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ملخص الدراسة
ر مس���تقبل مدينة القدس احملتلة النقاشات االستراتيجية التي أُثيرت خالل السنوات األخيرة داخل  تصدَّ
الكيان الصهيوني، وبدا واضًحا أنه على الرغم من التيارات الصهيونية الكثيرة واملتناقضة في بعض األحيان، 
إال أن موض���وع القدس برز بوصفه جوهر كل منها؛ انطالًق���ا من قناعاتهم بأنه ليس هناك صهيونية بدون 
القدس. وتدعي وجهة النظر الصهيونية الرس���مية أن القانون الدولي يدعم موقفها من مسألة السيادة على 
القدس الش���رقية، أما القدس الغربية ف�»س���يادتها عليها مفروغ منها، وليس���ت هناك ادعاءات فلسطينية 

مناقضة، وليس للفلسطينيني مطالب معينة فيها«.
وقد جلأت سلطات االحتالل إلى سن التشريعات اليهودية، فور احتاللها للقدس، وأرادت من خاللها تأكيد 

سيطرتها على الشئون املختلفة في املدينة، وحتقيق أغراضها في تهويدها.
وتخطط س���لطات االحتالل لتفريغ مدينة القدس من السكان العرب، وجعلها مدينة يهودية خالصة، ولذا 
يعمل االحتالل اإلسرائيلي اليوم على تعديل التوازن الدميغرافي في مدينة القدس عبر أربعة مسارات، هي: 
تكثيف االس���تيطان والترويج للقدس كمركز سكني، واس���تكمال اجلدار الفاصل، وتهجير الفلسطينيني، كما 

يعمل االحتالل على هدم بيوت الفلسطينيني ومصادرة أراضيهم وممارسة سياسات اإلغالق والعزل.
والهدف النهائي من تلك اإلجراءات الصهيونية، وسياسة التهويد التي تتبعها سلطات االحتالل يتمثل بدفع 

عشرات اآلالف من سكان املدينة الفلسطينيني لالنتقال واإلقامة خارج املدينة.
كم���ا اتخذت احلكومات الصهيونية املتعاقب���ة والعديد من اللجان الوزارية لش���ئون القدس، وطواقم من 
اخلبراء، وجلان مهنية متخصصة لدراس���ة وضع املدينة: العش���رات من القرارات، وأوصت جميعها بوضع 
العدي���د من اخلطط املختلفة واملطالب العديدة لوقف ما أس���مته ب�»النزي���ف« اليهودي احلاصل في تزايد 

معدالت الهجرة اليهودية، واحلفاظ على أكبر نسبة ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.
إن مس���تقبل القدس س���يكون أمام ثالثة احتماالت في ضوء ترتيبات مسار التسوية، األول: جناح مشروع 
التهويد في حسم هوية املدينة، الثاني: تعرض مشروع التهويد ملصاعب ومشكالت حقيقية تعيق تنفيذه، أما 
الثالث فهو: إفش���ال مشروع تهويد شرقي القدس وإنهاؤه. وال شك أن الصراع على املدينة املقدسة سيبقى 
سيد املوقف خالل السنوات القليلة القادمة، وسلطات االحتالل لن ترضى بأقل من تهجير الفلسطينيني كلّيًا 

عنها، األمر الذي يلقي مبزيد من املسئوليات واملهام على الفلسطينيني والعرب واملسلمني.
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توطئة تارخيية:
تظل قضية تهويد القدس أحد أبرز احلروب التي تستهدف النيل من رموز األمة القيمية والثقافية، وقد ارتبط 
ترس���يم حدود بلدية القدس في العهد البريطاني بطبيعة الوجود اليه���ودي، فامتد غرب البلدة القدمية 7 كم، 
وشرقها وجنوبها مئات األمتار فقط، ثم أُعيد رسمها عامي 1921 و1946م، وبتركيز على القسم الغربي لتصبح 

40% أمالًكا إسالمية، و26% أمالًكا يهودية، و13% أمالًكا مسيحية. 
وفي ضوء حرب عام 1948م، وبعد توقيع اتفاق الهدنة في 1948/7/22م مت تقسيم القدس إلى غربية وشرقية؛ 
حيث َحَكم األردن املنطقة الشرقية بنس���بة 11%، واحتلت »إسرائيل« املنطقة الغربية بنسبة 84%، واقتطعت %4 

منها كمنطقة حرام تتبع األمم املتحدة.)1(
وتؤك��د خمتل��ف املصادر أن توجهات »تيودور هرتزل« مؤس��س احلركة الصهيونية خبص��وص القدس تكونت من ثالثة 

أجزاء:

- تدويل مدينة القدس.
- بناء الهيكل الثالث في مكان غير بعيد عن املسجد األقصى. 

- أن تك���ون املدينة خارج األس���وار )محيط البل���دة القدمية( بطابع أوروبي غربي، لتصبح عاصمة الش���عب 
اليهودي.

وقد تبنى »دافيد بن غوريون« مؤس���س »إس���رائيل« هذا التوجه ونّفذه؛ حيث سعى إلنشاء ما سمي ب�»القدس 
الغربية«، وأطلق على البلدة القدمية ومحيطها اسم »القدس الشرقية«. 

وحّدد موقفه في رسالة للحكومة البريطانية قبيل صدور قرار التقسيم عام 1947م قائاًل: »إنه لن يتنازل عن 
القدس، وال بد من الفصل بني األماكن املقدسة في شرقي املدينة وغربها، داعًيا إلى رقابة إجنليزية على شرقي 

املدينة، واعتبار اليهود من سكان القدس مواطنني في الدولة اليهودية«.)2(
وعل���ى إثر عدوان يونيو/ حزيران 1967م متكنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي من احتالل الضفة الغربية مبا 
فيها القدس الش���رقية )البلدة القدمية( ومحيطها؛ حيث شرعت في تهويد املدينة وفرض وجودها فيها، واتخذ 

ذلك أربعة أشكال أساسية:
1- هدمت احلي اإلسالمي املعروف بحارة الشرف في حي املغاربة. 

محمد األزعر، مستقبل القدس في ظل التسوية السلمية، املركز العربي للدراسات االستراتيجية، القاهرة، 1996، ص17.  )1(
أسامة حلبي، الوضع القانوني ملدينة القدس ومواطنيها العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط1، 1997، ص87.  )2(
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2- توطني اليهود في حي املغاربة، وتسميته باحلي 
اليهودي، واس���تمالك املمتلكات اإلس���المية والوقف 

اإلسالمي بني عامي 1968-1979م.
3- منذ عام 1979م تش���كلت جماعات استيطانية 
ف���ي القدس، وألف���ت احتاًدا ُس���مي »جمعية جتديد 
االس���تيطان«، ويهدف إلى اس���تمالك العقارات في 

األحياء اإلسالمية املجاورة للحرم.
4- احتالل مساكن الفلسطينيني 
في األحياء اإلس���المية، وادعاء 

ملكيتها من ِقبَل اليهود.)1(
وبدراس���ة املمارسات اليهودية 
جند أن سياس���ات حزبي العمل 
والليكود تعم���ل لنفس األهداف 
الق���دس،  مدين���ة  بخص���وص 
ويعمالن إلبقائها موحدة وعاصمة 
إلسرائيل، ويهدفان بهدوء شديد 

لتهويد القدس الش���رقية، ونشر الوجود اليهودي في 
محيطها.

أواًل: السياسة القانونية الصهيونية 

 

جتاه القدس
وقد تصدر مستقبل مدينة القدس احملتلة النقاشات 
االس���تراتيجية التي أُثيرت خالل الس���نوات األخيرة 
داخل الكيان الصهيوني، وبدا واضًحا أنه على الرغم 
من التيارات الصهيونية الكثيرة واملتناقضة في بعض 
األحيان، إال أن موضوع القدس برز بوصفه جوهر كل 
منها، انطالًقا من قناعاتهم بأنه ليس هناك صهيونية 
بدون القدس؛ »ألن القدس تس���مو على كل ما عداها، 
وألنها الصخ���رة التي يُبنى عليه���ا وجودنا«، وفًقا ملا 

يزعمه قادة األحزاب الصهيونية.
وقد أعل���ن »ديفيد ب���ن غوريون« مؤس���س الكيان 
الصهيوني في العاشر من ديسمبر/ كانون األول 1949م، 

حتت قبة الكنيست أن القدس عاصمة الكيان.

غور عوفر، خطة لتطوير القدس، معهد فلورسهامير، تل أبيب، 2006،   )1(
ص43.

وفي هذا اخلصوص، تدعي وجهة النظر الصهيونية 
الرسمية أن القانون الدولي يدعم موقفها من مسألة 
الس���يادة على القدس الش���رقية، أما القدس الغربية 
ف�»سيادتها عليها مفروغ منها، وليست هناك ادعاءات 
فلسطينية مناقضة، وليس للفلسطينيني مطالب معينة 
فيها«، وتدع���م هذا املوقف بتبريرات ميك��ن تلخيصها 

على النحو التايل: 

1- إن األردن س���يطر عل���ى 
القدس الشرقية عام 1948م عن 
طريق عمل »عدائي«، مستخدًما 
القوة العسكرية، ولذلك، ليس له 

حقوق سيادية عليها.
2- ال يُعتبر خط الهدنة الذي 
اتُِّفَق عليه عام 1949م، وقّس���م 
املدينة إلى جزأين حدوًدا نهائية، 
والهدنة تن���ص على أن االتفاق 
بني الكيان الصهيوني واألردن ال ميس بحقوقهما، وال 

يؤثر على ادعاءاتهما في السيادة على املدينة.
3- إن ضم القدس الشرقية والضفة الغربية لألردن 
ع���ام 1950م، كان إجراًء مناقًض���ا للقوانني الدولية، 

ولذلك فهو لم يكن شرعّيًا.
4- إن األردن خ���رق اتفاقية الهدن���ة عام 1967م، 
عندما أعلن احلرب على الكيان، مما منحه احلق في 

إلغائها، وهذا ما قام به بالفعل.
5- جاء احتالل الكيان للقدس الشرقية عام 1967م؛ 
نتيجة إجراء دفاعي، ولذلك فهو قانوني، ومنحها حق 

السيادة على هذا اجلزء من املدينة.)2(
وقامت دولة الكيان بالعمل على تغيير وضع القدس 
القانوني، وواقعها السياس���ي والسكاني بواسطة سن 
القوانني، ووضع ترتيبات قانونية جديدة، في ضوء أن 
بعض األحزاب الصهيونية تستند بشكل مطلق إلى البعد 
القانوني في دعم وجهة نظرها، وتس���تخدمها للتأثير 

فايز جابر، القدس ماضيها حاضرها ومس���تقبلها، دار اجلليل للنشر،   )2(
عمان، 1985، ص200.

قام��ت دول��ة الكي��ان بالعمل عل��ى تغيير 
وضع القدس القانوني، وواقعها السياسي 
والس��كاني بواسطة س��ن القوانين، ووضع 
ترتيب��ات قانوني��ة جدي��دة،  وتس��تخدمها 
للتأثير على مواقف الجمهور اليهودي من 
الحل��ول المطروح��ة، كم��ا أن أي حكومة قد 
تستغل هذا الوضع، وتستخدمه ذريعة في 

رفض المطالب الفلسطينية في المدينة.
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على مواق���ف اجلمهور اليهودي من احللول املطروحة، 
كما أن أي حكومة قد تستغل هذا الوضع، وتستخدمه 

ذريعة في رفض املطالب الفلسطينية في املدينة.
وس���نَّت س���لطات االحتالل مجموعة من القوانني 
الهادف���ة إلى تفريغ الق���دس من محتواه���ا العربي 
الفلسطيني، واملؤثرة في الواقع االجتماعي واحلياتي 

للسكان املقدسيني، من أمهها:
1- قانون دخول الكيان عام 1952م، الذي منع دخول 
املقدس���ي لبيته وأرضه، وحجبت عن���ه حرية التنقل، 
بينما أجازته لليهود القادمني من كل بقاع األرض دون 

أية قيود.
2- قان���ون اإلدارة والنظام عام 1967م، الذي أُعلن 
مبوجبه ض���م القدس، واعتباره���ا العاصمة املوحدة 

األبدية لدولة الكيان.
3- قانون أمالك الغائب���ني، الذي صادرت مبوجبه 
أمالك وحقوق كل املقدس���يني الذين لم يتواجدوا في 

منازلهم عشية حرب 1967م.)1(

مواقف األطراف املختلفة جتاه القدس: 
جتمع املواق����ف العربي����ة والدولية األساس����ية بأن 
القدس الشرقية هي أراٍض فلسطينية محتلة، وأن على 
»إسرائيل« أن تنسحب منها، وأن إجراءاتها املختلفة فيها 
باطلة بعشرات القرارات التي مت اتخاذها من قبل األمم 

املتحدة واملؤسسات الدولية األخرى والقمم العربية.
بل إن إعالن الق���دس الغربية عاصمة لها منذ عام 
1948م ل���م يحظ باعتراف أي دول���ة في العالم حتى 
اليوم؛ حيث إن مس���ألة القدس ومكانتها القانونية لم 
حُتس���م منذ اتخاذ قرار األمم املتحدة رقم 181 لعام 

1947م، املتعلق بتدويلها.

املوقف الفلسطيين الرمسي: 
فتح اتفاق أوسلو عام 1993م مجاالً التخاذ مواقف 
غير حاس���مة عربّيً���ا ودولّيًا جتاه احل���ق العربي في 

هاي���ل صندوقة، مدينة القدس، جمعية الدراس���ات العربية، القدس،   )1(
1996، ص59.

القدس، مما خرق مفهوم السيادة العربية الفلسطينية 
الكاملة على القدس سياسّيًا، كما هي دينّيًا.

وقد ج���اء تهافت القيادة املتنف���ذة ملنظمة التحرير 
لتوقيع اتفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني ليتسبب 
في تآكل مفهوم احلق العربي الفلس���طيني السياسي 
الس���يادي على مدينة القدس بش���قيها لصالح األمر 

الواقع اإلسرائيلي فيها منذ عام 1948م.
وهو ما يش���ير إلى إمكانية قبول مواقف فلسطينية 
متثل احللول الوسط بني احلق الفلسطيني الشرعي، 
وبني األمر الواقع اإلس���رائيلي فيم���ا يتعلق بالقدس 
الش���رقية واألماكن املقدسة اإلس���المية واملسيحية، 
مم���ا ميثل قاعدة خط لالنطالق في مفاوضات احلل 
النهائي من موق���ف متراجع ابتداًء، وبدعم غير كامل 

وال متماسك دولّيًا وعربّيًا.

أسس املوقف العربي: 
ميكن حتديد أسس ومكونات املوقف العربي الدولي 

مبا يلي:
أ- الق���دس الغربية احملتلة ع���ام 1948م أصبحت 

جزًءا من الدولة اإلسرائيلية.
ب- الق����دس الش����رقية مبا فيها البل����دة القدمية 
املقدس����ة واألماكن املقدسة املس����يحية واإلسالمية 
أراٍض محتلة بالقوة، ويجب االنس����حاب الكامل منها 

وفق قرار 242 عام 1967م.
ج- اإلجراءات اإلس���رائيلية باملصادرة واالستيطان 

في القدس الشرقية باطلة وغير قانونية.

املوقف اإلسرائيلي: 
ميكن حتديد أسسه ومكوناته جتاه القدس مبا يلي:

أ- ع���دم العودة إلى جتزئة املدين���ة كما كانت قبل 
عدوان 1967م.

ب- تكريس السيادة اإلسرائيلية على القدس الكبرى 
بأغلبية سكانية يهودية.

ج- ضم كل املس���توطنات اليهودية احمليطة بالقدس 
إلى بلديتها.
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ح- إمكانية تقاسم الس���يادة الوظيفية على احلرم 
القدسي واألماكن املقدسة األخرى بني األديان.

خ- القب���ول بالس���يادة الرمزية الفلس���طينية على 
الس���كان العرب، وإعطاء األحي���اء العربية نوًعا من 

اإلدارة الذاتية لشئونهم.
د- اس���تمرار السيطرة األمنية العليا إلسرائيل على 

كافة أجزاء املدينة املوسعة.)1(

املوقف الدولي: 
تبقى الس���يادة على مدينة القدس بش���طريها من 
وجهة نظر القانون الدولي عائدة للشعب الفلسطيني، 
رغم وجود االحتالل اإلسرائيلي، وال ميكن االعتراف 
إلسرائيل بالس���يادة على أي جزء من مدينة القدس؛ 
ألنه مخالف لقاعدة عامة في القانون الدولي تقضي 
بعدم إلزام املجتمع الدولي باالعتراف بأي مكاسب أو 
تغييرات إقليمية تنجم عن استخدام القوة، وهو مبدأ 

حترمي االستيالء على أراضي الغير بالقوة.
وقد أك���دت اجلمعي���ة العامة ل���ألمم املتحدة في 
قراراته���ا رفضها لإلجراءات الت���ي قامت بها قوات 
االحتالل في القدس، وم���ن أهمها: قرار رقم 2254 
بتاري���خ 1967/7/14م، وق���رار رق���م 2851 بتاريخ 
1971/12/20م، وقرار رقم 3005 في 1972/12/15م، 
وق���رار رق���م 3525 ف���ي 1975/12/15م، وق���رار 
106/31 ف���ي 1976/12/16م، وق���رار 91/32 في 
1977/12/13م، وقرار 133/33 في 1978/12/18م، 
وقرار 90/34 في 1979/12/12م، وقرار 122/35 في 
1980/12/11م، وقرار 147/63 في 1981/12/16م، 
وقرار 79/38 في 1983/12/15م، وقرار 95/39 في 
1984/12/14م، وقرار 161/40 في 1985/12/16م، 
وقرار 63/41 في 1986/12/3م، وقرار 160/42 في 
1987/12/8م، وق���رار 58/43 ف���ي 1988/12/6م، 
وق���رار 48/44 في 1989/12/8م، وقرار 74/45 في 
1990/12/11م، وقرار 694 في 1991/5/24م، وقرار 

مصطفي أبو اخلير، القدس واألمم املتحدة رؤية قانونية، بدون تاريخ   )1(
أو دار نشر، ص23.

726 في 1992/1/6م، وقرار 904 في 1994/3/18م، 
وقرار 58/43 في 1998/12/6م.)2(

تشريعات قانونية لتهويد القدس:
جلأت س���لطات االحتالل إلى س���ن التش���ريعات 
اليهودية، فور احتاللها للق���دس، وأرادت من خاللها 
تأكيد س���يطرتها على الش���ئون املختلفة في املدينة، 

وحتقيق أغراضها في تهويدها.
ومن ه���ذه القوان���ني: قانون ضم الق���دس، قانون 
البلدي���ات، القان���ون األساس���ي »الق���دس عاصمة 
إسرائيل«، قانون التنظيمات القانونية واإلدارية، قانون 
احملافظة على األماكن املقدس���ة لسنة 1967م، قانون 
أراضي الدولة املسجلة، قانون أمالك الغائبني رقم 58 
لسنة 1967م، قانون اس���ترجاع اليهود لعقاراتهم في 
البلدة القدمية، قانون االستمالك، قانون الدخول إلى 
إسرائيل لسنة 1952م، قانون السلطة لتطوير القدس 

1988م.)3(

ثانًيا: السياسة السكانية الصهيونية يف القدس:
ضمان أغلبية يهودية:

 بلغت مس���احة مدين���ة القدس قبل ع���ام 1967م، 
6 كم2، تضم حدوده���ا: »البلدة القدمية، واد اجلوز، 
الشيخ جراح«، ووصل عدد س���كانها 75 ألف نسمة، 

يعيشون في 13500 وحدة سكنية.
وطبًقا للزيادة الس���كانية الطبيعية كان من املفترض 
أن يعيش في القدس اآلن 280 ألف فلس���طيني، عدا 
املهجرين بعد حرب 1967م، ومنذ بداية االحتالل قام 
الصهاينة بتنفيذ سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيني 
م���ن املدينة، فقاموا بهدم »حي الش���رف« بكامله في 
البلدة القدمية، ورحل���وا 135 عائلة منه بتعداد 650 

مواطًنا إلى »مخيم شعفاط وحي املغاربة«.

)2( غ���ازي ربابعة، القدس في الصراع العربي اإلس���رائيلي، دار الفرقان، 
عمان، 1987، ص86.

)3(  عب���د العزي���ز عوض، األطم���اع الصهيونية في القدس، املوس���وعة 
الفلسطينية، بيروت، 1990، ص854.
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في ح���ني يعيش في الق���دس الغربي���ة 275 ألف 
صهيوني، و186 ألًفا في الش���ق الشرقي، ويستهدف 
املخط���ط الصهيون���ي إحاطتها ب����250 ألًفا، وداخل 
اجلانب الشرقي 250 ألًفا في »القدس املوسعة« و500 
ألًفا في اجلانب الغربي ومحيطها، ليبلغ سكانها مليون 

يهودي.)1(
وشكلت الزيادة السكانية العربية، مفصاًل أساسّيًا في 
رسم خطوط »القدس الكبرى«، ففي العام 1993م بدأ 
التخطيط من قبل »بنيامني بن اليعازر« وزير اإلسكان 
آنذاك، مدعوًما بتعليمات مباشرة من »إسحق رابني« 

رئيس احلكومة، لتنفيذ املخطط 
الذي هدف إىل:

واضح  تواص���ل  إيج���اد   -1
للسكان اليهود.

2- تقليص التقارب واالحتكاك 
مع العرب.

3- احلفاظ عل���ى تعزيز مكان���ة القدس كعاصمة 
ل�»إسرائيل«، وكمدينة عاملية.

4- ربط املستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها 
بواسطة ممرات.

5- حتقي���ق األغلبية اليهودية، من خالل جلب مائة 
أل���ف يهودي س���نوّيًا، ما يعني أن مئ���ات اآلالف من 

املستوطنني سيتم استيعابهم في القدس.)2(
وكانت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون القدس قد 
اتخذت قرارها عام 1973م باحلد من النمو السكاني 
العربي داخل حدود بلدية القدس، وجعل نسبتهم %22 

من املجموع العام، هو احلد األقصى املسموح به.)3(

أوري أحيمائير، 40 عاًم���ا على القدس 1967-2007م، معهد أبحاث   )1(
إسرائيل، 2007، ص13.

رزق ش���قير، القدس: الوض���ع القانوني والتس���وية الدائمة، صحيفة   )2(
القدس، 1996/10/9م.

Proposals and Positions Concerning the Future of Jerusa-
lem, Housen Lapidoth Martinus Publishers, 2005, p67.

مايكل سافير، مس���تقبل القدس: رؤية كوزموبوليتانية، مجلة الباحث   )3(
العربي، متوز 1994م، ص17.

ومت تسويق 2400 شقة، واملرحلة الثانية 2800 شقة، 
أما املرحلة الثالثة فش���ملت إقامة 2000 شقة ضمن 

املخطط املستقبلي ملصادرة املزيد من األراضي.
ونش���ر »معهد القدس لدراسات إس���رائيل« دراسة 
تبني أن نسبة الس���كان اليهود في املدينة قد هبطت، 
والفقر ازداد حدة، والهجرة السلبية تفاقمت، واألسوأ 
من ذلك االستنتاج بأن الوضع سيزداد سوًءا فقط.)4(

وف���ي خطة مبرمج���ة موازي���ة بدأت الس���لطات 
بالتخلص من 40% من فلس���طينيي القدس، وحتويل 
25 مليون ش���يكل، أي 6 ماليني دوالر، لبناء خدمات 
حكومية ل�125 ألف فلس���طيني 
من أصح���اب بطاق���ات الهوية 
الزرق���اء الذين س���يبقون خارج 

جدار الفصل«.)5(
امليل احلالي  استمر  وفي حال 
الس���كاني مقارنة بني  للتزاي���د 
اليهود  العرب واليهود، فسيش���كل 
بحلول عام 2020م ما نس���بته 60% من سكان القدس، 
مقابل 66% حالًيا، في حني ستتراوح نسبة العرب بني 

.%40-34
ويبلغ عدد سكان القدس، الشرقية والغربية، حالًيا 
720 ألف نسمة، وهذا يش���مل اليهود في األحياء 
التي بنتها الدولة العبرية في القس���م الشرقي من 

املدينة عام 1967م.)6(
علًما بأن س���لطات االحتالل تخطط لتفريغ مدينة 
القدس من الس���كان العرب، وجعله���ا مدينة يهودية 
خالصة، وقد اس���تخدمت -وال تزال- عدة وس���ائل 

لتحقيق هذا الهدف، منها: 
1- اجلدار العازل الذي أخ���رج ما يزيد على 270 
ألف مواطن مقدس���ي، وصادر ما يزيد على 20% من 

عبد الرءوف سليم محمد، القدس في مشاريع التقسيم، مجلة صامد،   )4(
نيسان 1997م، ص137.

هآرتس، 2006/12/28م.  )5(
يوري كمحي، التبعات األمنية للجدار الفاصل حول القدس، جامعة تل   )6(

أبيب، 2008، ص17.

ف��ي ح��ال اس��تمر المي��ل الحال��ي للتزاي��د 
الس��كاني مقارن��ة بي��ن الع��رب واليه��ود، 
فسيشكل اليهود بحلول عام 2020 ما نسبته 
60% من سكان القدس، مقابل 66% حالًيا، في 

حين ستتراوح نسبة العرب بين %40-34.
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أراضي الضفة الغربية، علًما بأنه منذ احتالل املدينة 
قامت السلطات مبضاعفة مس���احتها ثالثة أضعاف 
عب���ر ضم أراٍض من الضف���ة الغربية تابعة ل�28 بلدة 

عربية ومنها بيت حلم وبيت جاال.
2- مبوجب قانون أم���الك الغائبني، يقوم االحتالل 
بالس���يطرة على أراضي ومنازل داخل البلدة القدمية 

والقدس الشرقية.
3- طرد املواطنني املقدسيني من بيوتهم التي بنوها 
قبل قيام دولة الكيان، بحجة عدم الترخيص، مع العلم 
أن القدس هي مدينة محتلة ال يجوز أن يطبق القانون 

اإلسرائيلي عليها.
4- منع لّم الشمل داخل مدينة 

القدس. 
5- حرمان املواطن املقدس���ي 
من فرص العمل، وفرض ضرائب 
وغرامات باهظة عليه، ال تتالءم 
مع ظروف معيشته إلجباره على 

الرحيل.)1( 
ومن���ذ أربعة عق���ود، زاد عدد 

السكان العرب بنس���بة 257%، وانتقل عددهم من 68 
ا  ألًفا إلى 245 ألًفا، في حني عرف السكان اليهود منّوً
بلغ 140%، وانتقل عددهم من 200 ألف إلى 475 ألًفا، 
وبالتالي سيش���كل العرب نسبة 50% عام 2035م، مع 
نضوب وتراجع نسبة الهجرة االستيطانية من اخلارج 

نحو فلسطني احملتلة.)2(
ومن اإلجراءات اليت اعتمدهتا سلطات االحتالل لتحقيق 

التفوق الدميوغرايف اليهودي: 

1- سحب الهويات من عدد كبير من العرب بذريعة 
إقامتهم خارجها، وتش���ير اإلحصائيات إلى س���حب 
هويات 4169 رب أس���رة عربية مقدس���ية بني عامي 

ريهام الفقي، القدس في اخلطاب السياس���ي اإلس���رائيلي، السياسة   )1(
الدولية، تشرين أول 1999، ص97.

ماهر كيوان، مس���تقبل الق���دس: القرارات الدولي���ة والعربية، مجلة   )2(
صامد، نيسان 1997، ص61.

1967- 1997م، وحال���ت دون حصول من بلغوا س���ن 
السادسة عشرة على الهوية، والبالغ عددهم 10 آالف 

شخًصا.)3(
2- زيادة ع���دد اليهود في البلدة القدمية من صفر 
عام 1967م إلى 3800 ع���ام 2002م، يتركز جميعهم 
في التجمع اليهودي االستيطاني الذي أقيم في احلي 
اإلس���المي، وعلى أنقاض حارتي »املغاربة والشرف« 
العربيتني، إضافة إلى عدد من البيوت التي اس���تولى 

عليها اليهود في »احلي اإلسالمي«.)4(
3- أدى التطور في التركيبة السكانية للبلدة القدمية 
داخ���ل األس���وار إل���ى التغيير 
ف���ي بنيته���ا الدميوغرافية؛ إذ 
أصبح اليهود يستحوذون بالقوة 
على 20% م���ن مجموع أراضي 
البل���دة القدمي���ة، بينما ميلك 
والعرب   ،%52 املسلمون  العرب 

املسيحيون %28.)5(
احلكوم���ة  ق���ررت  كم���ا 
اإلسرائيلية عام 1973م احلفاظ 
على نسبة اليهود والعرب حسبما كانت نهاية 1972م، 

أي 73.5% يهود و26.5% عرب.)6(
وأش���ار الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي إلى 
أن عدد س���كان القدس عام 1999م بلغ 645.7 ألف 
نس���مة، منهم 437.4 من اليه���ود و 208.3 من غير 
اليهود، فبلغت النس���بة أكثر من 67% من السكان من 

اليهود، و32% من غير اليهود.)7(

خليل التفكجي، االس���تيطان في القدس: األهداف والنتائج، ش���ئون   )3(
عربية، كانون أول 1997، ص32.

دوري غولد، القدس واحلل الدائم، الدراسات الفلسطينية، ع26، ربيع   )4(
1996، ص116.      

سمير الزبن، اإلجراءات اإلسرائيلية بعد احتالل القدس، مجلة صامد،   )5(
نيسان 1997، ص107.

وليد سالم، القدس في إطار املدينة املفتوحة، مجلة استراتيجيا، غزة،   )6(
فبراير 2001، ص150.

»يوري رايتر«، مس���تقبل املفاوضات حول مقدسات القدس، اجلامعة   )7(
العبرية، القدس، 2008، ص65.

منذ أربع��ة عقود، زاد عدد الس��كان العرب 
بنس��بة 257%، وانتق��ل عددهم م��ن 68 ألًفا 
إلى 245 ألًفا، في حين عرف السكان اليهود 
ا بل��غ 140%، وانتقل عددهم م��ن 200 ألف  نم��ّوً
إل��ى 475 ألًف��ا، وبالتال��ي سيش��كل العرب 
نس��بة 50% ع��ام 2035م، م��ع نض��وب وتراجع 
نس��بة الهجرة االس��تيطانية من الخارج نحو 

فلسطين المحتلة.
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أما كتاب اإلحصاء الفلسطيني لعام 1999م، فأوضح 
أن عدد الفلس���طينيني العرب بلغ 224.8 ألف نسمة، 

ما يقارب 35% من عدد سكان القدس.)1( 

تعديل التوازن الدميوغرايف:
يعم���ل االحتالل اإلس���رائيلي الي���وم على تعديل 
الت���وازن الدميغرافي في مدين���ة القدس عبر أربعة 

مسارات، هي: 
1- تكثيف االستيطان: 

يوجد في القدس اليوم مبس���احتها اجلديدة داخل 
اجلدار، والبالغة بش���طريها 289 كم2، 69 مستوطنة 
تس���يطر على مس���احة تقدر ب�163 كلم2، ويسكنها 

حوالي 270 ألف مستوطن.
2- الترويج للقدس كمركز سكين: 

تعد القدس مدينة طاردة للس���كان اليهود، فخالل 
الس���نوات 1980–2005م بلغت الهجرة السلبية منها 
105 آالف مس���توطن، وملواجهة ه���ذا األمر صادقت 
حكومة االحتالل ف���ي 2007/8/7م على خطة بقيمة 

200 مليون دوالر، جلذبهم لالنتقال والعيش فيها. 
3- اجلدار الفاصل: 

إن الهدف األول للج���دار في القدس هو ضم أكبر 
مساحة ممكنة من األرض إلى احلدود البلدية للمدينة، 
مع طرد أكبر عدد ممكن من املقدسيني منها، وبالرغم 
من أن املقدس���يني حاولوا مواجهته بشكل تلقائي، من 
خالل االنتق���ال بأعداد كبيرة إل���ى األحياء املوجودة 
داخله، إال أن اجلدار ومع اكتمال بناء 90% منه، متكن 
من عزل أكثر من 154 ألف مقدسي عن مدينتهم، مع 

مصادرة أكثر من 163 كلم2 من األراضي.)2(
4- هتجري الفلسطينين: 

تعد نتائج هذه الطريقة مح����دودة في معادلة التوازن 
الدميوغرافي؛ وألن تنفيذها صعب ويثير مشاكل سياسية، 

خالد عايد، القدس في إسار الواقع الصهيوني، الدراسات الفلسطينية،   )1(
صيف 1993، ص104.

زياد احلس���ن، تقدير موقف حول مس���تقبل الق���دس، مركز الزيتونة   )2(
للدراسات، 2009/8/19.

فال يلجأ إليها احملتل على نطاق واسع إال نادًرا. 
لكنه أصبح اليوم مييل إلى تبنيها كسياسة معتمدة، 
ضمن جهده املس���تميت لتعديل ميزان الدميوغرافيا، 
ر  قبل أن تس���وء األحوال أكثر بالنس���بة له؛ حيث يهجِّ
االحتالل الس���كان املقدسيني من املدينة عبر أسلوبني 

رئيسني، مها:
أ- س���حب بطاقات اإلقامة الدائم���ة، أو ما يعرف 
ب�»الهوي���ات الزرقاء«، والبطاقات التي ُس���حبت بني 

سنتي 1967-2006م يبلغ عددها 6396 بطاقة. 
ب- التهجير اجلماعي: وقد أعادت سلطات االحتالل 
تفعيله خالل سنتي 2008 و2009م ليشمل أكثر من 174 
عقاًرا في خمسة أحياء هي: البستان، والعباسية، والشيخ 

جراح، والطور، واحلي الشمالي للبلدة القدمية.)3(

ثالًثا: السياسة االستيطانية جتاه القدس
تتكون السياس���ة اإلس���رائيلية املتعلق���ة باملصادرة 

واالستيطان في القدس وفق ما يلي:

- مص���ادرة األراضي األميرية، وبناء مس���توطنات 
واسعة ومنتشرة في كل أنحاء املدينة.

- استمالك األراضي الالزمة لتشكيل محيط حيوي 
للمستوطنات.

- إخ���راج املقدس���يني م���ن أراضيه���م عب���ر الضرائب 
واملالحقات.

- تش���جيع وحماية املس���توطنني للس���يطرة على 
األراضي واألمالك العربية.

- تطوير االدعاءات التوراتية مبلكية األرض، وتكريس 
بُعدها الديني واالستراتيجي.)4(

روحي اخلطيب، القدس في ظل االحتالل العس���كري، شئون عربية،   )3(
تونس، ديسمبر 1984، ص49.

كمال قبعة، القدس في ضوء مبادئ الش���رعية الدولية، مجلة صامد،   )4(
كانون ثاني 1995، ص103.
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وباإلمـــكان التفصيـــل يف هـــذه اإلجـــراءات على 
النحو التالي:

هدم البيوت ومصادرة األراضي:

قامت سلطات االحتالل مبصادرة البيوت الفلسطينية 
منذ اللحظة األولى الس���تكمالها احتالل القدس عام 
1967م، مبوجب قانون أمالك الغائبني لسنة 1950م، 

واستخدمته بصورة حثيثة لتهويد املدينة.
حي���ث ينص على أن كل ش���خص كان خارج الكيان 
أثناء عملية اإلحص���اء التي أجرتها، تنقل أمالكه إلى 
القّيم عل���ى أمالك الغائبني، ويحق له البيع والتأجير، 
وهو ما حصل في العقارات التي مت االس���تيالء عليها 

من ِقبل اجلمعيات االستيطانية بالبلدة القدمية.  
ويبني توزيع اس���تخدام األراض���ي أن 86% منها إما 
مصاَدرة ممن���وع البناء عليها، ثم فجأة يعلن االحتالل 
عن أجزاء منها مس���احات لالس���تيطان، أي أن املنع 
فقط على الفلس���طينيني، الذين يش���غلون 14% منها، 
وهي مستغلة بأكملها، وال يوجد مجال للتوسع عليها، 
ومت االس���تيالء على مساحة ال�24200 دومن، مبوجب 

أوامر عسكرية.)1(
ومنذ عام 1967م بلغت نس����بة البن����اء لليهودي %88، 
و12% للعرب����ي، وأعلنت البلدية 52% من أراضي القدس 
الشرقية مناطق خضراء مُينع البناء فيها إذا تقدم مواطن 
عربي، أما اليهودي فيمكنه تعديل استخدامها وفق قوانني 
خاصة، وعادة ما تأخذ إسرائيل من هذه األراضي لبناء 
املس����توطنات، وتت����رك 14% من أراض����ي القدس فقط 

الستخدام العرب، وهي بالطبع مكتظة بهم.
وقام االحت���الل بالكثير من اإلجراءات التهويدية ملدينة 
القدس اتخذت أش���كاالً متعددة أهمه���ا: تهويد املرافق 
واخلدمات العام���ة، القضاء على النش���اط االقتصادي 
العربي، إغالق دائرة الش���ئون االجتماعية، تهويد معالم 
القدس اجلغرافية، تهويد القضاء النظامي والشرعي.)2(

مايكل دمبر، االس���تيطان اليهودي في القدس القدمية، الدراس���ات   )1(
الفلسطينية، خريف 1991، ص31.

إبراهيم عبد الكرمي، القدس وتصورات احللول اإلس���رائيلية، ش���ئون   )2(
عربية، حزيران، 1997، ص9.

اإلغالق والعزل:

تطلب بناء جدار الفصل إقامة جتمعات استيطانية 
إلغالق الدائرة حول القدس، وس���د الفراغات فيها، 
مما تطلب مد األس���الك الش���ائكة، وإقامة احلواجز 

لتعزيز الدفاع عنها بواسطة:
- حفر خنادق على جميع املنافذ املؤدية إلى املدينة، في 
مناطق »العيزرية والطور« وغيرهما، وخنادق أخرى تعزل 

قرى شمال غربي القدس عن قرية »راس خميس«. 
- وض���ع أربع س���رايا من حرس احل���دود حلماية 

خطوط التماس تضم 900 شرطي. 
- إغالق عشر مؤسسات فلسطينية في القدس. 

- تش���جيع االستيطان في املناطق املجاورة للقدس، 
التي يُخشى انتشار الفلسطينيني فيها.

- توس���يع احلدود البلدية للق���دس باجتاه الغرب، 
لتضم عدًدا من األحياء االس���تيطانية اليهودية منها 

»هداسا، وموتسا، ومفسيرت صهيون«.
- شق الطرق االس���تيطانية لتصل بني املستوطنات 

اليهودية. 
- االس���تيالء على البي���وت العربية ف���ي القدس 

الشرقية، وطرد سكانها منها. 
- االس���تيالء على مساحات واس���عة من األراضي 

العائدة للسكان العرب.)3( 

 أهداف االستيطان يف القدس:
1- األهداف األمنية:

أ- توفير ح���زام أمني أكثر قرًبا من مناطق القدس 
اآلهلة بالسكان. 

ب- تكثيف دفاعات الطريق املؤدي إلى القدس من 
جهة الساحل. 

ت- حماية الطريق املؤدي إلى القدس من جهة نهر 
األردن.)4( 

عبد املنعم كاطو، مستقبل القدس في املباحثات النهائية، مجلة الدفاع،   )3(
ديسمبر 2002، ص31.

(4) The Security Fence Around Jerusalem: Implications for 
the City and its Residents, ,I. Kimhi (Editor), 2006, p32.
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2- األهداف الدميوغرافية:

- زيادة عدد السكان اليهود.
- عرقلة منو الس���كان العرب، وإجبارهم على بناء 

منازلهم في أماكن أخرى.
3- األهداف االقتصادية والسياسية: 

اعتبر حتويل القدس الكبرى من مدينة إلى منطقة 
فصاًل ب���ني املناطق الش���مالية واجلنوبية من الضفة 
الغربية، وس���اعد ف���ي تفكيك التواص���ل اجلغرافي، 
وحتكم في حركة الفلس���طينيني؛ بحيث جعل الدولة 
الفلس���طينية املرتقب���ة غير قابلة للحياة، وس���يادتها 

مصطنعة ومخلخلة.
وج���اء اإلعداد إلقام���ة »القدس الكب���رى« بكثافة 
س���كانية يهودية لشّل احلياة الفلس���طينية: اقتصادّيًا 
وثقافّيًا واجتماعّيًا؛ ألن 40% من االقتصاد الفلسطيني 
يدور حول القدس من خالل السياحة واحلياة التجارية 

والصناعة.)1( 
4- األهداف الدينية: 

أ- طم���س معالم احلض���ارة العربية اإلس���المية 
ف���ي القدس، من خالل هدم املس���جد األقصى وقبة 
الصخرة وغيرهما من رموز احلضارة، وتقاسمهما مع 

العرب واملسلمني.
ب- إقام���ة الهيكل املزعوم م���كان األقصى، ليكون 

محل جذب لليهود من شتى أنحاء العالم.

 انعكاس االستيطان على مستقبل القدس:
1- حتول امللكية والوجود العريب لصاحل اليهود: 

تؤكد النظرة املتفحصة في حتول ملكية العقارات في 
املدينة خطورة جناح املخططات الصهيونية بتهويدها، 
وإنهاء الوجود العربي فيها، السيما أنه بعد استكمال 
عملية االحتالل في أعقاب حرب حزيران عام 1967م، 
وضمها الكامل إلى س���لطة االحتالل، أصبحت امللكية 
العقارية معكوس���ة متاًما لصالح املس���توطنني بنسبة 

أسمهان ش���ريتح، القدس في قرارات اجلامعة العربية، مجلة صامد،   )1(
1997، ص59-52.

14% للعرب، مسلمني ومسيحيني، و84% لليهود، و%2 
لألجانب.)2(

2- تعقيد التفاوض على القدس الشرقية: 

يتضح من دراس���ة حركة االستيطان في القدس أنه 
حقق الكثير من الوقائع املعقدة تفاوضّيًا، وأبرزها:

أ- سياس���ة األطواق والفصل ع���ن الضفة الغربية، 
وإخالء السكان من املدينة.

ب- تغيي���ر الطابع اإلس���المي والعربي، ومحاصرة 
األماكن املقدسة.

ج- اتباع نظام االس���تمالك واله���دم بحجج كثيرة، 
واالس���تيالء عل���ى بيوت ف���ي األحي���اء العربية عبر 
منظمات متخصصة في هذا العمل مدعومة ومحمية 

من احلكومة.
3- فرض حقائق األمر الواقع يف القدس: 

على صعيد مس���احة اجلزء الش���رقي احملتل عام 
1967م من القدس تش���ير األرق���ام التقريبية إلى أن 
86% من مس���احتها قد متت مصادرته���ا عملًيا، ولم 
يبق سوى 14% من مساحتها األصلية للتفاوض، علًما 
بأن ج���زًءا منها يخضع ملخطط���ات التخضير العامة 
واحلدائ���ق يصل إلى 9%،  ليبق���ى ما ال يزيد عن %5 
ميكن التفاوض عليه وحتصيله، وفق شروط تفاوضية 

غير محددة املعالم.

منعم العمار، القدس في االس���تراتيجية اإلس���رائيلية، شئون عربية،   )2(
أيلول 1998، ص58.
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رابًعا: اإلجراءات العملية 
هلدم املسجد األقصى

خطوات بناء اهليكل:

1- قّدمت ثالث جمعيات اس���تيطانية طلًبا لتحويل 
»املدرس���ة الُعَمري���ة« الواقعة في الزاوية الش���مالية 
الغربية للمسجد إلى كنيس يهودي، أو السماح لليهود 

بأداء صالتهم فيها. 
2- تس���عى اجلماعات اليهودية الت���ي تطمح لبناء 
الهي���كل إلع���داد »فانوس من الذهب« ش���بيه بالذي 
اس���تُخدم في عهد الهيكل الثاني، واستخدم 42 كلجم 
من الذهب اخلالص في صنعه، بكلفة  تزيد عن مليون 
دوالر، تب���ّرع به���ا رجل األعمال اليه���ودي األوكراني 

»فادمي ربينوفيتش«. 
3- أعلنت محاف���ل ميينية يهودية خ���الل اجتماع 
حاش���د في القدس الغربية عن إطالق حملة دعائية 
واسعة، تستهدف حشد وتأييد املتطرفني إلعادة بناء 

الهيكل املزعوم.)1( 
4- وضع مجموعات يهودية ملخططات عملية لتدمير 
املس���جد األقصى، وبعض الس���يناريوهات تشير إلى 
إمكانية التس���لل إليه، وتفجيره عبر استخدام تقنيات 

متقدمة. 
5- التخطيط لقذف مواد مشعة ذات فاعلية كبيرة 
ا، تؤدي إلى قت���ل املصلني، وفي نفس الوقت تؤّثر  جّدً
مع الوقت على متاسك جدران املسجد، ومّت احلصول 
منى األس���عد، جيو اس���تراتيجية القدس، مجلة صامد، متوز 1997،   )1(

ص14.

عليها من أمريكا.
6- تعبئة اليهود في التجمع الصهيوني، وفي مختلف 
أوطانهم الغربية على شعار إعادة بناء هيكل سليمان، 

وتسمية احلرم القدسي ب�»جبل الهيكل«.)2(

السلوك امليداين هلدم األقصى:

1- توزيع ملصق���ات انطباعية على طالب املدارس 
واجلامعات جتّسد الهيكل.

2- الب���ث اإلذاعي من إذاع���ات يهودية للعمل على 
هدم األقصى، كإذاعة »ع���زة صهيون« التابعة حلركة 
»كاخ«، وتدعو علًنا الشباب اليهودي إلقامة املعبد على 

أنقاض الهيكل.
3- جتهيز الش���معدان اخلاص بالهي���كل، وإجناز 
ش���معدان ذهبي خالص بتمويل من املليونير اليهودي 

املصري »موسى فرج«، الذي يعمل في جتارة املاس. 
4- تس���يير س���يارات تدور طوال اليوم في شوارع 
القدس، تبث ترانيم دينية وأشعاًرا تذّكر اليهود بإعادة 

بناء الهيكل مكان األقصى.
5- عمل مناذج مصغرة للهي���كل املزعوم، وتوزيعها 
داخل فلس���طني وخارجها، لكس���ب الدعم والتعاطف 
امل���ادي واملعنوي، وإعداد مجّس���م معماري خاص به، 

مساحته 400م2.)3(
6- إعداد خيم���ة االجتماع، أو ما يطلق عليها »خيمة 
العهد«؛ ألّنها ترمز إلى اخليمة التي اجتمع فيها موسى 
مع املالئكة، وهي مصنوعة من خيوط الذهب اخلالص.

7- تنش���يط الرحالت الدينية إلى القدس، وزيارة 
املجس���مات التي أُعدت لتكون منوذًجا للهيكل املزمع 

إقامته على أنقاض املسجد.
8- توزيع منشورات تدعو لطرد املسلمني من املسجد، 
والقيام بالتجوال في ساحاته، وقراءة الكتب اليهودية، 

عيران فايس، اس���تراتيجيات إس���رائيلية للتعامل مع أوضاع القدس،   )2(
جامعة حيفا، 2008، ص56.

س���ارة هيلم، س���كني كبيرة تعمل في القدس تش���ريًحا، الدراس���ات   )3(
الفلسطينية، صيف 1994، ص126.
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وحمل الس���الح داخل س���احاته من قبل املستوطنني، 
ودخوله مبالبس الصالة اخلاصة بهم، واجللوس على 

املصاطب واملرافق داخل أسواره.
9- مح���اوالت اقتح���ام املس���جد، وتنفيذ هجمات 
مسلحة فيه، وإدخال اخلمور واملسكرات إلى ساحاته 
لتدنيسه، كما قامت منظمة يهودية بتوزيع ملصق، عبارة 
عن مشهد طائرات عسكرية تقوم بقصف املسجد ثم 

تدميره، وكتب عليه: »سيأتي هذا اليوم قريًبا«.
10- إعداد نفق عميق وطويل أسفل احلرم أدخلت إليه 
أس���فار التوراة، وأنشئ داخله كنيس يهودي، يقول كبير 
احلاخامات: »إّننا نحتف���ل اليوم بافتتاح هذا الكنيس، 
وق���د أقمناه مؤقًتا، وغًدا س���نحتفل بهدم هذا احلرم، 

وقيام كنيسنا الكبير، وإعادة هيكلنا على أرضه«.)1(

خامًسا: السيناريوهات 
املستقبلية ملدينة القدس

في ضوء ترتيبات مس���ار التسوية، سيكون مستقبل 
القدس أمام ثالثة احتماالت:

األول: جناح مشروع التهويد في حسم هوية املدينة. 
الثاني: تعرض مشروع التهويد ملصاعب ومشكالت 

حقيقية تعيق تنفيذه. 
الثالث: إفشال مش���روع تهويد شرقي القدس 

وإنهاؤه.)2(

خماطر حول القدس حتى 2014م:
1- إبقاء املستوطنات حجًما وشكاًل.

2- جتميعها وضمها إلى إس���رائيل في ضوء احلل 
النهائي.

3- ربطه���ا بأحزم���ة متكامل���ة حتاص���ر املناطق 
الفلسطينية، ومتنع منوها وتوسعها.

4- احملافظة على الكتل االس���تيطانية في القدس، 

هنري كنت، إس���رائيل وممارساتها في القدس، األمانة العامة للجامعة   )1(
العربية، 2005، ص185.
هآرتس، 2007/8/24.  )2(

بجانب الكتل األخرى في الضفة.
5- تبادل األراضي بني القدس ومس���توطناتها، وما 

مياثل مساحتها من أراضي 1948م.
6- اس���تكمال بناء اجلدار العنصري الفاصل حول 
املدينة، وق���د قضم أراضيها، وعزله���ا عن محيطها 
العربي، ومن���ع تواصلها اجلغرافي م���ع بقية الضفة 

الغربية.)3(

جماالت املواجهة:

أ. اجملال الديين والثقايف:

يس���عى احملتل في هذا املجال إلى اس���تبدال هوية 
يهودية من جميع النواحي الدينية والثقافية واملعمارية، 
بهوي���ة املدينة العربية واإلس���المية، من خالل أربعة 

مسارات من العمل:
1- إيج���اد مدين���ة يهودية مقدس���ة موازية للبلدة 
القدمية مبقدس���اتها اإلسالمية واملسيحية، ومشتركة 
معه���ا في املركز ذاته وهو املس���جد األقصى، ويطلق 
االحتالل على هذا املش���روع اس���م »القدس أوالً« أو 

»مشروع تطوير احلوض املقدس«.
2- حتقيق وجود يهودي دائم ومباش���ر في املسجد 
األقص���ى ومحيطه؛ من خ���الل االقتحامات املتكررة 
ملجموع���ات املتطرفني، والُكنُس املقامة على أس���وار 

املسجد وأسفل منه وفي محيطه. 
3- تفريغ األحياء الفلس���طينية احمليطة باملس���جد 
األقصى من س���كانها، واحلد من قدرة الفلسطينيني 

على الوصول إلى املسجد األقصى والبلدة القدمية.
4- الترويج ملدينة القدس كمدينة يهودية، عبر تنظيم 
اجلوالت الس���ياحية في املدينة وفق مس���ار يتجاهل 
املقدسات اإلس���المية، وإقامة مهرجانات واحتفاالت 

باملناسبات اليهودية.)4(

مايكل كالين، مواقف إسرائيلية من التفاوض حول القدس، جامعة بن   )3(
غوريون، 2005، ص43.

موش���يه هيرش، التدخل الدولي حلل مس���ألة القدس، معهد القدس   )4(
لألبحاث، 2006، ص76.
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ب. اجملال الدميغرايف:

س���يطر الهاج���س الدميغرافي عل���ى احملتل منذ 
اس���تيالئه على كامل القدس س���نة 1967م، ويحاول 
حتقيق أغلبية دميغرافية يهودي���ة مريحة في املدينة 

بوصفها عاصمة الدولة.
وقد سن في س���بيل ذلك سنة 1973م قانوًنا يحدد 
نس���بة الفلس���طينيني في املدينة ب����22%، إال أنه لم 
يتمكن من حتقيق هذه النسبة أبًدا، فاليوم تبلغ نسبة 
الفلسطينيني 35%، ومن املتوقع أن تصل سنة 2020م 

إلى 40%، بحسب تقديرات احملتل نفسه.)1(

السيناريوهات املتوقعة:
أجرى معهد »إديلس���ون للدراس���ات االستراتيجية« 
مسًحا في أوساط الصهاينة طرح فيه السؤال التالي: 
»م���ن الذي ينبغ���ي أن ميلك احلق ف���ي رأيك بتقرير 

مستقبل القدس؟«.)2(
وأجمعت اآلراء املختلفة على أن بقاء القدس أمر ال 
غنى عن���ه لبقاء دولة االحتالل، فالقدس هي العنصر 
األساسي فيما يختص بأي معاهدة سالٍم يتم التوصل 
إليها في املس���تقبل، وبالتالي هناك أبعاد مهمة تُصاغ 

القرارات بناًء عليها في إسرائيل جتاه القدس:
أ- قضية القدس عنصر جوهري في أي مفاوضات 

سلمية.
ب- التعامل مع ه���ذه القضية يزداد صعوبة مبرور 

الوقت.
ت- إل���ى أن يت���م التوصل حلل مس���ألة القدس، 

فاملستوطنون بحاجة للتركيز على إدارة الصراع.
ث- ال ميكن أن تُقس���م املدينة القدمية من جديد، 
فجوهر املش���كلة هو املدينة القدمية، ولهذا السبب، 

فاملستوطنون بحاجة ملشاركة طرف ثالث.
ج- على الرغم من مس���اهمة الس���ياج األمني حول 
املدينة املقدس���ة في تقليص عدد الهجمات املسلحة، 

اإلذاعة العبرية، 2009/3/26.  )1(
يديعوت أحرونوت، 2008/9/14.  )2(

لكنه ال يزال يتسبب في مشاكل.
ح - لن يكون الفصل داخل املدينة ممكًنا دون التوصل 

التفاقات سالم.)3(
ومع ذلك، فإن الوقائع املتالحقة على األرض، جتعل 
اخلبراء يضعون سلسلة من الس���يناريوهات املتوقعة 

ملستقبل القدس على النحو التالي:
السيناريو األول: 

أن ينجح مش���روع التهويد في حس���م هوية املدينة، 
وذلك بأن يتمكن احملتل من تقسيم املسجد األقصى، 
وتثبي���ت مبدأ »حق اليهود« بالص���الة فيه إلى جانب 
املسلمني، ويفتتح الُكنُس العمالقة في محيط املسجد، 
واألنفاق التي يعدها لتصبح مزارات سياحية، ويهّجر 
السكان في احمليط القريب من البلدة القدمية ليؤسس 
»مدينة داود« مكان أجزاء واس���عة من ضاحية سلوان، 
ويعي���د تعريف احل���دود البلدية بضم املس���توطنات 
احمليط���ة جميعها، منتًجا حقيق���ة دميغرافية جديدة 

يصعب التنبؤ بنتيجتها. 
السيناريو الثاين: 

أن يواج���ه احملتل مش���كالت حقيقية ف���ي تطبيق 
متطلبات السيناريو األول، بشكل يعيق تنفيذه ويؤخره، 
أو حت���ى يدفعه للعدول عنه بحًث���ا عن بدائل أخرى، 
فإذا وجد العدو اإلس���رائيلي صمود املقدسيني كبيًرا 
من خالل الدعم واإلسناد املنهجي، وحركة جماهيرية 
فاعل���ة داخل القدس تربك احملتل، وحترًكا جماهيرّيًا 
وسياس���ّيًا خارجّيًا يجعل ثم���ن حتركاته جتاه القدس 
أغلى وأكثر مما يتوقعه أو يس���تعد له، فسيضطر إلى 
تبني بدائل »أقل تطرًفا« س���تمنعه، ب���كل تأكيد، من 

حسم هوية املدينة.
السيناريو الثالث: 

أن يتمك���ن املقدس���يون من حس���م هوي���ة املدينة 
لصاحله���م، ما يتطلب منع احملتل من حتقيق أي تقدم 
على جبهات املواجهة جميًعا، ومواصلة حتقيق التقدم 

موشيه رومان، عالقات الوسطني اليهودي والعربي في القدس، معهد   )3(
أبحاث إسرائيل،2004، ص43.
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في املج���ال الدميغرافي، مع إضافة إجنازات حقيقية 
ف���ي العمران والهوية الثقافي���ة للمدينة، وحتقق هذا 
السيناريو أقرب للمس���تحيل في ظل االحتالل، وفي 

ظل الواقع السياسي الراهن.
في ظل ه���ذه القراءة، يبقى الس���يناريو الثاني هو 
األقرب للتحقق، دون اس���تبعاد السيناريو األول، فهو 
يبقى واقعّيًا، وإن كانت الظروف احلالية ليست مواتية 

له إلى احلد املطلوب. 

مستقبل املفاوضات حول القدس:
من أبرز اإلش���كاليات التي يتص���ارع عليها الطرفان 
الفلسطيني والصهيوني عبر املفاوضات اجلارية حالًيا:

أ- السيادة على القدس الشرقية التي متثل حدود 4 
يونيو/ حزيران 1967م، ونص قرار األمم املتحدة رقم 

242 على إعادتها للجانب العربي.
ب- سهولة الوصول إلى احلرم القدسي والصالة فيه؛ 

ا بوصفه مكان الهيكل،  حيث يزعم اليهود أن له���م حّقً
ويسيطرون على حائط البراق بزعم أنه حائط املبكى.

ج- اإلص���رار على ضم املس���توطنات املجاورة في 
القدس الش���رقية للسيادة اإلس���رائيلية، وهي تتمتع 
بوضع استراتيجي بالس���يطرة على طريقي القدس-
األردن، والق���دس-رام الله، وضم ما يس���مى باحلي 

اليهودي الذي ميثل 15-20% من مساحة املدينة.
ح- تعري���ف الق���دس من حيث احلدود واملس���احة 

واملكونات، وهي نقطة مختلف عليها بني اجلانبني.
خ- اإلصرار اإلسرائيلي على االعتراف الفلسطيني 
الكامل بعاصمة إسرائيل، التي تضم القدس الغربية، 

إضافة للمناطق اليهودية في القدس الشرقية.)1(
وبعد محاوالت مس���تمرة للتوصل إلى حل سياسي 
للصراع ح���ول القدس منذ عام 1967م، س���واء على 

التقرير الدوري ملؤسسة األقصى، حزيران، 2009، ص76.  )1(
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صعيد املش���اريع والق���رارات الدولي���ة أو أطروحات 
اجلانبني، بقيت القدس مش���كلة أساسية أمام أي حل 

سياسي.

خامتة:
جاءت أجزاء هذه الدراس���ة الس���تعراض املواقف 

الصهيونية حول القدس، ونفيها 
للمطال���ب الفلس���طينية فيها، 
من خ���الل تطرقه���ا إلى عدد 
ذات  واملج���االت  من احمل���اور 
إحصائيات  وإي���راد  الصل���ة، 
خطيرة  ومؤشرات  دميوغرافية 
من داخل املدين���ة، والتأثيرات 
األمنية املتوقعة على س���كانها، 
إلى جانب احلديث عن خطورة 

البعد القانوني ملستقبل القدس، واالستعانة بعدد من 
املالحق واإلحصائيات واجلداول املهمة.

وقد انطلقت الدراسة من محاولة تشريح اإلجراءات 
الصهيونية القمعية ضد مقدس���يي املدينة من العرب 
الفلسطينيني، السيما رغبة االحتالل اجلامحة إلعادة 
الت���وازن الدميوغرافي بني اليهود والعرب في املدينة، 
على أن يكون هذا الت���وازن لصالح اليهود، من خالل 
ما يوصف ب�»اقتالع« التجمعات السكانية العربية من 

داخل حدود املدينة.
وأوردت الدراس���ة أن اله���دف النهائ���ي م���ن تلك 
اإلجراءات الصهيونية، وسياس���ة التهويد التي تتبعها 
س���لطات االحتالل يتمثل بدفع عش���رات اآلالف من 
سكان املدينة الفلس���طينيني لالنتقال واإلقامة خارج 

املدينة.
وترّجح الدراس���ة أن الكيان الصهيوني، ما زال يجد 
صعوب���ة حقيقية ف���ي منع الهجرة الفلس���طينية من 
داخ���ل حدود املدينة، ولذل���ك يلجأ إلى عدة خطوات 
ميدانية كفرض الضرائب الباهظة على عرب شرقي 
القدس، التي تتم جبايتها بواسطة سلسلة من األوامر 

القضائية.

كما اس���تعرضت معدل املواليد املرتفع في أوساط 
العرب املقدس���يني، بص���ورة قد تتس���اوى مع معدل 
املواليد اليهود، ما يؤثر سلًبا من وجهة النظر اليهودية 
على الصورة الدميوغرافي���ة للمدينة، علًما بأن ذلك 
ليس الس���بب الوحيد للتقلص اآلخذ في التزايد بني 

األوساط اليهودية.
كما ألقت الضوء على العشرات 
م���ن الق���رارات الت���ي اتخذتها 
املتعاقبة،  الصهيونية  احلكومات 
الوزارية  اللج���ان  م���ن  والعديد 
من  وطواقم  الق���دس،  لش���ئون 
اخلبراء، وجلان مهنية متخصصة 
املدينة، وأوصت  لدراس���ة وضع 
جميعها بوضع العديد من اخلطط 
لوقف  العديدة  واملطالب  املختلفة 
ما أس���مته ب�»النزيف« اليه���ودي احلاصل في تزايد 
معدالت الهجرة اليهودية، واحلفاظ على أكبر نس���بة 

ممكنة من سكانها اليهود للبقاء فيها.
الدراس���ة تصل أخي���ًرا إلى خالص���ة مفادها أن 
الصراع على املدينة املقدس���ة س���يبقى سيد املوقف 
خالل السنوات القليلة القادمة، وأن سلطات االحتالل 
لن ترضى بأقل من تهجير الفلس���طينيني كلّيًا عنها، 
األمر الذي يلقي مبزيد من املس���ئوليات واملهام على 
الفلسطينيني والعرب واملسلمني، وهو ما يتطلب منهم 

القيام باملهام التالية:
1- تعريف شعوب العاملني العربي واإلسالمي مبكانة 
الق���دس، وطبيعة التهديدات التي تتعرض لها من قبل 
االحتالل اإلس���رائيلي، ورفع مس���توى التفاعل مع ما 
يحدث لها، بحيث يدرك االحتالل أن أي تعدٍّ مباش���ر 
على األماكن املقدسة سيجعله يدفع ثمًنا ال يكون قادًرا 

عليه.
2- تفعيل دور مؤسس���ات املجتم���ع املدني، وتقدمي 
املزيد من الدعم واملس���اندة للمقدسيني، مبا ميّكنهم 
من مواجهة إجراءات االحت���الل؛ من أجل البقاء في 

الدراس��ة تصل أخي��ًرا إلى خالص��ة مفادها 
أن الصراع على المدينة المقدس��ة سيبقى 
القليل��ة  الس��نوات  خ��الل  الموق��ف  س��يد 
القادم��ة، وأن س��لطات االحتالل ل��ن ترضى 
ا عنها،  بأقل من تهجير الفلسطينيين كلّيً
األم��ر ال��ذي يلقي بمزي��د من المس��ئوليات 
والع��رب  الفلس��طينيين  عل��ى  والمه��ام 

والمسلمين
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مدينتهم، خصوًصا أن العنصر البشري يعد عاماًل حاسًما في حتديد مستقبل املدينة وهويتها. 
3- تذكير املرجعيات الرس���مية الفلسطينية والعربية واإلسالمية مبسئولياتها جتاه القدس وأهلها، مبا يجعلها 
تبادر إلطالق مش���اريع التثبيت والدعم؛ على مس���توى املباني واألراضي والس���كان، ورف���ع الدعاوى ضد كبار 

املسئولني الصهاينة على ممارساتهم العدوانية ضد القدس.
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معلومات إضافية

جدول يظهر األراضي املصادرة واملستوطنات يف القدس بن 1967-1993م

 الوحدات
سكنية ال

ساحة  م
ستوطنة امل

ساحة  امل
صادرة امل سنة اإلنشاء  سنة

صادرة امل ستوطنة اسم امل

650 130 116 1968 1968 احلي اليهودي

2200 1039 -- 1969 1968  رامات أشكول،
وجفعات همفتار

5000 961 3345 1968 1968 جفعات شبيرا

2500 1190 - 1968 1968 جبل سكوبس

1300 116 130 1970 1970  ماميال

منطقة صناعية 2715 1200 1970 1970 عطروت

4200 1795 1235 1971 1970 نيفي يعقوب

8700 4449 4840 1973 1970 راموت

2400 389 485 1973 1968 معلومات دفنا

10.000 2743 2700 1970 1970 جيلو

5000 2240 2240 1973 1970 تلبيوت الشرقية

8480 5518 4400 1982 1980 بسغات زئيف

2083 1198 2024 1991 1992 ريخس شعفاط

3300 1062 1062 1991 1991 جفعات هاموتس

6500 1850 1850 1991 1991 هارحوماه

60.713 27395 25627 -- -- املجموع 

املصدر: تقرير مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة في األراضي الفلسطينية، 2004، ص34.



الباب الثالث : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي الثامن 234

جدول يوضح عمليات اهلدم بني سنيت 1991-2003م يف القدس الشرقية
سنة سنةاملنازل املهدمةال املنازل املهدمةال

199124199840
199223199916
199321200011
19947200148
199514200224
19966200383
منزالً 334 املجموع199717

املصدر: مؤسسة احلق حلقوق اإلنسان، رام الله، التقرير السنوي، ص145.

هدم منازل يف شرق القدس بني عامي 2004-2007م

ام سكنالع عدد من فقدوا مأواهمعدد وحدات ال
2004104356
200594238
200650160
200768239
200864185

املصدر: منظمة »بيتِسيِلم« حلقوق اإلنسان، 2008.

جدول توضيحي حيمل مؤشرات ذات عالقة بالوضع يف القدس

رب يف القدسالبند سكان الع سكان اليهود يف القدسال ال

320عدد املراكز االجتماعية

350150 عدد امللفات للباحث االجتماعي

 أسر حاصلة على خدمات
100%27%اجتماعية

 شيكل جديد5416 شيكل جديد3056معدل األجر الشهري

301080عدد احلدائق العامة

536عدد املرافق الرياضية

535مراكز صحة العائلة

10%43.5%نسبة األجور حتت احلد األدنى

املصدر: تقرير للمنظمة اإلسرائيلية »عير عميم«، 2009.
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ملحق توضيحي بالقوانني اإلسرائيلية بشأن القدس

اسيةاسم القانون ر القانون األس عناص

قانون الدخول إىل إسرائيل

 يُعتبر مواطن القدس مواطًنا دائًما وال يحمل اجلنسية اإلسرائيلية، ويحق له
في بالقدس  اإلقامة  حق  ويفقد  للبرملان،  وليس  البلدي  للمجلس   التصويت 

ثالث حاالت:
إذا حصل على جنسية أخرى.

إذا حصل على حق اإلقامة في دولة أخرى.
إذا بقي خارج إسرائيل سبع سنوات متتالية.

ضم القدس إلى إسرائيل.قانون اإلدارة والنظام

إخضاع القدس لقانون قضاء إدارة الدولة اإلسرائيلية.أمر القانون والنظام

 ضمان وصول أي شخص لألماكن املقدسة دون املساس باملشاعر مبا في ذلكقانون احملافظة على األماكن املقدسة
 الزعم بأن »جبل البيت« مكاًنا مقدًسا يهودّيًا، وليس إسالمّيًا.

قانون أمالك الغائبن
 حتويل كافة األمالك واملمتلكات الفلسطينية التي تخص الفلسطينيني غير
 املوجودين أثناء عملية اإلحصاء التي أجرتها إسرائيل عام 1967م، بحيث تصبح

حتت تصرفها.

تعويض املواطنني العرب عن أموالهم من أجل تكريس االستيالء عليها.قانون التعويض

 يحق لوزير الداخلية اإلسرائيلية سحب املواطنة من املواطن املقدسي باعتبارقانون العودة
القدس جزًءا من إسرائيل.

قانون التنظيمات القانونية  اإلدارية
 إزالة عروبة القدس باشتراط تسجيل الشركات واجلمعيات التعاونية وأصحاب
 املهن وأرباب احلرف واحملامني واألطباء والصيادلة واملهندسني حسب القوانني

اإلسرائيلية.

 قانون استرجاع اليهود لعقاراهتم
 بالبلدة القدمية

 متكني اإلسرائيليني من استعادة املنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من
العرب، الذين ال يحق لهم استرجاعها، بل فقط أخذ التعويضات.

نزع ملكية األفراد لتحقيق املنفعة العامة.قوانن االستمالك

وتشملقانون اإلشراف على املدارس والتمويل،  اإلشراف  فيها  مبا  املدارس  جميع  على  إسرائيلي   إشراف 
التراخيص اإلسرائيلية للمدارس اخلاصة.

)قانون أساس )القدس عاصمة إسرائيل

القدس الكاملة املوحدة هي عاصمة إسرائيل.
القدس هي مكان إقامة رئيس الدولة، والكنيست، واحلكومة، واحملكمة العليا.

تخصيص موارد خاصة وهبة سنوية »لبلدية« القدس لتطويرها.
للقدس أولويات خاصة في أعمال سلطات الدولة.
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قانون السلطة لتطوير القدس

 تشكيل مجلس سلطة يقوم بتطوير القدس، وتشجيع املبادرات والتنسيق بني
الوزارات، وتقدمي النصح واملشورة للحكومة لتطوير القدس على أن:

ال يشغل منصب عضو في املجلس أي عضو مجلس بلدي.
أن يكون مواطًنا إسرائيلّيًا.

جميع الوزراء مسئولون عن تنفيذ هذا القانون.

منع مزاولة أي نشاط رسمي فلسطيني للسلطة الفلسطينية في القدس.تقييد النشاطات لسنة 1994م

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009.

املشتغلون العاملون من سكان القدس حسب جمموعات السكان واملهن
ويظهر حجم البون الشاسع يف املستوى العملي لصاحل اليهود

رباملهنة سبة الع سبة اليهودن ن

5.13% 94.87%عمال غير مهنيني

57.00% 43.00%عمال الصناعة والبناء

 57.14% 42.86%عمال الزراعة

 81.36% 18.64%وكالء مبيعات

 92.67% 7.33%موظفون

 94.68% 5.32%مدراء

 91.95%  8.05%مهن حرة

 93.94% 6.06%ذوو خلفية أكادميية

املصدر: يوسف خوري، نكران العدالة لسكان القدس العربية، 2007، ص56.

جدول يبني استبدال األمساء العربية بأمساء عربية يف املدينة املقدسة

ريب القدمي  االسم العربياالسم الع
اجلديد

ريب  االسم الع
القدمي

 االسم العربي
اجلديد

 طريق سليمان القانوني باني
جبعات هفتار تل الشرفة أو املشارفشارع املظلينيسور القدس

 باب املغاربة نسبة إلى عرب
رحوب بيتي محسياملغرب من شمال إفريقيا

 طريق الوادي من
 باب العمود إلى باب

السلسلة
رحوب هكاي

 سوق احلصر داخلمسقاف لداخحارة الشرف داخل السور
حبادالسور
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 عقبة غنيم داخلحبر حييمعقبة درويش – داخل السور
شونية هالكوتالسور

 طريق املجاهدين داخلهآحيمطريق الفرير داخل السور
ديرخ شاعر خيرؤتالسور

ميدان عودة صهيونساحة باب اخلليلحي شابيرا الهضبة الفرنسية

 عقبة أبو مدين بني حائط
عقبة يهودا هاليفيالبراق واحلي اليهودي

املصدر: مؤسسة حماية األقصى واملقدسات اإلسالمية، 2008.

خريطة توضح مسار اجلدار العازل

املصدر: اجلزيرة نت
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