
يلي: "قلنا تخرّصات ومل نفِ بها. قلنا تكراراً إننا سنساوي حقوق العرب بحقوق اليهود 

كالم فــارغ من أي مضـــــــــــمون... من أجــل القــدس اليهوديــة، فعلــت الكثير  -		يف املــدينــة
ــــــــــ  مدارس؟ فعلت؟ ماذا! شيء ال الشرقية؟ القدس أجل من أمّا. األخيرة عاماً 25	خالل الـ

نّا جمارير لهم أقمنا نعم،. شـيء ال ثقافية؟ مراكز. شـيء ال أرصـفة؟. شـيء ال  دتزوي وحسـّ
ياتهم؟ أين! كان هناك بعض حاالت الكوليرا، لكن ملاذا؟ ملصـــــــــــلحتهم؟ لرفاه ح املاء،

  وخاف اليهود أن يصل ذلك إليهم، وعندها أقاموا جمارير وشبكة مياه ضد الكوليرا."
وبعد أن يعرض شراغائي سياسة البناء اإلسرائيلية يف القدس، والقائمة على مبدأ 

رب البناء للعاحلفاظ على أكثرية يهودية فيها، وبالتايل االمتناع من إصــــــدار تراخيص 
بحجة عدم استكمال اخملطط الهيكلي، يقول: "فقط يف أواسط الثمانينات دخلت مسارات 
املوافقة على اخملططات الهيكلية لألحياء العربية وتيرة عالية. وكان ذلك عندما صــــار 

العرب يف القدس الشرقية يف ذروته، وفقط بعد أن فهم البناء غير القانوين لدى السكان 
ســـياســـة اإلســـرائيليون أن صـــفقتهم كانت خاســـرة. وانتشـــر البناء غير القانوين صـــانعو ال

                                                            
   ،"5/6/2000"هآرتس.  
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منظَّم يف مســـاحات واســـعة، وســـدّ مســـالك شـــوارع خمطط لها. وحال دون إمكان تخطيط 
"وعندما انفجرت االنتفاضــــة، انقلب البناء ســــواء للعرب أو لليهود." ويضــــيف شــــراغائي: 
ئقة إىل بناء تمرّد ضـــــد احلكم اإلســـــرائيلي. العربي غير القانوين يف القدس من بناء ضـــــا

ع البناء  )هار حوما(ومع اتخاذ قرار بناء الضـــــــاحية اليهودية يف  [جبل أبو غنيم] توســـــــّ
العربي غير القانوين إىل آماد غير معروفة، بمســـــــــــاندة الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية. وقد تكلّم 

هو  ني األهم اآلنإن النشـــاط الفلســـطي(تقريباً فقال: فيصـــل احلســـيني عن ذلك بصـــراحة 
؛ هـــذا مـــا قـــالـــه القـــائـــد األكثر تمـــاثالً مع عرب القـــدس )البنـــاء، وحتى من دون ترخيص

  احلسيني بلغة ملطَّفة."الشرقية. وقد تكلّم 
ويلوم الكـــاتـــب البلـــديـــة ووزارة الـــداخليـــة على تقـــاعســـــــــــهمـــا عن هـــدم املبـــاين غير 

التي تم تلخيصــــــــها  املرخصــــــــة، فيقول: "لكن ال خالف يف شــــــــأن املعطيات األســــــــاســــــــية
.  2كلم 70، فرضــــــــت إســــــــرائيل ســــــــلطانها على 1967مؤخراً: ففي حزيران/يونيو  تقريباً

مســـاحة القدس الشـــرقية على ) من ٪30( 2كلم 24.8، صـــودر أكثر من 1967ومنذ ســـنة 
أيدي أصــــحابها الفلســــطينيين. وقد أيدي حكومات إســــرائيل، كانت أغلبيتها العظمى من 

وحدة ســـــكنية خاصـــــة باليهود... ومن بقية  40.000بني على هذه املســـــاحات أكثر من 
من دون تخطيط. ومن بقية املساحة  ٪60اليوم نحو األراضي التي مل تصادر ظل حتى 

منطقــة منــاظر طبيعيــة مفتوحــة،  ٪44حتــددت نســـــــــــبــة  -		متــأخراً جــداً -		التي خطط لهــا
. وهكذا، يف حصــــــــــيلة األمر، يمكن البناء مكن حيث ال ي تلقي تراخيص بناء فيها أيضــــــــــاً

من كل مســــــــــــاحة القدس الشـــــــــــرقية. وأقول ظاهرياً، ألن القطاع  ٪10ظاهرياً يف نحو 
العربي يواجه صــعوبات متراكمة يف البناء يف املناطق املســموح البناء فيها بترخيص 

".   أيضاً
لتــــاليــــة: "من حين آلخر، أطلق ســـــــــــيــــاســـــــــــيون ويلفــــت الكــــاتــــب النظر إىل الظــــاهرة ا

لى عإســــــــرائيليون بيانات عن [مشــــــــاريع] بناء للقطاع العربي يف القدس. لكن ذلك كان 
الــدوام يف توقيــت مربــك. فــدائمــاً، تقريبــاً، كــانــت تلــك البيــانــات موجهــة ملوازنــة قرارات 

ف، يف الغــالــب، أن األمر ال يعــدو كونــه أقواالً ال  غطيــة لهــا، وأنهــا تببنــاء يهودي، وتكشـــــــــــَّ
يهدأ غبار احلرب بشــأن أطلقت لضــرورات دعاوية." وانتهى شــراغائي إىل القول: "عندما 

القدس بعد أعوام، ويســـــــعى كتّاب الوقائع لتوثيقها، ســـــــيطرح بالتأكيد ســـــــؤال هو: كيف 
اليهود والعرب يف هذه املدينة يف نهاية رســـــــــــمت اخلطوط التي حددت مناطق ســـــــــــكن 

العمليات األكثر أهمية التي قام بها اجلانب اإلســــــــــرائيلي فيه أن  املطاف؟ ومما ال شــــــــــك
القدس، وبناء ســـــــــلســـــــــلة من األحياء اليهودية خالل العقدين األول كانت توســـــــــيع حدود 

والثاين بعد احلرب. وال شكّ يف أن العملية األكثر أهمية التي قام بها اجلانب الفلسطيني 
كانت البناء، الذي كله تقريباً غير قانوين، بدايةً بســـــــــــبب ضـــــــــــائقة ســـــــــــكن حقيقية، ويف 
األعوام األخيرة، كفعل تمرّد يف إطار النضـــــــــــال الوطني. إن اآلماد الهائلة للبناء العربي 
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غير القانوين كبحت جماح الهجمة اإلســـرائيلية، وتســـببت حتى بتنازل إســـرائيل عن عدد 
  عليها."لبناء أحياء يهودية أُخرى من املناطق التي خططت 

  "اجملارير تتدفق يف شرقي املدينة،
  ها"بيواألموال تتدفق يف غر

يف هـــذه احللقـــة يُجري شـــــــــــراغـــائي مقـــارنـــة بين اخلـــدمـــات التي تقـــدمهـــا احلكومـــة 
إســـــرائيل وحّدتها حتت والبلدية يف كل من شـــــطري مدينة القدس، التي من املفترض أن 

والبنى التحتية الذي تمنحه دولة لفوارق بين مســـــــتوى اخلدمات ســـــــيادتها، فيقول: "إن ا
إســــــرائيل لســــــكان األحياء اليهودية يف القدس، وبين ما تمنحه لســــــكان شــــــرقي املدينة، 

. فــأحيــانــاً،  كمــا يتضـــــــــــح، يجري احلــديــث عن فوارق هــائلــة هي غير قــابلــة للفهم تقريبــاً
، كانت 1999األول/أكتوبر واألرقام تتكلم عن نفســـــها: فحتى تشـــــرين ... ٪1000تفوق 

 -		كلم 76شــبكة أنابيب الصــرف املمدودة يف مناطق ســكن عرب القدس الشــرقية بطول 
مواطنين. ويف املقابل، تنتشر يف غربي املدينة شبكة صرف  2809واحد لكل كيلومتر 

د  743كيلومتر لكــل  -	كلم 650بطول  . وقــد عُبــِّ الطرق يف القــدس كلم من  680مواطنــاً
مواطنين. ويف املدينة الشـــــــرقية جرى تعبيد  710كيلومتر من الشـــــــوارع لكل  -		الغربية

. وبالنســـــــــــبة إىل املشــــــــــــاة، يوجد يف الغرب  2448كيلومتر لكل  -		كلم فقط 87 مواطناً
كلم من  73مواطناً، ويف الشـــــــــــرق يوجد  690لكل  كيلومتر -		كلم من األرصـــــــــــفة 700

. ويف  2917كيلومتر لكل  -		األرصـــــــــــفة حديقة  1080املناطق اليهودية هناك مواطناً
حــديقــة لكــل  -		حــديقــة فقط 30مواطنــاً، ويف الشـــــــــــرق هنــاك  447حــديقــة لكــل  -	عــامــة
. ويف عـــام  7362 ، وظّفـــت حكومـــة نتنيـــاهو يف البنيـــة التحتيـــة 1997/1998مواطنـــاً

مليون شــيكل.  196 -	شــوارع وأرصــفة وجمارير وإنارة -		األســاســية يف شــرقي املدينة
لغ، بمعايير املدينة الشـــرقية، طائل، وال ســـابق له. وقد تقصـــى الدكتور موشـــيه وهذا املب

ي يف والية تيد )منتدى القدس الشرقية(عميراف، عضو حركة ميرتس سابقاً، الذي نظّم 
اإلســــــرائيلي]، فوجد أنه يف  -		كوليك األخيرة، وهو يحاضــــــر اليوم يف الصــــــراع [العربي

بنية التحتية للقدس الشـــــــــــرقية، ســـــــــــنوياً، عشـــــــــــرون أوملرت وُظف يف ال -		فترة نتنياهو
  شمير." -	بيرس -	رابين -	ضعفاً ملّا كان يف فترة كوليك

ن ويكشـــــــــف عوبعد أن يقارن شـــــــــراغائي بين التوظيفات يف فترتي نتنياهو وبراك، 
أن التوظيف األعلى يف حكم الليكود كان يرمي إىل الســـــــــــيطرة على عرب املدينة، ويلمح 

يقول: "إن اإلهمال اإلســــــــــرائيلي عمل تنوي التخلص منهم بصــــــــــورة ما، إىل أن حكومة ال
طويل األمد يف القدس الشـــــــــــرقية هو، أوالً وقبل كل شـــــــــــيء، عيب خلقي. وتصـــــــــــفيته، أو 
تقليص حجمه، كان من شــــــــأنهما تعزيز مطالبة إســــــــرائيل العامل باالعتراف بالســــــــيادة 

                                                            
   ،"7/6/2000"هآرتس.  



  38)، ص 2000(صيف  43، العدد 11جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

8 
 

ضــــــــــح إلســــــــــرائيل أنه ال يمكن اإلســــــــــرائيلية على القدس. وعندما اندلعت االنتفاضــــــــــة، ات
الســــلوك جتاه منطقة القدس الشــــرقية كأنها ملحق تافه،  -	اإلمســــاك باحلبل من طرفيه

واملطالبة أيضـــــــــــاً بالســـــــــــلطة عليها." ويضـــــــــــيف: "إىل هذا الفراغ الهائل دخلت الســـــــــــلطة 
الفلســـــطينية ورجالها، وال غرو أن االســـــتجابة لهم كانت كبيرة." ويعدد شـــــراغائي رموز 

، فيذكر النقص يف مراكز الشـــــــرطة، ويف نشـــــــاطها ضـــــــد اجلريمة، والتركيز على الســـــــلطة
األمنية. كما يشير إىل تدين شبكة املواصالت والتعليم، والتضييق على التجار، القضايا 

 البيت يف القدسويقول: "يف كل حقل تقريباً، حيث تصــــــرفت الســــــلطات كأنها صــــــاحبة 
صدفية وبشكل واهٍ: اإلشراف على املستشفيات الغربية، عملت يف شرقي املدينة بصورة 

وترخيصها؛ اإلشراف البيطري؛ الزيارات للمصانع..." وأضاف: "حتى قبل اتفاق أوسلو، 
بدأ الفلســطينيون يشــغّلون يف القدس ســلســلة من املؤســســات املتنوعة: نقابات أصــحاب 

معية غرف مهن كاملهندســـــــين، واالقتصـــــــاديين، واحملامين، واألطباء، والصـــــــيادلة، وج
واملنظمات اخليرية، ومنظمات الرفاه والطبابة. وكان هذا هو األســـــــــــاس الذي التجارة، 

  قامت عليه مع األيام مؤسسات السلطة [الفلسطينية]."
وينتقل شــــــراغائي إىل بيت القصــــــيد فيقول: "إن [مؤســــــســــــة] بيت الشــــــرق (األورينت 

ة عملت، منذ البدايهاوس)، ســـــــــفينة العَلَم للســـــــــلطة [الفلســـــــــطينية] يف القدس الشـــــــــرقية، 
وقد  الســــلطة الفلســــطينية،تقريباً، كبؤرة تمثل الســــكان جتاه الســــلطة اإلســــرائيلية وجتاه 

املعروف كوزارة خارجية بكل حولت إليها جمرى نشـــــــــــاط النقابات. وإىل جانب عملها 
عملت  -		وماســـيين أجانب ووزراء خارجية، ورؤســـاء دولاســـتضـــافة دبل -	معنى الكلمة

الســـكان الفلســـطينيين، وكمقر لنشـــاط هيئات من املؤســـســـة كوزارة اتصـــال بالنســـبة إىل 
لفلسطينية يف املدينة... واليوم تدير املؤسسة يف القدس الشرقية برناجماً قِبَل السلطة ا

نســـمة. وهذا البرنامج  12.000عائلة، أي أكثر من  2500للتأمين الصـــحي، يضـــم نحو 
موجه إىل الفلســـــــــطينيين الذين انتقلوا إىل الضـــــــــواحي بســـــــــبب أزمة الســـــــــكن يف املدينة، 

و[مؤســســة] بيت الشــرق توفر أيضــاً حمكّمين وألغت وزارة الداخلية هوياتهم الشــخصــية. 
يف اخلالفات بين ســـــــــكان القدس الشـــــــــرقية، األمر الذي يرمي إىل بناء البديل من أجهزة 
القضـــــــــــاء اإلســـــــــــرائيلية يف املدينة. كذلك توفر، عندما يتطلب األمر، خدمات قضـــــــــــائية 

  اليهود."للفلسطينيين الذين وقعوا يف خالفات بشأن األرض مع 
يعمل برئاســــــــــــة خليل  )املركز اجلغرايف(اتب: "يف بيت الشـــــــــــرق، ال يزال ويتابع الك

التفكجي، والــذي كــانــت إســـــــــــرائيــل أغلقتــه، لكن نظريــاً فقط، عــدة مرات. ويعمــل التفكجي 
ورجــالــه، ضـــــــــــمن أمور أُخرى، يف جمع معلومــات عن األمالك الفلســـــــــــطينيــة يف املــدينـة 

 عندما تعود هذه إىل(س الشرقية، الغربية، ويضعون خمططات متعددة للمناطق يف القد
. ويعتني رجـــال بيـــت الشـــــــــــرق بطلبـــات امليزانيـــة خملتلف األغراض يف تخوم )أيـــاديهم

القدس. ويف الســــابق، عرضــــت جهات أمنية قائمة بعشــــرات رســــائل الطلبات التي كانت 
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أغلبيتها موقّعة من فيصـــل احلســـيني، وموجهة إىل الرئيس عرفات. والكالم يدور بشـــأن 
مســــــــــــاعدة ألفراد، ولنوادٍ، وللجان معلمين، وملنظمات وجمعيات. وعلى ســـــــــــبيل  طلبات

املثال، موَّلت الســـلطة من خالل هذه الطريقة شـــبكة مدارس خاصـــة يف القدس الشـــرقية 
كثيرة، مل حترك دينـــار [أردين]. لكن هـــذه املـــادة، أســـــــــــوة بمواد أُخرى  60.000بمبلغ 

اءات فعلية من أجل كبح نشـــــــــــاط الســـــــــــلطة صـــــــــــانعي القرارات على أجيالهم التخاذ إجر
الفلسطينية يف املدينة، على الرغم من أن األمر يناقض قوانين الدولة." ويمضي الكاتب 

ى السلطة الفلسطينية يف القدس، فيذكر مستشفيف تعداد املؤسسات التي تسيطر عليها 
"، وشـــــــــــبكة املقاصــــــــــــد، واللجنة العليا للســـــــــــياحة، وجامعة القدس، ووكالة األنباء "وفا

األســير الفلســطيني، ونوادي رياضــية... إلخ. التعليم اخلاصــة يف القدس الشــرقية، ونادي 
وال يفوته ذكر الســـيطرة التي تمارســـها الســـلطة الفلســـطينية يف الضـــواحي العربية، مثل 

  ديس وغيرها.أبو 
قط فجوة عــامي"، يقول الكــاتــب: "يبــدو أنــه مل تقم  -	وحتــت عنوان فرعي "حــل بن

إىل هذا احلد، كالتي بين مواقف املســـتوى الســـياســـي املســـؤول ومواقف املســـتوى  كبيرة
الفني، بالنســبة إىل نشــاط الســلطة الفلســطينية يف القدس. فوزير األمن الداخلي، شــلومو 

عامي، هو الوزير املســـــــؤول عن منع نشـــــــاط الســـــــلطة الفلســـــــطينية يف تخوم دولة  -		بن
منبر (عامي أوضــــــــــح يف جلســــــــــة  -	للقانون. لكن بنإســــــــــرائيل، ذلك النشــــــــــاط املناقض 

تصـــــــــــويرات (أســـــــــــبوعين، أنــه ال يتــأثر بمــا يقــدمــه موظفوه من ، التي عقــدت قبــل )القــدس
فمهمــا يكن نشـــــــــــــاط الســـــــــــلطــة (مــا يجري يف شـــــــــــرقي املــدينــة. بشـــــــــــــأن  )العويــل والبكــاء

الفلســــــــــطينية يف القدس، فإن املســــــــــتوى الســــــــــياســــــــــي هو املكلّف التعامل مع املعطيات 
، قــال )واتخــاذ القرار بــالقيــام بــإجراءات كهــذه، أو االمتنــاع من القيــام بــإجراءات أُخرى

عامي، الذي يقيم قناة تواصــل مســتمر مع فيصــل احلســيني... ويمكن التعرف أكثر  -		بن
) 6/1/2000عامي من كالم قاله أيضـــــــــــاً قبل نحو نصـــــــــــف ســـــــــــنة ( -		على مقاربة بن

 أصــــــــــبحقع القائم يف القدس الشــــــــــرقية، حيث يف الوا(: )القدس(لصــــــــــحيفة مقدســــــــــية هي 
الفلســـــــــــطينيون يملكون أدوات تنفيــذيــة متعــددة مســـــــــــؤولــة عن نواح كثيرة من حيــاتهم، 
يكمن، أيضـــــــــاً، نوع من احلل الذي ســـــــــيقود إىل حل وســـــــــط عملي يف القدس. ففي القدس 
يوجــــد واقع قــــائم، وللفلســـــــــــطينيين يف إطــــاره أدوات تنفيــــذ تتعلق بهم، وهي ضـــــــــــمن 

التي يمسك بها  )أدوات التنفيذ(عامي، فعالً، إىل أن جزءاً من  -	وأشار بن )تهم...مسؤولي
  وإعداده يف إطار احللّ املستقبلي." )تبييضه(الفلسطينيون على األقل، سيجري 

  "خطف أمام وزارة العدل اإلسرائيلية"
الصــــــــــحيفة لهذه احللقة من دراســــــــــة نداف شــــــــــراغائي بخط عريض بما يلي: قدمت 

                                                            
   ،"11/6/2000"هآرتس.  
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"بدأت أجهزة أمن الســـــلطة الفلســـــطينية تعمل يف القدس قبل ســـــبعة أعوام بموافقة جهاز 
األمن اإلســــرائيلي [الشــــاباك]. ويف البداية، كان ذلك نشــــاطاً حمدوداً، ســــرّياً، لكنه حتول 

نة. ومؤخراً، لقّبه موظف رفيع املســـــــــتوى يف بالتدريج إىل قوة مركزية يف شـــــــــرقي املدي
." وأورد شــراغائي عدداً من حوادث اخلطف التي )املســخ الذي قام على صــانعه(الشــاباك 

الوقـــائي الـــذي يقوده جبريـــل الرجوب، والـــذي يعمـــل يف القـــدس قـــام بهـــا جهـــاز األمن 
تب: "ســــــتّ الشــــــرقية بلباس مدين. وحتت عنوان فرعي "أخطبوط متعدد األذرع"، قال الكا

استخباراتية وأمنية فلسطينية تعمل يف القدس، بعضها بوتيرة أكبر من بعضها جهات 
اآلخر. وحتى احملترفون يف إســرائيل يجدون صــعوبة أحياناً يف حتديد نشــاطها، ويعود 
ذلك بنسبة غير قليلة إىل التنافس الداخلي بين األجهزة ذاتها. واألكثر نشاطاً هو جهاز 

التابع جلبريل الرجوب، ويف تصـــــــــــرفه يف القدس فقط مئات النشـــــــــــطاء األمن الوقائي 
امليدانيين، الكثيرون منهم من خريجي الســــــــــجن اإلســــــــــرائيلي، الذي أمضــــــــــوا فيه عقوبة 

  السجن بذنب النشاط املعادي."
وعدّد الكاتب األجهزة التالية: االستخبارات العامة برئاسة توفيق الطيراوي؛ القوة 

الضـــــــفة الغربية فيصـــــــل أبو شـــــــرخ؛ الشـــــــرطة الفلســـــــطينية الزرقاء،  ، التي يقودها يف17
بقيادة غازي اجلبايل، املقيم بغزة، وممثله يف الضـــــــــــفة حممد اجلعبري، الذي مقره يف 
رام الله؛ االســتخبارات العســكرية بقيادة موســى عرفات؛ "أمن القضــاء"، اخلاضــع جلمال 

اإلســــــرائيلية على نشــــــاط الســــــلطة عثمان ناصــــــر. وقال شــــــراغائي: "لقد أعطيت املوافقة 
الفلسطينية األمني يف القدس العتبارات تنفيذية خاصة بالشاباك. فمع االنسحاب من 

[الضــــــفة الغربية]، وانهيار شــــــبكة املتعاونين التي ارتبطت والســــــامرة مناطق يف يهودا 
بها إســرائيل، صــعب على الشــاباك احلصــول على معلومات عمّا يجري يف تلك املناطق. 

وتصـــــاعد قوة الســـــلطة الفلســـــطينية، حتى يف القدس، صـــــعوبات قد أوجدت االنتفاضـــــة ل
اســـــــتخباراتية حتى داخل املدينة ذاتها... وكانت الســـــــلطة مســـــــتعدة ملســـــــاعدة إســـــــرائيل 
باملعلومات الوقائية ضمن عدد من الشروط، األساسي فيها هو حرية العمل يف القدس 

. وقد وافقت إسرائيل على  أن تتخلى للفلسطينيين عن بعض سيادتها يف الشرقية أيضاً
القــدس، والتســـــــــــليم بوجود قوات شـــــــــــرطــة، وتنفيــذ، ووقــايــة، واســـــــــــتخبــارات أجنبيــة يف 
عاصـــمتها، يف مقابل خدمات وفّرها لها الفلســـطينيون يف قطاعات أُخرى، وأحياناً يف 

مر األ القدس ذاتها. وبالتدريج، تنامى النشــــــاط إىل مســــــتويات ال يمكن الســــــيطرة عليها،
الذي أدى إىل نشــوء احتجاجات، ال داخل شــرطة إســرائيل فقط، بل أيضــاً داخل الشــاباك. 
غير أن املســـــــــــتوى الســـــــــــيـــاســـــــــــي على أجيـــالـــه (رابين وبيرس ونتنيـــاهو، واليوم براك)، 

  وبالتنسيق مع رئيس الشاباك، اختار أن يُغمض عينه."
ائيل كســــــــبت تعاوناً وأضــــــــاف شــــــــراغائي: "كان لهذا التجاهل ثمن. إذ يبدو أن إســــــــر

األمر الذي بطبيعته ظل مســــتوراً بحيث يصــــعب احلكم  -		اســــتخباراتياً مع الفلســــطينيين
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لكنها خســــرت شــــرائح من الســــيادة والســــيطرة يف املنطقة التي أعلنتها عاصــــمة  -		عليه
لها. وأجهزة األمن الفلسطينية منعت عرب القدس الشرقية من املشاركة يف االنتخابات 

ة القدس، واســــتخدمت اإلرهاب، وضــــربت أناســــاً، ورمت مفرقعات، وهدّدت، جمللس بلدي
وشارك عرب املدينة الشرقية، بصفة قضاء مستقل، يف وفرضت اإلضراب على التجار. 

التشـــــــريعي الفلســـــــطيني... وقد اســـــــتبدلت أجهزة األمن الفلســـــــطينية االنتخابات للمجلس 
بمفتٍ من قِبَلها، القدســـــــــــي الشـــــــــــريف]  املفتي الذي عيّنه األردن يف جبل الهيكل [احلرم

وأحلقت حراســـــاً شـــــخصـــــيين مســـــلحين بالشـــــخصـــــيات الفلســـــطينية البارزة، عالمة على 
بت حتى حراســــــة من قِبَلها قرب احملكمة الشــــــرعية يف القدس  إظهار الســــــيادة. وقد نصــــــّ
الشـــــــــــرقية. ووظفت أجهزة األمن الفلســـــــــــطينية أمواالً ووســـــــــــائل كثيرة يف إقامة شـــــــــــبكة 

هدفها النهائي هو ين وخمبرين، هدفها الوحيد إحباط صفقات األراضي، والتي متعاون
نقل األراضــــــــي إىل اليهود. وقد جنحت يف ذلك أكثر من مرّة. وقد بلغ هذا النشــــــــاط ضــــــــد 

  جتار األراضي ذروته يف اغتيال عدد منهم، كما هو معلوم."
ابعة لكل من وبعد أن يعرض الكاتب أســــــــــــاليب عمل أجهزة األمن الفلســـــــــــطينية الت

جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي، يقول: "لقد اعترف أحد قادة الشـــــــــــاباك، قبل بضـــــــــــعة 
تنامي تلك األجهزة بأن تعلُّق إســــــرائيل بأجهزة األمن الفلســــــطينية هو الذي ولَّد (أشــــــهر، 

لكن ذلــك التعلق ليس . )يف القــدس الشـــــــــــرقيــة، ونحن اآلن مل نعــد العنوان الوحيــد هنــاك
وحده الذي قاد إىل سيطرة السلطة الفلسطينية على القدس الشرقية. فإىل جانب النشاط 
األمني، تستمر السلطة الفلسطينية يف القيام بنشاط سياسي متشعب يف شرقي املدينة، 
كأنها عاصــــــمتها. ومؤخراً، قال وزير شــــــؤون القدس، حاييم رامون، عدة مرات من على 

نيســـت، إن حجم ومســـتوى نشـــاط الســـلطة الفلســـطينية الدبلوماســـي يف القدس منصـــة الك
هبطا منذ توىل إيهود براك مهمات منصـــــبه، وخصـــــوصـــــاً يف إطار بيت الشـــــرق. وتطرق 
فيصل احلسيني إىل القيود التي تفرضها إسرائيل على النشاط يف بيت الشرق يف أثناء 

، 1999، يف أيلول/ســـــــــــبتمبر زيـــارة وزير اخلـــارجيـــة الهولنـــدي، يوزيس فـــان آرتســـــــــــن
 : ضيوفهم  سطينيون يستقبلونلالفلقد بدأ (ملستشفى املقاصد يف القدس الشرقية قائالً

يف مؤسسة أُخرى يف القدس كل مرة. وعملياً، مل يتغير شيء، فحتى لو مل تتم املقابالت 
  .")يف بيت الشرق، فإنه ال يزال هو الذي يضع الترتيبات لها

زدياد النشــــــــاط الدبلوماســــــــي لبيت الشــــــــرق يف فترة حكم براك، وبعد اإلشــــــــارة إىل ا
لوزير يف ديوان ايقول الكاتب: "يف جلســة منبر القدس، التي جرت قبل أســبوعين تقريباً 

الكبير من القدس، والتواصــــل عامي، قدّرت جهات أمنية أن نقل أبو ديس، وقربها  -		بن
 تخوم قضــــــــــــــاء املـــدينـــة، كـــل هـــذا اإلقليمي بينهـــا وبين العيزريـــة واألحيـــاء العربيـــة يف

ســـــــيؤدي إىل رفع نشـــــــاط الســـــــلطة الفلســـــــطينية يف القدس الشـــــــرقية عامة وجبل الهيكل 
عامي، الذي اســــــــــتمع إىل عرض  -		[احلرم] خاصــــــــــة درجة إضــــــــــافية. وســــــــــأل الوزير بن
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يؤمن بوجود جانب إيجابي أيضــــــــاً يف نقل أبو ديس مرؤوســــــــيه، عما إذا كان أحد منهم 
فســـــــــكتوا كلهم." ومضـــــــــى الكاتب يقول: "إىل جانب نشـــــــــاط الســـــــــلطة ؟ إىل الفلســـــــــطينيين

الفلســــــطينية األمني املكثف يف القدس، جنحت إســــــرائيل، يف فترة الســــــنة ونصــــــف ســــــنة 
األخيرة، يف رفع اإلحســــــــاس باألمن لدى اإلســــــــرائيليين املقيمين باملدينة الشــــــــرقية، أو 

مة، القديية، وخصوصاً املدينة الذين يزورونها، بدرجة ملموسة. فأسواق املدينة الشرق
تعجّ اليوم بالســـــــــــياح اإلســـــــــــرائيليين، كما مل يكن منذ أعوام طويلة، وال يوجد تقريباً أي 
. فالبنية التحتية  . مع ذلك، فاخلشـــــــــــية أن يكون ذلك هدوءاً موقتاً نشـــــــــــاط إرهابي معادٍ

اس ســـــــالســـــــلطوية التي أقامتها الســـــــلطة الفلســـــــطينية لنفســـــــها يف القدس الشـــــــرقية هي أ
املطالب التي يتقدم بها اآلن ياســــــــر عرفات يف املفاوضــــــــات مع إســــــــرائيل، بأن يتســــــــلم 
صـــــــــــالحيـــــات حقيقيـــــة يف شـــــــــــرقي املـــــدينـــــة. وتعتقـــــد جهـــــات تتوىل تقويم املوقف أن 
املفاوضــات الوشــيكة يف شــأن القدس ســتترافق مع أحداث انتفاضــة قاســية، حتى داخل 

ويتوقع يف هـــذه املعركـــة أن يؤدي  إلحراز تنـــازالت.املـــدينـــة، وذلـــك كوســـــــــــيلـــة ضـــــــــــغط 
(احلركة الشـــــــعبية التابعة لفتح) دوراً نشـــــــيطاً، وهو الذي شـــــــارك يف التفجرات  )التنظيم(

العنيفة األخيرة يف املناطق، وبهذه الطريقة، أو تلك، ســـــــــــتشــــــــــــارك أيضــــــــــــاً أجهزة األمن 
  واملؤسسات السياسية العاملة يف املدينة من قِبَل السلطة الفلسطينية."

وخلص الكاتب إىل القول: "إســـــــــــرائيل، التي حاولت طوال أعوام أن تعرض شـــــــــــرقي 
عاماً أن املناطق العربية يف املدينة  33القدس جزءاً ال يتجزأ من الدولة، تكتشـــــــــــف بعد 

الشـــــــــــرقيــة تفلــت من أيــديهــا بــدالالت كثيرة. وال يرتــاح كــل الســـــــــــكــان العرب يف املــدينــة 
هناك عدد من األفضــــليات للســــكن يف ماته. فال يزال الشــــرقية إىل التوجه الذي تبرز عال

صـــــات التأمين القومي لألطفال والشـــــيوخ؛ التأمين الصـــــحي  القدس اإلســـــرائيلية: خمصـــــّ
العام؛ كذلك حرية التعبير وحقوق اإلنسان، التي ليست من املبادئ املقدسة يف السلطة 

  الفلسطينية."

  "هكذا ستقسَّم القدس من جديد"
هذه احللقة بالفقرة التالية، التي أبرزتها بخط عريض: "يبدو أن اســتهلت الصــحيفة 

القدس لن تبقى موحدة، فإســــرائيل أخبرت الفلســــطينيين أنها مســــتعدة، يف إطار تســــوية 
  دائمة، لنقل أحياء عربية من املدينة إىل سيادتهم، كجزء من صفقة تبادل مناطق."

القدس"، للكاتب عاموس أيلون يف بداية احللقة اقتطف شــراغائي من كتاب "جنون 
قولــه: إن الفلســـــــــــطينيين يبــذلون اليوم كــل جهــد لتــذكر القــدس والتــذكير بهــا، كمــا اعتــاد 

يف عاداتهم وأناشـــيدهم وصـــلواتهم. وهناك صـــور منمّقة  -		اليهود العمل طوال األجيال
للقدس معلقة على جدر بيوت كثيرة يف أرجاء الشــــــــرق األوســــــــط، ويف كل خميم الجئين 

                                                            
   ،"13/6/2000"هآرتس.  
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  طينيين هناك "حارة القدس".فلس
لكن مســـاراً معاكســـاً يجري لدى جزء من اإلســـرائيليين، على األقل. فمنذ يوم بدا أن 
احللم حتقق، وحتولت القدس الكاملة بمقدساتها إىل شيء واقعي ودنيوي، بدأ التناقص 

تها راملتدرج يف االلتزام اإلســرائيلي بالصــيغة املعروفة من الســيادة واحلدود، والتي قرّ
. وإذ اســــتمر قادة إســــرائيليون على الصــــعيد اإلعالين 1967إســــرائيل يف حزيران/يونيو 

م الوالء للمدينة الكاملة وللســـــــــــيادة املطلقة عليها، فإنهم، عملياً، بدأوا  يف إطالق قَســـــــــــَ
يتفحصــــــــــون مئات األوراق احملفوظة يف األدراج واخلطط التي كان مغزاها واحداً: حتى 

عاماً من التشــبث بموقف  26، بعد 1993ناك حلّ وســط. ويف ســنة ســيكون هيف القدس 
أخذت إســــرائيل على نفســــها تعهداً، يُعتبر أن القدس ســــتبقى خارج إطار أية مفاوضــــات، 

  سابقة، بالتفاوض مع الفلسطينيين حتى يف شأن القدس."
ويشير الكاتب إىل آالف ساعات الندوات، وإىل عشرات الكتب التي عاجلت موضوع 

دس، وتطرقت إىل أربع قضـــــــايا: احلدود؛ الســـــــيادة؛ اإلدارة البلدية؛ األمكنة املقدســـــــة؛ الق
  وإىل اخلطوط العامة للحل كما يلي:

  توقَّف الفلســـطينيون عن مطالبة إســـرائيل بإخالء األحياء اليهودية التي أُنشـــئت"
يهودي. وهم مســتعدون  170.000، والتي يعيش فيها اليوم 1967يف القدس بعد ســنة 

 1948 ةملبـــادلـــة مطـــالبتهم بـــاألمالك الكثيرة التي تركوهـــا يف القـــدس الغربيـــة ســـــــــــنـــ
  بتسوية مالية وتعويضات.

 أحياء فلسطينية على حدود قضاء القدس إىل السلطة الفلسطينية "ستنقل قرى و
قبل احلل النهائي. وســينتشــر اجليش اإلســرائيلي، ال يف الرقعة الضــيقة الفاصــلة بين أبو 
ديس والعيزريــة وبين القــدس فقط، بــل أيضـــــــــــــاً على اخلط الفــاصـــــــــــــل بين أغلبيــة القرى 

ألمر موظف رفيع املســـــــــــتوى يف احملاذية للمدينة وبين املدينة نفســـــــــــها. وقد أوضـــــــــــح ا
ديوان براك قبــــل أســـــــــــــــابيع قليلــــة فقط، عشـــــــــــيــــة القرار بنقــــل أبو ديس والعيزريــــة إىل 

عــدداً من قــادة اليمين، نقــل إليهم أن أبو ديس هي الفلســـــــــــطينيين. والرجــل الــذي التقى 
البداية فقط، وأن رئيس احلكومة عازم على أن ينقل إىل الســـــــــيطرة الفلســـــــــطينية الكاملة 

: عناتا؛ الرام؛ حزما؛ جمي ع القرى واألحياء التي تالمس حدود قضــــــــــــاء املدينة تقريباً
.   كفرعقب؛ فلندية؛ بيت إكسا؛ وحتى قسماً من الوجلة أيضاً

  تخرج عن تلـــك القـــاعـــدة منطقـــة النبي صـــــــــــموئيـــل، التي يوجـــد فيهـــا قبر النبي"
ئيل هي إحدى شــــــــــموئيل وجتمع كبير من األراضــــــــــي التي يملكها اليهود. والنبي صــــــــــمو

املناطق الوحيدة املالمســــــــة للقدس، والتي ليســــــــت آهلة باليهود، وبقيت حتت الســــــــيطرة 
اإلســـــــــــرائيليــة الكــاملــة (منــاطق ج). ومؤخراً فقط، وبــالســـــــــــرّ تقريبــاً، وقّع قــائــد املنطقــة 

  الوسطى أمراً بضم أراضي النبي صموئيل إىل حدود جملس غفعات زئيف احمللي.
  العمــل والليكود طوال أعوام تكلم عنهــا رؤســـــــــــــاء حكومــات "القــدس الكبرى، كمــا
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مديدة، أصـــــبحت غير ذات صـــــلة باملوضـــــوع. وحتى لو ضـــــمت إىل املدينة مســـــتوطنات، 
ســـــــــــينّفذ عن طريق معابر ونقل مناطق مثل معاليه أدوميم أو غفعات زئيف، فإن األمر 

 ، عبر)برىالقــدس الك(داخــل، أو بجــانــب، منــاطق فلســـــــــــطينيــة. وال يســـــــــــتعمــل بعــد تعريف 
حركة البيكار اجلارفة، من مركز القدس يف اجتاه الشـــمال والشـــرق واجلنوب، كما جرت 

."العادة يف حتديد القدس الكبرى خالل    أعوام طويلة، وإنما يف مساحة أشيق كثيراً
ويف هذا الســــــياق، يقول شــــــراغائي: "إن التغيير الكثر مغزى يف موقف إســــــرائيل من 

اطق شــــــرقي القدس بالذات، تلك التي ضــــــمتها إســــــرائيل ســــــنة مســــــألة احلدود يتعلق بمن
والتي يســري عليها القانون اإلســرائيلي اليوم. لقد أعلمت إســرائيل الفلســطينيين ، 1967

بأنها تتطلع، يف التســـــــوية الدائمة، إىل تبادل مناطق بينها وبين الســـــــلطة الفلســـــــطينية، 
مثل معاليه أدوميم، ســتضــم إىل بحيث أن املســتوطنات اليهودية الكبيرة خارج القدس، 

األحياء العربية من منطقة قضــــــــــــاء املدينة وتنقل إىل إســـــــــــرائيل، ويف املقابل، تُقتطع 
والطريقة التي ســــــيعرض بها األمر على الرأي العام اإلســــــرائيلي الســــــلطة الفلســــــطينية... 

: فــاجلمهور اإلســـــــــــرائيلي ســـــــــــيســـــــــــمع الكثير عن املزايــا  واضـــــــــــحــة حلكومــة برك أيضـــــــــــــاً
والقليــــــل عن  -		عرب أقــــــل ويهود أكثر -	وغرافيــــــة التي ينطوي عليهــــــا االقتراحالــــــديم

األخطار فيها. وكذلك سيجري احلديث عن امليزة االقتصادية: توظيفات أقل يف األحياء 
العربية، التي أهملت كثيراً خالل حكم إســـــــــرائيل، وتخصـــــــــيص موارد أكثر لتأهيل أجزاء 
فقيرة يف املدينة الغربية ويف املناطق التي ســــــــــتبقى يف يد إســــــــــرائيل... وهذه املقاربة، 

عاماً تقريباً، ولدت يف  30لى الدعوة إىل حتدي احلدود التي قُدِّســــــــــت خالل التي جترؤ ع
. وكثيرون من بــــاحثي هــــذا املعهــــد، ممن ال يعرفهم )معهــــد القــــدس ألبحــــاث إســـــــــــرائيــــل(

اجلمهور الواســـــــــــع، كــانوا يف املــاضـــــــــــي جزءاً من أجهزة البلــديــة والــدولــة. وأحــد بــاحثي 
ة على يوســــي بيلين قبل أعوام. ومع األيام، املعهد، الدكتور يســــرائيل كمحي، طرح الفكر

العناصـــر املركزية يف وثيقة التفاهم الشـــهيرة التي بلورها مع حتول بيلين هذا إىل أحد 
أبو مازن: اقتطاع أحياء عربية من تخوم قضـــــــــــاء املدينة وضـــــــــــمّها إىل بلدات، مثل أبو 

اليه أدوميم أو ديس، ومن خالل ذلك إيجاد قدس عربية، يف مقابل ضــــــم أحياء، مثل مع
  غفعات زئيف، إىل القدس اليهودية."

. فهو معرَّف كمعهد بحث  ويقول شــراغائي: "إن معهد القدس ليس معهد بحث عادياً
يف السـياسـة، وعالقته على صـعيد صـانعي القرارات وثيقة ومسـتمرة. وتنتمي إىل طاقم 

بيدوت؛ املدير التســــــــوية الدائمة فيه شــــــــخصــــــــيات، مثل: أســــــــتاذة القانون الدويل، روت ل
العــام لوزارة اخلــارجيــة ســــــــــــابقــاً، رؤوبين مرحــاف؛ الــدكتور يفراح زلبرمــان؛ األســـــــــــتــاذ 
موشــــــيه حســــــون؛ الدكتورة مايا حوشــــــن. ويف األعوام األخيرة، التقى مقرّرو الســــــياســــــة 

هذا الطاقم  -		رؤســــــاء حكومة ووزراء وموظفون رفيعو املســــــتوى -		اإلســــــرائيليون كلهم
أنماط التفكير لدى املفاوضــين من قِبَل إســرائيل يف مســألة القدس الذي كان تأثيره يف 
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حاســـــــــــماً، ال يف مســـــــــــألة احلدود فقط، بل أيضـــــــــــاً يف تقويض مفهوم الســـــــــــيادة املطلقة، 
اإلقليمية، واعتبار أنواع أُخرى من الســــيادة، أقل كماالً، وثيقة الصــــلة بمســــألة القدس... 

عرضــــــــــــت يف األشـــــــــــهر األخيرة على متخذي  واخلرائط الثالث، التي أعدّها طاقم املعهد
القرارات يف إســـــــرائيل واألطقم التي تدير املفاوضـــــــات اآلن. وهي تتطابق يف الكثير من 
تفصــيالتها مع خرائط البدائل التي يرســمها اجليش اإلســرائيلي يف هذه األيام ملصــلحة 

ين ب املســــــــتوى الســــــــياســــــــي، والتي تنطوي أيضــــــــاً على اقتراح لتبادل مناطق يف القدس
إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية. والبدائل كلها، ســـواء أكانت تلك اخلاصـــة باملعهد أم تلك 
اخلاصــــة باجليش اإلســــرائيلي، تقوم على فرضــــية أن احلدود ســــتكون مفتوحة، وســــتتيح 

  حركة حرة للناس، وللبضائع، ولألموال، يف اجملال اجلغرايف كله."
يه كل واحد من ميزات أو نواقص، يقول وبعد عرض للبدائل الثالثة، وما ينطوي عل

شـــــــــراغائي: "إن درجة ســـــــــخاء حكومة براك جتاه الفلســـــــــطينيين يف جمموعة من األمور 
اخلاصة بالقدس، تتعلق، كما يتضح، بمسألة ما إذا كان الكالم هو عن تسوية دائمة أم 
عن تســــــوية مرحلية. وكلما كان الفلســــــطينيون مســــــتعدين لتســــــوية طويلة األمد، يصــــــبح 
املوقف اإلســـــرائيلي أكثر مرونة بالنســـــبة إىل مســـــألة احلدود. إالّ إن إمكان التوصـــــل إىل 
اتفاق دائم بشــــــأن القدس يقدَّر منذ اآلن أنه متدن من قِبَل الطرفين." ويشــــــير الكاتب إىل 
أن بعض مســــتشــــاري عرفات، مثل الدكتور خليل الشــــقاقي، ينصــــح له عدم التوصــــل إىل 

ألة، ويؤثر حالً مرحلياً يمكّن من إيجاد وقائع على األرض. حل نهائي بشــــأن هذه املســــ
ويقول شــراغائي: "ثمة مؤشــر إضــايف إىل أن التســوية التي قد تتبلور يف القدس ســتكون 
مرحلية فقط، هو التعتيم الذي يتخذه الطرفان يف املفاوضــــات كوســــيلة مقبولة لتجاوز 

 وقشــت صــيغة تقضــي بأنه حيثالعقبات. فعلى ســبيل املثال، يف حمادثات ســتوكهومل ن
يعيش الشـــــــــعبان، هذا يف داخل هذا، أو إىل جانب هذا، تقوم إدارة مشـــــــــتركة عبر بلديات 
وقرى، وأن املناطق املوجودة حالياً حتت ســـــلطة إســـــرائيل، والتي يعيش داخلها ســـــكان 

). 10/5/2000خمتلطون تتحول إىل مناطق تكون السيادة فيها مشتركة ("كل هعير"، 
ســـــرائيليون يف ذلك مدخالً إلبقاء مســـــتوطنات. أمّا الفلســـــطينيون، من جانبهم، ويرى اإل

  فهذه هي الطريق إىل القدس."
ويتـــابع الكـــاتـــب قولـــه: "إن التجـــديـــد األكثر إثـــارة، على األقـــل من نـــاحيـــة املفهوم، 
والــــذي يجري اختبــــاره اآلن يف وزارة اخلــــارجيــــة ويف ديوان رئيس احلكومــــة، يتعلق 

عامي إىل أنه ليس  -	دة وإمكان طمســــــه. لقد توصــــــل براك، ورامون، وبنبمفهوم الســــــيا
هناك إمكان للتجســـير بين مطالب الطرفين املتناقضـــة بالنســـبة إىل الســـيادة يف شـــرقي 

ا هو مــــألوف... القــــدس من دون التعــــامــــل مع مفهوم  الســـــــــــيــــادة بصـــــــــــورة خمتلفــــة عمــــّ
وام. فهي ال ترفض، مثالً، واألســـــــــــتـــاذة روت لبيـــدوت هي التي حتمـــل هـــذا اللواء منـــذ أع

تعليق الســــيادة يف منطقة املدينة القديمة، وحتويلها إىل منطقة دينية فحســــب." وتطرح 
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الســـــيادة، وتوصـــــي الطرفين بمحاولة االمتناع من اجلدل لبيدوت بدائل متعددة ألنماط 
يف مســـــألة الســـــيادة، وتركها لفترة زمنية طويلة، أو اســـــتبدال مصـــــطلح الســـــيادة الفارغ 

مصـــــــطلح آخر أكثر مرونة. ويقول شـــــــراغائي: "إن االســـــــتعمال شـــــــبه األكاديمي ألنماط ب
الســـــيادة املتعددة النابعة من مدرســـــة لبيدوت، والذي بواســـــطته حتاول إســـــرائيل جتميد 
اخلالفات بشـــــــــــأن الســـــــــــيادة يف املدينة، يبدو اآلن معزوالً عن ســـــــــــاحة تعجّ بالعواطف، 

م وحــدهــا ســـــــــــتنبئ إنْ كــان لــه تطبيق يف مــدينــة ومثقلــة برموز دينيــة وقوميــة. واأليــا
  متصارع بشأنها مثل القدس."

  "عندما تلتقي السيادة والله"
استهلت الصحيفة احللقة بالفقرة التالية: "إن احللول التي يرسمها السياسيون اآلن 
للقدس هي حلول سياسية. وهذه ميزتها، لكنها أيضاً نقطة ضعفها، ألن القدس موضع 

. ومن ضـــــمن االقتراحات  بالنســـــبة إىل املدينة القديمة: ســـــيادة خالف ديني قوي أيضـــــاً
  إدارة دينية من دون حتديد سيادة." مشتركة لليهود والفلسطينيين، أو

بدايةً، يروي الكاتب احلدث التايل: "قبل نحو أســـــــــــبوعين، جتمعت يف قاعة بلدية 
القدس شـــخصـــيات من أطراف الطيف الســـياســـي يف مناســـبة غير عادية: شـــمعون بيرس 
وإيهود أوملرت؛ شــــــــــــــاؤول موفـــاز وأريئيـــل شــــــــــــــارون؛ مئير شـــــــــــمغـــار واحلـــاخـــام األكبر 

، ومثلوا، كل بدوره، وقرأوا من أشــــعار أوري تســــفي غرينبرغ. وقد حتدثوا [يســــرائيل] الو
مة.  عن الشـــاعر وتراثه، وذكروا خطابه األول يف الكنيســـت، الذي خصـــصـــه للقدس املقســـَّ

، أكد يف حينه أن االســـــم القدس يعني )حيروت(وغرينبرغ، الذي كان عضـــــو كنيســـــت عن 
ضـــواحي (، والتي خارج األســـوار هي )لهيكلالتي فيها جبل ا(القدس التي داخل األســـوار، 

. وحتى ســـــــــــيــاســـــــــــيون وأكــاديميون ميّزوا املــدينــة القــديمــة التي يقع فيهــا جبــل )املــدينــة
  الهيكل وأمكنة مقدسة أُخرى من بقية أجزاء القدس."

وأضـــــاف شـــــراغائي: "لقد قدم عدنان أبو عودة، رئيس طاقم البالط امللكي األردين، 
القدس الواقعة داخل ، فكرة إخراج 1992واملقرّب من امللك حســــين، منذ نيســــان/أبريل 

األســــــوار من كل ســــــيادة ســــــياســــــية، واعتبارها مكاناً مقدســــــاً، يســــــتحق أن يدار من قِبَل 
يجب الفصــــــــــل بين (ســــــــــيحيين. وقال أبو عودة: جملس مشــــــــــترك لليهود واملســــــــــلمين وامل

املدينة القديمة داخل األســـــــوار، وبين املناطق خارجها... واألماكن املقدســـــــة الرئيســـــــية 
لألديـــان الثالثـــة حمـــددة التخوم بوضـــــــــــوح، وهي متميزة ومعروفـــة: كنيســــــــــــــة القيـــامـــة 

ن... مســـــــــــلميللمســـــــــــيحيين؛ حائط املبكى [اجلدار الغربي] لليهود؛ احلرم [جبل الهيكل] لل
لن تكون خاصــة بأية دولة أو بأية ديانة. وســتكون خاصــة والقدس احلقيقية واملقدســة 

وقد  )للعامل بأســـره ولألديان الثالثة، بحيث ال تكون ألية دولة ســـيادة ســـياســـية عليها...
                                                            

   ،"18/6/2000"هآرتس.  
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أبو عودة بعيداً إىل حدِّ اقتراح منع رفع أعالم بين األســـــوار بصـــــورة قاطعة." وذكر ذهب 
يتســــــحاق رابين وامللك حســــــين كانا يســــــتخدمان تعبير "ســــــيادة الله"، والذي  الكاتب أن

  يقبل به بعض احلاخامين ورجال دين آخرون.
وأورد الكــاتــب املعلومــات التــاليــة عن املــدينــة القــديمــة: "مســــــــــــاحــة املــدينــة القــديمــة 

 وفيما عدا األمكنة املقدســة املعروفة، يوجد فيها ويف -		دونماً فقط 871صــغيرة، تبلغ 
األُخرى: كنس ومســـــــــــاجد حميطها (حوض املدينة القديمة) عشـــــــــــرات األمكنة املقدســـــــــــة 

وكنائس وأديرة. واألمكنة املقدســــــــــــة لطائفة معينة ال تقع بالضـــــــــــرورة يف احلي الذي 
أبنـــاء تلـــك الطـــائفـــة. وعلى ســـــــــــبيـــل املثـــال، تمرّ طريق اآلالم، املقـــدســـــــــــــة لـــدى يســـــــــــكنـــه 

 )مقدَّس(املســـــــيحيين، يف معظمها، يف احلي اإلســـــــالمي. وكذلك، فإن تعريف مكان بأنه 
دونمات من أراضـــــــــــي  210وليس حمدداً يف القانون. ويقع نحو هو تعريف ضـــــــــــبابي، 

دونماً أُخرى يف ملكية مســــــــيحية  250املدينة القديمة يف ملكية الوقف [اإلســــــــالمي]، و
دونمــاً أُخرى  240دونمــاً يف ملكيــة الــدولــة، و 170املتعــددة، ونحو للكنــائس واألديرة 

، كان يســــــــــكن يف املدينة 1998يف ملكية خاصــــــــــة، أغلبيتها عربية... ويف نهاية ســــــــــنة 
مســــــيحيين، من  ٪20يهود؛ نحو  ٪8.5مســــــلمون؛  ٪70نســــــمة، منهم:  32.488القديمة 

نــاء طوائف متعــددة. واالكتظــاظ الســـــــــــكني يف املــدينــة القــديمــة هو األعلى يف القــدس، أب
ومســــــــــتوى املعيشــــــــــة هناك هو األدنى يف املدينة: جريمة؛ فقر؛ خمدرات بنســــــــــب عالية، 
وكمــا يف أجزاء املــدينــة الشـــــــــــرقيــة األُخرى، هنــاك غــابــة من البنــاء غير القــانوين، الــذي 

قة مثل املدينة القديمة. وقد جرى أكثر من مرة يشكل ضربة قاسية، وخصوصاً يف منط
وغُيِّر بنىً ومواقع أُوصـــــــــــي بحمايتها. وهو يجري يف أن دُمِّر هذا البناء [غير القانوين] 

األقبية، ويف األفنية، ويف كل زاوية ممكنة، للصـــــــــــمود أمام ضـــــــــــغط التكاثر الســـــــــــكاين؛ 
  ويشارك فيه أفراد، ومؤسسات دينية مسيحية وإسالمية."

يف  واحملفوظةول شراغائي: "تصنّف أغلبية اخملططات بشأن التسوية الدائمة، ويق
األدراج اإلســـــــــــرائيليـــة يف وزارة اخلـــارجيـــة، ويف ديوان رئيس احلكومـــة، ويف األركـــان 
العامة للجيش اإلسرائيلي، املدينة القديمة أنها منطقة ذات وضع خاص. ويحدِّد بعض 

ى يف املستقبل، ويحدد البعض اآلخر سيادة مع اخملططات سيادة إسرائيلية كاملة، حت
عناصــــــــــر أُخرى، وخصــــــــــوصــــــــــاً مع الفلســــــــــطينيين. ويف هذه األثناء، ال يوجد تفاهم مع 
الفلســـــــــطينيين بالنســـــــــبة إىل وضـــــــــع املدينة القديمة. والبدائل املقترحة، املتضـــــــــمنة يف 

لة بتوســــع هي ما يلي: حتديد املدينة القديمة  ، كمجال مقدساألوراق املتعددة، واملفصــــّ
تُقام فيه إدارة مؤلفة من ممثلي جميع األديان، والســـــــــــكان، واحلكومة، والعامل العربي؛ 

 إدارةتقســـــيم إىل إدارة يهودية وأرمنية، وإدارة مشـــــتركة ملمثلي كل األحياء والديانات؛ 
مســــــــــيحية وإســــــــــالمية، بحيث يُضــــــــــم احليَّان اليهودي واألرمني إىل إدارة مركز املدينة، 

إقامة هيئة بلدية احتادية احليان املســــيحي واإلســــالمي إىل إدارة الشــــيخ جراح؛ ويُضــــم 
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تضـــــــــــم تمثيالً عن كل حي؛ ربط بإدارات خارج األســـــــــــوار تمنح املدينة القديمة خدمات 
اجتمــاعيــة؛ إعالن املــدينــة القــديمــة كلهــا حــديقــة وطنيــة؛ بنيــة مزدوجــة الطبقــات؛ جلــان 

دينة القديمة؛ بنية أُخرى مزدوجة الطبقات: إدارات أحياء ممثِّلة وجلنة توجيه عامة للم
  أحياء منفردة، وإدارة روحية مشتركة."

 )جبل الهيكل(شراغائي: "إن إسرائيل مستعدة حلل وسط سياسي، حتى يف وأضاف 
والطوائف يف القدس، إنْ مل [احلرم]، املنطقة ذات احلســـــــــاســـــــــية األعلى جداً بين األديان 

أســــــــــــاس اســـــــــــتعــداد إســـــــــــرائيــل للحــل الوســـــــــــط اإلقليمي يكمن  يكن يف العــامل أجمع. ويف
االعتراف بالوضــع القائم. فإســرائيل ليســت ربّ البيت الوحيد يف احلرم." ويشــير الكاتب 

، والتي ســـــــمحت جلميع أبناء 1967إىل الترتيبات التي وضـــــــعها [موشـــــــيه] دايان ســـــــنة 
يــة، لكنــه حظر على الــديــانــات بــالوصـــــــــــول إىل احلرم، الــذي أبقــاه حتــت اإلدارة اإلســـــــــــالم

اليهود الصالة يف املكان. وأوضح أن دايان أراد حصر الصراع بشأن القدس يف اجملال 
يف غير مصـــــــــــلحــة اإلقليمي القومي، وعزلــه عن اجملــال الــديني. لكن هــذا املوقف تــآكــل 

اليهود، "ومن نواح متعددة حتول اجلبل إىل منطقة خارج قضــاء الســلطات اإلســرائيلية." 
الشـــــــــــعائر الدينية لليهود يف احلرم، ويعدِّد الكاتب ســـــــــــلســـــــــــلة من احملظورات على إقامة 

وبـــالتـــايل، اإلجراءات املتخـــذة بحقهم عنـــدمـــا يـــدخلون إىل بـــاحـــة احلرم، فيقول: "حتى 
ل يف جبل الهيكل [احلرم] ظلت يف األعوام األخيرة حرفاً ميتاً يف كتاب قوانين إســـــــــرائي

، بأن قوانين التخطيط والبناء 1996القوانين. ومع أن حمكمة العدل العليا قضــت، ســنة 
واآلثار تســـري على منطقة احلرم، أســـوة ببقية قوانين إســـرائيل، لكن لهذا القضـــاء، فعالً، 

. فالوقف  [اإلســـــــالمي] مل يتوجه إىل بلدية القدس يف املاضـــــــي، جتســـــــيداً عملياً ضـــــــعيفاً
وهو ال يتوجه إليها، اليوم، للحصـــــــــــول على ترخيص بناء كما يتطلب القانون. وعالوة 
على ذلــــك، ففي األعوام األخيرة، ازدادت احلوادث التي يعفي الوقف نفســــــــــــــه فيهــــا من 

 ليل على جتاهلالتنســــــــيق غير الرســــــــمي مع الشــــــــرطة." ويورد الكاتب بعض األمثلة للتد
رجال الوقف الســـــــــــلطات اإلســـــــــــرائيلية، كما يف تأهيل "املســـــــــــجد املرواين" (إســـــــــــطبالت 
ســــــــليمان)، وغيره. كذلك يشــــــــير إىل رفضــــــــهم التعاون مع دائرة اآلثار اإلســــــــرائيلية، منذ 
"قضـــــــية النفق"، وما جنم عنها من أعمال عنف. وال يفوته أن يذكّر باحلفريات التي قام 

مدخل إىل املســـــــــجد املرواين، والتي أثارت ضـــــــــجة كبيرة يف األوســـــــــاط  بها الوقف لفتح
  اإلسرائيلية.

 املســتوىوأضــاف شــراغائي: "وفوق ذلك، نقلت هيئات أمنية يف األيام األخيرة إىل 
السياسي تقريراً مفصالً عن خطط يف جبل الهيكل [احلرم] للوقف [اإلسالمي] واحلركة 

اخلطط معروف للمســـتوى الســـياســـي، ألن الوقف  اإلســـالمية يف إســـرائيل. وجزء من هذه
اســـــــــــتفزازاً تتعلق يطلب املوافقة على تنفيذها، لكن جزءاً منها جديد. واملعلومة األشـــــــــــد 

بخطة رئيســــية، تشــــارك فيها، كما يبدو، احلركة اإلســــالمية يف إســــرائيل، من أجل إقامة 
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للمســـــــجد يف مســـــــجد رابع يف احلرم، على امتداد الســـــــور الشـــــــرقي، يف صـــــــورة مصـــــــغرة 
إن رائد صــــــالح، من قادة احلركة اإلســــــالمية، ينكر ذلك. ثم يذكر الكعبة." ويقول الكاتب 

شــــراغائي عدداً من اخلطط األُخرى األقل طموحاً، فيقول: "قبل أســــبوعين تقريباً، نشــــرت 
شـــــخصـــــية من جميع ألوان الطيف الســـــياســـــي رســـــالة مفتوحة إىل رئيس احلكومة،  200

حؤول دون تدمير اآلثار يف اجلبل. وللحظة واحدة توحّد تيدي كوليك تدعوه إىل العمل لل
كنيســــــت من املفدال وميرتس، وكتّاب من اليمين واليســــــار. مع إيهود أوملرت، وأعضــــــاء 

إن هذه اجلريمة األركيولوجية ال يمكن احتمالها من قَِبل إنســـــــــــان (وجاء يف املنشـــــــــــور: 
ر، بغض النظر عن هويته الســـــــــــياســـــــــــية أو مو قفه األيديولوجي، ونحن نعترض متحضـــــــــــّ

عليها. كما ال يمكن تصـــوّر تنفيذ أعمال تدمير منهجي مثيل يف مواقع أثرية ذات أهمية 
  .")شبيهة يف العامل، مثل األكروبولس يف أثناء أو الفوروم يف روما

وحتت عنوان فرعي، "استهانة بالتاريخ"، يقول شراغائي: "حتى ترتيبات األمن يف 
صــالحية مطلقة ألجهزة األمن اإلســرائيلية. فالشــرطة موجودة يف املكان، اجلبل مل تعد 

وكذلك الشــاباك ينشــط يف جبل الهيكل، لكن إىل جانبهما تنشــط يف املكان أجهزة األمن 
التابعة للســلطة الفلســطينية. وأحياناً تتوجه إســرائيل بصــورة غير رســمية إىل أفراد هذه 

هدوء واحلؤول دون اضـــطرابات يف املناســـبات  األجهزة يف اجلبل من أجل التوصـــل إىل
ويتصــــــرف الفلســــــطينيون كأن األيام األُخرى احملدّدة لالضــــــطراب... الفلســــــطينية أو يف 

.احلرم قد  لِّم إليهم رســــــــمياً خ الوضــــــــع القائم يف  ســــــــُ ويقترح وزراء يف احلكومة أن يُرســــــــَّ
أعالمهم على مســـــــاجد  احلرم راهناً يف التســـــــوية الدائمة، ويمكَّن الفلســـــــطينيون من رفع

احلرم. وتبقى املســـــــــــؤولية األمنية العامة يف احلرم يف يد إســـــــــــرائيل. وإىل اآلن، يرفض 
رئيس احلكومة، إيهود براك، هذه األفكار. وقد أعلن احلاخامان األكبران يف إســـــــــــرائيل، 

ق معهما كل اتفاق بشــــــــــأن قضــــــــــية  جبل (يف أيام حكومة رابين، أنهما يطلبان أن يُنســــــــــَّ
  ، ألن املوقع هو املكان األكثر قدسية للديانة اليهودية.")لالهيك

وقال شراغائي: "لقد قدم رجل القانون، الدكتور شموئيل بيركوفتش، اقتراحاً مثيراً 
. ويقترح )حروب األمكنة املقدســــــــــة(لالهتمام يف كتاب جديد ســــــــــيصــــــــــدر قريباً بعنوان: 

ة، ممثلية دبلوماســـية فلســـطينيوضـــع  )جبل الهيكل(بيركوفتش منح منطقة املســـاجد يف 
وحتديد احلرم كمنطقة مقرّ تلك املمثلية. وهو يشــــــــــير إىل أن منطقة ممثلية دبلوماســــــــــية 
لة، أي ليســـــــــــت خارج نطاق قضـــــــــــاء [الدولة  أجنبية ال تخضـــــــــــع لســـــــــــيادة الدولة املرســـــــــــِ
املضـــيفة]. وهكذا يمكن ظاهرياً إعطاء الفلســـطينيين وضـــع ســـيادة يف جبل الهيكل، من 

  ينقل أي جزء من اجلبل إىل سيادة أجنبية." دون أن
وأضـــــــاف الكاتب: "وعدا الوضـــــــع القانوين ومســـــــألة العَلَم يف جبل الهيكل، تتفحص 
أطقم إســـــــرائيلية طرقاً إلشـــــــراك الفلســـــــطينيين، بصـــــــورة رســـــــمية، يف ترتيبات األمن يف 

. وبحســــــــــــب اخلطة التي اختبرت يف ديوان رئ  يساملدينة القديمة وجبل الهيكل أيضــــــــــــاً
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احلكومة، فإن إســــرائيل، بواســــطة اجليش اإلســــرائيلي وحرس احلدود والشــــرطة، ســــتكون 
مســؤولة عن احلراســة واألمن اجلاري وأعمال الشــرطة يف املدينة القديمة وجبل الهيكل. 
مع ذلك، فإن الشـــــــرطة ســـــــتجند رجال شـــــــرطة فلســـــــطينيين، ممن يحملون بطاقات هوية 

ن يف إطارها يف املدينة القديمة. وســـيقام جهاز مقدســـية، والذين ســـيعملو -		إســـرائيلية
للتعاون والتنســــــــــيق مع اجلهات األمنية الفلســــــــــطينية العاملة يف املنطقة. واقتراح آخر: 
إشــراك الفلســطينيين يف إطار عمل شــرطة اجتماعية وشــرطة ســياحة. ويف حدود منطقة 

ل الوقف وبدالً احلرم، تقترح اخلطة أن يُشــــغل رجال شــــرطة فلســــطينيون، إىل جانب رجا
منهم، حتت مســؤولية شــرطة إســرائيل. وكذلك تكون دائرة احلراســة اخلارجية، أي أســوار 

  فلسطينية مشتركة." -	منطقة احلرم، بحراسة إسرائيلية
ويخلص شـــــــــراغائي إىل القول: "إن عالمات التســـــــــوية املمكنة يف املدينة تتوضـــــــــح 

كن واخلالفات عميقة، لفلســــطينيين. أســــاســــاً عبر القنوات غير الرســــمية بين إســــرائيل وال
ليست كما يف املاضي. وإذا تم التوصل إىل اتفاق، فمن املعقول أن يكون اتفاقاً مرحليًا 
... واحللول التي يرســـــــمها الســـــــياســـــــيون للقدس هي حلول ســـــــياســـــــية. وهذه  وليس دائماً

م سالميزتها لكنها نقطة ضعفها أيضاً، ألن القدس موضع خالف ديني شديد. ويرى اإل
. وكذلك يف املؤســـــــــســـــــــة )تدنس عروبة القدس(يف الســـــــــلطة اإلســـــــــرائيلية يف املدينة أنها 

اليهودية، الدينية األورثوذكســـــــــــية، هناك حتفظ شـــــــــــرعي من الوجود العربي يف املدينة. 
العربية العلمانية تســــــتمد شــــــرعيتها للنضــــــال من أجل القدس ومقدســــــاتها من والقيادة 

ســـــــرائيلية تؤســـــــس منظومة ادعاءاتها على التراث اليهودي. اإلســـــــالم، وكذلك القيادة اإل
لـــذلـــك فمن املمكن أن يكون هنـــاك مكـــان إلشـــــــــــراك شـــــــــــخصـــــــــــيـــات دينيـــة معتـــدلـــة يف 
املفاوضات، إىل جانب السياسيين، من أجل وضع تسوية وطيدة وأكثر رسوخاً يف هذه 

  املدينة."
  الصحيفة ما يلي:ويف ملحق للحلقات السبع، بعنوان "خطة األحياء تعود"، أوردت 

"إســـــــــــرائيل مســـــــــــتعدة إلقامة أحياء فلســـــــــــطينية ذات حكم ذاتي يف القدس، تتمتع 
باستقالل يف عدد من التخوم، من دون املسؤولية األمنية الشاملة والعالقات اخلراجية. 
ويســــــتطيع ســــــكان هذه األحياء أن يَنتخِبوا ويُنتخَبوا ملؤســــــســــــات الســــــلطة الفلســــــطينية. 

عامة. وســــــتكون األحياء الفلســــــطينية ارات األحياء يف انتخابات وســــــينتخب الســــــكان إد
خاضـــــــــــعة لبلدية فرعية فلســـــــــــطينية، تعمل يف القدس إىل جانب بلدية فرعية للمناطق 
اليهودية. وعلى رأس البلدية األم يقوم ممثل األغلبية اليهودية يف املدينة. والبلدية األم 

ة عن تقديم اخلدمات املشتركة ورسم الفرعية، وتكون مسؤولتشرف على عمل الوحدات 
  خطوط السياسة.

"لقد بُلِّغ الفلســطينيون، يف اتصــاالت غير رســمية أجريت معهم يف األشــهر األخيرة، 
االستعداد لتفعيل أحياء يف القدس يف إطار التسوية الدائمة، كحل لعامل اإلدارة البلدية 
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 الفكرة كحلٍّ مرحلي، لكنهمفيما يتعلق بمشــــــــكلة القدس. والفلســــــــطينيون ال يعارضــــــــون 
  يرفضونها كحل دائم، وحالياً، هذا هو اخلالف احلقيقي يف قضية األحياء.

"ويف األحياء التي تبدي إســـــــــــرائيل اســـــــــــتعداداً إلقامتها يف الضـــــــــــواحي العربية يف 
شــــرقي القدس ســــتســــتمر يف االحتفاظ بالســــيادة. وســــتكون مســــؤولة عن األمن الشــــامل، 
لكنها ســــتســــمح بتشــــغيل حرس شــــعبي. وســــيفوَّض إىل إدارات األحياء جباية الضــــرائب 
والعمل بصورة حمدودة يف التخطيط (وتطلب إسرائيل حق الفيتو يف هذا األمر). وهناك 

ن صـــالحيتها: احلدائق؛ املياه؛ الهندســـة؛ ســـلســـلة من التخوم البلدية التي ســـتوضـــع ضـــم
وســــــــتكون لألحياء أيضــــــــاً حماكم لقضــــــــايا حملية التعليم؛ الصــــــــحة؛ الوقاية الصــــــــحية. 

وباإلضــافة إىل ذلك، ســتوضــع حتت ســلطة األحياء خدمات، مثل: وميزانية خاصــة بها. 
الريــاضــــــــــــة؛ خــدمــات العــائلــة والطــائفــة؛ الثقــافــة؛ وخــدمــات شـــــــــــبيهــة، هي اآلن يف إطــار 

الحيات اإلدارات البلدية العاملة يف القدس يف أغلبية الضـــــــــواحي اليهودية والقليل صـــــــــ
ســــــيادة (من الضــــــواحي العربية. ويف تعريف األحياء كمصــــــدر للصــــــالحية ســــــتعطى لها 

  ، أي سيادة تتعلق بوظائف ومهمات وأنشطة حمددة.)وظيفية
. ، باســـــــمها الشـــــــعبي، أثارت يف املاضـــــــي جدالً جماه)خطة األحياء("و يرياً ســـــــاخناً

ومع أن اخلطة منسوبة إىل ميرون بنفنيستي، الذي عرضها بعد حرب األيام الستة، فإن 
. وكشــــــف الدكتور مئير بعيل أنه يف أواخر حرب التحرير [حرب  للفكرة خلفية أقدم كثيراً

]، اقترح موشيه دايان تقسيم القدس أقساماً منسجمة، يهودية وعربية. 1948فلسطين 
، تقســـــــيم املدينة إىل حيين، يهودي وعربي. 1932اييم أرلوزوروف، ســـــــنة كما اقترح ح

وبعد ســــنة اقترح رئيس البلدية، دانيئيل أوســــتر، خطة خاصــــة به. ونفض رئيس البلدية 
الســـــابق، تيدي كوليك، يده من خطة األحياء، لكنه اســـــتمر يف عرض صـــــيغ متعددة لها، 

اخلارجية األميركي، جورج بصـــــــــــورة غير رســـــــــــمية، أمام ضـــــــــــيوف أجانب، منهم وزير 
  شولتس.

"ورئيس البلدية الراهن، إيهود أوملرت، يتحفظ جتاه اخلطة، ويعتقد أنها تفتح باباً 
للقدس، ولفقدان السيادة اإلسرائيلية عليها. لكن يف عهده أيضاً أُعدت يف لتقسيم مادي 

 ن اخلطةالبلدية خطة أحياء يف إطار خطة رئيســـــــــــية اســـــــــــتراتيجية للقدس. ومع ذلك، فإ
التي أُعــدت يف فترة أوملرت تختلف من نــاحيــة مفــاهيميــة. فهي حتــدد أن األحيــاء، التي 

مواطن، لن تقــام على  200.000و 100.000يعيش يف كــل منهــا عــدد يتراوح مــا بين 
أســـــاس تقســـــيم قطاعي، وإنما بحســـــب تقســـــيم إىل مناطق ذات ســـــمات مدينية مشـــــتركة، 

ون بينما ســتك(طبيعية. وحتدّد خطة البلدية أنه وتعنى أســاســاً بموضــوعات اقتصــادية و
األحياء وســـــــــــيلة تنظيمية يف يد البلدية، بلدية واحدة، فإن اإلدارات القائمة راهناً يف 

أو  20.000القــدس ســـــــــــتكون وســـــــــــيلــة التعبير للمواطنين. ويف كــل إدارة ســـــــــــيكون نحو 
يف مقابل األحياء، مواطن، ينتخبون ممثليهم لإلدارة. واإلدارات، التي ستعمل  30.000
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ستعنى بتقدُّم اخلدمات، وخصوصاً يف املسائل االجتماعية والشعبية، وستشكل مكانًا 
  .)يعبِّر فيه سكان األحياء عن أولوياتهم

"هنــــاك إدارات أهليــــة اليوم يف الكثير من األحيــــاء اليهوديــــة يف القــــدس، لكن يف 
افا والطور. وهناك إدارة أهلية األحياء العربية ثمة ثالث فقط: يف بيت حنينا وبيت صف

  إضافية، يف العيسوية، هي يف قيد اإلنشاء.
"رأى تيدي كوليك يف اإلدارات هيئات مدينية، لكنه كان يوضح دائماً أنها تنطوي، 
يف املدى البعيد، على إمكان االندماج يف احلل الســـــياســـــي. ومن املشـــــكوك فيه أن تكون 

عالً على إمكان كهذا. إن صـــــــــــالحيات اإلدارات اإلدارات يف صـــــــــــيغتها القائمة تنطوي ف
األهلية قليلة، وتأثيرها ضـــــــئيل، وتتعلق بموضـــــــوعات حملية فقط. وعلى عكس األحياء 
واإلدارات يف مدن أُخرى يف العامل، فإن الصـــــــلة بين اإلدارات العاملة يف القدس وإدارة 

 البلدية ضعيفة اليوم."
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