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ملخص الدراسة
تناقش هذه الدراسة أهم املشاريع االستيطانية في محافظة القدس ،التي تجسدت بأشكال مختلفة .وقد اعتمد الباحث
على عدد من املصادر والدراسات املوثوقة ،وتحليله للبيانات الثانوية من خرائط تفاعلية وأرقام؛ للخروج باستنتاجات
توضيحية تسهل الفهم على القارئ .وقد تم استخدام عدد من الرسوم البيانية ،والخرائط والجداول والصور.
تبدأ الد اسة بتوضيح وضع محافظة القدس ً
طبقا التفاق أوسلو ،إذ َيظهر أن معظم أراض ي املحافظة تصنف كأراض ي
ر
(ج) .ويعيش معظم الفلسطينيين في املناطق املصنفة كأراض ي (ب) التي تمثل أقل من  %9من أراض ي املحافظة .يناقش
البحث بعد ذلك دوافع االستيطان في القدس ،ويتضح أن الدافع الديني والتاريخي واملوقع الجيوسياس ي للقدس من أهم
دوافع االحتالل االستيطانية .وينتقل البحث ً
تباعا الستعراض التطور التاريخي للتواجد االستيطاني في محافظة القدس،
وتظهر البيانات أن تواجد اليهود في القدس بدأ مع منتصف القرن التاسع عشر ،واستمر في الصعود حتى احتالل عام
 ،1948وكان التركز السكاني في حارة اليهود وغربي القدس .وبعد احتالل املسجد األقص ى وشرقي القدس عام ،1967
انطلقت املشاريع االستيطانية الكبرى التي ما زالت مستمرة حتى اليوم .يستعرض هذا البحث جل هذه املشاريع ،ولعل
أخطرها مشروع القدس الكبرى الذي يسيطر على  %10من أراض ي الضفة الغربية ،ويفصل بين شقيها الشمالي والجنوبي،
وكذلك مشروع جدار الفصل العنصري الذي عزل حوالي  150ألف فلسطيني خارج حدود بلدية القدس ،وضم ثالث كتل
استيطانية إلى حدود القدس ،وهي :معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون .وقد وصل عدد املستوطنات في شرقي
القدس  23مستوطنة ،يعيش فيها  313ألف مستوطن حتى عام  .2018وبإضافة كتلة عتصيون الواقعة ضمن حدود
محافظة بيت لحم ،ولكن ضمن حدود مشروع القدس الكبرى ،يصبح عدد املستوطنين  397ألف مستوطن .ومن أخطر
املشاريع االستيطانية مشروع  ،E1الذي يمنع أي تواصل جغرافي بين التجمعات الفلسطينية في شرق القدس .بعد ذلك،
يستعرض البحث أبرز البؤر االستيطانية التي تم رصدها ،وعددها  .11أما بخصوص الطرق االلتفافية فتظهر الخرائط
ً
ً
تعقيدا وطوال مقارنة مع املحافظات األخرى ،وتمثل القدس نقطة وصل
وجود شبكة طرق في محافظة القدس هي األكثر
بين أهم الطرق االلتفافية التي تقطع الضفة من الشمال إلى الجنوب ،ومن الشرق إلى الغرب ،مثل شارع رقم ( )60وشارع
رقم ( .)1تنتهي الدراسة باستعراض القواعد العسكرية في محافظة القدس التي وصل عددها إلى  ،8وكذلك الحواجز
العسكرية التي وصل عددها إلى  .13وفي الخاتمة ،تؤكد الدراسة على خطورة سياسات االحتالل في تهويد مدينة القدس
وتغيير تركيبتها الديمغرافية والجغرافية والتاريخية.
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مقدمة
لعل ما يميز االستيطان الصهيوني عن أشكال االستيطان االستعماري األخرى أنه يستند في تبريراته إلى مسوغات دينية
وفكرية ،حيث تعتبر فكرة "عودة الشعب إلى أرض امليعاد" وبناء الهيكل إحدى مرتكزات الحركة الصهيونية .ويمكن القول
إن الحركة الصهيونية َوظفت الدين كأداة لتحقيق أهدافها السياسية،إذاستندت على نصوص توراتية ،وروايات تاريخية
ت ّ
دعم املزاعم الصهيونية الرامية إلى السيطرة على أرض فلسطين .ويعتقد آخرون أن األهداف الدينية والسياسية هما
ِّ
وجهان لعملة واحدة يصعب الفصل بينهما.
َ
الدين إلى أساس تاريخي ديني بدأ مع ظهور املذهب البروتستانتي ،إذ بدأت تتشكل
ترجع فكرة توظيف الحركة الصهيونية
نزعة جديدة في أواخر القرن السادس عشر أطلق عليها "الصهيونية املسيحية" ،التي كان من أهم ما دعت إليه أن اليهود
هم شعب هللا املختار ،وأن وطنهم املقدس فلسطين ،ومن الضرورة بمكان أن يعودوا إليها ،ويقيموا دولة "إسرائيل" فيها؛
لكي يمهد ذلك للمجيء الثاني للمسيح .ومنذ ذلك الوقت وحتى والدة هرتزل ،مؤسس الحركة الصهيونية ،ظهر الكثير من
املفكرين الذين ي ّنظرون لفكرة عودة اليهود ألرض فلسطين (جاموس.)2013 ،
ً
فرقا ً
كبيرا بين اليهود الذين يعود أصلهم إلى نسل بني
ومن الجدير ذكره في الرد على االدعاءات اليهودية التوراتية ،أن هناك
إسرائيل ،وبين اليهود الحاليين ،إذ إن النصوص الدينية التوراتية ،حتى لو كانت جميعها صحيحة ،فإنها تتحدث عن يهود
بني إسرائيل ،وهم قلة ضئيلة ً
جدا في وقتنا الحالي ،وقد بين عالم األنثروبولوجيا البريطاني الشهير (جيمي فنتون) في دراسة
له أن  %95من يهود دولة "إسرائيل" ،ليست لهم أي صلة ببني إسرائيل التوراة ،وإنما هم أجانب متحولون أو مختلطون
(حمدان ،1996 ،صفحة  .)180لذلك ،ال يصح لقوم أن يطالبوا بإرث آباء ليسوا آباءهم .وتشير الروايات التاريخية
العديدة إلى أن العرب الكنعانيين قد سكنوا فلسطين قبل وجود بني إسرائيل على هذه الدنيا (عبده ..)2017 ،وقد ظهرت
ً
اليهودية اإلصالحية في منتصف القرن التاسع عشر داعية اليهود لالندماج في بالدهم ،ورافضة لفكرة العودة إلى فلسطين،
وقاموا كذلك بحذف جميع التوسالت من كتب الصلوات اليهودية التي تدعو إلحياء الدولة اليهودية .ثم ظهرت العديد من
الحركات والدعوات اليهودية الرافضة لفكرة العودة إلى فلسطين .وهذه الحقائق تدل على أن اليهودية ش يء ،والصهيونية
ش يء آخر (املسيري.)1999 ،
وإضافة إلى السياق الديني لنشأة الحركة الصهيونية فقد ظهر سياقان آخران مهمان ،األول هو السياق االستعماري
اإلمبريالي للقوى الكبرى ،والثاني هو سياق "املسألة اليهودية" التي ظهرت في القرن التاسع عشر في أوروبا ،وهي تعبر عن أزمة
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ّ
اضطهاد اليهود في الدول األوروبية ،وعدم اندماجهم في املجتمع األوروبي .وبهذا ،فقد مثل احتالل فلسطين نقطة التقاء
مصالح بين الدول االستعمارية الطامعة بفلسطين ،وعلى رأسها بريطانيا ،وبين اليهود الساعين لحل مشكلتهم (نوفل،
 .)2010وعلى الرغم من وجود املسوغات الدينية ،إال أن الحركة الصهيونية تعتبر بأيديولوجيتها حركة علمانية ،وبهدفها
حركة استعمارية سعت بشكل أساس ي لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في سيطرتها على فلسطين (هلسة .)2008 ،لذلك،
تبنت الحركة الصهيونية العاملية سياسة االستيطان االستعماري؛ لتحقيق هدفها في إنشاء وطن قومي لليهود على أرض
فلسطين التاريخية .ولتحقيق هذا الهدف ،ركزت املؤتمرات الصهيونية على مبدأ امتالك اليهود لألراض ي كشرط إلحداث
انقالب ديموغرافي يسمح بتهجير اليهود إلى فلسطين ،وبناء املستوطنات لهم ،وطرد الفلسطينيين منها .وبعد االحتالل
اإلسرائيلي لفلسطين ،استخدمت القوة العسكرية كأداة رئيسة لالستيالء على األراض ي وبناء املستوطنات ،وبذلك فرض
االحتالل سياسة األمر الواقع في تثبيت املستوطنات (العيلة و شاهين .)2010 ،وفي هذا السياق ،يعلق عضو الكنيست
ً
اض
السابق يشعياهو بن فورت قائال" :ال صهيونية دون استيطان ،وال دولة يهودية دون إخالء العرب ومصادرة أر ٍ
وتسييجيها" (إبراهيم .)2008 ،ويضيف الكاتب َّأن األساس الذي يستند عليه الفكر الصهيوني بخصوص االستيطان هو
وجود أرض مختارة ،وهي فلسطينً ،
تماما كفكرة وجود شعب مختار ،وبهذا فإن استمرار االستيطان ،هو ضمان الستمرار
الصهيونية.
تعد مدينة القدس واحدة من أقدم مدن العالم؛ إذ يرجع تاريخها إلى أكثر من  5آالف سنة ،وتدل األسماء التاريخية التي
أطلقت عليها على قدمها التاريخي ،إذ كان يطلق عليها الكنعانيون أورساليم ،وتعني مدينة السالم ،أو اإلله ساليم .وقد
اشتق من هذا االسم كلمة "أورشليم" ،التي تنطق بالعبرية "يروشاليم" ،ومعناها البيت املقدس .وقد عرفت القدس في
العهد اليوناني باسم إيلياء ،ومعناها بيت هللا (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2018 ،
وحروبا ضد بعضها ً
ً
بعضا .وقد سادت الحضارة اإلسالمية
تعاقب في السيطرة على القدس ثماني أمم ،خاضت صراعات
في تاريخ القدس بأكثر من  %70من تاريخها املمتد منذ أكثر من  5آالف عام .أما سيطرة اليهود على القدس في عهدي داوود
وسليمان عليهما السالم ،فإنها لم تمثل أكثر من  %1.6من تاريخها (الحمد .)2002 ،وتحتل القدس أهميتها الدينية؛ كونها
مهد الديانات السماوية الثالث :اإلسالمية واملسيحية واليهودية.
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مثلت القدس أهمية خاصة للمشروع الصهيوني منذ انطالقه ،إذ استخدمت كرمز تاريخي يؤجج مشاعر اليهود ،ويحشد
طاقتهم للعمل على إنشاء دولة " إسرائيل" .وقد كانت القدس قبل تأسيس دولة االحتالل الوجهة األولى للهجرة اليهودية إلى
فلسطين .وفي عام ،1948احتل القسم األكبر من القدس الذي بات يطلق عليه اسم "القدس الغربية" .أما في عام 1967
(النكسة) ،فقد قام االحتالل اإلسرائيلي باحتالل املسجد األقص ى والبلدة القديمة ،وكامل أراض ي القدس املتبقية ،وبات
يطلق على هذا القسم اسم "القدس الشرقية" .ومن أولى الخطوات التي قام بها االحتالل بعد نكسة  ،1967توسيعه
كيلومترا ً
ً
مربعا ،بعدما كانت حوالي  7كيلومتر مربع في ظل الحكم األردني (.)1948-1967
لحدود بلدية القدس لتصل إلى 71
ومنذ ذلك الحين ،بدأ االحتالل بمشروعه في بناء املستوطنات في القدس ،حيث طوقها بعدة أطواق من املستوطنات
(التفكجي .)2018 ،وبعد توقيع اتفاق أوسلو ،أعلن االحتالل عن مخطط مشروع القدس الكبرى الذي يضم  3كتل
استيطانية أخرى للقدس ،يفصل بها شمال الضفة عن جنوبها .وتستمر املشاريع االستيطانية الصهيونية في القدس لتغيير
معاملها الدينية والتاريخية والديمغرافية ،وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل في هذا البحث.
بعد توقيع اتفاق أوسلو ،قامت السلطة الفلسطينية بتقسيم الضفة الغربية إلى  11محافظة ،من ضمنها محافظة القدس
التي تقع في قلب فلسطين وقلب الضفة الغربية .تقع أعلى نقطة في محافظة القدس في الطور ،وعلى ارتفاع  826م عن
سطح البحر ،بينما تقع أخفض نقطة في عين اللوزة "سلوان" ،وعلى ارتفاع  610م عن سطح البحر .أما في مدينة القدس
نفسها ،فتعتبر قلعة داوود أعلى نقطة ،حيث ترتفع  778م عن سطح البحر ،في حين تقع أخفض نقطة في الحرم الشريف
الذي يرتفع  622م عن سطح البحر (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .)2018 ،تبعد القدس عن البحر األبيض
املتوسط من الجهة الشرقية  59كم ،وعن قلب العاصمة َعمان حوالي  68كم ،وعن قلب العاصمة دمشق  217كم ،وعن
قلب العاصمة بيروت  235كم ،وعن قلب العاصمة القاهرة  423كم .وتبلغ مساحة محافظة القدس  344كم ،²بينما بلغ
عدد الفلسطينيين القاطنين على أراض ي محافظة القدس عام  ،2019حسب الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
ً
فلسطينيا.1
451،584

1قام الباحث بحساب املسافات ،من خالل استخدام أداة قياس الطول املتوفرة في خرائط جوجل.
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محافظة القدس و اتفاق أوسلو
تم توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل ،في واشنطن في الثالث عشر من أيلول /سبتمبر
 .1993ومن أهم مخرجات هذا االتفاق :اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة "إسرائيل" ،واعتراف االحتالل باملنظمة
كممثل للشعب الفلسطيني .أما بخصوص األرض ً
فطبقا التفاق أوسلو( ،)2في الثامن والعشرين من أيلول /سبتمبر ،1995
فقد تم تقسيم األراض ي املحتلة عام  1967إلى ثالث مناطق ،املعروفة بمناطق (أ) و (ب) و (ج) .تمثل مناطق (أ)  %17من
أراض ي الضفة الغربية ،وتسيطر السلطة الفلسطينية ً
إداريا ً
وأمنيا على هذا القسم .أما مناطق (ب) التي تمثل  %24من
أراض ي الضفة الغربية ،فتخضع للسيطرة اإلدارية الفلسطينية ،والسيطرة األمنية اإلسرائيلية ،أما مناطق (ج) التي تمثل
 %59من أراض ي الضفة الغربية ،فتخضع للسيطرة اإلدارية واألمنية اإلسرائيلية.
وبخصوص أ اض ي القدسً ،
ووفقا للخريطة املرفقة مع اتفاق أوسلو ( ،)2فقد تم تقسيمها إلى مناطق (ب) و(ج) فقط،
ر
أي ليس للسلطة الفلسطينية أي مسؤولية أمنية في منطقة القدس .في هذا السياق ،من الضروري التوضيح بأن محافظة
القدس تقسم إلى قسمين رئيسين :األول يطلق عليه (القدس ،2)J1وهي تلك املناطق من محافظة القدس التي ضمتها
"إسرائيل" عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  .1967وتقع هذه املنطقة ضمن حدود بلدية القدس التي يسيطر عليها
االحتالل .3ويعيش في هذه املنطقة حوالي  337,400فلسطيني يحملون الهوية املقدسية ،ويتبعون ً
ً
وأمنيا لبلدية
إداريا
القدس التابعة لالحتالل .4ال يوجد في قسم ) (J1تقسيم (أ) أو (ب) ،وإنما هو جزء من بلدية القدس منذ عام  .1967وفي
ً
رسميا عن ضم القدس الشرقية ) (J1كجزء من دولة االحتالل ،أما القسم اآلخر،
عام  ،1980أعلن الكنيست اإلسرائيلي

 2منطقة  :J1تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته "إسرائيل" عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  .1967وتضم هذه
املنطقة التجمعات الفلسطينية التالية( :بيت حنينا ،ومخيم شعفاط ،وشعفاط ،والعيسوية ،والشيخ جراح ،ووادي الجوز ،وباب الساهرة،
والصوانة ،والطور ،والقدس القديمة "البلدة القديمة بما فيها املسجد األقص ى" ،والشياح ،وراس العمود ،وسلوان ،والثوري ،وجبل املكبر،
والسواحرة الغربية ،وبيت صفافا ،وشرفات ،وصور باهر ،وأم طوبا ،وكفر عقب) (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2019 ،
 3بلدية القدس التابعة لالحتالل ،تشمل ذلك الجزء من القدس الذي قامت باحتالله عام  ،1948وبات يعرف بـ "القدس الغربية" ،وتشمل
ً
أيضا ذلك الجزء من القدس الذي تم احتالله بعيد عام  ،1967وتم ضمه لحدود القدس ،ويطلق على هذا الجزء ) ،(J1ويعني Jerusalem 1
(الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2019 ،
 4هذا الرقم يشمل الفلسطينيين الذين تم إخراجهم بفعل الجدار الفاصل خارج حدود بلدية القدس.
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فيطلق عليه (القدس  ،5)J2ويشمل جميع مناطق محافظة القدس باستثناء مناطق ) .(J1وتقسيم أوسلو ألراض ي محافظة
القدس إلى مناطق (ب) و (ج) ،يقع ضمن حدود "القدس  "J2فقط .وتشكل مناطق (ج) حوالي  %70من مساحة محافظة
القدس ،و %89من مساحة "القدس  ،"J2بينما تمثل املناطق الفلسطينية املصنفة (ب) ،حوالي  %9من أراض ي املحافظة.
أما أراض ي " "J2فتشكل  %21من أراض ي املحافظة .وفيما يتعلق بسكان  ،J1فيقطن معظم الفلسطينيين في مناطق (ب) في
القدس .الجدول التالي يوضح مساحة املحافظة وعدد سكانها.

جدول رقم ( :)1مساحة محافظة القدس وعدد السكان فيها
املساحة (كم )²النسبة املئوية %
محافظة القدس
القدس J1
القدس J2

مناطق (ب)

عدد السكان

النسبة املئوية %

344
72

100
21

497,606
*337,400

100
67.8

***30

8.7

**154,919

31

1.1
**5,287
70.3
***242
مناطق (ج)
املصدر :تحليل الباحث لعدد من املصادر( :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني2020 ،؛ أوتشا2018 ،؛ كورح و حوشن،
2019؛ خرائط جوجل)

ً
رسميا ً
جزءا من الضفة الغربية ،وتضم التجمعات الفلسطينية
 5منطقة  :J2تمثل باقي مساحة محافظة القدس التي يعتبرها االحتالل
التالية( :رافات ،مخماس ،مخيم قلنديا ،التجمع البدوي جبع ،قلنديا ،بيت دقو ،جبع ،الجديرة ،الرام وضاحية البريد ،بيت عنان ،الجيب،
بير نباال ،بيت إجزا ،القبيبة ،خرائب أم اللحم ،بدو ،النبي صموئيل ،حزما ،بيت حنينا البلد ،قطنة ،بيت سوريك ،بيت اكسا ،عناتا،
الكعابنة تجمع بدوي ،الزعيم ،العيزرية ،أبو ديس ،عرب الجهالين ،السواحرة الشرقية ،الشيخ سعد) (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
.)2019
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خريطة رقم :)1(1التجمعات السكانية في محافظة القدس (منطقة  J1و)J2

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ()2018
تظهر البيانات في الجدول أعاله أن االحتالل اإلسرائيلي يسيطر على حوالي  % 92من أراض ي محافظة القدس ،وهي أراض ي
" ،"J1وأراض ي (ج) في " ،"J2ولم يتبق للفلسطينيين في املحافظة سوى  % 8من مساحتها الكلية ،وحتى هذه املساحة ،ليس
للسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية عليها ،وإنما سيطرة إدارية فقط.
كما تظهر البيانات مدى توحش االحتالل في السيطرة على األرض ،إذ إنه جعل حوالي  %1فقط من فلسطينيي القدس
يعيشون على  %70من أراض ي املحافظة (مناطق ج) ،وجعل % 31من السكان يعيشون على مساحة أقل من  % 9من
املحافظة .تدل هذه البيانات على أن سياسة االحتالل في القدس تتمثل في محاصرة الفلسطينيين ديمغر ً
افيا ،والسيطرة
على أكبر مساحة ممكنة من األرض.
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خريطة رقم ( :) 2السكان في محافظة القدس حسب التجمع62017 ،

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ()2018

دو افع االستيطان في محافظة القدس
القدس في البعد الديني
يعزز املوروث الديني والتاريخي لليهود أن القدس كانت عاصمة لهم قبل  3000عام في عهد مملكة داوود وسليمان (خمايس ي،
ً
 ،)2007وأنه ال يمكن لإلله أن يعبد إال فيها ،حيث إن ّ
مسكنا له ".ومن أهم النصوص
"الرب اختار صهيون ،واشتهاها
الدينية التي يتم االستناد إليها ،ما ورد في إصحاح زكريا بأن "الرب اختص باألرض املختارة اليهود ،واختار لنفسه أورشليم"،
وما ورد في سفر امللوك األول أن " اسم ّ
الرب وضع في الهيكل إلى أبد الدهر" ،وبهذا يعتبر الهيكل أقدس مقدسات اليهود.
ً
أحيانا بعد تناول وجبات الطعام عبارة "إن نسيتك يا أورشليم ت َ
نس يميني" ،وهي من املزمور  .137كما
ويردد بعض اليهود
أنهم يرددون في عيد الفصح عبارة " نلتقي في العام القادم في أورشليم" (هلسة.)2008 ،
وبالرغم من وجود نصوص توراتية كثيرة اهتمت بالقدس كركيزة أساسية في الدين اليهودي ،إال أنه ومن املثير للدهشة
وجود نصوص أخرى تعاملت مع القدس والهيكل بإهانات عظيمة .فعلى سبيل املثال ،يرد في سفر امللوك األول "أن سليمان
عليه السالم ،باني هيكل الرب في أورشليم ،اتخذ آلهة من دون هللا" ،وكذلك في سفر امللوك الثاني،إذ يعلن الرب رفضه

ً
 6يشمل السكان الذين تم عدهم فعال ،وتقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.
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للمدينة املقدسة ،حيث يقول" :إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي ،كما نزعت إسرائيل ،وأرفض هذه املدينة التي اخترتها
ّ
عرف أورشليم برجاستها" (هلسة .)2008 ،يتضح
أورشليم" .كما ذكرت القدس في سفر حزقيال بأقذع األوصاف "يا ابن آدم ِّ
من خالل هذا التناقض في النصوص التوراتية أن االجتزاء النص ي للتوراة إنما جاء ليخدم املشروع الصهيوني في السيطرة
على أرض فلسطين ،وتحقيق أهداف سياسية محضة .وقد ورد على لسان هرتزل ،مؤسس الحركة الصهيونية ،بعد أن زار
املدينة عام  ،1898وخرج من أبوابها ،قوله" :ال ش يء في هذه املدينة لنا" ،لكن هذا الخطاب تغير ً
ً
خطابا
الحقا بعد تبنيه
ً
دينيا ينسجم مع األهداف االستعمارية السياسية ،حيث ذكر في مذكراته " إذا حصلنا على مدينة القدس وال أزال على قيد
الحياة ،وق ً
ادرا على العمل ،فإني سوف أزيل كل بناء غير مقدس بالنسبة إلى اليهود ،وسوف أحرق كل املباني التي تقوم فوق
املقدسات اليهودية" (عساف.)2017 ،
رؤية الحركة الصهيونية للقدس
يستند الفكر الصهيوني على مرتكزين أساسيين :األول هو توظيف الدين لخدمة أهداف الحركة ،والثاني هو االستيطان
الذي يعتبر الخطوة العملية للسيطرة على األرض الفلسطينية .ولهذين املرتكزين خصوصية عند الحديث عن القدس.
َ
فالكثير من النصوص التوراتية التي وظفت في احتالل فلسطين ،ذكرت القدس ،وأعلت من شأنها؛ وبالتالي أثرت في الفكر
الصهيوني ،وكان من شأن ذلك أن يؤجج العواطف واملشاعر الدينية اليهودية نحو القدس .وإضافة إلى ذلك اشتق اسم
ً
عموما ،حيث تضم جبل
الحركة الصهيونية نفسها من كلمة "صهيون" املذكورة في التوراة ،وهي كلمة تطلق على القدس
صهيون في شرقي القدس ،وقبر داوود ،وحائط املبكى "البراق"؛ ولذلك داللة على مدى أهمية القدس لدى الحركة
الصهيونية (قاعود2013 ،؛ هلسة .)2008 ،وبعد احتالل مدينة القدس عام  ،1967قال حاخام الجيش اإلسرائيلي" :إن
حلم األجيال اليهودية قد تحقق؛ فالقدس لليهود ،ولن يتراجعوا عنها ،وهي عاصمتهم األبدية" (عساف .)2017 ،وفي هذا
ً
مرجعا لتحديد صورة القدس في الالهوت السياس ي
السياق ،يقول موسيس هس الذي يعتبر كتابه "روما والقدس"
الصهيوني " :قوميتي ال يمكن فصلها عن تراث آبائي وأجدادي ،عن األرض املقدسة ،عن املدينة الخالدة .هذه املدينة حيث
ولدت العقيدة واإليمان بالوحدة اإللهية للحياة" (عساف .)2017 ،لذلك يحتل االستيطان في القدس أهمية إستراتيجية
في الصراع القائم.
أما خصوصية القدس في االستيطان ،فيمكن قراءة ذلك ً
عمليا من خالل متابعة التوسع املستمر لالحتالل في املدينة ،وفي
ً
بناء املستوطنات بشكل مركز منذ احتاللها عام  1967حتى اليوم ،ساعية إلحداث انقالب جغرافي وديموغرافي لصالح
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َ
االحتالل .ويمكن قراءة ذلك ً
أيضا من خالل تركز بناء الجدار الفاصل في مدينة القدس؛ لضم أكبر مساحة ممكنة لصالح
االحتالل ً
أيضا ،حيث يصل طول الجدار حول القدس وحدها  142كم ،وهو األطول مقارنة بجميع املحافظات األخرى.
ً
ً
انعكاسا ألهميتها الدينية من قبل الحركة الصهيونية ،إذ إن هناك أهدافا استيطانية
لم يكن االستيطان في القدس فقط
ِّصرفة في احتاللها .فالقدس كونها كانت عاصمة فلسطين السياسية ،وقلب العالم ،فإن السيطرة عليها تعني بمنطق
ً
السياسة الحصول على نفوذ كبير له انعكاساته العسكرية والجغرافية واالقتصادية ،وهذا ما يجعل القدس هدفا
إستر ً
اتيجيا لالحتالل (جاموس2013 ،؛ هلسة.)2008 ،

التطورالتاريخي لالستيطان الصهيوني في القدس
منذ منتصف القرن الـ  19وحتى عام 1917
قبل ْبدء حركة االستيطان ،كان اليهود يسكنون في منطقة يطلق عليها "حارة اليهود" ،وهي داخل سور "املدينة القديمة"،
وأقرب جغر ً
افيا إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود "حائط املبكى" .أقيم هذا الحي على  5دونمات فقط ،وكانت املنازل
مستأجرة من مالكيها الفلسطينيين ،وكذلك من األوقاف اإلسالمية (ديمبر ،)1991 ،حتى باتت "حارة اليهود" في عام
1860شديدة االزدحام؛ لذلك بدأ اليهود باالنتقال إلى األحياء املجاورة مثل حارة الشرف ،وطريق باب السلسلة ،وطريق
الواد ،وعقبة السرايا ،وعقبة الخالدية ،وذلك عن طريق االستئجار ،أو الشراء بطريقة قانونية ،سمحت بها القوانين
العثمانية في ذاك الوقت (الجعبة.)2002 ،
ً
وتحديدا في عام ،1855حصل موشيه مونتفيوري ،اإلنجليزي اليهودي ،على فرمان
بالتزامن مع توسع "حارة اليهود"،
"تصريح"من السلطان العثماني ،سمح له بموجبه بشراء قطعة أرض مساحتها ً 66
دونما خارج أسوار البلدة القديمة .وفي
عام  ،1859حصل مونتفيوري على ترخيص من السلطات العثمانية للبناء عليها ،على أن يبعد عن سور القدس مسافة
ً
َ
 2,500متر .وقد أقيم فعال على هذه املساحة أول حي لليهود ،أطلق عليه اسم "يمين موشيه" ،وبناء هذا الحي يؤرخ على أنه
ً
الحقا بناء سبعة
البداية الحقيقية لحركة االستيطان في القدس (صالحية .)2009 ،وقد استطاع موشيه مونتفيوري
أحياء أخرى حتى عام ( 1892فخر .)2016 ،وبعد تصاعد حركة االستيطان الواضحة في القدس ،حدثت عدة مواجهات
بين الفلسطينيين واليهود ،حتى طلب علماء فلسطين من الدولة العثمانية تحريم بيع أي قطعة أرض لليهود املستوطنين،
وقد استجابت الدولة العثمانية لذلك ،إذ تم إقرار مرسوم في عام  1891يمنع بيع األراض ي لليهود ،وكان قد أقيم حتى ذلك
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حيا ً
ً
(تجمعا أو ً
يهوديا) .لم يوقف قرار منع بيع األراض ي نشاط الحركة االستيطانية بشكل كامل ،إذ
الحين  11مستوطنة
تم إقامة  5مستوطنات جديدة في القدس ،بين عامي  1892و( 1914جابر.)2009 ،
يمكن اعتبار الفترة الزمنية املمتدة من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام  1917باملوجة االستيطانية األولى التي
وضعت أول قدم لالستعمار الصهيوني في القدس .وما ميز حركة االستيطان في هذه الفترة أن أغلبية املستوطنات الـ ،16
تركزت في ما بات يعرف اليوم بـ "القدس الغربية" ،وأن دور البرجوازية الصهيونية في تمويل االستيطان كان ً
بارزا ،وكذلك
ً
فمثال ،لعب القنصل النمساوي ً
دورا ً
مهما في بناء مستشفى ماير روتشيلد
دعم قناصل الدول األجنبية املختلفة لالستيطان.
عام  ،1852ومدرسة ليميل عام  ،1856وساعد البرجوازية اليهودية في توصيل األموال إلى اليهود في القدس (جابر.)2009 ،
كان عدد اليهود املقيمين داخل القدس عام  1819حوالي  3آالف يهودي (فاضل ،)2014 ،ثم ازداد عددهم ليصل حوالي
ألفا في عام  .1887واستمر عدد اليهود املستوطنين في القدس باالزدياد إلى أن وصل ً 48
ً 14
ألفا عام ( 1912وفا.)2011 ،
ولعل أهم ما ساهم في هذا االزدياد السكاني موجات الهجرة اليهودية التي امتدت من عام  1880إلى  ،1914إذ شهدت هذه
الفترة هجرة موجتين رئيستين من يهود روسيا وشرق أوروبا إلى فلسطين ،وبلغ عدد املهاجرين في هذه الفترة حوالي ً 60
ألفا،
استوطن كثير منهم في القدس (السهل .)2004 ،ثم انخفض عدد املستوطنين في القدس بشكل كبير في أعقاب الحرب
العاملية األولى ،إذ وصل عددهم حوالي ً 21
ألفا عام ( 1918وفا .)2011 ،وبذلك أصبحت نسبة اليهود في القدس ،%25
مقارنة مع  %75نسبة من الفلسطينيين العرب .وحتى عام  ،1917كان اليهود قد امتلكوا حوالي  %4فقط من أراض ي
القدس ،بينما امتلك العرب الفلسطينيون حوالي ( %90فاضل .)2014 ،والرسم البياني التالي يوضح تطور عدد اليهود في
القدس.
شكل رقم ( : )1تطور عدد اليهود في القدس من عام 1918-1819
ألف شخص
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ما بين عامي  1917و 1948
مثل االحتالل البريطاني لفلسطين عام  ،1917بداية مرحلة ذهبية لتوسع االستيطان الصهيوني في فلسطين عامة،
والقدس خاصة ،وبدأ ذلك عندما قام الجنرال البريطاني (ألنبي) ،باستدعاء مهندس مدينة اإلسكندرية (ماكلين)؛ لوضع
مخطط هيكلي للقدس ،حيث قام بتقسيمها إلى أربع مناطق ،هي البلدة القديمة وأسوارها ،واملناطق املحيطة بالبلدة
القديمة ،وشرقي القدس ،وغربي القدس .ونتيجة لذلك ،تم منع البناء في املناطق املحيطة بأسوار البلدة القديمة ،وتم
ضم املستعمرات في ذلك املحيط إلى حدود البلدية املقترح ،وتم كذلك وضع قيود شديدة على البناء في شرقي القدس،
واعتبر غربي القدس منطقة تطوير (املدللً .)2011 ،
عمليا ،تم ترسيم حدود بلدية القدس املقترح عام  ،1921حيث ضمت
ً
ً
عرضيا بعرض  400متر من الجانب الشرقي لسور القدس ،وضمت من الغرب مناطق بعمق  8كم
هذه الحدود شريطا
الحتوائها على التجمعات اليهودية الكبيرة ،وضمت من الشمال بعض األحياء العربية .ووصلت مساحة حدود البلدية عام
 1930إلى  15ألف دونم ،واستمر توسيع حدود البلدية في ظل االحتالل البريطاني حتى قبيل انسحابهم من فلسطين،
حيث ضمت حوالي  20ألف دونم .وبذلك يمكن القول :إن السيطرة على الحكم البلدي كان يهدف إلى السيطرة والتوسع
الجغرافي لصالح املشروع الصهيوني (التفكجي1997 ،؛ املدلل.)2011 ،
وعلى ضوء الدعم البريطاني لالستيطان الصهيوني ،تم تأسيس "قسم االستيطان" في فلسطين الذي كان يهدف إلى توسيع
النشاط االستيطاني وإقامة املؤسسات املالية والتعليمية واإلدارية .إضافة إلى ذلك ،تم تأسيس "الهاغاناة" عام  1920في
ً
القدس ،وهي منظمة عسكرية صهيونية ،كانت تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم ،وتوطين اليهود املهاجرين بدال
عنهم .ولعل مشاركة بلفور ،صاحب الوعد املشؤوم ،في افتتاح الجامعة العبرية عام  1925في القدس ،ونقل مقر الصهيونية
َ
العاملية ،والوكالة اليهودية ،والصندوق القومي اليهودي ،إلى القدس ،لدليل عملي على سياسة بريطانيا في دعم عملية
حيا ً
االستيطان ،وتركيزه في القدس .وعند تتبع حركة االستيطان في فترة االحتالل البريطاني ،يتبين أنه تم إقامة ً 21
يهوديا
في مدينة القدس ،ومن الالفت أن جميع هذه األحياء ،تم إقامتها في غربي القدس (جابر.)2009 ،
تظهر اإلحصائيات أن عدد اليهود املستوطنين في القدس ،بلغ حتى عام  ،1922حوالي ً 34
ألفا (بارود ،)2005 ،ووصل
ألفا ،وهو ما يمثل  %56من سكان املدينة ،وازداد عددهم ليصل إلى ً 84
عددهم في عام  1931حوالي ً 51
ألفا نهاية عام
 ،1948إذ كانوا يمثلون ما نسبته  %97من سكان غربي املدينة (السهلي .)2009 ،بالرغم من ذلك ،فإن ملكية اليهود في
الجزء الغربي لم تتجاوز الـ  %20في العام نفسه .ومن الجدير ذكره في هذا السياق ،أن زيادة عدد السكان اليهود في القدس
17

جاء كانعكاس مباشر ملوجات الهجرة املتزايدة إلى فلسطين .فعلى سبيل املثال ،هاجر بين عامي  1932و  1939فقط حوالي
 225ألف يهودي ،معظمهم من أملانيا وأوروبا الغربية وبولندا .ويعود ذلك لعدة أسباب ،أهمها :األزمة االقتصادية التي
حدثت عام  ،1929التي أثرت على دول أوروبية كرومانيا وبولونيا ،وصعود النازية إلى الحكم في أملانيا عام  ،1933وتعديل
االحتالل البريطاني على قانون الهجرة عام  ،1932الذي شمل تخفيض قيمة املبلغ املطلوب عند الهجرة إلى فلسطين من
 1000ليرة إلى  500ليرة .أدت هذه العوامل كذلك إلى تدفق رؤوس أموال اليهود إلى فلسطين ،وتوظيف أموالهم لخدمة
املشروع االستعماري .حيث تقدر هذه األموال بـ  31مليون ليرة فلسطينية ،في حين كانت ميزانية الحكومة الفلسطينية
السنوية في ذلك الوقت 2 ،مليون جنيه (املدلل.)2011 ،
وبالتزامن مع زيادة عدد اليهود املستوطنين في غربي القدس ،بدأ االستيطان اليهودي في البلدة القديمة بالتراجع خالل حقبة
االحتالل البريطاني ،ويعود ذلك لعدة أسباب ،أهمها :زيادة حدة التوتر بين الفلسطينيين واليهود؛ نتيجة الكشف عن
البرنامج الصهيوني ،وعدم قبول الفلسطينيين لهم كسكان عاديين ،ولتوفر الخدمات العصرية في غربي القدس .وبذلك،
أصبحت نسبة اليهود في البلدة القديمة القاطنين في حارة اليهود بشكل أساس ي عام  1948حوالي  % 6فقط من سكان
البلدة القديمة التي كان يقطنها في ذلك الحين ً 36
ألفا .وقد ترك اليهود مساكنهم ً
تماما في البلدة القديمة في العام نفسه
بعد حرب  ،1948وحل محلهم الفلسطينيون الالجئون من غربي القدس (الجعبة ،)2002 ،ولم تتجاوز نسبة ما ملكه اليهود
من عقارات الحارة  %20حتى عام ( 1948ديمبر.)1991 ،
شكل رقم ( : )2أعداد اليهود والفلسطينيين في القدس فترة االحتالل البريطاني
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ما بين عامي  1948و 1967
انتهى االحتالل البريطاني من فلسطين في اليوم الرابع عشر من أيار /مايو  ،1948وتم إعالن قيام دولة "إسرائيل" في اليوم
نفسه على  %77.7من أراض ي فلسطين التاريخية .وقد استطاع اليهود بقوة السالح طرد جميع الفلسطينيين الذين كانو
يعيشون في غربي القدس من منازلهم البالغ عددهم  60ألف فلسطيني .كما ضم االحتالل العديد من القرى العربية
الواقعة في الشق الغربي من القدس إلى كيانه ،وتم إعالن جميع أراضيهم على أنها أمالك غائبين ،وبموجب ذلك اعتبرت
ً
ملكا للحكومة اإلسرائيلية يحق لها بيعها والتصرف بها .فعلى سبيل املثال ،تم إقامة مستشفى هداسا عام  1948على أراض ي
قرية عين كارم العربية .ومن املهم ذكره أن املجزرة الشهيرة في دير ياسين  -الواقعة غرب القدس ،في نيسان /إبريل -1948
َ
ً
فلسطينيا من سكانها ،ساهمت في التمهيد لطرد سكان غربي القدس ،حيث خش ي الفلسطينيون أن يحل بهم
وق ْتل 276
ما حل بأهل دير ياسين (فاضل2014 ،؛ حسين.)2016 ،
أدت هزيمة الجيوش العربية الخمسة املشاركة في الحرب ضد قيام دولة "إسرائيل" ،وهي :جيوش األردن ،وسوريا ،ولبنان،
والعراق ،ومصر ،إلى زيادة نسبة االستيطان الصهيوني في أراض ي القدس في بداية عام  ،1948أي قبل الحرب ،من %20
إلى  .%84جاء ذلك بعد وقف إطالق النار بين "إسرائيل" واألردن ،وترسيم حدود "القدس الشرقية والغربية" ،وتوقيع
اتفاقية رودوس بينهما عام  .1949تم بموجب هذه االتفاقية األردنية اإلسرائيلية اعتبار  %84من مساحة أراض ي مدينة
مناطق إسرائيلية ،أي ما مجموعه  16.2كم ،²حيث شكلت هذه املساحة ما بات يعرف ً
َ
الحقا
القدس البالغة 19.3كم²
باسم "القدس الغربية" .بينما سيطرت األردن فقط على  2.2كم ²من أراض ي القدس ،أي ما نسبته  %11من أراض ي القدس
الكلية ،وشكلت هذه املساحة ما بات يطلق عليه "القدس الشرقية" ،ومنها البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها حوالي 900
دونم ،أي  %40من املساحة الكلية التي كانت تحت السيطرة األردنية (التفكجي.)1997 ،
في ظل هذا الواقع الجديد ،اتخذت سلطات االحتالل إستراتيجيتين لتعزيز االستيطان في القدس ،تمثلت األولى في إقامة
أحياء استيطانية على أراض ي القدس ،وتمثلت الثانية في إقامة مستوطنات استعمارية على أراض ي القرى العربية التابعة
ً
فعليا بناء ً 15
للقدس .وقد تم ً
استيطانيا في القدس ،في الفترة املمتدة بين عام  1948وعام  ،1963وكذلك تم إقامة
حيا
 21مستوطنة في قرى القدس ،في فترة زمنية قصيرة امتدت من عام  1948وحتى عام ،1952وجميع هذه األحياء
واملستوطنات تقع في الشق الغربي من البلدة القديمة للقدس (جابر .)2009 ،من املهم معرفته أن هذا الواقع االستيطاني
في القدس مخالف لجميع قرارات األمم املتحدة التي طالبت بتدويل مدينة القدس ،ورفضت سيطرة "إسرائيل" عليها .وأهم
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هذه القرارات قرار تقسيم فلسطين رقم  181الذي صدر عام  1947الذي ينص على اعتبار القدس منطقة دولية ،وكذلك
األمر بخصوص القرارين  194و  ،303الصادرين عن الجمعية العامة لألمم املتحدة (وفا2011 ،؛ حسين .)2016 ،وقد
تجسد رفض "إسرائيل" لهذه القرارات ً
عمليا عندما أعلنت في عام  1949نقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس ،ورفضها
تدويل املدينة ،وكذلك نقل مكتب رئاسة الوز اء وعدد من الوزا ات املهمة إلى القدس ،وبناء الكنيست الصهيوني ً
الحقا في
ر
ر
القدس الغربية (حسين.)2016 ،
ألفا في عام  1948إلى ً 197
ارتفع عدد املستوطنين املقيمين في غربي القدس من ً 84
ألفا في حزيران  .1967وبقيت البلدة
القديمة ومناطق من القدس الشرقية تحت سيطرة األردن حتى عام  .1967الرسم التالي يبين زيادة عدد املستوطنين في
القدس ،من  1948حتى .1967
شكل رقم ( : )3تطور عدد املستوطنين في القدس من عام  1948حتى عام 1967
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املصدر( :مؤسسة القدس للثقافة والتراث2010 ،؛ وفا)2011 ،

بعد تقسيم القدس بين األردن و "إسرائيل" ،كانت قضية ترسيم الحدود البلدية ذات أهمية ديمغرافية بالنسبة لألردن،
حيث وصل عدد السكان العرب في شرقي القدس إلى ً 45
ألفا يسكنون في مساحة  2.2كم .²لذلك ،عمل األردن على توسيع
حدود بلدية "القدس الشرقية" عام  1952لتصل مساحتها إلى  6.5كم ،²حيث ضمت املناطق التالية :قرية سلوان ،وراس
العمود ،والصوانة ،وأرض املسمار ،والجزء الجنوبي من قرية شعفاط .وبالرغم من ذلك ،لم تزد مساحة الجزء املبني فيها
عن  3كم .²بقيت قضية توسيع حدود البلدية أولوية للمجلس البلدي ،وقد ناقش عدة مقترحات في الدورات البلدية
املختلفة دون تنفيذ ش يء على األرض ،واستمر األمر كذلك حتى عام  ،1964إذ كانت هناك توصية لتوسيع حدود البلدية
لتصل إلى  75كم ،²ولكن ذلك لم يتم بسبب نشوب حرب عام ( 1967التفكجي 1997 ،؛ منظمة التحرير الفلسطينية،
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 .)2013أما بخصوص حدود بلدية "القدس الغربية" ،فقد تم توسيعها عام  ،1950لتصل إلى  38كم ،²بعد أن كانت 16
كم ²عام .1948
خريطة رقم (  :)3التطور التاريخي لحدود بلدية القدس

املصدر :باسيا (2000أ)

بعد احتالل عام 1967
احتلت "إسرائيل" خالل حرب حزيران /يونيو  1967الضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية" ،وقطاع غزة ،وكذلك شبه
جزيرة سيناء املصرية ،ومرتفعات الجوالن السورية .وكانت أولى خطوات االحتالل بخصوص االستيطان في القدس إصدار
قانون من الكنيست بضم "القدس الشرقية" للسيادة اإلسرائيلية ،وإصدار قرار بتوسيع حدود بلدية القدس من القسم
الشرقي املحتل ،حيث أصبحت مساحتها  71كم ²بعد أن كانت  6.5كم ²تحت السيطرة األردنية (جابر .)2009 ،عمل
االحتالل َ
فور احتالله ملدينة القدس على تطبيق إستراتيجية األطواق على ثالثة مستويات مختلفة ،وهي كالتالي:
 -1الطوق األول( :داخل سور القدس القديمة) :قام االحتالل بتوسيع الحي اليهودي عام  1968بعد هدمه ألكثر من
ً 135
بيتا ومسجدين في حارة املغاربة ،حيث سوى الحي باألرض؛ لكي يفسح املجال أمام اليود ألداء طقوسهم الدينية
عند حائط البراق .وبعد ذلك ،قام االحتالل بتوسيع حارة اليهود ،بعد ضم حارة الشرف وباب السلسلة املتاخمتين،
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وطرد سكانها البالغ عددهم  6آالف ،وتم استبدال  600عائلة يهودية بهم ،أي حوالي  5000 - 3500مستوطن.
واليوم ،تمثل مساحة الحي اليهودي أكثر من  %20من مساحة البلدة القديمة .إضافة إلى ذلك ،تم االستيالء على
ً

 56منزال ً
عربيا ،موزعة في األحياء العربية املختلفة داخل سور البلدة القديمة (ديمبر1991 ،؛ فاضل.)2014 ،
خريطة رقم ( :)4االستيطان اإلسرائيلي داخل حدود البلدة القديمة

املصدر :باسيا ()2014
 -2الطوق الثاني( :خارج حدود القدس القديمة ،وداخل حدود البلدية املوسعة) .حيث أقام االحتالل حز ًاما يتألف من
مجموعة مستوطنات ممتدة في شمال "القدس الشرقية" وجنوبها ،وكذلك ضم العديد من األحياء العربية القريبة
لسيطرته (حسين2016 ،؛ فاضل .)2014 ،وكان هدف االحتالل بشكل أساس ي قطع أي وحدة جغرافية فلسطينية،
ً
سواء في داخل القدس ،أو مع الضفة الغربية ،حيث شكلت هذه املستوطنات عازال للقدس من املناطق الشمالية
والجنوبية للضفة الغربية ،كما كان هدف االحتالل الوصول
ألغلبية يهودية في القدس ،ومنع نمو املناطق العربية
ٍ
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املتاخمة .وقد وصل عدد هذه املستوطنات إلى  11مستوطنة ،وهي :جيلو ،وهارحوما ،وجفعات هماطوس ،وشرق
تلبيوت ،وجبل سكوبس ،والتلة الفرنسية ،وجفعات مفتار (رامات أشكول) ،ومعالوت دفنة ،ورامات شلومو،
ورامات ألون ،وبسجات زئيف ،والنبي يعقوب .وهنا ال بد من اإلشارة إلى مالحظتين :األولى هي أن معظم هذه
ً
ابتداء من عام  1967وحتى عام  ،1975باستثناء مستوطنة هارحوما
املستوطنات أقيمت في فترات زمنية متقاربة،
التي أقيمت عام  .1991واملالحظة الثانية هي أن عدد املستوطنات ،سواء في القدس أو في الضفة الغربية ،يتباين
بين مصدر وآخر؛ ويعود ذلك الختالف املعايير في تصنيف املستوطنات ،فبعض املصادر تصنف التجمعات
االستيطانية القريبة من مستوطنة ما ،تابعة للمستوطنة األم ،والبعض يصنفها على أنها أكثر من مستوطنة ،وهذا
هو السبب األساس ي في تباين عدد املستوطنات من مصدر آلخر.
خريطةرقم ( : )5املستوطنات اإلسرائيلية داخل الطوق الثاني

املصدر :باسيا (2000ب)

 -3الطوق الثالث( :حول حدود بلدية القدس) .يمتد هذا الطوق بين حدود بلدية القدس وحدود ما بات يعرف اليوم
بمشروع مخطط "القدس الكبرى" الذي نفذ عدة مرات عقب احتالل عام  .1967ويهدف بناء هذا الطوق إلى إيجاد
سور مانع ملدينة القدس من خارج حدود بلديتها ،وكذلك ضمان تواصل دائم لليهود وإبعادهم عن االحتكاك بالعرب
(منظمة التحرير الفلسطينية.)2013 ،
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خريطة رقم ( :)6املستوطنات اإلسرائيلة في القدس الكبرى داخل الطوق الثالث

املصدر :أريج ()2006

أهم املشاريع االستيطانية في القدس
 .1مشروع القدس الكبرى:
بالرغم من أن االحتالل اإلسرائيلي كان قد أقر بناء مستوطنات خارج حدود بلدية القدس التي هي ً
عمليا جزء من املخطط
الحالي ملشروع "القدس الكبرى" ،إال أن التخطيط الرسمي للمشروع برؤيته الحالية ،بدأ مع عام  ،1993بقيادة وزير
ً
مدعوما من رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين .وقد جاء املشروع ًردا على زيادة
اإلسكان حينها "بنيامين بن إليعازر "،
نسبة السكان الفلسطينيين املستمرة في القدس ،بالرغم من جميع اإلجراءات اإلسرائيلية ضدهم ،إذ وصلت آنذاك إلى
حوالي  %30من مجموع سكان القدس بشقيها الشرقي والغربي بعد أن كانت  %26عام  .1967لذلك ،فإن من األهداف
الرئيسة لهذا املشروع الوصو َل
ألغلبية يهودية تمثل  %88من سكان القدس ،وأن ال تزيد نسبة الفلسطينيين عن %12
ٍ
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ً
ً
مشابها كانت الحكومة اإلسرائيلية بقيادة جولدا مائير عام
(التفكجي .)2018 ،تجدر اإلشارة في هذا السياق ،إلى أن هدفا
 ،1973تسعى لتحقيقه ،إذ شكلت لجنة "غافني" التي أوصت باملحافظة على تفوق ديموغرافي في القدس ،بحيث ال تتجاوز
نسبة الفلسطينيين  %22مقابل  %78نسبة اليهود .وبالرغم من كل اإلجراءات املتخذة في ذلك الوقت ،من سحب الهويات
املقدسية ،وهدم املنازل ،ومصادرة األراض ي ،واملصادقة على العديد من مشاريع التوسعة االستيطانية ،إال أن سياسات
االحتالل فشلت في وقف نسبة التزايد السكاني للعرب (التفكجي .)2006 ،وبتحليل البيانات الصادرة عن معهد القدس
لبحث السياسات (كورح و حوشن ،)2019 ،يتضح أن نسبة الفلسطينيين في القدس وصلت إلى  %38مع حلول عام ،2017
وذلك بصرف النظر عن الحقائق الجديدة التي أوجدها مشروع القدس الكبرى ،وبناء الجدار الفاصل.
ولتحقيق الرؤية اإلسرائيلية في الوصول ألغلبية يهودية ،أقام االحتالل جدار الفصل العنصري على حدود مخطط مشروع
القدس الكبرى الذي أخرج  150ألف فلسطيني من حدود بلدية القدس (التفكجي ،)2017 ،وضم ثالث كتل استيطانية،
هي :معاليه أدوميم من الشرق ،وجفعات زئيف من الشمال ،وغوش عتصيون من الجنوب .حيث يستوطن في هذه الكتل
ً
مستوطنا (مؤسسة واشنطن.)2018 ،
الثالثة 162,733
جدول رقم ( :)2أعداد املستوطنين في الكتل االستيطانية الثالثة التي ضمها مشروع القدس الكبرى
اسم الكتلة
كتلة معاليه أدوميم
(شرق القدس)

كتلة جفعات زئيف
(شمال القدس)

كتلة غوش عتصيون
(جنوب القدس)

اسم املستوطنة
علمون
كفار أدوميم
معاليه أدوميم
كيدار
جفعات زئيف
جفعون حداشاه
هار صموئيل
هارادار
بيتار عيليت
بيت عين
كفار عتصيون
ألون شفوت
إفرات
روش تسوريم
نيفيه دنيئيل
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عدد املستوطنين
1,482
4,430
41,179
1,536
19,226
1,334
5,000
4,367
59,895
1,612
861
3,568
11,508
1,024
2,657

إليعازر
مجدال عوز
املجموع
املصدر  :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018

2,653
401
162,733

يعمل املخطط كذلك على "خلق تواصل واضح للسكان اليهود ،وتقليص التقارب واالحتكاك بالعرب ،والحفاظ على تعزيز
مكانة القدس الخاصة كعاصمة "إسرائيل" ،وكمدينة عاملية ،إضافة إلى ربط املستعمرات خارج حدود البلدية بداخلها،
بواسطة ممرات" (التفكجي ،2014 ،صفحة  .)14وعلى أي حال ،فإن مشروع القدس الكبرى االستعماري ،عند اكتماله،
سيكون قد ضم  %10من أراض ي الضفة الغربية ،وفصل شمالها عن جنوبها ،إذ يمتد هذا املشروع من تجمع عتصيون
االستيطاني جنوب القدس (يشمل  14مستوطنة) ،إلى تجمع معاليه أدوميم شرق القدس (يشمل  8مستوطنات) ،وإلى
تجمع جفعات زئيف شمال القدس (يشمل  5مستوطنات) (أوتشا. )2018 ،
جدول رقم ( :)3التوزيع السكاني في القدس ،7بصرف النظر عن ضم مشروع القدس الكبرى لثالث كتل استيطانية
وإخراج الجدار لفلسطينيين خارج حدود املدينة
القدس

املجموع
الكلي

شرقي القدس

غربي القدس

555,300

347,800

مجموع سكان مدينة القدس (ضمن
حدود البلدية – القسم الشرقي
والغربي )

901,300
اليهود
املستوطنون اليهود العرب
العرب
343,900 3,900
215,900
337,400
اليهود
العرب
العرب واليهود ضمن حدود البلدية في شرقي القدس وغربيها
559,800
341,300
عدد العرب واليهود
%62.1
%37.9
نسبة العرب لليهود
املصدر :كورح وحوشن (8)2019

تظهر البيانات أعاله ،أن نسبة السكان العرب في القدس عام  2017بلغت  %38واليهود  .%62وتعبر هذه األرقام عن تراجع
في نسبة السكان اليهود ،إذ كانت تمثل  ، %74والعرب  %26عام  .1967ووصلت النسبة إلى  %72لليهود ،و %28للعرب

 7هذه البيانات لعام  ،2017وهي أحدث بيانات متوفرة.
 8ذكرت هذه البيانات في تقرير صادر عن معهد القدس لبحث السياسات (.)2019
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عام  ،1990واستمرت على هذه الوتيرة ،لتصل  %68لليهود ،و %32للعرب عام ( .2000كورح و حوشن .)2019 ،وكما ذكرنا
ً
سابقا ،نفذ االحتالل وما زال ينفذ إستراتيجيتين لتغيير التركيبة الديمغرافية لصالح اليهود ،األولى ضم  3كتل استيطانية
للقدس ،والثانية إخراج  150ألف فلسطيني من حدود بلدية القدس .وتظهر البيانات في الجدول رقم ( ،)4أن االحتالل
استطاع من خالل تطبيق هاتين اإلستراتيجيتين َ
تغيير التركيبة الديمغرافية ،لتصل نسبة العرب ضمن إطار مشروع
القدس الكبرى إلى  %21فقط من سكان املدينة .وهذه النسبة قريبة من تلك التي أوصت بها حكومة جولدا مائير عام
 .1973ويذكر زياد الحموري ،مسؤول مركز القدس للحقوق القانونية ،أن خطة وجود  %88لليهود ،و  %12للعرب ،سيتم
تطبيقها مع حلول عام ( 2030صادق .)2017 ،
خريطة رقم ( : )7التوزيع الجغرافي للسكان في القدس2017 ،

املرجع :كورح و حوشن ()2019
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شكل رقم ( : )3السكان في القدس (شرقي املدينة وغربيها) حسب الكثافة السكانية92017-1922 ،

املصدر :كورح و حوشن()2019
جدول رقم ( :)4التوزيع السكاني في القدس بعد ضم مشروع القدس الكبرى لثالث كتل استيطانية وإخراج الجدار 150
ألف فلسطيني خارج حدود املدينة
عدد السكان

املجموع

اليهود في غربي القدس

343,900

املستوطنون اليهود في مستوطنات شرقي القدس
املستوطنون في املستوطنات التي ضمها مشروع القدس الكبرى (كتلة معاليه أدوميم ،وكتلة جفعات
زئيف ،وكتلة غوش عتصيون)*
املجموع الكلي لعدد املستوطنين واليهود الذين يعيشون ضمن مخطط مشروع القدس الكبرى

215,900

العرب واليهود ضمن مشروع القدس الكبرى
العرب واليهود ضمن مشروع القدس الكبرى بعد ضم  3كتل استيطانية
نسبة العرب واليهود ضمن مشروع القدس الكبرى بعد ضم  3كتل استيطانية
العرب واليهود ضمن مشروع القدس الكبرى بعد ضم  3كتل استيطانية ،وإخراج 150
ألف فلسطيني من حدود بلدية القدس (شرقي املدينة)
نسبة العرب واليهود ضمن مشروع القدس الكبرى بعد ضم  3كتل استيطانية ،وإخراج
 150ألف فلسطيني من حدود بلدية القدس (شرقي املدينة)
املصدر( :كورح و حوشن2019 ،؛ مؤسسة واشنطن)2018 ،

162,733
722,533

العرب

اليهود

341,300

722,533

%32

%68

191,300

722,533

%21

%79

 9في عام  1948وعام  1961التي تظهر في الخريطة ،تظهر أعداد الفلسطينيين العرب في غربي القدس فقط؛ ذلك ألن القدس الشرقية من
عام  1949حتى عام  ،1967كانت تحت الحكم األردني.
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لم يكن وصول االحتالل إلى املعادلة الديمغرافية التي يرغب بها من خالل التفوق السكاني الطبيعي ،وإنما من خالل
استخدام القوة العسكرية التي تمثلت في بناء الجدار الفاصل وعزل  150ألف فلسطيني عن مدينتهم ،وكذلك من خالل
التوغل االستيطاني والسيطرة على أكثر من  %10من أراض ي الضفة؛ لبناء مخطط مشروع القدس الكبرى .توضح البيانات
السابقة أنه لوال سياسات االحتالل التعسفية ملا كان له ليصل إلى ما وصل إليه من تغيير للتركيبة الديمغرافية ،حيث إن
تتبع مسيرة التطور الديموغرافي في القدس يدل بوضوح على أن استمرار الزيادة الديمغرافية الفلسطينية يشكل صورة
حقيقية لهزيمة املحتل ديمغر ً
افيا .وقد أظهرت بعض الدراسات اإلستراتيجية املستقبلية أنه وفي حال استمرار نسبة
الفلسطينيين العرب بهذا النمو املتزايد ،فإن نسبتهم ستصل إلى  %55في غضون عام ( 2040التفكجي.)2017 ،
خريطة رقم ( :)8التكتالت االستيطانية ضمن مشروع القدس الكبرى

املصدر :وحدة دعم املفاوضات ()2007
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 .2مشروع جدارالفصل العنصري :
بدأ بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية عام  ،2002في عهد رئيس الحكومة األسبق أرئيل شارون .وهو جدار
يبني االحتالل ً
جزءا منه بمحاذاة الخط األخضر ،ويتوغل في جزء آخر بضع كيلومترات في أراض ي الضفة الغربية .يبلغ طول
الجدار حوالي  770كم ،وقد تم حتى اآلن بناء أكثر من  %70منه ،بينما ما زال ً %10
تقريبا قيد اإلنجاز ،و  %20لم ت ْب َن
بعد .وبعد االنتهاء من بناء كامل الجدار ،فإنه سيكون قد ضم  733كم ²خلفه ،أي  %13من أراض ي الضفة الغربية .يبلغ
طول الجدار في محيط القدس -أو ما يطلق عليه (غالف القدس) 142 -كم ،ويبلغ ارتفاع الجدار بشكل عام  8أمتار
(الجزيرة.)2016 ،
أما بخصوص دوافع االحتالل لبناء الجدار فإنه عمل على الترويج بأن الجدار بني ألهداف أمنية بالدرجة األولى ،أي ليحمي
نفسه من الهجمات الفلسطينية داخل الخط األخضر ،ولكن تظهر العديد من الدراسات أن بناء الجدار في القدس
ً
تحديدا كان هدفه ديمغر ً
افيا بالدرجة األولى ،وهو تحقيق أغلبية سكانية يهودية في القدس (زايد . )2018 ،أما بناء الجدار
في باقي مناطق الضفة فيهدف بشكل أساس ي إلى السيطرة الجغرافية على األرض ،وضم أكبر مساحة ممكنة لالحتالل
(الحاليبة.)2018 ،
خريطة رقم ( : )9مسار جدار الفصل حول القدس

املصدر :التفكجي ()2014
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في نهاية عام  ، 2012أكمل االحتالل بناء الجدار في غالف القدس ،وقام الجيش اإلسرائيلي بتأهيل الحواجز العسكرية؛
لتصبح ممرات رسمية تتولى مسؤوليتها سلطة املطارات (التفكجي .)2014 ،وقد عمل الجدار على عزل أحياء وقرى
فلسطينية كانت في األصل ضمن حدود بلدية القدس ثم أصبحت خارج حدود القدس بفعل الجدار .وهذه القرى واألحياء
هي :كفر عقب في شمال القدس ،ومخيم شعفاط في شمال شرق القدس ،ومنطقة الشياح في شرق القدس ،وكذلك منطقة
أبو مغيرة (بين أبو ديس والسواحرة) في جنوب شرق القدس ،ومنطقة بيت عونا في جنوب غرب القدس من أراض ي بيت
جاال .يبلغ مجموع الفلسطينيين الذين تم عزلهم عن حدود بلدية القدس  150ألف فلسطيني ،يتجمع معظمهم في كفر
عقب ومخيم شعفاط (التفكجي .)2017 ،وبينما يذكر مركز اإلحصاء اإلسرائيلي أن عدد السكان في كفر عقب وشعفاط
يبلغ ً 60
ألفا ،فقد أظهرت دراسة التحاد املياه البلدي "جيحون" التابع لالحتالل أن عدد السكان الفلسطينيين في كفر
ألفا و ً 140
عقب وشعفاط يتراوح بين ً 120
ألفا (قاسم .)2017 ،تظهر الخارطة التالية املناطق الفلسطينية التي تم
إخراجها من ضمن حدود بلدية القدس بفعل الجدار.
خريطة رقم ( : )3املناطق املعزولة في القدس بفعل الجدار الفاصل

املصدر :دائرة الخرائط ونظم املعلومات الجغرافية ()2018
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من ناحية أخرى ،وبالنظر إلى البيانات التي وفرها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)2018في موقع
الخارطة التفاعيلة الخاصة بالضفة الغربية ،فإن الجدار الفاصل عمل في شمال القدس على محاصرة  4قرى فلسطينية
من جميع الجهات ،وهي :بيت حنينا البلد ،وبير نباال ،والجيب ،والجديرة ،ويسكن في هذه القرى حوالي  15ألف فلسطيني.
إضافة إلى ذلك ،حاصر الجدار منطقة قلنديا 10من الجهات األربعة التي يسكن فيها حوالي  600فلسطيني .أما من الناحية
الشرقية القريبة من مجمع معاليه أدوميم فقد تم محاصرة عدة قرى فلسطينية من الجهات األربعة ،حيث يتركز معظم
السكان في منطقة ّ
الزعيم ،وبير املسكوب ،والخان األحمر ،ويعيش في هذه املناطق الثالثة حوالي  6500فلسطيني .وبذلك
يمكن القول :إن مجموع الفلسطينيين الذين تمت محاصرتهم من الجهات األربعة بالجدار الفاصل ضمن حدود محافظة
القدس أكثر من  22ألف فلسطيني .الخريطة التالية توضح املناطق املعزولة من جميع الجهات ،ومشار إليها باللون األزرق.
يضاف إلى ذلك باقي املناطق الفلسطينية املوجودة على أراض ي محافظة القدس ،وخارج حدود البلدية.
خريطة رقم ( : )4املناطق املحاصرة بالجدار الفاصل من جميع الجهات في القدس

املصدر  :أوتشا ( ،)2018تم اإليضاح واإلضافة على الخريطة من قبل الباحث

 10هناك فرق بين مخيم قلنديا الذي يسكن فيه أكثر من  8آالف ومنطقة قلنديا املحاطة بالجدار من كل اتجاه ويسكن فيها حوالي .600
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تظهر البيانات في الجدول رقم ( )5أن حوالي  %32فقط من السكان الفلسطينيين في محافظة القدس يعيشون داخل
حدود بلدية القدس .هذا يعني أن حوالي  %68من الفلسطينيين املقيمين على أراض ي محافظة القدس أصبحوا بفعل
الجدار الفاصل معزولين عن املسجد األقص ى وعن التواصل الجغرافي مع البلدات العربية داخل حدود بلدية القدس.
جدول رقم ( :)5عدد سكان محافظة القدس
باآلالف

النسبة املئوية %

عدد السكان
عدد السكان الفلسطينيين الكلي داخل حدود البلدية *J1

337

67.8

عدد السكان الفلسطينيين الذين تم إخراجهم من حدود البلدية  J1بفعل الجدار الفاصل**

150

-

عدد السكان الفلسطينيين التقديري الباقين ضمن حدود البلدية J1

197

-

160

32.2

497

100

عدد السكان الكلي في املناطق الفلسطينية خارج حدود بلدية القدس ،وداخل
حدود محافظة القدس ***J2
العدد الكلي للفلسطينيين داخل حدود محافظة القدس

املصدر :كورح وحوشن ( *)2019وقاسم ( **)2017والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (.***)2020

بشكل عام ،يتمثل خطر االستيطان في القدس في إخراج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من حدود بلدية القدس (150
ألف فلسطيني) ،وكذلك ضم عدد كبير من املستوطنات للحدود نفسها ويسكن فيها قرابة  163ألف مستوطن ،مما يضمن
أغلبية يهودية في القدس ،وبالتالي تغيير التركيبة الديمغرافية والعمل على طمس معاملها اإلسالمية وتغيير روح املدينة.
ً
عازال جغر ً
افيا بين املناطق الفلسطينية املختلفة ،ويمنعها من أي توحد أو تمدد جغرافي
إضافة إلى ذلك ،بات الجدار
مستقبلي.
 .3املشروع االستيطاني :E1
تم اإلعالن عن هذا املشروع عام  ،1994عندما كان إسحاق رابين ً
رئيسا للحكومة .وصادقت عليه حكومة االحتالل عام
 .1997يهدف هذا املشروع إلى السيطرة على حوالي  12,500دونم من أراض ي القدس والضفة الغربية ،ويقع ضمن مخطط
مشروع القدس الكبرى (زايتس .)2005 ،يتضمن هذا املشروع إقامة منطقة صناعية على مساحة 1كم ،²و 4000وحدة
سكنية ،و 10فنادق .وتتمثل خطورة هذا املشروع في كونه سيغلق املنطقة الشرقية من محافظة القدس بالكامل ،وسيعمل
على تطويق مناطق عناتا ،والطور ،وحزما ،وبذلك يضمن عدم إمكانية التوسع املستقبلي للسكان الفلسطينيين باتجاه
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الشرق ،وبالتالي عدم إمكانية ْ
جعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين (التفكجي .)2014 ،إضافة إلى ذلك ،سيربط هذا
املشروع جميع املستوطنات الواقعة في املنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية القدس باملستوطنات داخل حدود البلدية.
وبذلك سيتم فصل رام هللا من الشمال عن بيت لحم من الجنوب ،وفصل القدس الشرقية عن باقي األراض ي الفلسطينية،
وفي النهاية ،سيعمل هذا املخطط على تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين (عيس.)2015 ،
بدأ االحتالل بتجهيز البنى التحتية لهذا املشروع بشكل غير رسمي عام  ،2014ثم في شباط /فبراير  ،2020وبعد إعالن
الرئيس األمريكي عن صفقة القرن ،أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو عن مضيه ً
قدما في بناء  3500وحدة
سكنية كمرحلة أولى في مشروع  ،E1وقال إن هذا املشروع تأخر تنفيذه ستة أعوام ونصف (أرناؤوط.)2020 ،
خريطة رقم ( : )5مشروع  E1ضمن حدود مخطط القدس الكبرى

املصدر :وكالة األناضول لألنباء ()2018
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خريطة رقم ( :)6املشروع االستيطاني E1

املصدر :التفكجي ()2014

 .4الحوض املقدس:
هو مخطط صهيوني استعماري ،يهدف إلى السيطرة على  2.5كم ²من أراض ي القدس التي تمتد من سلوان إلى جبل
الزيتون ،ويطلق الصهاينة على هذه املنطقة اسم مدينة داوود ،حيث تقع في الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من البلدة
القديمة (العموري .)2015 ،وقد شرع االحتالل بالحفريات في هذه املنطقة منذ الستينيات للبحث عن اآلثار اليهودية،
ولكن ما وجدوه هي آثار تعود لليبوسيين .وبالرغم من ذلك ،يهدف االحتالل إلى هدم حوالي ً 97
ً
فلسطينيا (التفكجي،
بيتا
وجعل هذه املنطقة ً
ودينيا ،بحيث يتم بناؤه ً
ْ ،)2014
مكانا ً
أثريا ً
طبقا للمخيال اليهودي ،إذ سيضم كل املقتنيات واآلثار
املسروقة ،وبناء حديقة داوود الخاصة باليهود ،وبذلك يتم طمس املعالم التاريخية اإلسالمية في هذه املنطقة (مركز بيت
املقدس.)2008 ،
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خريطة رقم ( : )7مخطط مشروع الحوض املقدس

املصدر :التفكجي ()2014

 .5مشروع القدس املتروبوليتانية:
اعتمدت حكومة رابين هذا املخطط عام  ،1995ويعتبر األقل شهرة من بين املشاريع األخرى .وعلى خالف املشاريع
االستيطانية األخرى ،ال يهدف هذا املخطط إلى السيطرة الجغرافية التقليدية على األرض الفلسطينية ،إنما هو مشروع
مص ــمم إلنشاء بني ــة تحتي ــة إقليمي ــة ،تمتد لدائرة أكبر من مخطط مشروع القدس الكبرى والجدار الفاصل في القدس،
وسيصل تأثير هذا املخطط إلى مساحة  950كم .²الجزء األكبر من مساحة هذا املخطط موجود على أراض ي الضفة
الغربية ،بينما يضم أجزاء أخرى من "القدس الغربية" التي هي ضمن حدود "إسرائيل" .وعند اكتمال هذا املشروع فإنه
ً
اقتصاديا وديمغر ً
افيا على حوالي  %40من أراض ي الضفة الغربية (هالبر .)2002 ،وبالنظر إلى
سيبسط سيطرة االحتالل
الخريطة أدناه ،يتضح أن املشروع سيؤثر على مساحات شاسعة من أراض ي محافظة رام هللا ،وعلى معظم مساحة
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محافظة بيت لحم ،ويصل في حدوده إلى محافظة الخليل ،وبذلك يسهل بناء خط تواصل وربطه مع مستوطنة كريات أربع
في الخليل.
خريطة رقم ( : )8مخطط القدس الكبرى واملتروبوليتانية

املصدر :هالبر ( )2002وقد اقتبسها هالبر من مؤسسة ( )Jan de Jong, 1997

 .6مشروع ( )5800لعام 2050
هو مشروع جديد أطلقه اليمين اإلسرائيلي قبل سنوات يحدد معالم جديدة للقدس في عام  .2050يهدف هذا املشروع إلى
إقامة مطار دولي في منطقة البقيعة القريبة من مدينة أريحا التي تقع شرق الكتلة االستيطانية في القدس "معاليه أدوميم".
كما يهدف املشروع إلى بناء شبكة طرق في تلك املنطقة ،وإقامة مناطق صناعية وتجارية وفنادق ،وتوسعة حدود مشروع
القدس الكبرى؛ لتصل إلى منطقة أريحا (التفكجي.)2018 ،
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 .7بناء مستوطنات جديدة

خطة بناء بين مستوطنة نبي يعقوب ومستوطنة جفعات بنيامين:
ً
وتحديدا في املنطقة الواقعة بين
أعلن عام  2018عن خطة لبناء  1600وحدة استيطانية في شمال شرق القدس،
مستوطنتي نبي يعقوب وجفعات بنيامين ،حيث يعمل هذا املشروع على وصل كلتا املستوطنتين مع بعضهما ً
بعضا.
وتكمن خطورة هذا املخطط في كونه يقع بالقرب من أحياء فلسطينية ،ويمنع التواصل واالمتداد الجغرافي لها ،إذ
يحاذي هذا املشروع من الجنوب بلدة حزما ،ومن الشمال بلدتا الرام وجبع (التفكجي .)2018 ،
خريطة رقم ( : )9مخطط البناء بين مستوطنتي نبي يعقوب وجفعات بنيامين

املصدر :مؤسسة واشنطن ( ،)2018تم تحديد الخريطة والتعديل عليها من قبل الباحث

جبعات هأربعاه /مار إلياس:
تم تقديم خطة استيطانية جديدة عام  2001تقض ي ببناء مستوطنة جديدة تحتوي على  400وحدة سكنية على مساحة
ً 624
دونما .تم تجميد الخطة ثم أعيد اإلعالن عنها في تشرين أول /أكتوبر  .2009يقع هذا املخطط بين مستوطنة هارحوما
(جبل أبو غنيم) ،ومستوطنة جيلو ،وتشكل حلقة وصل بينهما .وحتى ال تعتبر مستوطنة جديدة أعطى االحتالل هذا
ً
املخطط ً
جديدا هو "حومات شموئيل" ،واعتبرها إحدى ضواحي هارحوما (التفكجي.)2018 ،
اسما
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خريطة رقم ( : )10مخطط بناء مستوطنة جبعات هأربعاه

المصدر  :التفكجي)2018( ،

مستوطنة جبعات ياعيل:
كشفت الصحف اإلسرائيلية عام  2009عن وجود مخطط لبناء مستوطنة جديدة غرب مستوطنة جيلو يقض ي بمصادرة
 2000دونم من أراض ي بلدة الولجة الفلسطينية املوجودة على أراض ي بيت جاال ،لكن االحتالل اختار املنطقة التي تم ضمها
بفعل الجدار إلى حدود مخطط مشروع القدس الكبرى؛ لكي تقام املستوطنة عليها .يسعى هذا املخطط إلى بناء حوالي 14
ألف وحدة استيطانية؛ لتستوعب  45ألف مستوطن ،وهو ِّضعف عدد املستوطنين مرة ونصف ،مقارنة مع أولئك الذين
في مستوطنة جيلو (بيتسليم  .)2009 ،في عام  ،2017شرع االحتالل ،بالتعاون مع شركات هندسية ،في عمل مسوحات
هندسية ملنطقة الولجة كمقدمة لبناء املستوطنة (املركز الفلسطيني لإلعالم .)2017 ،
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خريطة رقم ( : )11مخطط بناء مستوطنة جبعات ياعيل

المصدر  :التفكجي ()2018

بناء مستوطنة على أراض ي مطارالقدس -قلنديا
في ظل إدارة ترمب األمريكية ،وبعد شرعنته لالستيطان على أراض ي الضفة الغربية ،أعلنت وزارة إسكان االحتالل عن خطة
جديدة في أواخر عام  ،2019تقض ي ببناء مستوطنة جديدة على أراض ي مطار قلنديا شمال القدس ،وتتضمن  11ألف
اض مساحتها  600دونم ،تمت السيطرة عليها منذ بداية السبعينيات .تدعو الخطة كذلك إلى
وحدة سكنية ،وتمتد على أر ٍ
بناء نفق تحت بلدة كفر عقب الفلسطينية املحاذية ملطار قلنديا لتصل املستوطنين مع تجمع املستوطنات شرقي القدس
(صادق .)2019 ،ومن الجدير ذكره أن جدار الفصل العنصري قام بعزل كفر عقب الفلسطينية عن مطار قلنديا التي هي
في األصل جزء من حدود بلدية القدس؛ مما يساعد على بناء مستوطنة منفصلة عن التجمع الفلسطيني .الخارطة التالية
توضح مكان بناء املستوطنة ،وهو باللون األصفر ،بينما يعبر اللون األحمر عن مسار جدار الفصل العنصري.
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خريطة رقم ( : )12مخطط بناء مستوطنة على أراض ي مطار القدس -قلنديا

المصدر  :أوتشا ( ،)2018تم تحديد الخريطة والضافة عليها من قبل الباحث

نوف تسيون
تقع نوف تسيون بالقرب من جبل املكبر ،وهي قريبة من السواحرة الغربية ،ومحاذية للخط األخضر .يبلغ مجموع مساحة
األرض املصادرة في نوف تسيون حوالي ً 180
دونما ،وقد قرر االحتالل عام  1993بناء  550وحدة استيطانية في هذه املنطقة،
على أن تتحول إلى مستوطنة على عدة مراحل .أجل تطبيق املرحلة األولى ،وهي بناء  132وحدة استيطانية حتى عام ،2002
وفي عام  2017أقرت حكومة االحتالل بناء  179وحدة استيطانية أخرى ،وباشرت العمل بذلك مع نهاية عام  .2019وبعد
االنتهاء من بناء هذه الوحدات االستيطانية ،ووفقا للمخطط ،سيعمل االحتالل على إكمال بناء  550وحدة استيطانية،
إضافة إلى فندق يحتوي على  150غرفة ،وكذلك قطار هوائي (محسن.)2017 ،
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خريطة رقم ( : )13مخطط بناء وحدات سكنية في نوف تسيون

المصدر :محسن ()2017
 .8التوسع في بناء المستوطنات الحالية

يمكن القول إن سياسة االحتالل االستيطانية قبل التسعينيات كانت تتلخص في بناء أكبر عدد ممكن من املستوطنات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،بما فيها القدسً ،
وفقا ملخططات مسبقة .أما بعد التسعينيات ،وتحديدا بعد توقيع اتفاق
أوسلو ،فتلخصت سياسة االحتالل االستيطانية في بناء بؤر استيطانية قريبة من املستوطنات القائمة ،واألخطر من ذلك
هو تمدد املستوطنات القائمة من خالل بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة .على أرض الواقع ،لم يتوقف االحتالل
عن بناء وحدات سكنية جديدة في كل عام ،منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى اليوم.
أعلن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن حملته االنتخابية في بداية عام  ،2020عن وضع خطة لبناء
 5200وحدة استيطانية جديدة في "القدس الشرقية" ،منها  3000وحدة في مستوطنة جفعات همتوس ،و 2200وحدة في
مستوطنة هارحوما (دنيا الوطن  .)2020 ،وحسب تقرير سابق لألمم املتحدة ،كان االحتالل قد أقر خطة بناء  600وحدة
استيطانية جديدة في مستوطنات "القدس الشرقية" عام  ،2019و 2100وحدة عام  ،2018و 2300وحدة عام 2017
(أخبار األمم املتحدة.)2019 ،
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املستوطنات اإلسرائيلية في القدس
هناك العديد من املصادر التي عملت على توثيق املستوطنات اإلسرائيلية املوجودة في القدس ،ولكن من الواضح أن هناك
ً
ً
وتحديدا حول عدد املستوطنات .فعلى سبيل املثال ،أشار معهد األبحاث التطبيقية-أريج (،)2014
تباينا بين هذه املصادر،
إلى وجود  37مستوطنة في القدس ،بينما أشار مركز اإلحصاء اإلسرائيلي إلى وجود  38مستوطنة .أما الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ( ،)2018فقد ذكر في تقريره أن عدد املستوطنات هو  26مستوطنة .وبالنظر إلى مصادر أخرى،
مثل الخارطة التفاعلية ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – أوتشا ( ،)2018فإن عدد املستوطنات املوثق
هو  32مستوطنة ،أما مركز املعلومات الوطني الفلسطيني ( ،)2018فقد ذكر في تقريره املنشور أن عدد املستوطنات هو
ً
وأخيرا ،عند النظر في الخارطة التفاعلية الصادرة عن مؤسسة واشنطن( ،)2018املتخصصة أكثر
 27مستوطنة.
بمعلومات املستوطنات في الضفة الغربية ،فإنها تشير إلى  23مستوطنة في القدس.
عند املقارنة بين هذه املصادر ،يتضح أن التباين بينها يعود إلى سببين رئيسين :األول أن بعض املصادر تعتبر مجموعة
املناطق االستيطانية املتقاربة من بعضها مستوطنة واحدة ،والبعض اآلخر يعتبرها عدة مستوطنات ،وبذلك يزداد العدد
ً
اإلجمالي للمستوطنات .فمثال ،مستوطنة رامون إشكول التي يعيش فيها حوالي  2000مستوطن ،ومستوطنة "جفعات حال
مفتار" التي يعيش فيها حوالي  3200مستوطن ،يصنفهما مركز املعلومات الوطني الفلسطيني على أنهما مستوطنة واحدة،
بينما يصنفهما مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على أنهما مستوطنتان.
أما السبب الثاني ،فهو مرتبط بمعايير تعريف املستوطنة ،حيث تشترط بعض املصادر أن تكون املستوطنة مأهولة
باملستوطنين ،كشرط لتوثيقها كمستوطنة رسمية ،والبعض اآلخر يكتفي بمجرد إقامة املستوطنة ،حتى لو كانت خالية
ً
من السكان املستوطنين .فمثال ،يصنف مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،مركز الشرطة القديم ،القريب
من أسوار القدس القديمة ،على أنها مستوطنة ،بينما ال تعتبرها معظم املصادر األخرى مستوطنة .إضافة إلى ذلك ،يتم
ً
أحيانا اعتبار بؤرة استيطانية كبيرة ،وهي تلك التجمعات أو املناطق االستيطانية التي لم تحصل على اعتراف رسمي من
ً
تلقائيا
حكومة االحتالل ،بغض النظر عن وجود مستوطنين يعيشون فيها أم ال ،على أنها مستوطنة رسمية ،وبذلك يزيد
عدد املستوطنات ،ينطبق هذا التباين في عدد املستوطنات في محافظة القدس ،وباقي محافظات الضفة الغربية.
بناء على ما سبق ،سيعتمد هذا البحث املحددات التالية فيما يتعلق بعدد املستوطنات في القدس:
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 -1اعتماد املستوطنات املقامة ضمن حدود محافظة بلدية القدس حسب التقسيم اإلداري للمحافظات في الضفة
الغربية الذي أنشأته السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو .وبالتالي ،يشمل تلك املستوطنات املقامة
داخل حدود القدس (املنطقة  ،)J1وكذلك املستوطنات املقامة على باقي أراض ي محافظة القدس (املنطقة ،)J2
ً
وتحديدا مستوطنات تجمع عتصيون املوجودة ضمن حدود
ولن يتم اعتماد املستوطنات من املحافظات األخرى،
جزءا من مخطط القدس الكبرى ،وقد ضمها جدار الفصل العنصري ً
محافظة بيت لحم ،رغم أنها تعتبر ً
عمليا
للقدس .والسبب في ذلك أن مستوطنات تجمع غوش عتصيون ،تم شرحها عند الحديث عن املستوطنات
القائمة على أراض ي محافظة بيت لحم.
 -2اعتماد املصدر الذي يحتوي على معلومات مفصلة ومحدثة أكثر من غيرها.
خريطة رقم ( : )14املستوطنات اإلسرائيلية في منطقة  J1و J2

املصدر  :أوتشا ( ،)2018تم تحديد الخريطة والتعديل عليها من قبل الباحث
عند تطبيق هذين املعيارين ،يتضح أنها متوفرة في الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن .لذلك سيتم االعتماد عليها لتحديد
عدد املستوطنات وأسمائها .كما سيستفيد الباحث من املصدر نفسه للحصول على بعض املعلومات األخرى ،مثل عدد
املستوطنين واألبنية االستيطانية ،وسنة التأسيس لبعض املستوطنات .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مؤسسة واشنطن هي
أكثر مؤسسة توفر معلومات تفصيلية محدثة حتى عام  2018حول االستيطان .كما تم الرجوع إلى عدد من املصادر
األخرى عند الحديث عن املكان الجغرافي للمستوطنات ومساحاتها ،وهي :خرائط جوجل ،والخارطة التفاعلية ملكتب األمم
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املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – أوتشا ( .)2018وقام الباحث بتحليل الخرائط ليصل إلى املساحة األقرب إلى الدقة.
وعند الحديث عن سبب تسمية املستوطنة وتوجهها األيديولوجي واألراض ي الفلسطينية املبنية عليها املستوطنات تم
الرجوع إلى عدد من املصادر املختلفة وسيتم اإلشارة إلى مصدر هذه املعلومات عند ذكرها.
بناء على الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ( ،)2018فإن عدد املستوطنات ضمن حدود محافظة القدس يبلغ 23
ً
مؤخرا كمستوطنات رسمية ،وتم ضمها إدارًيا
مستوطنة .وتجدر اإلشارة إلى أن هناك  4بؤر استيطانية اعترف بها االحتالل
للمستوطنة األقرب ّ
لكل منها.
ٍ
يمكن تقسيم املستوطنات في محافظة القدس إلى أربع مجموعات كما يلي:
 -1املستوطنات الواقعة داخل حدود القدس (منطقة  ،(J1أو داخل حدود بلدية القدس ،وهي  12مستوطنة.11
ً
وتحديدا في كتلة جفعات زئيف االستيطانية ،وهي  4مستوطنات.12
 -2املستوطنات الواقعة في منطقة ،J2
ً
وتحديدا في كتلة معاليه أدوميم االستيطانية ،وهي  4مستوطنات.13
 -3املستوطنات الواقعة في منطقة ،J2
 -4باقي املستوطنات الواقعة في منطقة  ،J2وهي  3مستوطنات.14

 11تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األبيض في الخارطة رقم 13
 12تم ترقيم هذه املستوطنات باللون ااألصفر في الخارطة رقم 13
 13تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األسود في الخارطة رقم 13
 14تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األخضر في الخارطة رقم 13
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املصدر :مؤسسة واشنطن ( ،)2018تم تحديد الخريطة والتعديل عليها من قبل الباحث
خريطة رقم ( :)22املستوطنات اإلسرائيلية في القدس

جدول رقم ( :)6أسماء املستوطنات حسب التصنيف أعاله
اسم املستوطنة باللغة العربية

الرقم

اسم املستوطنة باللغة اإلنجليزية

املستوطنات داخل حدود القدس (منطقة  ،(J1أو داخل حدود بلدية القدس
1

مستوطنة جيلو

2

مستوطنة هارحوما (جبل أبو غنيم) وجفعات همتوس

3

مستوطنة شرق تل بيوت

4

مستوطنة الحي اليهودي

Jewish Quarter

5

مستوطنة جبل سكوبس أو الجامعة العبرية

Mount Scopus

6

مستوطنة التلة الفرنسية (جفعات شابيرا)

Gilo
Givat Ha-Matos & Har Homa
East Talpiyot

)French Hill (Givat Shapira
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7

مستوطنة جفعات مفتار أو رامات اشكول

8

مستوطنة معالوت دفنة

Ma'alot Dafna

9

مستوطنة رامات شلومو

Ramat Shlomo

10

مستوطنة رامات ألون

Ramat Alon

11

مستوطنة بسجات زئيف

Pisgat Zeev

12

مستوطنة النبي يعقوب

Givat Ha-Mivtar

Neve Yaakov

املستوطنات الو اقعة في منطقة  ،J2وتحديدا في كتلة جفعات زئيف االستيطانية
13

مستوطنة جفعات زئيف

14

مستوطنة جفعون حداشاه

15

مستوطنة هار صموئيل

16

مستوطنة هارادار

Givat Zeev
Givon Ha'chadasha
Har Shmuel
Har Adar

املستوطنات الو اقعة في منطقة  ،J2وتحديدا في كتلة معاليه أدوميم االستيطانية
17

مستوطنة علمون

18

مستوطنة كفار أدوميم

19

مستوطنة معاليه أدوميم

20

مستوطنة كدار

21

مستوطنة كوخاف يعقوب

22

مستوطنة جيفع بنيامين

23

مستوطنة كاليا

Almon
Kfar Adumim
Ma'ale Adumim
Kedar & Kedar South

باقي املستوطنات الو اقعة في منطقة J2
Kochav Ya'akov
Geva Binyamin
Kalia
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املستوطنات داخل حدود القدس (منطقة  ،(J1أو داخل حدود بلدية القدس15

 -1مستوطنة جيلو:

املصدر :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018
اض من بيت جاال وبيت صفافا وشرفات والولجة ،بعد مصادرتها عام ،1970
تم تأسيس مستوطنة جيلو عام  1971على أر ٍ
وتقع في الجزء الجنوبي الغربي للقدس .وحسب التقسيم اإلداري الفلسطيني ،فإن معظم أراض ي املستوطنة تقع في
محافظة القدسً ،
وجزءا منها في محافظة بيت لحم  .سميت املستوطنة بهذا االسم نسبة إلى "مدينة جيلو" الوارد في التوراة،
مع أنه لم يتم تحديد هذه املدينة ( .)2009 ،Lidmanتبلغ املساحة الكلية للمستوطنة ً 2472
دونما ،بينما تبلغ مساحة
مسطح البناء ً 1732
دونما (وفا .)2018 ،تعتبر مستوطنة جيلو من كبرى املستوطنات في القدس ،حيث يبلغ عدد سكانها
ً
سكنيا .16أما التوجه األيديولوجي للمستوطنين فيها فهو مزيج بين العلماني
حوالي  30ألف مستوطن ،ويوجد فيها  714مبنى
والديني وأيديولوجيات أخرى ،ويمكن اعتبار التوجه الديني هو األكثر ً
نموا ،بسبب انتقال الحريديم املتدينين املستمر إلى
هذه املستوطنة ) .(Lidman, 2009ومن الضروري اإلشارة إلى أن هذه املعلومات خاصة بمستوطنة جيلو وال تشمل

 15املعلومات والبيانات التي سيتم عرضها وال يوجد لها مصدر محدد ،فهذا يعني أنها نتيجة تحليل الباحث لعدد من املصادر ،كما تم توضيح
ذلك ً
سابقا.
 16يقصد بذلك البناية السكنية وليس الوحدة السكنية .ويحتوي املبنى السكني عادة على عدد من الوحدات.
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مستوطنة هار جيلو التي تقع في األصل ضمن حدود محافظة بيت لحم ،ولكن تم ضمها إلى حدود محافظة القدس بفعل
الجدار الفاصل.
 -2مستوطنتا جفعات همتوس و هارحوما (جبل أبو غنيم)

املصدر :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018
تم تأسيس مستوطنتي هارحوما (جبل أبو غنيم) وجفعات همتوس عام  1991بعد السيطرة على أراضيهما عام  .1990تبلغ
مساحة هارحوما ً 1419
دونما ،بينما يبلغ مسطح البناء فيها  1010دونمات .أما جفعات همتوس ،فتبلغ مساحتها وكذلك
مسطح البناء فيها ً 171
دونما ،أقيمت مستوطنة هارحوما على أراض ي أم طوبا وأجزاء من بيت ساحور .أما جفعات همتوس
فأقيمت على أراض ي بيت صفافا (وفا .)2018 ،تقع املستوطنتان في الجزء الجنوبي من القدس ،وتبلغ املسافة بينهما 1300
تكريما لنائب رئيس بلدية املستوطنة الذي لعب ً
ً
دورا
متر .تم تغيير اسم هارحوما عام  1996إلى "أسوار شموئيل" ،وذلك
ً
كبيرا في بنائها ،وكان قد قتل في العام نفسه في سيارته ) .(Fendel, 2007أما جفعات همتوس فتعني تل الطائرة ،وقد تم
اختيار هذا االسم نسبة إلى طائرة االحتالل التي سقطت في هذا املكان في حرب عام ( 1967وفا .)2018 ،وحسب مؤسسة
واشنطن ( ،)2018فإن كلتا املستوطنتين تعتبر مستوطنة واحدة ،وخاصة أن عدد املستوطنين في جفعات همتوس قليل؛
ً
مستوطنا .أما التوجه
لذلك فإن املعلومات التالية تشمل كلتا املستوطنتين .يبلغ عدد السكان في كلتا املستوطنتين 20660
األيديولوجي للمستوطنين فيها فهو مزيج بين العلماني والديني (Salem, 2015).تجدر اإلشارة هنا إلى أن مستوطنة هارحوما
 حسب التقسيم اإلداري الفلسطيني -تقع ضمن أراض ي محافظتي بيت لحم والقدس ،بينما تقع مستوطنة جفعات49

همتوس بشكل كامل في محافظة القدس ،وبفعل الجدار الفاصل ،تقع املستوطنتان اليوم ضمن حدود بلدية القدس،
كما تظهر ذلك خارطة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا".
 -3مستوطنة شرق تل بيوت
تم تأسيس مستوطنة تل بيوت عام  1973على أراض ي صور باهر بعد السيطرة عليها عام  .1970وتقع املستوطنة في
ً
بشريا ،حيث إنها األكثر ً
عازال ً
قربا ألسوار البلدة القديمة من الناحية الجنوبية.
الجنوب الشرقي من مدينة القدس ،وتشكل
وقد سميت املستوطنة بهذا االسم نسبة إلى معبد يهودي حسب املصادر العبرية ) .(Goliath, 2007تبلغ مساحة األراض ي
دونما ،ويبلغ مسطح البناء فيها ً 1071
املسيطر عليها التابعة للمستوطنة ً 1567
دونما .يقطن في املستوطنة 14017
ً
مستوطنا حتى عام  . 2018أما التوجه األيديولوجي للمستوطنين فيها فهو مزيج بين العلماني والديني (القدس.)2018 ،
 -4مستوطنة الحي اليهودي

املصدر :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018
سكن اليهود في البلدة القديمة (داخل السور) منذ القرن التاسع عشر ،وبقي األمر كذلك حتى عام  ،1948إذ أصبحت
البلدة القديمة تحت السيطرة األردنية ،وسمي الحي بهذا االسم ً
نظرا لسكن اليهود فيه ،على غرار األحياء األخرى ،مثل الحي
ً
مجددا على البلدة القديمة ،وأعيد إقامة الحي اليهودي مرة أخرى ،ولكن
األرمني .وبعد احتالل عام  ،1967تمت السيطرة
هذه املرة توسع الحي على أنقاض حارة املغاربة ،وحارة الشرف ،وباب السلسلة .تبلغ مساحة البلدة القديمة حوالي 900
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دونم ،ويسيطر الحي اليهودي على  %17من هذه املساحة ،أي حوالي ً 150
دونما (الجعبة .)2002 ،يعيش اليوم 3020
ً
مستوطنا داخل حارة اليهود ،ويبلغ عدد األبنية فيها  238بناء .وحتى عام  ،2006كان عدد الوحدات السكنية في الحي
اليهودي  550وحدة (العضايلة .)2006 ،ويتوقع أنها زادت في ظل وجود مخططات إسرائيلية مسبقة مثل مخطط ()2185
الذي يقض ي ببناء  650وحدة استيطانية داخل الحي اليهودي ،املصادق عليه عام  ،1994ولم يتوصل الباحث إلى
إحصائيات رسمية حول عدد الوحدات السكنية فيها اليوم .أما بخصوص التوجه األيديولوجي للمستوطنين فيها ،فهو
توجه ديني (وفا. )2003،
 .5مستوطنة جبل سكوبس أو الجامعة العبرية

املصدر :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018
أقام اليهود الجامعة العبرية عام  1925على جبل سكوبس .وعلى الجبل نفسه ،كان قد أقيم ً
سابقا مركز هداسا الطبي
عام  ،171939وذلك على أراض ي قريتي العيسوية والطور الفلسطينيتين .بقي األمر كذلك حتى احتالل فلسطين عام ،1948
إذ بات جبل سكوبس ،بما فيه الجامعة واملستشفى ،تحت السيطرة األردنية (التفكجي .)2006 ،بعد احتالل عام ،1967
ً
اض فلسطينية.
وتحديدا في  ،1968قام االحتالل مرة أخرى بإعادة تشييد الجامعة واملستشفى ،حتى باتت مستوطنة على أر ٍ

 17مستشفى هداسا له فرعان ،األول أقيم عام  1939على جبل سكوبس ضمن أراض ي "القدس الشرقية" ،والثاني هو مستشفى هداسا عين
كارم ،الذي أقيم على أراض ي "القدس الغربية" عام  ،1948بعد سيطرة األردن على "القدس الشرقية" ،وقد أسس كبديل للفرع األول ،ولكن
بعد سيطرة االحتالل على أراض ي الضفة مرة أخرى عام  ،1967تم افتتاح مستشفى هداسا على جبل سكوبس ،وبذلك أصبح للمستشفى
فرعان (امليادين نت.)2020 ،
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سكوبس هي كلمة إنجليزية ،وأصلها يوناني ،وتعني املالحظ أو املشاهد ،أما باللغة العربية فيسمى جبل املشارف؛ ألنه يشرف
على القدس (الدباغ ،بدون تاريخ) .يعيش في مستوطنة سكوبس  310مستوطنين ،في حين يبلغ عدد األبنية فيها  58مبنى،
وتبلغ مساحة أراض ي املستوطنة ً 640
دونما.
 .6مستوطنة التلة الفرنسية (جفعات شابيرا)
تم تأسيس مستوطنة التلة الفرنسية عام  1971على أراض ي بلدتي شعفاط ولفتا الفلسطينيتين (التفكجي ،)1997 ،ووصل
ً
مستوطنا ،ويوجد فيها  219مبنى استيطا ًنيا ،تضم  2800وحدة استيطانية .أما عن الطبيعة
عدد املستوطنين فيها 6637
السكانية فيعيش في املستوطنة مزيج من العلمانيين واملتدينين ،واملحافظين واإلصالحيين ).(Nefesh B'Nefesh, 2020
تبلغ مساحة املستوطنة ً 822
دونما ،وتقع في الشمال الشرقي من القدس ،وبين مستوطنتي جبل سكوبس (الجامعة العبرية)
وجفعات مفتار .يطلق على املستوطنة باللغة العبرية جفعات شبيرا ،وتذكر الروايات التاريخية بأنها سميت بهذا االسم
نسبة إلى دير كاثوليكي يديره رهبان من أصل فرنس ي ،كانوا قد تبرعوا بقطعة أرض الستخراج املياه من تلك املنطقة عام
.(Shtern, 2017) 1926

املصدر :صور جوجل
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 .7مستوطنة رامات اشكول (جفعات مفتار)
تم تأسيس مستوطنة رامات اشكول عام  1968على أراض ي الشيخ الجراح ولفتا الفلسطينيتين ،وتقع في شمال القدس.
وكانت أول مستوطنة تقام في "القدس الشرقية" بعد احتالل عام ( 1967التفكجي .)1997 ،وهي محاذية للخط األخضر،
وتقع كحلقة وصل بين األحياء في "القدس الغربية" واملستوطنات في "القدس الشرقية" ،حيث إنها مجاورة للتلة الفرنسية
وجبل سكوبس من الجهة الشرقية ،وكذلك ملستوطنة معالوت دفنة من الجهة الجنوبية .تبلغ مساحة املستوطنة حوالي
ً
ً 550
مستوطنا .الغالبية العظمى من السكان هم يهود متدينون ،مع وجود أقلية من
دونما ،ويعيش فيها حوالي 11316
العلمانيين ) .(Rotem, 2002سميت املستوطنة بهذا االسم نسبة إلى رئيس حكومة "إسرائيل" ليفي اشكول ،خالل حرب
حزيران عام ( 1967غسان.)2018 ،

املصدر(Alamy, 2020) :
 .8مستوطنة معالوت دفنة
صودرت األراض ي التي أقيمت عليها مستوطنة معالوت دفنة الواقعة في شمال القدس عام  ،1968وتم الشروع ببناء
اض من منطقة الشيخ جراح ولفتا الفلسطينيتين .تبلغ مساحة املستوطنة  310دونمات،
املستوطنة عام  1973على أر ٍ
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ً
ً
استيطانيا .يعني اسم املستوطنة باللغة
مستوطنا ،يصنفون على أنهم متدينون ،ويوجد فيها  83مبنى
ويعيش فيها 10,296
العربية "أعالي الغار" ،وسميت بهذا االسم؛ لكثرة نبات الغار في املنطقة التي أقيمت عليها املستوطنة (وفا.)2018 ،
 .9مستوطنة رامات شلومو
أقيمت املستوطنة عام  1970في شمال القدس كمحمية طبيعية قبل أن يبدأ قلع األشجار منها ،وبناء املستوطنة عام
 .1995وقد أقيمت على مساحة مقدارها ً 820
دونما على أراض ي بلدتي شعفاط وبيت حنينا الفلسطينيتين .يسكن في
ً
مستوطنا ،ويوجد فيها  355مبنى ،تتضمن حوالي  2,200وحدة سكنية .يصنف غالبية املستوطنين
املستوطنة 14,770
فيها على أنهم متدينون ومتشددون .سميت املستوطنة بهذا االسم نسبة إلى الحاخام اليهودي األرثوذكس ي املشهور شلومو
زاملان أورباخ ،وقد توفي في العام نفسه الذي أسست فيه املستوطنة .يطلق على املستوطنة كذلك اسم ريخس شعفاط
(هاشعفاط) ).(Find a grave, 2012
 .10مستوطنة رامات ألون
أقيمت هذه املستوطنة عام  ،1970وتقع في شمال غربي القدس .وقد بنيت على أراض ي بيت اكسا ولفتا الفلسطينيتين.
ً
تبلغ مساحة املستوطنة ً 2,875
مستوطنا ينتمون أليديولوجيات مختلفة دينية وعلمانية
دونما ،ويعيش فيها 45,679
ومحافظة ،ويوجد فيها حوالي  1138مبنى .سميت املستوطنة بهذا االسم كما ورد في املوروث الديني اليهودي نسبة إلى اسم
"رموت" ،وهو جبل عاش عليه النبي صموئيل ،ودفن فيه ) .(Samuel, 1.28.3لذلك ،يطلق على املستوطنة ً
أيضا اسم
رموت ،وأعيد تسمية املستوطنة إلى رامات ألون ،نسبة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية املؤقتة يغال ألون ،بعد وفاته عام
.(Nefesh B'Nefesh, 2016) 1980
 .11مستوطنة بسجات زئيف
أقيمت هذه املستوطنة عام  1982على أراض ي بيت حنينا وشعفاط وحزما وعناتا ،وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من
القدس ،وتشكل حلقة وصل بين التلة الفرنسية ومستوطنة نبي يعقوب .وهي من أكبر املستوطنات مساحة في شرق
ً
مستوطنا من املتدينين والعلمانيين ،ويوجد فيها
القدس ،حيث تسيطر على حوالي  3,800دونم ،ويعيش فيها 40,672
 1,806بنايات استيطانية ،ومن املخطط لها أن تستوعب  100ألف مستوطن .(Levy, 2010) .يعني اسم املستوطنة باللغة
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العربية "قمة الذئب" ،وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى أحد مؤسس ي الحركة الصهيونية ،وهو زئيف جابوتنسكي (Go
).Jerusalem, 2008

املصدر( :الجزيرة)2017 ،
 .12مستوطنة نفي يعقوب (النبي يعقوب)
أقيمت هذه املستوطنة عام  ،1924ثم تم إعادة تأسيسها عام  1970على أراض ي الرام وبيت حنينا وحزما شمال شرق
القدس .تبلغ مساحة املستوطنة حوالي ً 1240
دونما ،ويعيش فيها  21903مستوطنين ،ويوجد فيها  761مبنى .سميت
املستوطنة بهذا االسم نسبة إلى النبي يعقوب ،ويتنوع املستوطنون فيها بين متدينين وعلمانيين ،ومهاجرين من إثيوبيا
وروسيا (Nefesh B'Nefesh, 2015).

المصدر :صور جوجل
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املستوطنات الو اقعة في منطقة  ،J2وتحديدا في كتلة جفعات زئيف االستيطانية
 .13مستوطنة جفعات زئيف
أقيمت مستوطنة جفعات زئيف عام  1983على أراض ي بيتونيا والجيب وبيت دقو الفلسطينية .تقع املستوطنة في شمال
القدس ،وهي أكبر مستوطنة من ناحية املساحة وعدد السكان في كتلة جفعات زئيف االستيطانية ،حيث بلغت مساحتها
ً
الكلية حوالي ً 2740
مستوطنا ،وهم خليط من املتدينين والعلمانيين
دونما ،وبلغ عدد املستوطنين فيها حوالي 19226
ً
استيطانيا .وقد سميت املستوطنة بهذا االسم ،نسبة إلى أحد
واإلصالحيين ،كما بلغ عدد املباني فيها حوالي  1020مبنى
مؤسس ي الحركة الصهيونية ،وهو زئيف جابوتنسكي ،وذلك على غرار مستوطنة بسجات زئيف التي تعني باللغة العربية
"قمة الذئب" ) .(Go Jerusalem, 2008يحاذي املستوطنة من الجهة الجنوبية البؤرة االستيطانية جفعون التي تسيطر على
مساحة تبلغ حوالي ً 150
دونما ،وال يتوفر عنها مزيد من املعلومات.

املصدر( :نيوز)2016 ،
 .14مستوطنة جفعون حداشاه
أقيمت هذه املستوطنة عام  1977على أراض ي قريتي بيت إجزا وبدو الفلسطينيتين ،شمال غرب القدس .تبلغ مساحة
ً
املستوطنة ً 248
مستوطنا ،ويوجد فيها  196مبنى .يصنف املستوطنون في هذه املستوطنة على
دونما ،ويسكن فيها 1334
َ
أنهم علمانيون .ويعني اسم املستوطنة باللغة العربية املنطقة املرتفعة الجديدة ،ووفقا للروايات اليهودية فإن املستوطنة
سميت بهذا االسم نسبة إلى معركة "حدشاة" ،التي كانت بين اليونانيين ويهود املكابي ،وانتصر فيها اليهود (املرداوي.)2016 ،
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 .15مستوطنة هارصموئيل
بنيت هذه املستوطنة عام  ،1998أي بعد توقيع اتفاق أوسلو ،وذلك على أراض ي قرية صموئيل الفلسطينية ،شمال غرب
القدس .تقدر مساحة املستوطنة بـ  300دونم ،وهي جزء من عملية مصادرة تمت عام  ،1993وطالت  3500دونم من
أراض ي قرى بير نباال والجيب وبيت حنينا والنبي صموئيل ،حيث ادعت حكومة االحتالل أنها منطقة حرجية .يبلغ عدد
املستوطنين في هذه املستوطنة حوالي  5000مستوطن ،وال يتوفر مزيد من املعلومات عنها.
 .16مستوطنة هارادار (الرادار)
أقيمت هذه املستوطنة عام  1986على أراض ي قرى بدو وبيت سوريك وقطنة الفلسطينية ،وتقع في الجهة الشرقية الغربية
من القدس ،وهي قريبة ً
جدا من الخط األخضر (داخل الضفة الغربية) .أقيمت املستوطنة على مساحة تبلغ ً 118
دونما،
ً
مستوطنا ينتمون إلى توجهات أيديولوجية مختلفة ،ويبلغ عدد املباني فيها  895مبنى.
ويبلغ عدد املستوطنين فيها 4367
يعني اسم املستوطنة تلة الرادار ،وقد سميت بهذ االسم نسبة إلى رواية يهودية تتحدث عن قيام البريطانيين في الحرب
العاملية الثانية بتثبيت رادار على هذه التلة ،ليساهم في حماية القدس (.)1976 ،Vilnai

المصدر :خرائط جوجل
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املستوطنات الو اقعة في منطقة  ،J2وتحديدا في كتلة معاليه أدوميم االستيطانية
خريطة رقم ( : )15مستوطنات كتلة معاليه أدوميم

املرجع :باسيا (2000ج)

 .17مستوطنة علمون
أقيمت هذه املستوطنة عام  1982على أراض ي قرية عناتا الفلسطينية ،وتقع في الجهة الشرقية من القدس ،وفي الجهة
الشمالية من كتلة معاليه أدوميم .وقد بلغت املساحة الكلية للمستوطنة حوالي  690دونما ،موزعة على أربع قطع جغرافية
ً
ً
استيطانيا.
مستوطنا ،ويوجد فيها  225مبنى
قريبة من بعضها ،وتربطها الشوارع القائمة .يبلغ عدد املستوطنين فيها 1482
أسس املستوطنة مجموعة عائالت يهودية علمانية ،ويعني اسم علمون "العنفوان" ،وهو مصطلح ورد في التوراة (وفا،
.)2018
 .18مستوطنة كفارأدوميم
أقيمت هذه املستوطنة عام  1979على أراض ي قرية عناتا الفلسطينية ،وتقع شرق القدس في الجهة الشمالية من كتلة
معاليه أدوميمً .
وطبقا لدائرة اإلحصاء اإلسرائيلي ،فإن البؤرتين االستيطانيتين :ألون التي أسست عام  ،1990ونوفي برات
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التي أسست عام  ،1992تعتبران ً
جزءا من املستوطنة .تبلغ مساحة املستوطنة ،بما فيها البؤرتان االستيطانيتان ،حوالي
ً
ً 820
مستوطنا من املتدينين والعلمانيين .(Amana Movement, 2020) .وتعني كفار
دونما ،ويعيش فيها حوالي 4430
أدوميم "قرية األحمر" ،وذلك نسبة إلى اللون األحمر املستخرج من التكوينات الصخرية في تلك املنطقة ،حسب الرواية
اليهودية الواردة في التوراة .وللسبب نفسه سميت منطقة خان األحمر الفلسطينية القريبة من املستوطنة بهذا االسم
).(Ma'aleh Adumim, 2020
 .19مستوطنة معاليه أدوميم
ً
عموما في الضفة الغربية.
تعتبر مستوطنة معاليه أدوميم أكبر مستوطنة في كتلة معاليه أدوميم ،ومن أكبر املستوطنات
ّ
والزعيم الفلسطينية ،وتقع في الجهة الشرقية من القدس.
أقيمت املستوطنة عام  1975على أراض ي العيزرية وأبو ديس
بلغت املساحة الكلية للمستوطنة حوالي  7200دونم ،وحسب املخططات اإلسرائيلية فإن أحد املشاريع سيربط بين
مستوطنة معاليه أدوميم واملشاريع االستيطانية األخرى التي سيتم بناؤها بالقرب من حدود بلدية القدس وداخل حدود
ً
ً
ستوطنا ،ويوجد فيها ً 2345
استيطانيا .معظم سكان هذه
بناء
كتلة معاليه أدوميم .يعيش في املستوطنة  41179م
املستوطنة هم من العلمانيين .وتعني معاليه أدوميم "الهضبة الحمراء" ،وقد سميت بذلك نسبة إلى قرية أدوميم التي ذكرت
في التوراة ).(Klio & Cohen , 1992

املصدر :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018
59

 .20مستوطنة كيدار
أقيمت مستوطنة كدار عام  ،1985وتقع في الناحية الشرقية من القدس ،وفي الناحية الجنوبية من مجمع معاليه أدوميم.
تضم املستوطنة منطقتين :األولى تسمى كيدار القديم ،والثانية كيدار .تبلغ مساحة املستوطنة حوالي ً 420
دونما ،وقد
ً
مستوطنا ،وهم من املتدينين
بنيت على أراض ي قرية السواحرة الشرقية الفلسطينية .يعيش في املستوطنة 1536
ً
ً
استيطانيا .يعني اسم املستوطنة "الظالم" ،وسميت بهذا االسم نسبة إلى إحدى
األرثوذكس ،وتحتوى على  314مبنى
املخطوطات في العهد القديم التي تسمى أغنية سليمان ،حيث يذكر فيها "مظلمة أنا ،يا بنات القدس ،مظلمة مثل خيام
كيدار" (Karta, 1993).
باقي املستوطنات الو اقعة في منطقة J2
 .21مستوطنة كوخاف يعقوب
أقيمت املستوطنة عام  1985على أراض ي قريتي كفر عقب وبرقة الفلسطينيتين شمال القدس ،وهي خارج حدود بلدية
القدس ،وكذلك خارج حدود تجمع معاليه أدوميم وجفعات زئيف ،لكن ضمن حدود محافظة القدس ،وتصنف على أنها
جزء من كتلة عوفر (بيت إيل بعد توسعها) .تسيطر املستوطنة على مساحة تبلغ ً 2311
دونما ،ويعيش فيها 8803
ً
استيطانيا .يعني اسم املستوطنة "نجمة يعقوب" ،وقد
مستوطنين من اليهود األرثوذكس .يوجد في املستوطنة  654مبنى
سميت بهذا االسم نسبة إلى الحاخام يعقوب أبو حصيرة (وفا .)2018 ،يحيط باملستوطنة ثالث بؤر استيطانية ،هي:غرب
كوخاف يعقوب ،وشرق كوخاف يعقوب ،وميغرون الجديدة.
 .22مستوطنة جيفع بنيامين
أقيمت املستوطنة عام  1984على أراض ي قرية جبع الفلسطينية ،وتقع شمال شرق القدس ،وهي خارج حدود بلدية
القدس ،وكذلك خارج حدود تجمع معاليه أدوميم وجفعات زئيف ،لكن ضمن حدود محافظة القدس ،وتصنف على أنها
جزء من كتلة عوفر (بيت إيل بعد توسعها) .تسيطر املستوطنة على مساحة قدرها ً 1324
دونما ،ويعيش فيها 5569
ً
ً
استيطانيا .تعرف املستوطنة كذلك باسم آدم ،وذلك نسبة إلى
مستوطنا من اليهود املتدينين والعلمانيين ،وفيها  480مبنى
الجنرال يوكتئيل آدم الذي قتل على أيدي املقاومة الفلسطينية عام  1982في بلدة الدامور (وفا .)2018 ،توجد بؤرة
ً
استيطانية قريبة من املستوطنة يطلق عليها بن يامين ،وتبلغ مساحتها ً 141
مستوطنا.
دونما ،ويعيش فيها حوالي 50
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املصدر :الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ()2018
 .23مستوطنة كاليا
أقيمت هذه املستوطنة عام  1968في أقص ى جنوب شرق القدس ،شمال البحر امليت .وهي قريبة من حدود محافظة أريحا.
وقد أسست املستوطنة في البداية على أنها معسكر للجيش ،ثم تحولت عام  1974إلى مستوطنة مدنية تعتمد على الزراعة
ً
ً
ً
مبان استيطانية.
والسياحة .بلغت مساحة املستوطنة  771دونما ،ويعيش فيها  439مستوطنا علمانيا ،ويوجد فيها ٍ 204
سميت املستوطنة بهذا االسم ألن كايا هو اسم مشتق من الكاليوم ،وهو االسم الالتيني للبوتاسيوم ،وهي مادة كيميائية
توجد بكثرة في تلك املنطقة ). (Avrahami & Anver, 2009
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جدول رقم ( :)7املستوطنات في محافظة القدس

الرقم

اسم

األرض الفلسطينية

املستوطنة

املقامة عليها

املوقع
الجغرافي من
القدس

سنة
التأسيس

املساحة
/
دونم

عدد

عدد

السكان

األبنية

التوجه
األيديولوج
ي

بيت جاال ،وبيت
1

جيلو

صفافا ،وشرفات

جنوب غرب

1971

2472

29973

714

ديني علماني

والولجة
2

جبل أبو غنيم

أم طوبا ،وبيت

جنوب

1991

1590

20660

574

علماني ديني

3

شرق تل بيوت

صور باهر

جنوب شرق

1973

1567

14017

514

علماني ديني

4

الحي اليهودي

البلدة القديمة

غرب

1967

150

3020

238

ديني

5

جبل سكوبس

العيسوية والطور

شمال شرق

1969

640

310

58

-

شعفاط ولفتا

شمال شرق

1971

822

6637

219

مختلط

7

رامات اشكول

الشيخ جراح ولفتا

شمال شرق

1968

550

11316

331

ديني

8

معالوت دفنة

الشيخ جراح

شمال شرق

1973

310

10296

83

ديني

9

رامات شلومو

شعفاط ،وبيت حنينا

شمال

1995

820

14770

355

ديني

10

رامات ألون

بيت اكسا ولفتا

شمال غرب

1970

2875

45679

1138

مختلط

شمال شرق

1982

3800

40672

1806

شمال شرق

1970

1240

21903

761

مختلط

شمال غرب

1983

2740

19226

1020

مختلط

شمال غرب

1977

248

1334

196

علمانيون

6

11

12

13

14

وهارحوما

التلة
الفرنسية

بسجات زئيف

ساحور وبيت صفافا

بيت حنينا ،وشعفاط،
وحزما ،وعناتا

النبي يعقوب

الرام ،وبيت حنينا،
وحزما

جفعات زئيف
جفعون
حداشاه

بيتونيا ،والجيب ،وبيت
دقو
بيت إجزا وبدو

62

ديني
وعلماني

15

هار صموئيل

16

هارادار

17

علمون

عناتا

18

كفار أدوميم

عناتا

19
20
21

22
23

قرية صموئيل
بدو وبيت سوريك
وقطنة

شمال غرب

1998

300

5000

23018

-

شمال غرب

1986

118

4367

895

مختلط

شرق

1982

690

1482

225

علماني

شرق

1979

820

4430

460

مختلط

شرق

1975

7200

41179

2345

علماني

1985

420

1536

314

ديني

2311

8803

654

ديني

5569

480

مختلط

439

204

علمانية

معاليه

العيزرية ،وأبو ديس،

أدوميم

ّ
والزعيم

كيدار

السواحرة الشرقية

شرق

كفر عقب وبرقة

شمال

1985

جبع

شمال شرق

1984

1324

قريبة من أريحا

شرق جنوب

1968

771

كوخاف
يعقوب
جيفا بنيامين
(آدم)
كاليا

13,964 312,618 33,778

املجموع

البؤراالستيطانية في محافظة القدس
ً
وتحديدا بعد توقيع اتفاق أوسلو ،إذ إن التمدد
يمكن القول إن موجة البؤر االستيطانية تعود إلى بداية التسعينيات،
ً
ً
االستيطاني أخذ شكال آخر .فبدال من بناء مستوطنات جديدة ،باتت إستراتيجية االحتالل تتمثل في بناء بؤر استيطانية
إلى جانب املستوطنات القائمة ،واالعتراف بها ً
الحقا ،وضمها للمستوطنة األم .وتجدر اإلشارة هنا ،إلى أن محاكم االحتالل
تعتبر بناء البؤر االستيطانية غير قانوني ،ويجب العمل على إخالئها وفكها ،لكن تقوم الحكومة عمليا ،بتوفير كافة وسائل
الدعم اللوجستي للمستوطنين لبناء البؤر .ومما يؤكد رفض االحتالل االلتزام بعدم شرعية هذه البؤر ،هو شرعنة الكثير

 18لم تتوفر معلومات حول عدد األبنية االستيطانية في مستوطنة هار صموئيل ،لذلك تم تقدير الرقم ً
بناء على املتوسط العام لعدد
األبنية االستيطانية في املستوطنات املختلفة .والهدف من ذلك هو الوصول إلى أكبر دقة ممكنة.
63

منها ً
الحقا وضمها للمستوطنة األم القريبة .فعلى سبيل املثال ،تم شرعنة بؤرة ميغرون الجديدة ،وضمها إلى مستوطنة
ً
رسميا ملستوطنة كفار أدوميم .ومن البؤر االستيطانية
كوخاف يعقوب ،وكذلك األمر بالنسبة لبؤرة ألون التي تم ضمها
التي بدأت كبؤرة ،ثم تحولت إلى مستوطنة ،بؤرة/مستوطنة هار صموئيل .كذلك من املالحظ أن البناء االستيطاني في هذه
ً
تخطيطا عمر ً
ً
منظما؛ مما يدل على أنه انعكاس إلستراتيجية أكبر ،وليس مجرد اختيار مكان ما .19وبالتالي
انيا
البؤر يعكس
ً
يمكن القول :إن رفض املحاكم اإلسرائيلية لبناء البؤر ،ما هي إال خطوات تكتيكية ،في مسار استيطاني ممتد ً
ومكانيا.
زمانيا
ً
ً
عموما ،بما فيها القدس.
وأيا كانت املسميات ،فإن النتيجة واحدة ،وهي التمدد االستيطاني على أراض ي الضفة الغربية
يوجد ضمن حدود محافظة القدس  11بؤرة استيطانية ،وقد بنيت أولى هذه البؤر عام  ،1998وهي معاليه هزيتيم ،وتتبع
للحي اليهودي.
جدول رقم ( :)8البؤر االستيطانية في محافظة القدس
اسم البؤرة

الرقم

سنة

املستوطنة األم

عدد املستوطنين

مساحة

التأسيس البؤرة /دونم
1

معاليه هزيتيم

الحي اليهودي

1998

12

400

2

غرب كوخاف يعقوب

كوخاف يعقوب

2002

16

10

3

ميغرون الجديدة

كوخاف يعقوب

2011

43

-

4

كوخاف يعقوب شرق

كوخاف يعقوب

2002

4

5

5

نوفي برات

كفار أدوميم

1992

223

عدد

6

جفعات جرانيت (تلة كفار أدوميم

2002

14

مستوطنة كفار أدوميم

املستوطنين

في

يشمل عدد املستوطنين في

)468
7

ألون

كفار أدوميم

1990

262

8

بني آدم

جيفع بنيامين ( 2004

140

هذه البؤر -عدد املستوطنين
في كل بؤرة غير معروف

آدم)

 19هذه األمثلة أخذت بعد تحليل الخارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن ( ،)2018وخارطة أوتشا ()2018
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50

9

نوف صهيون

شرق تلبيوت

2006

19

160

10

هاروتي

هار صموئيل

2001

8

-

11

كيدار القديمة

كيدار

-

32

-

املصدر( :وفا2017 ،؛مؤسسة واشنطن2018 ،؛ أوتشا2018 ،؛ أريج)2017 ،

الطرق االلتفافية في القدس
الطرق االلتفافية ،أو الطرق السريعة التي بدأ االحتالل بتشييدها بعد سيطرته على أراض ي الضفة الغربية ،هي إحدى
أخطر اإلستراتيجيات في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية ،وربط املستوطنات اإلسرائيلية مع
بعضها مع بعض ،ضمن شبكة طرق تسمح للمستوطنين بالتواصل السهل دون االحتكاك بصاحب األرض الفلسطينية.
كما أن هذه الشبكة تمتد إلى داخل دولة االحتالل ،وبالتالي ،فإن تنقل املستوطنين بين أراض ي الضفة الغربية واألراض ي
املحتلة بات من السهولة بمكان ،حيث وفر لهم حرية التنقل في أغلب أراض ي فلسطين التاريخية.
تحتل القدس ،إضافة إلى أهميتها الدينية والتاريخية ،أهمية جيوإستراتيجية ،حيث تقع في قلب فلسطين ،وقلب الضفة
الغربية .ساهم ذلك في جعلها نقطة تقاطع لعدد من الطرق االلتفافية املمتدة من الشمال إلى الجنوب ،ومن الشرق إلى
الغرب .إضافة إلى ذلك ،هناك طرق التفافية أخرى داخل محافظة القدس توصل إلى الطرق الرئيسة .تظهر الخرائط
التالية الطرق االلتفافية الرئيسة ،وكذلك الطرق االلتفافية داخل املحافظة .تم االعتماد على خرائط جوجل في إيضاح
الشوارع االلتفافية ،وقام الباحث باستخدام أدوات تحليلية،مثل قياس املساحة والطول ،وبعدها تم تحديد الشارع
املقصود في كل خريطة. .
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خريطة رقم ( : )16الطرق االلتفافية في القدس

الطرق االلتفافية الرئيسة
 -1شارع رقم (:)60
ً
يمتد شارع رقم ( )60من بئر السبع ً
جنوبا إلى مدينة الناصرة شماال بطول  250كم ،ويمتد على طول الضفة الغربية،
ويقسمها إلى شقين :شرقي وغربي .أما بخصوص مساره في القدس ،فهو يقع بالقرب من الخط األخضر الذي يفصل
بين "القدس الشرقية" و"القدس الغربية" .يبلغ طول الشارع في محافظة القدس  22كم ،ويتفرع منه عدة شوارع
رئيسة أخرى ممتدة في القدس ،وهي شبكة طرق تربط املستوطنات بعضها مع بعض ،ومع الشوارع الرئيسة املؤدية
إلى الداخل املحتل.

66

خريطة رقم ( : )17شارع رقم ( )60في الضفة الغربية واألراض ي املحتلة

خريطة رقم ( : )18شارع رقم ( )60في القدس

 -2شارع رقم ()1
ً
قاطعا الضفة الغربية بشكل عرض يً ،
ومارا من القدس إلى أن يصل
يمتد شارع رقم ( )1من األغوار في منطقة أريحا،
تل أبيب ويافا غرب فلسطين من الجهة الساحلية .يبلغ طول الشارع  90كم ،ويبلغ طول املقطع على أراض ي محافظة
ً
القدس حوالي 18كم ،حيت يمر الشارع من قلب كتلة معاليه أدوميم االستيطانية ،واصال املستوطنات هناك مع
ً
ً
وتحديدا مستوطنتي رامات شلومو ورامات ألون ،وصوال إلى الخط األخضر،
املستوطنات داخل حدود بلدية القدس،
كما هو مبين في الخريطة.

67

خريطة رقم ( : )20شارع رقم ( )1ضمن حدود محافظة القدس

خريطة رقم ( : )19شارع رقم ( )1في الضفة الغربية واألراض ي املحتلة

يعتبر شارع رقم ( )60وشارع رقم ( )1الشارعين الرئيسين املمتدين على مسافة طويلة من أراض ي الضفة الغربية
و"إسرائيل" ،وفي الوقت نفسه يلتقيان على أراض ي محافظة القدس بالقرب من التلة الفرنسية شمالي القدس .أما الشوارع
األخرى في املحافظة ،فهي شوارع رئيسة تمتد داخل القدس "الشرقية والغربية".
 -3شارع رقم ()50
يمتد شارع رقم ( )50بالقرب من قلنديا شمال القدسً ،
متجها إلى الناحية الجنوبية ،إذ يقطع منطقة بير نباال وبيت حنينا
من الوسط ،ويمر بين مستوطنتي رامات ألون ورامات شلومو ،حتى يصل إلى الخط األخضر .ويستمر الشارع باالتجاه نفسه
على أراض ي "القدس الغربية" ،حتى يصل مفترق جيلو ً
جنوبا .يبلغ طول الشارع الكلي  16كم ،بينما يبلغ طول املقطع على
أراض ي محافظة القدس "القدس الشرقية "-أي حتى حدود الخط األخضر 6 -كم.
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خريطة رقم ( : )21شارع رقم ( )50في "القدس الشرقية والغربية"

خريطة رقم ( : )22شارع رقم ( )50ضمن حدو د محافظة القدس
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 -4شارع رقم ()45
ً
ً
وصوال إلى سجن عوفر ً
غربا .يفصل الشارع
يمتد شارع رقم ( )45في أقص ى شمال القدس ،إذ يبدأ بالقرب من الرام شرقا،
بين قلنديا ورافات املوجودة في شمال الشارع عن بير نباال والجديرة واملنطقة الصناعية-عطروت ،املوجودة جنوب الشارع.
يمتد الشارع بطول  4.5كيلومتر ،ويرتبط بشارع رقم ( )60من الشرق ،وبشارع رقم ( )443من الغرب ،وبشارع رقم ( )50من
الجنوب .ومن الجيد ذكره أن شارع رقم ( ،)45هو شارع داخل حدود محافظة القدس ،وال يوجد له امتداد باالسم نفسه
خارج القدس ،وأن أكثر من نصف طول هذا الشارع يالصق َ
جدار الفصل العنصري.
خريطة رقم ( : )23شارع رقم ( )45في محافظة القدس

وإضافة إلى الشوارع الرئيسة املذكورة ،هناك الكثير من الشوارع التي تتفرع منها ،وتشكل شبكة طرق متكاملة داخل
القدس نفسها ،ومرتبطة بشبكة أخرى داخل "إسرائيل".
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الطرق الداخلية
 -1شارع رقم ()417
يبدأ شارع رقم ( )417من مفترق أدوميم في قلب الكتلة االستيطانية معاليه أدوميم شرق القدس ،ويبدأ كمسار خارج من
ً
شارع رقم ( )1الرئيس ،وينتهي في وسط "القدس الغربية" ً
وتحديدا إلى مفترق جفعات
تقريبا ،بالقرب من قرية لفتا،
شاؤول .يربط هذا الشارع كتلة معاليه أدوميم مع عدد من املستوطنات ،حيث يمر من بينها ،وهي الجامعة العبرية،
ومستوطنة جفعات همفتار ،ورامات أشكول ،وكذلك مستوطنة معالوت دفنة .كما أن الشارع يمر بمحاذاة املسجد
األقص ى من جهة باب األسباط .يبلغ طول الشارع  15كم ،ويقع معظمه على أراض ي محافظة القدس ،أي "القدس
الشرقية" ،أو داخل الخط األخضر ،حيث يبلغ طول املقطع فيه  12كم ،أما بقية املقطع فيقع على أراض ي "القدس
الغربية" ،كما هو مبين في الخريطة التالية.
خريطة رقم ( : )24شارع رقم ( )417على أراض ي شرقي القدس وغربيها

 -2شارع رقم ()437
ً
يبدأ الشارع كمخرج من الشارع الرئيس رقم ( ،)1وينطلق من قلب كتلة معاليه أدوميم حتى يصل شارع رقم ( )60شماال.
ويربط في طريقه مستوطنات كفار أدوميم ،ومعاليه أدوميم ،وعلمون ،وجيفا بنيامين بعضها مع بعض .يبلغ طول الشارع
12.5كم .
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خريطة رقم ( : )25شارع رقم ( )437ضمن حدود محافظة القدس

 -3شارع رقم ()458
يبدأ الشارع كمخرج من الشارع الرئيس رقم ( .)1وينطلق من كتلة معاليه أدوميم ،حيث يبدأ مساره بين مستوطنة كفار
ً
أدوميم والبؤرة االستيطانية ألون ً
متجها شماال خارج حدود القدس حتى يصل أقص ى شمال محافظة رام هللا .يربط الشارع
كتلة معاليه أدوميم مع عدد من املستوطنات في محافظة رام هللا ،وهي :مستوطنات معاليه مخماس ،وريمونيم ،وكوخاف
ً
وصوال إلى مستوطنة شيلو .إضافة إلى املستوطنات ،فإن الشارع يربط كذلك ً
عددا من البؤر االستيطانية حول
هشاحار
هذه املستوطنات مع بعضها .يبلغ طول الشارع الكلي 39.5كم ،ويصل طول املقطع ضمن حدود محافظة القدس  5كم.
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خريطة رقم ( : )26شارع رقم ( )458على أراض ي محافظتي القدس ورام هللا

 -4شارع رقم ()436
يربط هذا الشارع ً
عددا من املستوطنات في شمال القدس بعضها مع بعض ،حيث يبدأ بالقرب من مستوطنة معالوت
ً
دفنة في شمال القدس ،متجها شماال ليصل مستوطنة رامات ألون ،ومن ثم مستوطنة النبي صموئيل ،حتى يصل
مستوطنة جفعات زئيف ،ويستمر حتى يقطع الشارع الرئيس رقم ( ،)45لينتهي عند مدخل بيتونيا .يبلغ طول الشارع
الكلي 13.3كم ،بينما يبلغ طول املقطع داخل حدود محافظة القدس ( باستثناء ذاك املقطع على أراض ي "القدس الغربية"
ومحافظة رام هللا)8.8 ،كم ،ويبلغ طوله ضمن حدود محافظة رام هللا  2كم.
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خريطة رقم ( : )27شارع رقم ( )436على أراض ي القدس

 -5شارع رقم (( )16األنفاق)
يبدأ الشارع مساره كشارع فرعي من الشارع الرئيس رقم ( ،)1بالقرب من منطقة ّ
الزعيم ،وهو املدخل لكتلة معاليه أدوميم
االستيطانية .ويتصل هذا الشارع بشارع رقم ( )417بالقرب من الجامعة العبرية .يبلغ طول الشارع  3.20كم ،ويبلغ طول
النفق من هذا الشارع ً 650
مترا ،ويطلق على هذا الطريق كذلك جبل هتسوفيم .املقطع باللون األزرق يوضح الطريق رقم
( ،)16واللون األحمر في منتصف الشارع يظهر طريق النفق.
خريطة رقم ( : )28شارع رقم ( )16ضمن حدود محافظة القدس
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 -6شارع رقم (( )13موشيه ديان)
ً
يبدأ هذا الشارع كمخرج من شارع رقم ( )1في شمال القدس ،بالقرب من مستوطنة التلة الفرنسيةً ،
متجها شماال بمحاذاة
شارع رقم ( ،)60ليربط مستوطنة بسجات زئيف مع مستوطنة النبي يعقوب .يبلغ طول الشارع  4.3كم.
خريطة رقم ( : )29شارع رقم ( )13ضمن حدود محافظة القدس

 -7شارع رقم ()20
يبدأ هذا الشارع بالقرب من مستوطنة بسجات زئيف الواقعة في شمال القدس ،ويتجه ً
غربا حتى يصل إلى الشارع الرئيس
رقم ( .)50يقطع هذا الشارع أراض ي بيت حنينا من الوسط ،ويقسمها إلى شمال الشارع وجنوبه .يبلغ طول الشارع 4.20
كم.
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خريطة رقم ( :)30شارع رقم ( )20ضمن حدود محافظة القدس

القواعد العسكرية في محافظة القدس
يوجد ضمن حدود محافظة القدس  8قواعد عسكرية ،تقع  5منها في كتلة معاليه أدوميم االستيطانية ،أو على أطرافها،
وتقع إحدى القواعد في شمال كتلة جفعات زئيف االستيطانية ،وهي قاعدة عوفر العسكرية التي تقع في األصل على حدود
محافظة رام هللا ،لكن الجدار املبني في القدس الذي حدد معالم القدس الكبرى ،ضمها ضمن حدوده .توجد قاعدة أخرى
بالقرب من بلدة العيسوية ضمن حدود بلدية القدس .أما القاعدة األخيرة فتقع بالقرب من بلدة الرام (أوتشا.)2018 ،
خريطة رقم ( : )31القواعد العسكرية على أرض ي محافظة القدس

املصدر :أوتشا ( ،)2018تمت اإلضافة على الخريطة من قبل الباحث للتوضيح.
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الحواجزالعسكرية في محافظة القدس
إضافة إلى املستوطنات ،والبؤر االستيطانية ،والطرق االلتفافية ،والقواعد العسكرية ،وبناء الجدار في القدس ،تعتبر
الحواجز اإلسرائيلية في القدس إحدى أهم إستراتيجيات السيطرة والتحكم في العامل الديموغرافي الفلسطيني .يوجد في
ً
ً
عسكريا ً
دائما ،يمر من خاللها الفلسطينيون إلى مدينة القدس .توضح الخريطة التالية هذه الحواجز،
حاجزا
القدس 13
علما أنه تم ترقيم كل حاجز؛ ليسهل توضيحه في النقاط الالحقة.20
خريطة رقم ( : )32الحواجز العسكرية على أراض ي محافظة القدس

املصدر :أوتشا ( ،)2018تمت اإلضافة على الخريطة من قبل الباحث للتوضيح.
ً
وتحديدا على أراض ي خلة
 .1حاجز النعمان :يقع في منطقة الجنوب بين محافظة القدس ومحافظة بيت لحم،
النعمان في بيت ساحور .ويقع هذا الحاجز على خط الجدار الفاصل.
 .2حاجز الشيخ سعد :يقع في جنوب القدس على أراض ي قرية الشيخ سعد ،ويخصص هذا الحاجز لحاملي الهوية
الخضراء (سكان الضفة الغربية) ،وكذلك لحاملي هوية القدس (الفلسطينيين الذين يعيشون ضمن حدود
أراض ي القدس) ،حيث يسمح لهم بالعبور من القدس وإليها .يقع هذا الحاجز بمحاذاة مسار الجدار الفاصل .

20

قام الباحث بتحليل البيانات املذكورة في الخارطة التفاعلية ألوتشا ()2018
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 .3حاجز السواحرة الشرقية :يقع في الجهة الشرقية للقدس ،وهو حاجز للمشاة فقط ،ومخصص للسكان
الفلسطينيين داخل حدود بلدية القدس ،وكذلك لسكان السواحرة الشرقية .ويقع هذا الحاجز على خط الجدار
الفاصل.
ً
 .4حاجزوادي النار :يقع في الجهة الشرقية للقدس ،ويعتبر مدخال من جنوب الضفة الغربية وإليها.
 .5حاجز الزيتونة :يقع في الجهة الشمالية الشرقية للقدس ،وهو حاجز تفتيش للمشاة ،وأحد مداخل "القدس
الشرقية" ،ومخصص لسكان الضفة الغربية .ويقع هذا الحاجز على خط الجدار الفاصل.
 .6حاجز ّ
الزعيم :يقع هذا الحاجز في الجهة الشمالية الشرقية للقدس ،وهو من أهم شرايين التواصل بين محافظة
القدس و"القدس الشرقية" (داخل حدود بلدية القدس بما فيها املسجد األقص ى) .يقع الحاجز بالقرب من جدار
ّ
الزعيم أهميتها؛ كونها أصبحت توجد على
الفصل العنصري من الجهتين الشمالية والجنوبية ،وتحتل منطقة
مدخل كتلة معاليه أدوميم.
 .7حاجز شعفاط :يقع هذا الحاجز شمال القدس ،وبالقرب من الجدار الفاصل ،وقد خصص لسكان شعفاط
وعناتا بعد إخراجهم بفعل الجدار من حدود بلدية القدس ،ولكن يجب الحصول على إذن قبل املرور .وكذلك
يسمح للفلسطينيين الساكنين ضمن حدود بلدية القدس بالدخول من خالله.
 .8حاجزحزما :يقع هذا الحاجز شمال القدس ،وبالقرب من الجدار الفاصل .يسمح فقط للمستوطنين ،ولحاملي
هوية القدس ،القاطنين داخل حدود بلدية القدس ،بالدخول والخروج مع مركباتهم.
 .9حاجزقلنديا :يقع هذا الحاجز شمال القدس ،وعلى خط الجدار الفاصل .خصص هذا الحاجز لساكني الضفة
الغربية ،ولحاملي هوية القدس القاطنين داخل حدود البلدية ،حيث يسمح لهم بالدخول والخروج من هذا
الحاجز.
 .10حاجز الجيب :يقع هذا الحاجز شمال غرب القدس ،وبالقرب من الجدار الفاصل ،يمنع هذا الحاجز سكان
الضفة الغربية وسكان القدس من املرور ،ويسمح فقط لعمال املستوطنات واملزارعين والعاملين في املنظمات
الدولية.
 .11حاجز بيت إكسا :يقع هذا الحاجز شمال غرب القدس ،وعلى خط الجدار الفاصل .يسمح هذا الحاجز باملرور
فقط لسكان بيت إكسا ،وحاملي هوية القدس القاطنين داخل حدود البلدية ،وكذلك للعاملين في املنظمات
الدولية.
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 .12حاجز عوفر :يقع هذا الحاجز شمال غرب القدس ،وضمن حدود أراض ي محافظة رام هللا ،لكن بفعل الجدار
الفاصل ،تم ضمه ضمن حدود مخطط مشروع القدس الكبرى .ويمنع هذا الحاجز الفلسطينيين من الدخول
إلى أراض ي القدس.
 .13حاجز بيتونيا :يقع هذا الحاجز شمال غرب القدس ،وضمن حدود أراض ي محافظة رام هللا ،لكن بفعل الجدار
الفاصل ،تم ضمه ضمن حدود مخطط مشروع القدس الكبرى .وينظم هذا الحاجز الحركة التجارية من رام هللا
وإليها.
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الخاتمة
سلط هذا البحث الضوء على أهم املشاريع والسياسات االستيطانية في محافظة القدس .ومن أهم الخالصات التي يمكن
الوصول إليها من البيانات أعاله ،استقراء العقل الصهيوني االستيطاني في تعامله مع األرض والسكان ،إذ يمكن القول إنه
ً
ً
ً
خصوصا ،ليسهل السيطرة عليها ،انطالقا من قاعدة
عموما ،والقدس
يطبق سياسة تمزيق األرض والسكان في الضفة
"فرق تسد" التي تعبر عن عقلية االحتالل في التعامل مع األرض الفلسطينية ،والشعب الفلسطيني.
من الناحية السكانية ،يمكن القول إن ما يميز الهجمة االستيطانية في القدس عن باقي املحافظات ،هو كونها ً
حربا
ديمغرافية بالدرجة األولى .ففي حين يبلغ متوسط عدد املستوطنين في مستوطنات الغور الشمالية حوالي  300مستوطن
لكل مستوطنة ،فإن الرقم يصل إلى أكثر من  10آالف مستوطن في مستوطنات القدس (القواسمي .)2020 ،وفي السياق
الديموغرافي نفسه ،أخرج جدار الفصل العنصري  150ألف فلسطيني خارج حدود بلدية القدس ،وضم أكثر من 160
ألف مستوطن ضمن حدود مشروع القدس الكبرى .إضافة إلى ذلك ،ساهم جدار العزل العنصري في محاصرة عدد من
القرى الفلسطينية من النواحي األربعة ،وفصل باقي سكان محافظة القدس والضفة الغربية عن املسجد األقص ى ،وعقد
عملية الوصول إليه .هنا تتمثل إستراتيجية "التمزيق" التي طبقها االحتالل ،حيث منعت هذه اإلستراتيجية وجود وحدة
ديمغرافية بين سكان محافظة القدس ،وجعلت لكل منطقة فيها همومها وأولوياتها.
ومن ناحية األرض ،سيطر االستيطان الصهيوني على معظم أراض ي محافظة القدس ،حيث بات الفلسطينون يعيشون
على أقل من  %9من مجموع مساحة محافظة القدس (مناطق ب) .ومن جانب آخر ،سيطر مشروع القدس الكبرى على
ممرا ً
 %10من مساحة الضفة الغربية ،وعمل على فصل شمال الضفة عن جنوبها ،ووفر ً
آمنا يربط الداخل املحتل مع
ً
عموما ،معزولة عن بعضها كالجزر املتباعدة ،وهذا ال
غور األردن .إذن ،باتت املناطق الفلسطينية في القدس ،والضفة
شك يضعف املكون الفلسطيني ،ويساهم في إحكام سيطرة االحتالل على املناطق الفلسطينية.
ً
عموما ،وفي القدس
والخالصة الثانية التي يمكن استقراؤها من خالل تتبع املشاريع االستيطانية في الضفة الغربية
خصوصا ،هي كونها تعكس عقلية "صناعة الحدث" ،وليس ردة الفعل .فمعظم املشاريع االستيطانية هي انعكاس لخطط
إستراتيجية تمت املصادقة عليها منذ زمن .فعلى سبيل املثال ،تم تبني إستراتيجية األطواق الثالث ،بعد احتالل القدس
عام  ،1967وتم إقرار فكرة التفوق الديموغرافي في القدس ،في ظل حكومة جولدا مائير عام  ،1973كما تم إقرار مشروع
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القدس الكبرى عام  ،1993وجدار الفصل العنصري عام  .2002ومن املالحظ أن سياسات االحتالل في هذه املشاريع هي
التي ما زالت تطبق حتى اليوم ،وأن االحتالل لم يتوقف ً
يوما عن مصادرة األراض ي الفلسطينية ،والتوغل فيها ،بالرغم من
التوقيع على اتفاق أوسلو الذي يفترض بموجبه الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام  .1967وبالعكس
تماماَ ،
ً
يالحظ أن االحتالل اإلسرائيلي استغل مشاريع التسوية ،ليزيد من سيطرته على األرض .وبذلك يبدو سلوك االحتالل
أنه يلهي الطرف اآلخر (الفلسطيني) في بعض تفاصيل عملية التسوية ،ويمض ي هو في تطبيق مشاريعه اإلستراتيجية
االستيطانية .ولعل هذا السلوك يعكس طبيعة الصراع مع االحتالل ،إذ هو احتالل استعماري إحاللي ،يسعى للسيطرة
على األرض الفلسطينية وطرد أصحابها األصليين.
هذه الحقائق التي فرضها االحتالل ً
عمليا التي ألحقها بما هو أخطر منها بعد مجيء إدارة ترمب من االعتراف بالقدس
"املوحدة" عاصمة لدولة االحتالل ،والتأكيد على يهودية الدولة ،لهو تأكيد على موت مسار التسوية السياسية الذي تم
تتويجه مع توقيع اتفاق أوسلو .إن توحش االحتالل في ضم األراض ي ،وبناء املستوطنات ،وتغيير معالم القدس جغر ً
افيا
وديمغر ً
افيا ليؤكد على عدم وجود أي نية لدى االحتالل في الوصول إلى تسوية تعيد للفلسطينيين حقوقهم املسلوبة.
في هذا السياق ،تبرز عدة أولويات مرتبطة بالعامل الذاتي الفلسطيني في التعامل مع املشاريع االستيطانية في القدس .تبدأ
هذه األولويات في ضرورة إدراك القيادة الفلسطينية الرسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية تفاصيل هذه املشاريع ،وأن
يساهم ذلك في توجيه أولويات صناعة القرار الفلسطيني لديها .بمعنى آخر ،على القيادة الفلسطينية أن تضع نفسها أمام
ً
سؤال :ما الذي قمنا به ملواجهة هذه املشاريع االستيطانية؟ ال شك أن حالة التشرذم الفلسطيني الداخلي ساهمت أوال في
إضعاف العامل الفلسطيني ،وإغفال األولويات الكبرى في مواجهة االحتالل واملشاريع االستيطانية ،وبالتالي ،استغل
االحتالل هذا الضعف؛ ليسرع عملية تنفيذه للمشاريع االستيطانية .وفي الختام ،إن التصدي للمشاريع االستيطانية
يتطلب تقوية العامل الذاتي ،والوصول إلى وحدة فلسطينية يتفق الفلسطينيون فيها على مواجهة هذه املشاريع بالطرق
املختلفة.
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