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  االستيطان اليهودي يف األراضي احملتلة
  
  حقائق وأرقام: تهويد القدس

  
  خليل التفكجي

  
يجمع بين ميزتين، ميزة االنغالق ترجع أهمية موقع القدس اجلغرايف إىل أنه 

وما يوفره من حماية للمدينة، وميزة االنفتاح وما يتيحه من اتصال باملناطق 
  .واألقطار اجملاورة

وقد كان ملوقع القدس اجلغرايف أهمية خاصة يف اجملال العسكري، نظراً إىل 
وال تقل مكانة املدينة أهمية عن موقعها، . التضاريس الطبيعية التي تعزز الدفاع عنه

وقد تعاقبت أمم كثيرة على هذا . فهي مكانة دينية تنضاف إىل موقعها االستراتيجي
م، وشهدت املدينة حروباً كثيرة أدت إىل تعاقب منذ بداية التاريخ حتى اليواملكان 

  .مرة خالل تاريخها ١٨البناء والهدم فيها بما ال يقل عن 
نشأت النواة األوىل ملدينة القدس على تل أوفل املطل على قرية سلوان، حيث 

. اختير هذا املوقع ألسباب أمنية، وساعدت عين سلوان يف توفير املياه للسكان
وانتقلت إألى مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت  وهجرت هذه النواة

عليه قبة الصخرة وأُحيطت باألسوار، ثم بدأت القدس تتقلص، حتى قام السلطان 
ببناء السور الذي ال يزال قائماً، حمدداً حدود القدس القديمة  ١٥٤٢العثماين يف سنة 

ل، يف مرحلة من املراحل، إىل جغرافياً، بعد أن كان سورها يمتد شماالً حتى وص
ويف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل . منطقة املسجد املعروف بمسجد سعد وسعيد

القرن العشرين، مل يعد موضعها يستوعب الزيادة السكانية، فبدأ االمتداد العمراين 
خارج السور ويف جميع اجلهات، وظهرت األحياء اجلديدة، التي عرفت فيما بعد 

ديدة، إضافة إىل الضواحي املرتبطة باملدينة، التي كانت وما زالت قرى بالقدس اجل
تابعة لها، حيث اتخذ االمتداد العمراين اجتاهين، أحدهما شمايل غربي، واآلخر 

  .جنوبي

                                                            

  خبير جغرايف يف جميعة الدراسات العربية يف القدس. 
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ونتيجة لنشوء الضواحي االستيطانية يف املنطقة العربية، فقد جرى العمل على 
يهودي، إذ امتد اخلط من اجلهة الغربية عدة رسم حدود بلدية بطريقة ترتبط بالوجود ال

كيلومترات، بينما اقتصر االمتداد من اجلهتين اجلنوبية والشرقية على بضع مئات من 
األمتار، فتوقف خط احلدود أمام مداخل القرى العربية اجملاورة للمدينة، ومنها قرى 

، سلوان، العيسوية، الطور، شعفاط، لفتا، دير ياسين(عربية كبيرة خارج حدود البلدية 
، مع أن هذه القرة تتاخم املدينة حتى لتكاد تكون )عين كارم، املاحلة، بيت صفافا

  .ضواحي من ضواحيها
، حيث ضمت البلدة القديمة وقطاعاً 1921جرى ترسيم احلدود البلدية سنة ثم   

متر، على طول اجلانب الشرقي لسور املدينة، باإلضافة إىل  ٤٠٠عرضياً بعرض 
ومن الناحية . من الناحية الشمالية) باب الساهرة، وادي اجلوز، الشيخ جراح(اء أحي

أما الناحية الغربية، التي تعادل . اجلنوبية، انتهى خط احلدود إىل سور املدينة فقط
مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها احلدود الحتوائها جتمعات يهودية 

القطمون، البقعة، الطالبية، ومأمن (العربية كبيرة، باإلضافة إىل بعض التجمعات 
  ).الله

، وجرى بموجبه توسيع ١٩٤٦أما اخملطط الثاين حلدود البلدية فقد وضع سنة   
أما اجلزء الشرقي، فقد . القسم الغربي، حيث تم استيعاب األحياء اليهودية اجلديدة

مساحة املدينة  أضيفت إلية قرية سلوان من الناحية اجلنوبية، ووادي اجلوز، وبلغت
دونماً هي مساحة البلدة القديمة،  ٨٦٨دونماً، منها  ١٩,٣٣١وفق هذا اخملطط 

دونماً سنة  ٤١٣٠وتوسعت املساحة املبنية من . دونماً خارج األسوار ١٨,٤٦٣و
وجاء قرار التقسيم ليوصي بتدويل القدس . ١٩٤٨دونماً سنة  ٧٢٣٠إىل  ١٩١٨

ها من قبل األمم املتحدة وحدد القرار حدود وإخضاعها لنظام دويل خاص، وإدارت
عين كارم وموتسا يف الغرب، وشعفاط يف : القدس اخلاضعة للتدويل بحيث شملت

أدت إىل  ١٩٤٨لكن حرب سنة . الشمال، وأبو ديس يف الشرق، وبيت حلم يف اجلنوب
ونتيجة لضيق األراضي والزيادة السكانية صودق على أول خمطط . تقسيم املدينة

، حيث ضمت إىل نفوذ البلدية ضواحي ١٩٥٢ت فيه حدود بلدية القدس سنة رسم
، وأصبحت سلوان، رأس العامود، الصوانة، أرض السمار واجلزء اجلنوبي من شعفاط

أمانة (أُوصي بتوسيع حدود بلدية القدس  ١٩٥٩ويف سنة  .٢كلم ٦,٥مساحة البلدية 
، فقامت شركة بريطانية، برئاسة كاندل، بوضع مشروع لتوسيع حدود البلدية )القدس

  .أوقف املشروع ١٩٦٧، غير أن نشوب حرب سنة ٢كلم ٧٥لتصل إىل 



  ١٢١، ص )١٩٩٥ربيع ( ٢٢ ، العدد٦جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينيةةلتحملا يضارألا يف يدوھيلا ناطيتسالا
 

٣ 
 

  يونيو/حرب حزيران

  وتهويد املدينة

، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات ١٩٦٧رب سنة حوجاءت   
واتفقت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة، سواء حكومات املعراخ أو . تهويد املدينة

حكومات الليكود، على هذه السياسة، ووضعت البرامج االستراتيجية والتكتية لبلوغ 
/ حزيران ٢٨يدها بتاريخ فبعد أن أُعلن توسيع حدود بلدية القدس وتوح. هذا الهدف

دونماً  ١١٦،بدأت اخلطوة العملية لتنفيذ هذا اخملطط بإعالن مصادرة ١٩٦٧يونيو 
. للمصلحة العامة من أحياء البلدة القديمة من القدس إلقامة احلي اليهودي اجلديد

، وُهجٍّر السكان العرب من تلك األحياء إىل )حارة الشرف، املغاربة(وهدم احلي العربي 
وبدأ احلي . دونماً ١٣٠دونمات إىل  ٥رجها، ووسعت رقعة احلي اليهودي من خا

اجلديد يظهر بنمط معماري يمزج بين القديم واحلديث، ثم توافدت أفواج املستوطنين 
نسمة، بعد إنفاق ماليين الدوالرات على إعادة  ٢٣٠٠إىل احلي، ليصل عدد سكانه إىل 

بدأت اخلطوة التالية، وهي خارج األسوار، ، ١٩٦٨ويف شتاء سنة . إعماره وترميمة
من  دونماً ٣٣٤٥ففي تلك السنة، تم مصادرة . لتبدأ حلقة جديدة من االستيطان

أراضي الشيخ جراح ووادي اجلوز وأرض السمار، لتقام عليها أحياء استيطانية 
تباره ولعل ذلك نُفذ يف إطار ما يمكن اع.إسرائيلية بدأت تغلق األفقين الشمايل والغربي

، عندما ١٩٤٨تصحيحاً للتشوية الذي نتج من حرب سنة  –من وجهة نظر إسرائيلية  –
، وقسمت القدس بين إسرائيل )سكوبس(سقط احلي اليهودي وعزل جبل املشارف 

وكانت ردة الفعل اإلسرائيلية على ذلك إقامة هذه السلسلة من املشاريع . واألردن
إشكول،  االستيطانية بين القدس الغربية وجبل املشارف، وإقامة مستوطنات رامات

. وغفعات همفتار، ومعلوت دفنا، والتلة الفرنسية التي شكلت أول األطواق حول القدس
لكن يف احلقيقة، لقد شوهت هذه املستوطنات املنظر العام للمدينة، كما شوهت واقعها 

وكان الهدف أن تربط هذه املستوطنات بين الشطرين وأن يتم على عجل . التاريخي
فأُقيمت مستوطنة معلوت دفنا على أراضي الشيخ جراح على إسكان مستوطنين فيها، 

أما . نسمة ٤٧٠٠وحدة سكنية تستوعب  ٢٤٠دونمات وتضم  ٣٠٧مساحة تبلغ 
دونماً من  ٤٩٠مستوطنتا غفعات همفتار ورامات إشكول، فقد بلغت مساحتاهما 

 وحدة سكنية، وسكاناً يبلغ عددهم ٢٢٠أراضي البياض، واملنطقة احلرام، وضمتا 
مستوطنة التلة الفرنسية على أراضي كرم اللويز (أما املستوطنة األخيرة . نسمة ٦٦٠
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وحدة  ٥٠٠٠دونماً، وشيد عليها  ٩٦١فقد أقيمت على مساحة تبلغ ، )وأرض السمار
وهكذا، تم إجناز الهدف السياسي األول من ربط القدس . نسمة ٦٥٠٠سكنية، ويسكنها 

وحتكمت هذه املستوطنات يف الطرق اخلارجية،  الغربية بمنطقة اجلامعة العبرية،
، بدأت اخلطوة الثانية من ١٩٧٠ويف صيف سنة . والسيما الشارع املمتد إىل رام الله

دونماً حتت غطاء املصلحة العامة، ليقام  ١١,٧٨٠سياسة بناء األطواق، فصودر 
قة الشمالية وشُكل الطوق الثاين بدءاً باملنط. عليها أكبر املستوطنات االسرائيلية

راموت، (، ومروراً باملنطقة الغربية )دونماً ٤٧٠نفي يعقوف، (الشرقية من القدس 
، )دونماً ٢٢٤٠تالبيوت الشرقية، (، وانتهاء باملنطقة اجلنوبية الشرقية )دونماً ٤٨٤٠

، ومنطقة باب اخلليل لتقام عليها قرية داود )دونم ٢٧٠٠غيلو، (واجلنوبية الغربية 
. دونم يف وادي الربابة منطقة خضراء ١٠٠، و)حي الشماعة(دونماً  ١٣٠على مساحة 

لكن سلسلة املصادرات استمرت بعد أن ملئت املستوطنات السابقة بالسكان والوحدات 
بمصادرة  ١٩٨٠قريتي بيت حنينا وشعفاط يف شتاء سنة ثم فوجئ أهايل . السكنية

يها حلقة الوصل بين دونم، لتقام عل ٤٤٠٠مساحات أُخرى من أراضيهم تبلغ 
فأُقيمت مستوطنة بسغات زئيف . املستوطنات الشمالية وبين مستوطنات الطوق األول

وهكذا، فعلى مدى عقدين ونيف من ). دونم ١٧٠٠(، وبسغات عومر )دونماً ١١٥٠(
  .٢كلم ٢٤من مساحة القدس املوسعة، أو ما يقارب % ٣٣الزمن، وضعت اليد على 

 ١٩٦٧وبعد سنة . ٢كلم ٦,٥تبلغ  ١٩٦٧بل سنة لقد كانت مساحة القدس ق  
وبهذا األسلوب استطاعت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة أن تخلق . ٢كلم٧٠,٥٠بلغت 

اإلسرائيلي بشأن  –واقعاً جغرافياً وسكانياً يف القدس الشرقية، وأخذ الصراع العربي 
من صفر إىل  ١٩٦٧ منطقة القدس مظهراً ديموغرافياً، فقفز عدد السكان اليهود سنة

. ألفاً، وشكلوا ألول مرة أغلبية يهودية يف الشطر الشرقي من القدس احملتلة ١٦٠
ألف وحدة سكنية لليهود يف  ٣٠مستوطنة على هذه األراضي، وتم بناء  ١٥وأقيمت 

  .وحدة سكنية للعرب ٥٥٥مقابل 
  

  اخلرائط الهيكلية 
  واألساليب األُخرى

  
 طريق وعن مباشرة بصورة القدس مساحة من %٣٣ على االستيالء تم أن بعد
 املصادرة أسلوب هو جديد أسلوب عن اإلسرائيلية العقلية تفتقت والقوانين، االستمالك
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 يف ذلك وتمثل .واملناكفات الضجيج عن بعيداً "حضاري" وبطابع املباشرة، غير بالطرق
 الهيكلية اخلرائط أن املعروف فمن .العربية ىوالقر لألحياء الهيكلية اخلرائط وضع

 أعوام يف تطورها مدى احلسبان يف يأخذ مدينةـ أو قرية أية لتطوير حضاري أسلوب
 وطنية سلطة كانت إذا هذا .حمدد وملوعد بها اخلاصة احلاجات إىل باإلضافة مقبلة،

 تدراسا تضع أن وبعد الشعب، عامة مصلحة ضمن ورسمها إصدارها على تقوم
 كان اخملططات هذه وضع من اإلسرائيلية السياسة هدف لكن .واقتصادية اجتماعية

 تم فقد .العربية والقرى للتجمعات السكاين النمو ووقف العربي، البناء وضبط خنق
 يمكننا األساس، هذا وعلى .واخلنق الضبط مفهوم ضمن القرية تلك او احلي هذا تنظيم

 اإلنكليزي، املسح بحسب مساحتها، تبلغ التي ية،العيسو قرية لذلك مثالً نأخذ أن
 ليختصر ،٢٣١٦ رقم يحمل الذي اإلسرائيلي، الهيكلي اخملطط وجاء دونماً، ١٠,٤١٧

  :التايل النحو على فيها األراضي استعماالت توزعت دونماً، ٦٦٦ إىل املساحة هذه
  

  %٢٣,٨  دونماً  ١٥٨,٤  خضر مساحات

  %٧,٥  دونماً ٥٠,١  عامة مبان

  %٥٤,٤  دونماً  ٣٦٢  البناء حتديد مناطق

  %١٤,٣  دونماً ٩٥,٥  طرق

      

  %١٠٠  دونماً  ٦٦٦  اجملموع

    نسمة ٤٧٠٠  السكان عدد

  
 من %٥٦ من أكثر على بالبناء يسمح ال فإنه اخلريطة، بهذه املرفق النظام أما

 عن يزيد ما أو ،%٣٠٠ على بالبناء اإلسرائيلية املنطقة يف يسمح بينما األرض، مساحة
 وإحاطتها القرية هذه تقسيم فهي اخملططات، لهذه الثانية النتيجة أما .طبقات ٨

 من جمموعة إىل وحتويلها كقرية، وجودها وإنهاء عليها السيطرة بغية باملستوطنات،
 ويمكننا .واجتماعياً اقتصادياً وتدميرها البعد، كل جاراتها عن وبعيدة موزعة األبنية

 طويلة بشوارع أجزاء أربعة إىل تقسيمها تم فقد أيضاً؛ مثاالً  صفافا بيت قرية نأخذ ان
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 إىل حتولت فقد اخلضر مناطقها أما .باملستوطنات إحاطتها إىل باإلضافة وعريضة،
 من أشالء عن عبارة هي اليوم القرية فإن وهكذا .اإلنشاء قيد يف أو مقترحة مستوطنات

 اإلسرائيلية بالسوق ومرتبطة زقةمم البعض، بعضها عن بعيدة الشطرجنية القطع
  .عواقب من ذلك على يترتب بما اقتصادياً،
 لتكون خضراً ٍ مناطق اخملططات هذه من كبير جزء جعل فهو الثالث الهدف أما

 أنها هو اخلضراء باملنطقة واملقصود .اإلسرائيلية املستقبلية للتوسعات احتياطياً
 لكنها العربي، التمدد منع أجل من فيها غابات تُزرع أو العربي، البناء فيها يمنع منطقة
  .مستوطنة بناء املقصود كان إذا بناء مناطق إىل تتحول

 من دونماً ١٣٩٨ مساحتها تبلغ أرض صودرت ١٩٧٠ سنة يف أنه لذلك ومثال
 ويف .راموت غابة اسم عليها وأُطلق حرجية، أشجاراً وزرعت شعفاط، قرية أراضي
 مستوطنة عليها لتقام اخلضراء الغابة هذه أشجار قطعت ،١٩٩١ سنة أيام أحد صباح
  .املتدينين لليهود سكنية وحدة ٢١٦٥ بناء وتم شعفاط، ريخس سُميت جديدة

 غنيم، أبو جبل يقع حيث القدس، مدينة من الشرقية املنطقة هو آخر مثال وهناك
 قريتي سيما وال عليها، العربي التمدد ملنع تشجيرها تم طبيعية حممية عن عبارة وهو

 هذا بأن صرّح قد كوليك، تيدي السابق، القدس بلدية رئيس وكان .طوبا وأم باهر صور
 إلقامة دونماً ١٨٥٠ مصادرة تم ١٩٩٠ سنة ويف .البناء ملنع الوحيد األسلوب هو

 يف العليا احملكمة إىل املقدم االلتماس السكان خسر أن وبعد .اجلبل هذا على مستوطنة
 اجلبل هذا على سكنية وحدة ٧٥٠٠ بناء مشروع ينجز أن املتوقع فمن املاضية، السنة
 منطقة فهي األخيرة، وليست الثالثة، املنطقة أما .املقبلة الشهور خالل األشجار وقطع

 خلق شعفاط، ريخس ومستوطنة املال يف عطروت مستوطنة بين اتصال إقامة مشروع
 رقم الهيكلي اخملطط من أخرجت تيوال ،٢كلم ٣ مساحة على وشعفاط، حنينا بيت قريتي
 والغربية الشرقية املستوطنات كماشة فكي بين القريتين هاتين لوضع ب٣٠٠٠

 واملتطور، "احلضاري" األسلوب وبهذا .والعريضة الطويلة بالشوارع أوصالها وتقطيع
 من عليها تسيطر وأن القدس مساحة من %٤٠  جتمد أن اإلسرائيلية السلطات استطاعت

 وأصبح .ومساحتها حجمها يف ضجة دون من أو املصادرة هذه على فعل ردة ةأي دون
 يصبح وهكذا، .الصحراء يف املاء عن كالباحث أرض قطعة عن الباحث املقدسي املواطن

 / القديم األسلوب أما .اإلسرائيليتين والسيادة السيطرة حتت القدس مساحة من %٧٣
 إىل تصل بدأت ١٩٨٥ سنة فمنذ األمالك؛ ريبةض فهو تنفيذه، السلطات بدأت الذي اجلديد
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 عليها البناء يتم أن يمكن ال أراض على فلكية أرقاماً  تبلغ ضرائب العرب السكان
  .عليها البناء ليتم تقسيم إعادة إىل حتتاج أنها أو )خضراء(

 املقدسية، "النهار" صحيفة منها( اليومية الصحف يف أعلن ما ولعل
 أراضي من دونماً  ١٢و حنينا بيت أراضي من دونماً ٦٥ طرح بشأن )٢٩/١٢/١٩٩٤

 إذ .العربية القدس من بقي بما احملدقة الكارثة هول على دليل أكبر للبيع، صفافا بيت
 اآلهلة املناطق على الهجوم مرحلة بدأت والتطويق، السيطرة فرض بعد أنه يالحظ

 بمشروعه الفراغ تعبئة يف شارون الوزير مشارع نذكر أن يمكننا وهنا .العرب بالسكان
 ورأس الزيتون وجبل املفتي كرم منطقة يف وخصوصاً  ،)القدس حول بوابة ٢٦( املشهور
 طريق لشق خصصت القدس مساحة من %٦ أن ذلك إىل أضفنا فإذا .املكِّبر وجبل العامود

 وجعل العربية، القرى وحماصرة السمتوطنات، بين الوصل بهدف وعرضية طويلة
 فقط %٢١ هو القدس من مابقي أن جند اإلسرائيلية،  السيطرة حتت رجهاوخما مداخلها

 أخرجنا وإذا .واالبتالع للنهش عرضة زالت ما الباقية املساحة هذه وأن مساحتها، من
 ومعرّضة منظمة غير مساحة هي ،%٧و اآلهلة، العربية املناطق مساحة هي ،%١٠

 ،%٤ هو القدس يف للعرب بيقى ام فإن الضرائب، بسبب للبيع لطرحها أو للمصادرة
 إىل فيه امليزان كفة تميل جو ويف التوازن، عدم من جو يف صراع اآلن بشأنها يجري

 باجتاه القدس من العربية والهجرة للمدينة، السكاين التغير أضفنا وإذا .اآلخر اجلانب
 اإلسرائيلية، اجلنسية على للحصول تسهيالت من السلطات تقدمه وما الضواحي،

 من سياح يزوره متحفاً أصبحت القدس أن نالحظ فإننا مناطق، إغالق من ذلك ومايتبع
  !الزوال إىل اآليلة الشعوب من غدوا العرب سكانها لكأنما األقطار، جميع
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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