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 متهيد:
دينة ما الذي حيصل على أرض م القدس،سنتناول يف هذه احملاضرة احلديث عن هتويد        
فرج وال نكون يف موقف املت نفعل لكي نكون جزءًا من هذه املواجهةوكيف ميكن أن القدس 
 يف هذه احملاضرة سنتناول حمورين ويف احملاضرة القادمة سنتناول احملور الثالث  فقط،

 احملور األول: الصراع على اجلغرافيا  
 احملور الثاين: الصراع على األغلبية السكانية  
 والثقافية.احملور الثالث: الصراع على اهلوية الدينية  

 

ومن مث  احلديث عن اجلغرافيانتناول األمور هبذا الرتتيب ابحلديث، سنبدأ  س: ملاذا
 الدميغرافيا ومن مث اهلوية الدينية والثقافية ملاذا هذا الرتتيب؟

ت هبذا تناقلراع وحماور الص ألن يف احلقيقة املشروع الصهيوين نفسه واستهدافه للقدس ج : 
سيطرة املركزي هو ال جسن املشروع األساسي هو األرض واهلاكامبعىن يف البداية  الشكل ، 

على األرض ، السالح مسح ابلسيطرة على األرض ومسح بفرض السيادة عليها وحتقيق 
حبل مشكلة السكان مشكلة وجود املواطنني العرب على ارضهم ، االحتالل لكنه مل يسمح 

أو يف مدينة القدس وابلذات  األن  دهماعدأتتنامى  والذين 1948يف االراض احملتلة عام سواء 
، هنا مل يتمكن السالح حقيقة من حسم  1967اجلزء الشرقي من القدس الذي احتل عام 
أساسية خلوض الصراع ، مسحت ابلسيطرة على  أداةهذا املوضوع ، وجود القوة املسلحة ك

اجلغرافيا ولكنها مل تسمح بطرد هؤالء املواطنني من أرضهم ابلكامل والتخلص منهم وحتقيق 
شروع الصهيوين  الذي كان يتطلع اليه امل االابدة مبفهومنا القتل  التطهري ابملفهوم الصهيوين و

ى ، هذا هوايت أخر فيها  حاجة لوجود  هذه املنطقة نقية ال تصبح كما ما جيب مبعىن أن
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هلوية هي ا حسم موضوع السكان " و ابلتايل انتقلنا لكي تصبحأنشأ أزمة " عدم القدرة على 
 املواطنني ء حضور هؤالالسكان  حضور هؤالءاملركز الذي أصبح يدور عليه الصراع حىت اآلن ، 

دية هي دولة يهو ن هذه الدولة أبضرورة القول  استدعى على أرضهم العربحضور هؤالء 
وف للقول واستدعى اخلألن هناك خوف مستقبلي أبن ال تستمر اليهودية  ! ملاذا  ابلضرورة

ن ال ألن هناك خوف مستقبلي أب؟! ملاذا  هي العاصمة اليهودية للدولة اليهودية،أبن القدس 
انتقل الصراع عرب  هاينة، وهبذاالصتبقى هذه املدينة ابلعاصمة اليهودية كما يراها وكما حيلم هبا 

ىل هبذه االنتقاالت من هاجس السيطرة على األرض واجلغرافيا ا القدس جتلياً  تاترخيه وشكل
 الدميغرايف الدميغرايف ونتيجة عدم حتقيق هذا التفوق وحتقيق التفوقطرد السكان  حماولة هاجس

 ون يهوديةأن تكنة يراد هلا وهذه املدي اىل اهلوية وهذه الدولةانتقل اهلاجس  بشكل كايف
ه طاملا فرضبال يستطيع ال القانون وال القوة  ما وهذا القانون،ابلكامل بضمانة القوة وبضمانة 

 ابهلوية.تعلق املوضوع 
 ينقسم اىل مفردتني: احملور األول: الصراع على اجلغرافيا: 

 االستعمار ورسم حدود املدينة. أواًل:
 .1967بعد االستيطان وتطوره اثنياً: 
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 املدينة: االستعمار ورسم حدود  أواًل: -
ساحتها حدودها ومواليت هي  القدمية،كانت حدود مدينة القدس هي حدود البلدة   رخيياً ات    

 مربع.كيلو مرت مبعىن أهنا أقل من واحد  مربع  مرت ألف 868
              ألسواراداخل  هو نقصد ما مدينة القدس فنحنعندما كان يقال   التعريف العثماينيف 

من و املقدسيني قدرة خنبة من مع نشأة األحياء اجلديدة و خارج مدينة القدس بدأ السكن 
 لالنتقال حنو األحياء خارج القدس مشاالً وجنوابً ونشأ حي الشيخ وقدرة   ثراء  األكثر  العائالت

القرن ت داايوهنا يف ب اجلديدة،القطمون وابتت هذه تعرف ابلقدس جراح وحي البقعة وحي 
ء القدس ايف أحي القدمية إىل السكن لبلدةا داخلحصل هذا االنتقال من السكن العشرين 

 اجلديدة والقدس القدمية  مصطلحني القدس اجلديدة، فأصبح لدينا
االحياء العربية اليت سكنها املقدسيون يف ذلك الوقت، عندما جاء  اجلديدة:القدس 

هذا االستعمار جاء لغاية وهو منذ اللحظة األوىل   ،1917يف العام  االستعمار الربيطاين
قومي ال وطنالإقامة ي الفلسطينية هالقوات الربيطانية على األرض حضور كانت أجندة 

حلدود أخذ رسم اوانطالقا من ذلك  بلفور،وعد يف معروف لليهود يف فلسطني كما هو 
 داخل مدينة يف الدميغرافيا اليهوديةضور واجلغرافيا يتشكل هبذا اهلاجس وهو ال بد من ح

 يطاينيف عهد االنتداب الرب لنشاهده فأعيد رسم حدود القدس  القدس،
الحظوا أن البلدة القدمية أصبحت  ،²كم19.5 حدود املدينة يف عهد االنتداب الربيطاين

 . القدسشكل جزءاً بسيطاً من مساحة مدينة ت  
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املدينة  تنموو  الطرف،صبح املركز على التارخيية أن يً س: هل من املعتاد يف املدينة 
د حنو فلماذا ذهبت احلدو  ،الوسطفمن الطبيعي أن يكون املركز يف  أخر،يف مكان 

 ؟! الغرب وملاذا ذهبت احلدود حنو اجلنوب 
لغرب متددت احلدود حنو ا، لإلجابة على هذا السؤال ال بد من قراءة الوقائع اجلغرافيا 

، فكان ال بد من إدخال األحياء  املستوطنات الناشئة يف ذلك الوقتلكي حتتوي 
اليهودية الناشئة واليت مل تستطع يف ذلك الوقت مل يكونوا مسلحني ، ومل تتأسس على 

ن أتسست على البحث عن مناطق فارغة ، وم بل طرد العرب ووضع اليهود يف مكاهنم ،
 هذا أدى اىل أن االحياء اليهودية نشأت يف اجلهة الغربية من، مث حتويلها اىل مستوطنة 

أو كانت  مزروعةفارغة أو كانت  رجية أو كانتيف املساحات اليت كانت حً مدينة القدس 
 ان البد ، كاليهوديةاملستوطنات  عموماً  هذا الشكل الذي نشأت فيهاقطاعات زراعية 

لقدس ، حىت عندما أنيت اىل ة اادخال هذه املستوطنات يف داخل حدود مدينمن 
 ي من اليهود هم جزء أساسأن قول سيصدرها االنتداب الربيطاين ، لي اليت اإلحصاءات 

وسنشاهد ذلك يف احملور الثاين كيف يتطور تعداد اليهود بلغة ،  مدينة القدسسكان 
اىل  دودهاحبذ هب هبا  هي اليتأخرى مل أييت اليهود إىل القدس حقيقة   بل القدس 

حدود القدس  تتمدد ملاذافهنا يبقى السؤال ، على ريفها الغريب اليت أسسوها مستوطناهتم 
يق وأنت تصادفك على الطر  يف اخلارطة مدينة أول عننقول لو سألنا ؟!  ابجتاه اجلنوب

يطاين مدد االحتالل الرب اذًا عندما يت،  "بيت حلم"هي  من القدس ابجتاه اجلنوب نزلت
روع يف خطة مشالحقًا حنو اجلنوب ال بد أن لديه قصد ، هو أفصح عن هذا القصد 

دسة املسيحية املقحني أوضح أنه يتطلع اىل إبقاء األماكن ،   1937سنة  التقسيم ايل
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واحدة امسها القدس تضم القدس وبيت حلم وبيت جاال ، حبيث هذه املنطقة   حويصلهيف 
 تطلع بريطانيات الدائم كانت حتت االنتداب الربيطاين ، تبقىساحليًا إىل ايفا  كلها مع

كن لكجزء من املشروع الصهيوين ، وأن ال تسلمها   حكمها لقدس حتت اإبقاء اىل 
ون هي تدخل بريطانيا لكي تكيتطلب لكي يكون هناك نزاعًا يتطلب الوجود اليهود 

على املقدسات املوجودة يف مدينة القدس إسالمية كانت أو مسيحية ، وهذا  الوصية
مع قوة تناسب اال ، وقيل أن هذه املهمة ال ت 1937عام بتقرير جلنة ايل فصح عنه أ  
  ما يلي : نستنتجمن هذا احلديث  ظمى مثل بريطانياع  

رسم ت تعد بعيون استعمارية ملابتت ترسم  1917عام ا من ءبد القدس أن حدود أواًل:
 املدينةعلى أساس كيف تتمدد 

 لقدسايهودي ملدينة  وجود استحداث كان  األساسية منهاد االستعمارية املقاص اثنياً:
ي يذكر هنا أن األمر الذ عليها،التمدد حنو بيت حلم أماًل من بريطانيا يف احلفاظ  واثنيا
ولكن  التطابق كان يف األماكن األخرى متوافقة،ومقاصد القدس مل تكن بريطانيا  مقاصد
ال أن  نفسه،بكان املشروع الصهيوين يتطلع للسيطرة على القدس   يكن،مل  القدسيف 

 يعطيهم إايها 
، كيف أصبحت  هكذا  القدس أصبح شكل اهلدف من هذا احلديث لنعلم كيف  

ذا سيؤسس ، ه حالياً  كيف أصبحت القدس الغربية املصطلح الدارج،  هذه التقسيمات 
سنجد خلريطة يف ااصبح امسه القدس الغربية ابملصطلح العريب احلايل ،  شيءأن هناك 
ر البلدة القدمية هو نفسه ي رى سو حي سلوان وهو من جهة الشمال وهو حي عريب 
د القدس ، حدو رف بريطانيا كانت خارج يف ع  تعترب  كانت  ، هذه البلدةسوار القدس
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 1925 املوجود يف أقصى غرب املدينة اليت أتسست عام   بيت هكريم بينما مستوطنة
رؤية البلدة  ال يتصور، لو صعدان أعلى مبىن فيها من املستحيل رؤية  البلدة القدمية 

القدمية ألن التالل اليت تفصلها أعلى منها ، لكنها كانت تعترب جزءًا من حدود مدينة 
 كي يقال أبن هناك حضور دميغرايفالربيطانية ول حصاءاتي تدخل ضمن االالقدس لك

أي متحدث  "جبل الزيتون األمر على املنطقة الشرقية ، وكذلك يهودي يف مدينة القدس 
يف  لقدسحدود امل يكن جزءاً من  " جبل الزيتونعلى اهلواء يكون خلف جبل الزيتون 

طر ابلضرورة يض فلسطيين الأي جتمع  أن خيرجملاذا ؟ ألن كان مقصوداً  عرف بريطانيا
ائمة، دفكرة ستستمر احلدود من وهذه فكرة اقصاء العرب  ادخاله،رسم احلدود اىل 

ع مفروضة وليس وقائشيء اداري فهذا عدت رسم احلدود  مكاهنا، لوالقرى ستبقى  عملياً 
 على األرض عملياً 

الشطر الغريب من القدس والذي يشكل تل حي   1948يف عام ابلتغري ستبدأ هذه احلدود 
 ،²كم  3، ما يبقى مع اجليوش العربية  ،²كم  5.19مساحة القدس االنتدابية  ،²كم  16.5

وتنشأ منطقة  ،²كم  2.2هي  حتت إدارة اجليوش العربية وال تبقى كلها ، اليت تبقى فعليا
عربية مل يدعي اجلانب لصهيوين أن القوات الابخلرائط  بشكل واضحغري معروفة ال ترسم 

تنتشر فيها قوات دولية ، وتعرف بعد ذلك ابملنطقة احلرام  وتكون بذلك اول  فيها تكن
تنشأ بينهم بوابة و  وتعرف ابملنطقة احلرام فلسطني أرض قوة  دولية يف اتريخ الصراع على

  بني غريب القدس وشرقي القدس  مندلباومبوابة تسمى 
  ،²كم  2.2يبقى ، كاملة ²كم  16.5غرب القدس تل حت   1948أنه يف حرب  اخلالصة:

هذه  و ة، ملدينة القدس يبقى مع اجليوش العربي والديين لكن املهم هنا أن املركز التارخيي
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روع الصهيوين يف السماح للمش فلم تكن بريطانيا  راغبة   سياسة لربيطانيا  كانت عملياً 
ك ركزية يف تلاخلطة امل ذلك الوقتأبن يستويل على املركز التارخيي ، خصوصًا أنه يف 

ة بذلك ، بريطانيا مل تكن راغب، هوية غري القتل والطرد خطة إابدة وتكانت خطة احلرب  
وبذلك املنطقة ،  يف تلكابلقتال وحتديداً اجليش  األردين  ولذلك مسحت اجليوش العربية

قلة ، فكان مل تكن جيوشًا مستكانت قيادهتا مع بريطانيا العربية واملستقلة  اجليوش 
ا خاطئة أهن وواضحيصدروا قرارات خاطئة  أن اجليوش هيااجهاض بريطانيا جلهود هذه 

يف  تكن راغبة ولكنها ملخبطة التقسيم ، املتفق على خسارهتا  وهدفها أن ختسر املناطق
ا عن البلدة دافعو ي  األردين أبن خسارة البلدة القدمية وبذلك تركت مساحة لقادة اجليش 

واجليش اقي قوات من اجليش العر اجليش األردين واملتطوعون العرب القدمية وابلفعل خاض 
 دمية حيافظوا على البلدة القواستطاعوا أن   اللطرون معركةمعارك عديدة أمهها  السوري 

،  لدة القدمية على السور الغريب للبمباشرة ، وأصبح احلدود بني املدينتني دينة القدس مل
كان املدينة   طرفني وانتشر القناصة بني املدينة نيبني طرف سور امسنيت وبين يف ذلك الوقت

سمت قً حلماية احلدود ، كان حيصل توتر أحياانً واطالق انر ، هذا الشكل العام الذي 
مدينة القدس إما قًتل أو ًطرد ، وكل من   مدينة القدس ، كل من كان يسكن غرب به

 مبوجببقيت   اليتمعة العربية خرج ابستثناء اجلاكان يسكن يف شرق القدس من اليهود أً 
 حويصلهلة " افا قاليه القوات الصهيونية ، شريطة أن متر سيطرة حتت  اتفاق اهلدنة

ومن الواضح  ،مير عليها كل أسبوعني قافلة متوين  هذه احلويصلةكانت   اجلامعة العربية "
جوم بداية اهل 1967عمليًا يف حرب عام كان خطأ ألنه أن وجود اجلامعة العربية  

دابابت موين يف قوافل الت من اجلامعة العربية حيث أن الصهاينة ممروا تبدأ اإلسرائيلي 
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نه انطلقوا أاجلامعة العربية حيث داخل  يف مفككة ركبوها عملياً مفككة وعرابت عسكرية 
اخلطوط األردنية ومن مث اليوم تعد اجلامعة العربية هي املركز األساسي  لفمنها إىل خ

فع مثن ، واليوم العيساوية تديف مشال مدينة القدس النطالق االستيطان كما سنرى ذلك 
هي  فاجلامعة العربية ليست مشروعًا أكادميياً  ، حىت يومنا هذا  وجود اجلامعة العربية

 ،  كل من األشكال الشكل األكادمييبشخذ أابألساس مشروع استعماري وإن 
 عربيةالاجلامعة  حويصله القدس،شرق ليست مكتملة   ²كم  3 القدس،غرب  ²كم   516.

القدس  شرقمن إخالء مجيع اليهود  القدس،غرب لعرب اوطرد ملن كانوا من إابدة وقتل 
 .رائيلية لكن كان فيها قوات إس سكان،اجلامعة العربية اليت مل يكن فيها  حويصلهإال 
 العام يفالفرتة ما بني العامني  البداية يف  يفولكن   1967عام حرب ننتقل اىل     

ن قرار وحدة الضفتني بذلك تصبح القدس جزءًا مي تفق يف مؤمتر ارحيا على  1950
يدخل الدستور األردين اجلديد  1952من مث يف العام  اهلامشية،أراضي اململكة األردنية 

الذي مينع الدولة من التنازل عن أي جزء من أراضيها وابلتايل تتغري إدارة مدينة القدس 
يف ذلك الوقت، القدس يف ذلك الوقت رغم أمهيتها إال أهنا كانت مدينة حدودية، مل 

حيدث  احلفاظ عليها فلم ا منفيه تثمار االسمن كن  أنه هل سنتم يكن هناك أتكد من
ائي وتصل ترسم هلا حدود هنائياً ، تتوسع املدينة بشكل تلق وال يف توسيعها واسع استثمار
ليوم عندما يقرتحون فكرة القدس العربية  من أجل ذلك يف التفاوض ا،  ²كم  6.5إىل 

  هلا رسم حدود مل يكن 1967يف العام  ، القدس العربية 1967كما كانت يف العام 
مببادرة   بيعيبشكل طهذه الرمسة هي منت هلا  ليس  ترسم املدينة كما احملافظة والبلدية 

على  كم مربع  6.5حىت وصلت اىل برتتيب مسبق  ليس خبطط مسبقة و سكاهنا وليس
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ا وتنتهي أن احلدود تبدأ هن هناك رسم واضحاعتبار أين وصل العمار ليس على اعتبار أن 
نري  بريطاين امسه همدن مهندس  لطات األردنية يف ذلك الوقت قد كلفتالس، لكن 
ويري مضوا وقتاً مع مدينة القدس برسم مقرتح تط املهندسني القدم الذين  أكثر وهو كندل
ها كثرياً ابجتاه عدم التوسع فيالشمال واجلنوب و  اجتاه يقرتح تطوير املدينة يف 1966عام 

بعدما احتلوا ليني اإلسرائيعملياً  ارحيا ،  الذاهبة اىل حدراتحىت ال يصل ابجتاه املنالشرق 
 يف األدراج يف البلدية األردنية ويطبقوها  منخمطط كندل  أيخذوا  1967املدينة سنة 
لتوسيع مدينة القدس مع استثناء من اجلهة الشمالية الشرقية حىت ال تزيد مشااًل احلدود 
دود ح هذا الذي جعل الصهاينة يرمسواالفلسطينية داخل حدود املدينة كثريًا ،  الكتلة
حاولوا بعد و  ،ابجتاه احلدود الشرقية كثريًا   يتوسعوا ابجتاه الشمال واجلنوب ومل  القدس

  126هذه احلدود مساحتها ،  مستوطنة معايل ادوميمببناء ذلك   يصححواذلك أن 
 ²كممن  دومن  اقل  868كانت مساحتها   1917، يف العام  1993حبلول عام  ²كم

مث قسمت اىل من  و 19.5أصبحت  أقل من مساحة البلدة القدمية ، يف عهد بريطانيا 
سلطات ، هذا ما تسميه ²كم  126 ، واألن تصبح  عيد احتالهلا ابلكاملاثنتني ومن مث أً 
املقصود و ذلك وضعت اسرتاتيجيات التوحيد ، توحيد مدينة القدس وبدءاً من االحتالل 

ن املشكلة ، ولكوية كما هي غربية القدس واهلالقدس يهودية السكان  فيها جعل شرقي
فكيف سيتم طردهم الحقًا ، حىت  1967 حرب األساسية أنه مل يتم طرد السكان يف

   1967 ملدينة القدس هي حدود عاميف نظر الكيان الصهيوين اليوم احلدود الرمسية 
  والبقية مل تدخل : التطبيقاألتية دخل واحد منها حيز   املشروعات
 أكرب:تفكر كيفية توسيع القدس وكيفية قدم مساحة  مشروعات
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ح  هنا الأول مشروع يطرح يف هناية الثمانينيات ، ن  القدس الكربى " : حدود " مشروع
جلنوب وهي وكتلة يف ايم الشمال وكتلة يف الشرق وهيا أدوم كتل كتلة يف  أربع أنه أضاف

 قرتحي غريب القدس لكي تتوسع ، هذا املشروعحدود  غوش عصيون ، حاول أيضًا توسيع 
لو  االن لو وصل الينا هذا املفهوم ،²كم  320اىل  300مدينة القدس حنو حدود توسيع 

شبه ) يسنجد أنه أردان أن نشبه شكل الضفة الغربية إىل عضو من أعضاء جسم اإلنسان 
ما هي هذه القضمة  هقضمالضفة الغربية  وسط الكلية ( والسبب يف هذا التشبيه أنه يوجد يف

نية حلركة الصهيو ا عند هاجس مركزي 1948، عمليًا كان حرب القدس  مدينة هيهذه 
ن تعطيها كانت تدرك أهنا ال تريد أوالعصاابت الصهيونية أن تصل إىل القدس ألن بريطانيا  

 كانت تريد أن تسابق الزمن وكي تصل اىلالقدس فكانت تريد أن تفرض ذلك ابلقوة  ف
ية ، هذا يف جسم الضفة الغربمتقدم البلدة القدمية حتديداً ، هذا جعل القدس وكأهنا لسان 

 جلهةا بالً أن حميط القدس من اجلهة الشمالية عرب ومن اجلهة اجلنوبية عرب ومنمعناه مستق
بحت ، مبعىن أن القدس الغربية أصالوحيد هو الغرب  اليهودي الشرقية عرب ، عمق القدس

اسرتاتيجي يو جاملشروع الصهيوين وليست كتلة مركزية ، لديها مأزق كتلة طرفية يف عبارة عن  
روج من هذا ، للخعرب وحميطها الشرقي عرب وحميطها اجلنويب عرب  أبن حميطها الشمايل

رقا مشاال جنواب ش أكثر  املأزق نالح  أن كل مشاريع توسيع مدينة القدس حتاول أخذها
لتخلق مساحة للتنفس لتحوهلا اىل عاصمة ، وهذا هو الواقع القدس مكانتها للصهيوين الذي 

د العاصمة هي ليست عاصمة أصاًل املطار اذا أرايعيش يف فلسطني على أرضنا ليس مكانة 
ذهب .... ال ياذا أراد مينا يذهب اىل أسدود ال يطري عليها يذهب اىل مطار اللد  أن يطري

قيقة حلولكن ا ،عاصمةهم يريدوهنا  األيدلوجيةمن الناحية  إليها ألي سبب من األسباب،
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ليت  ا، هذه املعضلة دور العاصمةال هي ال متارس  هل هي متارس دور العاصمة حقيقًة ؟!
كانت تسكن هاجس املخطط الصهيوين والسياسي الصهيوين أن الدولة اليت أعلنا أهنا 

انتقلوا من املشروع الذي نراه اىل مشروع  همولذلك متارس دور العاصمة  العاصمتنا هي 
  .ا حولهميعتمد عليه ومعناها أننا نريد أن حنوهلا إىل مركز مدين  )املرتوبوليتانية(

 " املرتوبوليتانية()مشروع املركز العمراين "  

ابجتاه  توسعتجدًا أن هناك مدينة كبرية  من الشمال جند اىل اخلريطة جندعندما ننظر 
توسعت ابجتاه الشرق لدرجة أهنا أصبحت جبوار  و الشمال لدرجة أهنا ضمت رام هللا

أرحيا توسعت ابجتاه اجلنوب لدرجة أهنا أصبحت جبوار بيت حلم وبيت جاال وكل كتلة 
د الطبيعي فالغرب هو االمتداجنواًب وتوسعت ابجتاه الغرب هذا حتصيل حاصل  عصيون

بل  ²كمسني  مائة ومخابلنسبة هلم ، هذه املدينة املقرتحة وهي اليت حدودها تزيد عن مخس
، هذه كان اهلدف منها هو حتويل القدس اىل مركز عمراين  ²كم  700أكثر تصل إىل 

ط منكعاصمة ، من أجل أن نشرح هذا املفهوم   ايعتمد عليه ما حوله بتعزيز مكانته
 اليت تسمى كتلةال  هذهيوجد كتلة على اخلريطة يف اليمني  التخطيط يف الكيان الصهيوين

تلة هذه الك ، يعيشون على أرض فلسطني ماليني يهودي 3 ايعيش فيه  ، دانغوش بـــ 
 و ها املدينمركز ومركزها التجاري و مركزها السكين  هي تل أبيب يف وسطها جتد مركزها

ن ة مأوسع يف جمموعمركزها السياسي ، مث جتد أوسع يف جمموعة من األحياء مث جتد 
يف ها يف اخلدمات حميطيف كل رتكز عليه كز الذي يتل أبيب يشكل املر مبعىن أنه االحياء 

يف السياسة ستثمار يف التعليم يف االيف الصحة يف العمل احلياة يف االستشفاء يف الطبابة 
حالة مشاهبة   لقدس اىل، هذا املشروع )املرتوبوليتانية ( هو مشروع لتحويل ايف كل شيء 
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يف الكيان الصهيوين  تل أبيبعلى األقل بعد املركز العمراين الثاين  لتل أبيب حبيث أن تكون
 أو على األقل أن تصبح مركزًا ما حمليطها ، هذا كان يتطلب عمليًا إخالء جزء كبري من

رع وز وهذا يتطلب حرب !  اخالئها من العرب الضفة الغربية من قراها ومدهنا أي 
 ن أجل ذلك نالح  أن يف حميط رام هللا هناكم املكان،املستوطنات الصهيونية يف ذلك 

ول ن حيكونه شكل سلطة أوسلوا ويريد أاملفروض أن الكيان الصهيوين   كثرية،مستوطنات  
عملياً يف  ، لكنههللارام يضع عقبات بينه وبني  أالاألصل  له،اتبع  اىل كيانسلطة أوسلو 

 هللا يف حميط راماالستيطان  منواً هوسرع األ االستيطان 2018و 2017و2016سنوات 
 حميط يفوالسبب أن االستيطان يف حميط رام هللا عينه على القدس وأن االستيطان   ملاذا؟

، ة للنمو والبقاء يهودية قابلع اجليوسياسية للقدس لكي تبقى مدينة هدفه توسيرام هللا 
ا مشاهلا يف كل غرهبولذلك يستمر التوسع االستيطاين يف حميط رام هللا شرقها جنوهبا 

للقدس يف  الذي يسمح اجليوسياسيةراد له أن يكون العمق الطبيعي االجتاهات ألن هذا يً 
على  تطلعرابني يهذا الطرح خالل التسعينات ،  ومنو كيهودية وذات أغلبية ، احلياة و 

رض عن يت وأن ، فيخطر على ابله أبننا  يرى أبن فيها مشروع سياسي قد بدأهذه اخلريطة 
هذه تكون و  أن هذه كلها امسها القدس نعطيكم منها رام هللا وبيت حلم الفلسطينينيعلى 

سرائيلي يف هذا كان املشروع اإلتبعتنا ، واألراضي ايل معنا تبقى القدس  القدس تبعتكم 
 ، الذي عارض هذا بشكل أساسي هو اليمنيها هبذا النفس ذلك الوقت ورابني قرأ

ألن ا الذي كان يرى أبنك إذا قبلت أن تعطي الفلسطينيني شيء امسه القدس الصهيوين
 تتغري فيما بعد موازين القوى فتكون مضطراً فيما بعد أن تعطي شيئاً حقيقاً من القدس غداً 

 مل يعد يطرح هذا الطرح هنائياً رابني ومع قتل ومن أجل ذلك رفضوا القرار 
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مشروع اجلدار أخذ تقريبًا شكل ، رض الواقع هو مشروع طبق على أ مشروع اجلدار :
خال القرى يف إد مشاهباً حبد ما حلدود القدس الكربى لكن القدس الكربى  كانت مراتحة

وخيرج  لكن اجلدار يتنوع يدخل البلدات مل يكن لديها مشاكل يف ادخال قرى فلسطينية ،
 1989يف طرحت ى ، بينما القدس الكرب  2002ألن اجلدار جاء يف سنة  املستوطنات 

بينهما عقد كامل يف هذا العقد هاجر مليون مستوطن يهودي جديد اىل فلسطني ولكن 
 الفلسطينيني مييل بشكل متزايد لصاحل رغم ذلك بقيت األغلبية السكانية يف مدينة القدس

هلجرة ال أبننا ال نستطيع أن حنسم اب الصهيوين  الكيان ، فأصبح هناك واقعية أعلى عند
مدينة دود ح، وابلتايل هم حيرصون على أن خيرجوا البلدات من  ابإلقصاءن حنسم بد أ

 مدينة القدس  تضاف اىل االستيطانيةكتل كتلة مشالية تعرف بــــــــ جفعون   3يوجد ، القدس 
تل الثالثة إذا ما م هذه الكادوميوكتلة شرقية تعرف بـــــــــ  صيونتوكتلة جنوبية تعرف بــــــــ ع
اخالء اخلان األمحر  ريكتلة أدوميم من أجلها جي  ،  ²كم  289ضمت اىل القدس تصبح 

مساحة نا همعها جمموعة من القرى ، ع تلغرب بيت حلم وتبعتصيون لكتلة اجلنوبية و ا
مبعىن أن هذه احلدود مل تطبق ، بين ،   ²كم  289 ستصبح احلدود هذه طبقت اذاالقدس 

دية اليت رأينا البلحدود من اجلدار صحيح ولكن مل يغري الكيان الصهيوين حدوده املعتمدة 
 حدود اجلدار اىل  ²كم  126أهنا 

 ألسباب عديدة ملاذا مل يغري الكيان الصهيوين حدوده املعتمدة ؟! 
صل هذه حت أاليضمها من أجل هذه املناطق السكانية قبل أن  حيسم مصري يريد أن أواًل:

 ان فيهضمضم األحياء العربية قبل أن ي عندما 1967كاليت حصلت يف العام املشكلة  
 أغلبية سكانية 
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كي هناك مشكلة وهي الرفض األورويب وحىت الرفض األمريأدوميم  كتلة  ابلذات يفاثنيا:  
هنا عملياً تصل أل ملاذا؟حىت األمريكان مل يوافقوا على ضم كتلة أدوميم إىل القدس  سابقاً،

نوبية وابلتايل فتقسم الضفة الغربية اىل كتلتني مشالية وج تصل اىل عقبة جرب أرحيا اىل حدود
على األقل سراب الوعد املمكن أن يستمر إليه الفلسطينيني يف دولة ممكن أن ينتهي ، و 

 ألمريكي وا يف املفهوملشراء اهلدوء من الفلسطينيني أفق الدولة أساسي  احلفاظ على
اىل  ستقضي ، أنتاإلسرائيلية األورويب ومل يكونون يفرحون بذلك اعتبارًا من املصلحة 

ال بد  ابلتايلو فالقدس نفسها ستصبح يف خطر ، بعملية سالم  اهلاء الفلسطينينيإمكانية 
عد اعرتاف ولكن األن ب ، للكيان الصهيوين إبيذاء نفسه احلفاظ عليها وعدم السماح من

 اهو وجد فرصة، نتني تزحزح قليالً  هذا املوضوع ترامب ابلقدس عاصمة للكيان الصهيوين
عال حاول كتلة أدوميم وفضم  االقدس ابجتاه الشرق و  مواتية لتوسعةالفرصة فأصبحت 

  هذه اللحظة مل يكونوا معهأبن األمريكان حىت يفاخالء اخلان األمحر ، ولكن فوجئ 
وحىت غياب  أورويب دويل ورفض واضطر بسبب وجود مقاومة شعبية وبسبب وجود اهتمام

كن مل تعرتف حنن اعرتفنا ابلقدس ول األمريكان قالواففعلياً  هذا توريط ضوء امحر أمريكي ،
 هذه غري قابل للتعامل معه ، عملياً يف شيءوهذا سيصبح  ابلضرورة ، بكل حدود القدس

ابإلضافة  مث ال يوجد موافقة دوليةألنه أساساً اخلان األمحر ريقة افشلت حماولة اخالء الط
ع أمام الدويل فاضطر نتنياهو أن يرتاجاىل املقاومة الشعبية اليت استغلت هذا الرفض 

ألمحر تواجدين يف اخلان امن املتضامنني من الشباب والصبااي الذين كانوا م 300/200
وابلتايل الذي صنعه املتضامنني أهنم قرأوا حلظة اترخيية دولية مناسبة ، يف ذلك الوقت 

 اخلان األمحر يفاسرائيليًا يفرضوا تراجعًا  واستطاعوا أن أبدوات سلميةخاضوا فيها معركة 
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لنسبة هلم اب ألمحر أو أي رئيس وزراء سيخلفه سيحاول العودة اىل اخلان ا نتنياهواليوم ، 
 دود اجلنوبيةكتلة احل  ، ملف غري مغلق ، كتلة احلدود الشمالية بين اجلدار ابلكامل حوهلا

مل  دود الشرقيةكتلة احلة  مل يكتمل البناء ،حميط الوجل تقريبًا استكمل اجلدار حوهلا لكن 
 .وما تزال هي حمل اخلالف حىت يومنا هذا يبىن اجلدار ابلكامل حوهلا 

 أساس سنة على أي 100لو عدان اىل ما قبل  احلدود،قضية القدس األساس يف رسم 
 سطينيني،الفلخترج أكرب عدد من  ليهودأن تدخل أكرب عدد من ا رمست احلدود؟ على أساس

  إذا ،!!؟! فهل حسم هذا الصراع سنةمعضلة رسم احلدود مل حتل على مدى مئة إذا كان 
مبعىن هل حسم  ،2019ترسم فيه حدود  1917حدود  كان نفس املبدأ الذي ترسم فيه

السيطرة عليها لو حسم ما الداعي اىل  سؤال ملن؟؟ هل حسم سؤال ملن هذه املدينة
عامني مضى مائة و  هذا معناه أنه حىت األن رغم الطريقة،رسم احلدود بنفس االستمرار ب

لسيطرة مل حيسم عمليا مصري القدس ومل حتسم ا فيها، ورسم احلدودمعركة هتويد القدس  على
منها  شيءجد القدس ال يو  إذاالطريقة، هذا يعين أنه ترسم بنفس يف القدس ولذلك مل تزال 

 ة لنقودها املعركة قادماملعركة مل حتسم  فيها،ملاذا حىت األن املشروع الصهيوين حيارب 
رسم القدس ابألساس هو مهمة استعمارية هدفها أن تدخل املوضوع املركزي هو أن 

ة عام من حسم ذلك على مدى مائ تتمكناملستوطنني الصهاينة وأن خترج العرب وأهنا مل 
بدأت تغرية اثبتة بل رخوة وم حدود القدس مل تكناحملاولة ولكنها ما زالت تسعى، وأبنه من 
وهذه  ²كم  289تصل اىل حدود  وها هي اليوم 1917قبل من ألف مرت مربع  868من 

 واهليمنة.السيطرة احلدود مل تكن لرتسم اىل بقصد 
  القدس؟يف الفلسطيين املشروع  الدارسني: أينسؤال من أحد 
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 يف القدس، ولكن هل يوجد مشروع بقاء وصمود يف رمسي فلسطيينحالياً ال يوجد مشروع 
 القدس هذا موجود نعم 

 الستيطان يف مدينة القدس:ا
تيطان عندما نتحدث عن اس وغربية،ابعتبار ان القدس مقسمة اىل شرقية بدءًا سنبدأ    

نتابعه  هذا الذي القدس،نتحدث عن املستوطنات املوجودة يف الشطر الشرقي من فنحن 
معركة يف غرب القدس ال يوجد معركة يف غرب القدس حسم املوضوع، ونراه ألن هناك يوجد 

متابعة أصبح هناك على ما يزيد على أربعمائة ألف يهودي وعشرة االف عريب فلم يعد 
ن عندما على السيطرة وابلتايل حنزال هناك معركة تهناك معركة ولكن يف شرق القدس ما 

 ما يدور يف شرق مدينة القدس نتكلم عن االستيطان عموماً فنحن نتكلم عن 
جلغرافيا ا يف السيطرة على ستيطان هو سلوك أساسييفسر اال األساسي الذياملنطق      
 كيف  أساسي،املستوطنات هاجس مواقع كان اختيار   ،2010حىت العام  1967عام  من

 القدسميكن السيطرة على املناطق املفتاحية يف 
 اطواق:الثة ث اىله املستوطنات دارسو االستيطان يف القدس على تقسيم هذاصطلح 

اليهودي  حميط البلدة القدمية فمن املمكن اعتباره احلييف عملياً  الواقع هو الطوق املركزي .1
هدف هذا  ملركزي،ايف الطوق  والتلة الفرنسية هي الواقعهي الواقعة عملياً أو اجلامعة العربية 

ال  وسط املركز يف القدس،يف املركز العريب يف الطوق األساسي أن يستحدث وجوداً يهودايً 
ال احلي اليهودي املوجود يف البلدة القدمية عندما تنظر اىل مشفقط يوجد شيئًا عمليًا إال 

جداً يوجد  غريةمستوطنات ص القدمية فتجدالبلدة القدمية جنوب البلدة القدمية شرق البلدة 
اصاًل ي عربياً متو السبب أن هذا املركز بق ملاذا؟ واحد ال جتد كتل استيطانية كبرية فيها مئتني
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رتاق مل يتمكن املشروع الصهيوين من اخ وابلتايل هذا،يومنا  حىتواحلياة فيه مستدامة 
وجوداً  اكإن هناملركز هدفها األساسي أن تقول املستوطنات، لكن عموماً هذه مستوطنات 

 جانب مدينة القدس.عربيا اىل 
حياء األ نيصل بوكان هدفه أن يقطع التوا ابلطوق األوسطالطوق الثاين كان يعرف  .2
الشيخ  يف مشاهلا زيف وادي اجلو مبعىن لو جئنا لنتحدث عن البلدة القدمية جند مشاهلا  يةالعرب

ني شعفاط بأتيت مستوطنات ويضعوهنا ما  حنينا،مث مشاهلا يف بيت  شعفاط جراح مشاهلا
ة مستقبلة أن تكون مدينة عربيمدينة القدس ال تستطيع  حنينا حبيثووادي اجلوز وبيت 

وال تكون  متناثرة راىل جز ك جنوابً فتصبح اهلدف منها حتويل األحناء العربية وكذلالنسيج 
 هو هدف الطوق األوسط لالستيطان  فهذا املركزي،هيا النسيج 

جملاورة هلا االفلسطينية فهدفه منع تواصل مدينة القدس مع املدن  الطوق اخلارجيأما  .3
 كتل: أساساً مكوانً من ثالث  وهذا 
رام هللا، ام متنع وصول القدس بر  هدفها أنالصناعية مشااًل يف مستوطنة عطروت املنطقة  أ.

صناعية بدون العطروت لقدس مباشرًة هو حاجز قلنداي ومنطقة هللا الذي مينعها أن تصل اب
 حاجز املنطقة الصناعية يصبحوا مدينة واحدة 

يكرب  المتنع القدس ابلتوسع ابجتاه الشرق حىت يف الشرق كتلة أدوميم هدفها أن  ب. 
ألننا نة القدس عمق واسع ملدي اىل والعيزرية أبو ديستتحول ضواحي  الوجود الفلسطيين وال

 أن تتصل أبرحيا اخلوف هنا العمقاخلوف ليس قد قلنا أبن لديهم هاجس العمق 
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نعوا هدفهم أن ميه حوما جيلو وهارأن هناك مستوطنة  لو ذهبنا اىل اجلنوب سنجد ج. 
تلك  نعمليًا هذه املدينتني بدو  ببيت حلم وبيت جاالالقدس مبدينيت اتصال أحياء 
 عيواحدة وجزء من القدس ابلتوسع العمراين العريب الطبيكان أصبحوا مدينة   املستوطنتني

شكلها، توسعها  املستوطنات اختيار مواقع  2010لغاية  1967لالستيطان من  اهلاجس 
يف  لفلسطينينيااملواقع اجلغرافية لتفتيت الوجود كان قائمًا على فكرة كيفية السيطرة على 

جلزر املدينة اىل جمموعة من ا اىل منعها التواصل مع املدن األخرى وتفتيت تلك القدس
ن كم هي جذابة عل الرتكيز على اهلاجس اجلغرايف مل يكن هناك سؤاهذا  املتنافرة،واالحياء 

هذا أدى إىل وجود أماكن كربى يف   ؟للمستوطنني عن كم ممكن يسكنوها حيبوها ...
لوحدها، ولكن  ²كم  70أدوميم مساحتها  معاليه كتلةالقدس ال يوجد عليها سكان مثل  

 ال يوجد رغبة ابلسكن " ولكن!وحجر. !وهي مبينة على "فلل  ألف، 34سكاهنا  عدد
ن جانب العيساوية موألن الطريق مير  ، للمدينةجداً على املركز يف اليهودي  ألهنا بعيدة هناك

ة من أجل وهم ال يرغبوا أن ميروا جبانب العيساويوأهل العيساوية قالبني حياهتم اىل جحيم ، 
هذا لتايل ، وابوال أن ميروا ابألحياء العربية من اجل الذهاب اىل العمل  الذهاب اىل العمل 

مستوطن رغم هذه  ألف 34أدوميم يوجد فيها معاليه أدى اىل كتلة استيطانية ضخمة مثل 
تيطان من االسأن ينتقل  جيبأنشأ هاجس جديد يف االستيطان أنه املساحة الشاسعة هذا 

ابلسكان  اىل فكرة كيف ميكن أن أنيتالسيطرة على املواقع اجلغرافيا اليت حققناها فكرة 
أو قبلها بسنة أو سنتني  2010 فمناملستوطنات ، الصهاينة اىل تلك  طننيملستو اباليهود 
ابت يفسر ابلقواطع  لابألطواق بحبيث مل يعد يفسر يف القدس  سلوك االستيطاينالبدأ يتغري 
 لشمال يبدااب قاطع مستوطنات متصللو نظران اىل اخلريطة يوجد  ، ماذا وسعوا؟  السكانية
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هذه  القدس،غرب ث مستوطنات على احلدود الشمالية مع ثال راموت الون وشعفاط من
الستيطان فيها اوزاد  املستوطنات ألهنا متصلة بغرب القدس لو قاموا بتوسيعها وتكبريها

 سيأيت إليها املستوطنون 
تلة حبيث يصبحوا مع بعضهم كه ماجيلو ب هار حو  مستوطنات جنويب يوصلقاطع و 

مرتابطة تشكل غرب القدس ويستطيع الناس أن يصلوا مباشرًة اىل أعماهلم اىل مدينة غريب 
القدس ، فهذا أدى اىل التوسع يف هذين املكانني وأصبح التوسع يف املناطق الوسطى قليل 

ذاهب  من هذا التوسع % 70من هذا التوسع أو  %60حمدود ، يف كل إحصائية جتد أن 
مدينة ريب غاىل هذين االجتاهني ، هذا عمليًا أدى إىل توسيع املستوطنات األقرب إىل 

حنن  هودأن أنيت بيمن أجل حنن القدس وأدى اىل تراجع السقف اإلسرائيلي ، أهنم قالوا 
مستعدين أن نذهب اىل حدودان  املوجودة يف منطقة غرب القدس ، هذا ال يعين أنه ال 

 ستوطننيم هذا يعين أن الوقائع فرضت عليهم ، اذا أردمت أن أتتوا بسكان يوجد تقدم ولكن
فعليكم األقرب اىل القدس امللتصق وليس يف املساحات األوسع الذين كانوا حيلمون أبننا 

ا ال املخطط الصهيوين وما زال يبحث هلا ، هذ دوهذه معضلة دائمة عننستطيع أن نبلعها 
ال د هلا حل ولكن هذا يعين أننا اذا استطعنا أن نستعملها فمثأن جييعين أنه ليس ابإلمكان 

ن االهتمام ماليها ما يكفي العيساوية لوحدها تدفع مثن صمودها على مدى الزمن ، مل يصل 
اإلعالمي حىت ، العيساوية عملياً هي اليت متنع معاليه أدوميم من التحول اىل كتلة استيطانية  

 بعد ذلك ال مسح هللا خضعت العيساويةو العيساوية وحيدة كربى ختنق القدس ، اذا تركنا 
الصراع ، وض على كيف خي بنية كتلة أدوميم هذا ينعكس الفهم سنجد تغيريًا كبريًا يف 

ان ملدينة العيساوية حتدد مستقبل خلق االستيط  ال وزعالنني العيساوية ليس شابني خرجوا
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من  ال ترتك لوحدها أبي مثنب أن وجيالقدس عندما ختوض صراعها هي طليعة متقدمة 
األمثان وال أبي شكل من األشكال ولكن هل حنن نفعل ذلك ؟ هل يدرك صانع القرار 

ت وجبل املكرب جنوابً يقوم بنفس املهمة ألنه مينع تواصل مستوطنة تلبيو  ال،لألسف  ذلك؟
 صهاينة.اليف حلق أكرب شوكة  العيساوية متثل جنوابً ولكنهار حوماه مستوطنة مع 

يظن  هوو االستيطان بدأ  سكاين،االستيطان بدأ على أساس جغرايف وانتهى على أساس 
ب جذن من على األطراف لكي يتمك انتهى وهو يتوسعو  القدسيستطيع أن يبتلع كل  أنه

ان مستمر لكن االستيطوبقاءهم حقيقة نتيجة صمود الناس  يواجه مشكالت املستوطنني،
   وال حقيقياً  حاضراً  على األرض ليساملعركة اليت ختاض ضده ابملقابل دعم 

 

أساسني  يف هذا اجلزء سنميز بني قسمني احملور الثاين: الصراع على األغلبية السكانية: 
 بشكل أساسي 

اليت أدت إىل تفريغ سكان  1948 حربجتربة التهجري خالل فرتة  سيتناول اجلزء األول:
قتل و ، وكيف متكن املشروع الصهيوين من طرد من سكاهنا العرب مدينة غرب القدس متاماً 
ل االحتال مل يتمكنخمتلفة  1967ام جتربة عابملقابل كانت  أرضهم،هؤالء الفلسطينيني وأخذ 

د اعتاد معضلة ألنه قلديه العرب املقدسيني ، مما أحدث  ملواطننياوقتل  من طرد  خالهلا
دس شكلت إلابدة والطرد ، القاد متت فيه عمليات قعلى أن يدخل ويفرض هويته يف مكان 
ة ابدهويته يف مكان يتمكن فيه من فرض عمليات اإلحمكاً جديداً له وهو أن يريد أن يفرض 

مية قدرة هذه اهلوية وقدرهتا على مواجهة اهلوية العربية واإلسالل والطرد ، فأصبح هنا اختبار 
رب ح خالل هذه احلاملشاكل االن السال بنظره أن السالح هو الذي حيل،  بشكل حقيقي

هنا ستؤدي عول أب، بعد احلرب سياسات التهجري الضغط اهلدم كان يمل حتل هذه املشكلة 
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ح أنه ما ال ينجزه السالعامًا اصطدم حبقيقة خمتلفة متاما  52، لكنه بعد اىل نفس النتيجة 
ومبا حصل يف كل مناطق  1948 ، هذا املوضوع املركزي املفارقة مبا حصل يف العاملن ينجزه 

ا متأخرًا بوجود أهله 1969ومبا حدث يف املناطق اليت حاول ضمها يف القدس عام  48
 على النفس البطيء وأصحاهبا فيها وحماولة هتجريهم 

  القدس:االستيطان املبكر وحماولة الرتكز حول 

تدرجيي  القدس بشكلأرقام االستيطان توضح حماولة اليهود بناء كتلة داخل حدود وحميط 
وفق  %26يشكل نسبة  1872ويف العام  ،% 15يشكله نسبة  1849العام  يف

هذا احلديث عندما كانت  %41يشكل نسبة  1905اإلحصاءات العثمانية ويف العام 
موجات هجرة املتدينني األوىل هي اليت زادت العدد ؟! ما الذي سبب ذلك  البلدة القدمية،

صهيون وأحبة صهيون املنظمة السابقة لوجود املنظمة الصهيونية  وابلذات ما يعرف بعشاق
، واليت كان االستيطان قائمًا فيها على األساس الديين ، معظم كبري من هؤالء املستوطنني 
الدينني توجهوا اىل مدينة القدس وسكنوا فيها ويف حميطها ، الدولة العثمانية يف اإلحصاءات 

حياء أصبحت تعد من يسكنون يف أ 1905حصاءات مبعىن إ 1872ما بعد  الالحقة
حوا يعدون من ، أصباجلديدة مل تكن تعد فقط من يسكنون يف احياء البلدة القدمية القدس 

يسكنون يف أحياء البلدة القدمية وهذا أدى إىل زايدة النسبة ولكن حنن ال ننسى أنه قبل 
الالجئ ية من احلضور خالل موجات متتال %15هناك وجود طبيعي لليهود وهو  1948

واستقبلوا  ،اىل عدة مدن يف املشرق العريب وبريوت   مدينة القدس كما اىل حلب ودمشق  اىل
عاشوا كجزء من كتلة هذه املنطقة وأساسًا هذا سكنوا فيها و يف ذلك الوقت كالجئني و 

لس ، داللجوء نشأ عن سقوط األندلس يف ذلك الوقت واملوجات املتتالية خلروج يهود األن
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لكن ما يعنينا اآلن أن القدس كانت مركزًا لالستيطان الديين الذي نشأ ما قبل احلركة 
 صهيون ، وهذا أدى اىل اختاللعشاق الصهيونية وابلذات عشاق حركة أحباء صهيون أو 

بدأت بعد أن ونية احلركة الصهيي الح  أن هناك اختالل كبري يف املوازين لصاحل املستوطنني ، 
اهلجرة  وجات مبهلجرة اليت نظمتها احلركة الصهيونية ، احلركة الصهيونية بدأت موجات ا

، حنن  البقية عرب عملياً  %41فاختلت النسبة اىل أن وصلت اىل  1798بعد  من كبريةال
 عرب ما يزالوا عرابً من أهل املدينة  % 60نتحدث تقريبا ما يقارب 

االنتداب  ما قبل 1947عام  واحصاء تكون اإلحصائية األوىل 1922احصاء ما قبل   
على  اجلديدة،هنا االعداد على احلدود  %54تكون اإلحصائية الثانية نالح  أن اليهود 

كم مربع وابلتايل ترجح كفة املستوطنني اليهود نتيجة أن احلدود وسعت بطريقة   19.5حدود 
 %54اىل  توصلاىل أن نيت يف تلك الفرتة تضم املستوطنات اليت ب  

أكثر تفصيالً توضح البلدة القدمية توضح األحياء العربية خارج  1947إحصائية االنتداب   
السور وابلتايل متكنا أكثر من فهم املوضوع، أنه عملياً اخرتاق البلدة القدمية كان حمدود كان 

معظم الكتلة يف املستوطنات اجلديدة ايل سكن فيها هناك أحياء عربية خارج السور 
 % 60 ت نسبة اليهود يف امجال حدود املدينةكانوابلتايل يف احملصلة  طن مستو  88.000

 لكي أتيت ابليهود للمدينة مبعىن أنهألن حدود القدس رمست ملاذا ؟!  % 40ونسبة العرب 
ارج خسلوان كانت ال ننسى أبن حدود القدس ذهبت اىل حيث اليهود وليس العكس 

طاين االنتداب الربي كان يستثنيها  كلها   شرق القدسحدود القدس معىن ذلك أن أحياء 
ل اىل هذه لكي تصمن أجل أن خيرج بنتيجة مثل هذه ، احلدود اليت رمست  حبدود القدس
فهذه مقدمة ضرورية من  وليس العكس ، من أجل ذلك بدأان برسم احلدود  اإلحصاءات
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خترج  لرمبامكن ه من املنا، قد وصلنا اىل هنا التعامل مع اإلحصاءات على أي أساس أجل 
بنتائج خاطئة أبن اليهود من البداية حيبوا القدس ويسكنون فيها والعرب منذ القدم مقصرين 

طريقة تؤدي ب حدود القدسرمست تنظر أبنه ابألصل  ! فهي ال كارثيةفيها ، هذه نتائج  
تؤسس ل اىل هذه اإلحصاءات لبريطانيا كانت تريد الوصو  ألن للوصول اىل هذه اإلحصاءات

ام مجيعها من هذه األرق اجلهتني،الذي حيسم بني لتقرر الطرف  بقاء بريطانيا ما يتطلب
لعثمانية اإحصاءات الدولة  الوقت الربيطاين مبعىن أن اإلحصاءات ما قبل األولية،مصادرها 
أما  لعثمانية،اقام هبا من الدفاتر مؤرخ القدس قام هبا حممد عيسى صاحلة على دراسة  تعتمد

ذلك  كان يفمأخوذة من املفصل يف اتريخ القدس والذي   فهي 1947و 1922 إحصاءات
الوقت جزء من اإلدارة الربيطانية واملوظفني العرب يف اإلدارة الربيطانية والذي كان يضع 
البياانت كما يصدر مع اإلدارة الربيطانية مباشرة فيمكن اعتباره يف هذه احلالة مصدر أويل 

  وأساسي 

 األحياء و اليت احتلت ومن كان أيضًا يف ²كم  16.5من كان يف  1948يف حرب عام  
 إحصاء سكانالصهاينة  يعمل بعد احلرب مجيعهم ²كم  33ومساحتها  القرى العربية احمليطة

قرية ،   33واليت حوايل  ²كم  33 غرب القدس الذي مساحتهوسكان  الغريب شطر املدينة
الف  66وطرد حوايل خص ، مبعىن أنه خالل احلرب قتل ش 1.100كلهم مع بعضهم يبقى 

ر ايسني مل ي، وكانت الوسيلة األساسية يف طردهم هي جمزرة دير ايسني ، د عريب من القدس
ايسني  دير ايسني " يف دير يومياتإلخالء القدس " أنصح بقراءة  تكن هبذه البشاعة اال

 إلشعارهم قتلوا الناس ابلسالح األبيضبعدما متكنت العصاابت الصهيونية من دخول البلدة 
ح األبيض  الحنن قادرون على قتلكم بكل الوسائل والرتهيب هبذا الساننا بفكرة التمكن و 
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شهيد ، صبوا عليهم بنزين  264هبذه اجملزرة ، مث مجعوا  مث مجعوا كل من قتل من شهداء 
قدس ، هذا مدينة الواىل  القرى احمليطةالبشري اىل رائحة شواء اللحم واحرقوهم لكي تصل 

ابلتايل للفلسطينيني أنتم أمام وحوش و  منه أن يقالتصنع التوحش هبذا الشكل كان يقصد 
غتصاب ا خياف على نفسه من القتل تعمدوا استخدامعليكم مغادرة هذه املدينة ، ومن مل 

ه سيخرج اتمل خيرج حرصاً على حيوتركهن أحياء لكي يروين ما حصل معهم ألنه من الفتيات 
لقتل  هو انة للصهايللمستوطنني اجملال  كان املشروع املركزي إلفساححرصًا على عرضه ،  

تل ق ولكن األساس قتل وطرد مل يقل طرد واإلرهاب والرتويع كأسلوب للطردكأسلوب لل
واابدة ألهنم يعلمون أبهنم أتني على حبر عريب ، اإلابدة مشروع فاشل ، املطلوب هنا أن تقنع 

ا املنطق الذي على أساسه عول ، هذأن تذهب اىل العرب الذين مثلكم أأمن لكم  العرب
   1948عليه مشروع أو خطة حرب 

 معظمهم عملياً بقوا يف بيت صفافاشخص  1100 هجرت،كل قرى غرب القدس هي اليت   
 اف احلرب استطاع اجليش السوداين أن حيخالل ألن بيت صفافا مل حتتل بشكل مباشر 

عد أن قدموا ب اهلدنة عمل تبادل مناطق طلب من السودانينييف اتفاقية  حيميها،أن عليها و 
موها كما هي وأن يسل من بيت صفافا نصف أن ينسحبوا حفاظاً على بيت صفافا  شهداء

  فسلم بيت صفافا  و أصبح هناك شارع مقسوم من وسطه يف سياج يف نصف بيت صفافا
شخص فكلهم تقريباً بعد أن استطاع  1100كما هو من أجل ذلك يوجد   افسلم بيت صفاف

اجليش السوداين أن حياف  عليها وأن حيميها ، ومن أجل ذلك بقوا واال املنطقة مل يكن فيها 
شكلت مساحة خالية من أهلها لكي يسكنوا ،  1948أي عريب ،املهم ما يعنينا أن حرب 
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د ب القدس ليس ألننا نسيناها ولكن ألنه ال يوجلذلك حنن يف اليوميات ال نتحدث عن غر 
 معركة صمود وال يوجد شيء يعول عليها 

مل يتمكن االحتالل من تكرار نفس القصة فيها مل  1967اليت احتلت عام  شرق القدس :
الظروف خمتلفة  ة ووأهدافها خمتلف وقائع احلرب كانت خمتلفة، يستطع طردهم وقتلهم واابدهتم 

الدول العربية كانت مستقلة نسبياً بشكل أفضل عن االنتداب الربيطاين ، كل هذا مل يسمح 
وعلى هذا األساس عندما جاءت فكرة ضم  1967يف العام  1948خطة  يف أن يكرر

مدينة القدس كان هناك معضلة ، أبننا نريد ضم القدس ولكن أهلها بعدهم فيها هذه كانت 
ه أسس نفسه عندما أسس نفس ، الكيان الصهيوين الكيان الصهيوينيف مسبوقة جتربة غري 

 كانت هذه  و ، هذه أول مرة سيبتلع جغرافيا مل يطرد أهلها ،على املناطق اليت طرد أهلها 
 :التحدي يف القدس فكان هناك جمموعة حتدايت 

لقدس بل ل احلكم األورويب ال يؤيد احلكم اإلسرائيليسيضم القدس وهو يدرك أبن  .1
هذا الضم  فكانحتكم، يتطلع إىل وضع نظام األمم املتحدة حبيث أمريكا هي اليت 

هلوية اهاجس إسرائيلي أبن هناك اثبات أبننا لن نغري  وكان هناكيداعب وحياكي 
 رعة تراجعوا بس يفسر أهنم يف موضوع األقصى والكنائسوهذا ما الدينية والثقافية 

الضفة  وهي حمتلة على األرض جزء كبري منها عليه سكانكان هناك مساحة كبرية  .2
ترويع وكذا، السكان مبجازر و  هؤالء وابلتايل ال ميكن استفزاز الغربية جوالن قطاع غزة

يكون أن  لهاالكبرية اليت احتهذه اجلغرافيا  يف ظل اجليش االسرائيليال يريد  ألنه
ر قوات  معضلة أن ينشعنده  ألنه يستطيع،أدوات قمع ألنه لن  ضطر اىل استخدامم
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 س االسرائيلياهلاجهذه املساحة الكبرية احملتلة خلت  كبرية،كبرية يف سيناء سينا  
 وكيف حياف  على هدوء الناس  األساسي هو اهلدوء 

 ولكني العاصمة هأصبحت القدس التارخيية  حىت يقول أبن يريد الضم الفوري للقدس .3
فة عما الوقائع يف شرق القدس خمتل كانت  من ذلك انطالقاولكن  فيها،أهلها مل يزالوا 

  1948حصل معهم يف حرب 
أخذوا مساحات من األرض سيطروا عليها بدأوا ببناء جمموعة من  67بدأوا عمليًا من 
ايدة مل يكن هناك ز  القدس،من غرب القدس اىل شرق  وبدأوا بنقل السكان املستوطنات،

رض شرق الصهاينة على أ املستوطننياليهود مبعىن أنه كان هناك زايدة يف عدد عدد يف 
الزايدة ن يزيد هذا النقل كا يزيد، نتيجةابحملصلة ابملدينة كلها عدد اليهود مل يكن  القدس،

 الزايدة الطبيعية أو الزايدة الناجتة عن اهلجرة  العادية سواء
ريب غ تبدأ احلكومة اإلسرائيلية مبالحظة شيء وىلخالل السنوات الثالث األ فعمليا   

ناء والسالح اإلسرائيلي حاضر بحتت احلكم الصهيوين  رغم أن القدس هابلنسبة هلا أن
 تزيد نسبة السكان العرب هي اليتيبدوا أن املستوطنات حاضر نقل السكان حاضر  اىل أنه 

حلضور كان يالح  أن اور العددي  والذي جعلهم يبدوا هبا احلد أن احلضيف عموم املدينة ، 
يف القدس   لسكاينا ملراقبة النمو وزارية  جلنة العددي العريب كان يزيد نسبيًا فشكلوا مباشرةً 

اللجنة اىل توصيات  تصل هذه 1972يف  1972للعام  1970م اشتغلت اللجنة من العا
دايد من االز د نسبة السكان اليهو  ل هذه اللجنة من الصعب جدا ان تتمكنتقو  72، يف 

يهود، أبننا لن نستطيع أن نرجح الكفة لصاحل ال ، مخس سنوات وهم يقولوايف مدينة القدس 
أصبح اهلدف منع العرب أن يزيدوا  ، صاحل السكان العربلكن وجب بوقف االختالل ل
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فاظ على امليزان جيب احلافين أبنه ج نةجلتوصيات قدمت لذلك و نسبتهم داخل املدينة هذه 
مبعىن أن   30/ 70، الحقا أصبح يعرف بنسبة  1973اين على ما هو عليه يف سنة السك

كان عملياً هو عندما احتلت املدينة  ،  70وال يقل اليهود عن  30ال يزيد املقدسيون عن 
أن النسبة ختتل لصاحلهم بشكل  مبعىن %30أصبحت  73و 72يف ،  25.6  عرب كانوا ال

من أن يني املقدس، من هذه النقطة أصبح هاجس الكيان اإلسرائيلي كيف مينع سريع جداً 
يزيدوا  نأ أن العرب هم من املفرتض عملياً  حيقق الزايدة لصاحلهم ، هنا يوجد معضلة وهي

 ابلنمو الطبيعي فقط بينما اليهود يزيدوا ابلنمو الطبيعي وابهلجرة
يف العام  %26.6نسبة العرب  1972يف العام  %25.8سبة العرب ن1967 يف العام 

وهذا ما ال يرغبوا  %30.2نسبة العرب  1995ب% ويف العام 28.6نسبة العرب  1983
هو  وهذا % 40من سكان مدينة القدس، ذاهبة لتصبح  %38أصبحت  2017به يف 

دما تتابع عن القدس،الذي جعل اإلسرائيليني خيوضوا جبهة معركة يف املركزي اهلاجس 
زء جبهة معركة ملاذا ؟! ججتعلها أقرب اىل  القدس تجد أن سرعة األحداث يفساألحداث 

ل من العرب أبي شك هؤالء أساسي من السبب هو املعركة على الوجود السكاين جيب طرد
تهم حبيث أنه لو كانوا موجودين هوي العرب،هؤالء األشكال واجلزء الثاين جيب طمس هوية 

 لسكاين الدميغرايف موجودة هذا هو الصراع اال تكون 
اىل  ولكن لو ذهبنا ابإلمجالالنسب تتحدث عن املدينة  وهي أن هذه مالحظة مهمةهنا  

لو  ،% 40تصبح ونسبة اليهود  % 60القدس لوحدها نسبة العرب شرق نسبة العرب يف 
كلما ذهبنا اىل   ،% 10نسبة اليهود أصبحت  ،% 90ذهبنا اىل البلدة القدمية نسبة العرب 
احلضور  ابوكلما غالعرب ملواطنني املقدسيني نسبة ااملركز التارخيي للقدس كلما ازدادت 
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سنة احتالل هذه هي مثرة الصمود اليت ال يغطيها أحد،   52بعد حىت يومنا هذا االستيطاين 
 كلما ازداد مثرة القدس كلما ازداد احلضور العريب فيه  

ريبة اخضاع هؤالء الناس لدفع ض ابمتياز لذلك يرادس املركزي ما يزال عربيًا دنسيج الق
 البناء غري املرخصالوجود أبي شكل من األشكال، الذي ساعد املقدسيون على ذلك هو 

ية ترخيص، متوسط حجم العائلة الفلسطينبيت بين بدون  ألف 20جاءوا بنو بدون ترخيص 
ناء بدون نتيجة قرارهم الب يف القدس اليوم موجودينهم  انساناالف  وأربعمائة  مبعىن 5.2

 يف القدس ألهنم بنو بدون ترخيص هذا مثال العرب موجودين اهل القدس ترخيص، ثلث
هذه القوانني اليت وضعوها وضعت لكي متنعنا من الوجود حتدينا هذه  والتحدي،للصمود 

اء اهناء موضوع البناهلدف منها  موجة اهلدم املوجودة القوانني ، ومن أجل ذلك يوجد اآلن
 البناء تناقص البناء غري املرخص فرتاجع املقدسي عنغري املرخص وفعاًل نتيجة موجة اهلدم 

، وأيضا  بسبب غيابنا عن هذه املعركة ألن املقدسي عندما جيد أحد جبانبه يكمل ويتابع 
  ابلبناء ولكن لألسف ال يوجد احد داعم 

لقانون يف الزايدة يف القدس على الرغم من أنه وفقا ل لصهاينةا نيطنس: ما الذي مينع املستو 
 2000و 1990أي أنه بني  واحد من كل عشر مهاجرين جيب أن يسكن يف مدينة القدس

جاء مليون مهاجر يهودي جديد اىل الكيان الصهيوين من االحتاد السوفييت يف مئة ألف 
 تل هبذاختمهاجر جديد والنسب  ألفا مئة أسكنوا يف مدينة القدس ابإلجبار كيف هن منهم

 ستوطنني الصهاينة بعد ما يسكن يفوالسبب األساسي أن هناك عدد كبري من امل الشكل؟
  1980يغادرها القدس طاردة للكيان الصهيوين لو نظران على اإلحصاءات سنة القدس 

 االف يف السنة  7.600ابتت تطرد  2015يف السنة سنة  ألف مثامنائةكانت القدس تطرد 



  

30 
 

 أساسية  سبابا أربع ؟! خيرجهم من القدسا الذي م
أن ريد يمشروع احاليل وهو أن  هو املشروع الصهيوين العربية:احلضور الطاغي للهوية  .1

سؤال  أين أريد أن ألغي اآلخر إابدة، هنا  هذا جيعله عدواين ،وحيل مكانه األخريلغي 
الحالل ماذا هنا إذا مل ينجح ا الصهيوين،املشروع  بنية مركزي يف نقصالقدس تكشف لنا 

ية أخرى ألنه ال حيتمل فكرة حضور هو خيرج،  هو التجربة يف القدس تقول أبنهيفعل؟ 
 القدسيغادر مدينة فهو إذا مل يستطع أن يطرد الناس فس

يوت يسمع الذي يسكن يف مستوطنة تل باحلضور الطاغي للهوية العربية مثال الصهيوين 
شباب القدس يضعوا مساعة كبرية خترتق املساحات واملسافات  اليوم،مرات يف  5االذان 

ذا ه يف صالة الفجر يعم اهلدوء خيرج االذان ابللغة العربية خمرتقًا كل األفاق حىت يذكر
 منع و السر يفهذا ه األرض،االحاليل الصهيوين الذي جاء ليفرض هويته على هذه 

و أحد ه األرض،األذان يف القدس ليس الكره اإلسالمي فقط بل هناك ديناميكية على 
ور هو مثال مدينة القدس وابلتايل جمرد احلضاألسباب اليت متنع املستوطنني من السكن يف 

 على وجود اهلوية 
القدس: األن لو حتول هذا احلضور الكامن اىل مقاومة فيصبح املقاومة الفلسطينية يف  .2

 مثاًل التلة الفرنسية مستوطنة جبانب اجلامعة العربية مشال القدس بشدة،عنصرًا طاردًا 
ونسب السكان تتناقص  2014 لغاية سنة ولكنمجيلة جدًا مبينة على نظام الفلل 

ما الذي حدث يف العام  2002 مىت بدأ مشوار التناقص بدأ مشوار التناقص يف فيها،
أييت استشهادي يقوم بعملية  7خالل االنتفاضة يف نفس الشهر شهر  2002

استشهادية يفجر ابص  يعود استشهادي اخر يفجر نفسه بباص يف مفرتق التلة 
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لة الفرنسية ، مل يبقى عائلة يف التلة الفرنسية مل تدفع مثنًا قتياًل او جرحيًا ، اليوم الت
أصبح سكنها أغلبها طالب مع أن بناءها فلل ، وجزء كبري من الطالب  الفرنسية

 حتضر اليت السكاكني و كل اشكال املقاومةضر حتملقاومة عندما ا سكاهنا عرب ، هذه 
 تشجع احلضور يف القدس وتشجع اهلجرة الطاردة . هلا انعكاس حقيقي و

، خمتلفة ة كثري حالة   منطني يعيشواالعلمانيني واملتدينني  صراع املتدينني والعلمانيني :  .3
هذه  سنة ومثامنائةة والفني سن ثالثة االف سنة قبليالحقوا نصوص كتبها بشر  املتدينني

تطلع اىل اليهودي يالعلماين بينما  ، ساذجة اىل حد كبري بسيطة و النصوص نصوص
من  هو يعرفو  يتخرج املتدين  ،  فال يتفق النموذج الذي حياكيه اأمريكا ابعتباره

بات فال يستطيع أن يتجاوب مع متطلسادس املدرسة الدينية ما يعرفه ابن الصف ال
رب اليهود وجود العلمانيني طارد أكثر من وجود العللعلمانيني ، ابلنسبة العمل واحلياة

واإلحصاءات اإلسرائيلية تقول أن كل متدين فرد أييت مقابله اىل القدس يطرد مقابله 
ين أحياء ألعلمانيني و حندد أين أحياء اليهود ا اقرتحوا أن، لذلك كاملةعائلة علمانية  

بني العرب  هنا مل يصبح الفصلمع بعض ، تدينني  وال نسمح هلم أن يسكنوا املاليهود 
أصبح هنا املتدين حلال والعلماين حلال يف حماولة للمحافظة على التوازن واليهود بل 

 ا يكفيوهذا يقول أنه ال يوجد جتذر حنن لو نعرضهم مل املوجود يف هذه املدينة  اهلش
ن م ولكن املشكلة اننا ال نعرضهم ملا يكفيخلرجوا ومل يكونوا موجودين ،  ضغط من ال
ال يواجه ما يكفي من التحدايت حىت ، هذا املشروع فيه هشاشة ولكنه  ! الضغط

هم  يف احلقيقةمنهم ولكن  مني أكثرو مني وحنن مأز و تنكشف هذه اهلشاشة هم مأز 
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 يفأزمتهم سنكون يف تطلعات آخرى يف القدس وليس كشف لو أننا نركز يف   مأزومني 
 عموم الضفة الغربية 

سرائيلية وهي أن احلكومة اإل هنا يوجد قصة طريفة  :ارتفاع أسعار العقارات يف املدينة  .4
توطنة يقرر بناء مساألوىل  حبكومتهتنياهو ن 1996يف عمليا هي مشاركة يف هذا الصراع ، 

ضع يع أن ننستطمعايل أدوميم وال  ن حزب العمل أننا بنينااالنتقادات م تبدأ ها رحوماه
ا اليه ستطيع أن حتضرت لن بدأت ببناء مستوطنة ها رحوماه، أنت األن فيها سكان 

  يف أمريكا الصهيوين ففي ذلك الوقت بسبب عالقته اجليدة جدًا مع اللويب ،  سكان 
 عقاراتويج رت لبرانمج حكومي لقدس ويبدأ مشكلة اإلسكان يف ا لحلوال يزال يلجأ هلم 

كي لختيل كم من املفرتض أن تكون ثروتك ،  اليوم األمريكان لدى األثرايء القدس
االن لو قلنا كم من املال يلزمك  كم ،االف   10أو اربع االف  بعيد عنك تشرتي بيت

مليون حىت لن تفعلها  10لو معك مليون لن تفعلها  5لو معك  بانيالتشرتي بيت يف اس
 سيشرتوهنا، م الذيه ربليونيزالوابلتايل الذين يطلق عليهم  !، اذاّ من الذي سيقوم بشراء 

بيدها  ين،السكامنتجة عملياً للنمو  الشابة الغري األزواجال تناسب  املساحات الضخمة
شرق اء يف اهنا جعلت البنسكان اليهود عدد وضعت عائقا امام منو احلكومة الصهيونية 

 بشكل أساسي على هؤالء القدس مركز 
 7تقدر ب أعداد الشقق الفارغة يف مستوطنات شرق القدس كانت   2010سنة يف 

 ال....و واالعرتاضات االمريكية  واالعالم واملعارضةالبناء  االف شقة مرت بكل مراحل
 م أدركوا ذلك ه
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شباب للفقط بدأوا جمموعة كبرية من احللول من بينها أنه أصبح سكن  2014يف  
ا هذا منوذج يوضح أبننا لسنلكن  األزمة،جاوز هذه لتللشباب اسكانية وعمل قروض 

 يفسه مشكلة د صنع لنفهذا الكيان بنفسه ق خيطأ،ال  خارق التخطيط حبياته أمام كيان
االف شقة سكنية بذل كل جهده وهو يقوم  7قد سببت له بناء  2010لغاية  96

حنن  ارقحنن لسنا أمام منوذج ختطيطي خوابلتايل  سكان،فيها وابآلخر ال يوجد  ببنائها
 ا أحياانً ينجحوا أحياانً ويفشلو  بشر،أمام 
هجرة لليهودي امليل ال وما يزالابزدايد لنمو العريب على حساب اليهودي ل االجتاه يزالوما 

ه اهلجرة من هذ سنشاهد أضعافمبا يكفي  املقاومةفعلت لو وعمليًا  للقدس يف ازدايد
حدود  اىل خارج حىت اىل تل أبيب أو او غرب القدس أو حىت من شرق القدس للهجرة

من هذه  التلإلف، األن  إلسرائيليةااملعضلة عمليًا ، هذا بشكل أساسي  تلةالقدس احمل
 هنائيةا حدود ابعتبارهحقوق اجلدار  إقرارتعول على كانت   اإلسرائيليةاحلكومة  املعضلة 
  دخلوهم اىل االعدادي جبعون وكتلة عتصيونوكتلة  ادوميممعاليه مستوطنة  يدخلواحبيث 

نسبة بح لدينا فتصكسكان ملدينة القدس تتغري النسب ،   يقوموا بعدهم فيصبح عندما
ة القدس مدين االحتالل يعترب أحياء فلذلك ، من اليهود ونسبة أقل من العرب اعلى

حيل وأيضا  كلة العمق مشهبا حل فيحلسم السيطرة اجلغرافيا وليس الدميغرافيا جبهة مركزية 
 فيها مشكلة السيطرة السكانية على القدس 

هذه  أي شكل من أشكال الضم ابلغالب األمور ستذهب اذا قاموا بعمل قاموا بعمل إذا 
عند تعديل حدود األن  ،%32نسبة العرب التعديالت األمور ستذهب ابلغالب اىل أن يصبح 

 وجودة ؟!مقيت تغري مكاهنا أم بخارج اجلدار  العربية املوجودةاألحياء  القدس وحدو اجلدار هل
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 هو الفاصل الوحيد يف اعتبارها جزء منومبعىن اجلدار الذي أمامها زال موجود تابلتأكيد ما 
ا ائم مقدار اجلضوع السكان حل هنائي ملو التهجري ال يشكل  ليس كحالةاجلدار  القدس،مدينة 
ؤالء لن يسمح لفصل ه أما اذا مسحت الظروف يف يوم من األايم يف يوم من األايم ،حممياً  دام

خيرق فيها  اليتاللحظة يف ، هذا الكالم  متامًا  هم مدركني تتغريعلى األرقام و الناس ويعودوا 
يف هذه   ،  اثنية بناءه مرةعاد امليزان الدميغرايف يف هذه اللحظة ي ديس وأبو العيزريةاجلدار يف 

ملستوطنني يف استصبح نسبة  اربعمائة ومخس وعشرين ألف عدد سكان العرباللحظة سيصبح 
وبني قلب الوقائع يف مدينة القدس هو أن مبعىن ما حيول بيننا   80عن ال تزيد  شرق القدس

 لكن لألسف، اريع مجيع املوازين وتفشل مجيع املشستقلب فتح اجملال ملقاومة شعبية تزيل اجلدار ي  
من  نعناوعلى ماملشروع هذا يعمل على محاية من النخبة الفلسطينية  ما يزال جزء كبري  !

اية ابلتنسيق محوذلك من على محاية القدس رغم بساطتها  استخدام ما بني أيدينا من أدوات القوة
 صهيوين ولكنناالحىت داخل مدينة القدس مع الكيان  والتنسيق السياسياألمين  وابلسالمألمين ا

زال يف ت  ن ال وقابلةغري متجذرة  حقائق الوجود الصهيوين يف القدس وكم هي رأينا كم هي هشة
 ريي كلها الشعيب واجلماهحىت يف شيفتح فيها اجملال للمقاومة  أي مرحلة مستقبلية

 الدارسني: هل ابإلمكان أن تتحقق صفقة القرن؟ أحدؤال من س
ريد أن ت ية،أمريكهو يعرب عن جمموعة مشروعات تحقق يلن  شيء صفقة القرنأن ابعتقادي 

ترامب من القدس ا انطالقافشاهلا  ابإلمكانالسياسي، لتثبيت األمر الواقع  اقتصادي مثن تدفع
نطالقا افشاهلا ا ابإلمكانحنن لو خنوض معركة القدس كما جيب  اليها،مدخاًل  اختار القدس
 من القدس 

 هلل رب العاملنياحلمد 


