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Abstract 
 
After more than 62 years of its formation, Israel is now facing a crisis in one of the major 
aspects of its entity, namely its identity; many of the members of Jewish-Israeli public, in 
particular, are facing a crisis in identifying their character within the contemporary world, 
especially with the rise of rejection of Israel in the Arab and Muslim worlds. The Israeli 
people are facing a problem in defining their tie, and thus, there has been a crucial need to re-
gather the Israelis on one symbol that represents “‘Ām Ysra’il” (i.e. the People of Israel). This 
symbol is Jerusalem. Therefore, it is noted that Israel has intensified work towards Judaizing 
Jerusalem and insisting on its Jewish character recently, in addition to the insist on requesting 
the Palestinians and the Arab and Muslim world to admit “The Jewish Israel”, which reflects 
Israel’s fear of demolishing of the whole Zionist project in that area from inside. This paper 
analyzes the current identity crisis that Israel faces and the procedures taken by Israel towards 
solving this problem through “bringing the symbol to life”, i.e. Jerusalem in particular, in 
addition to touch upon the reaction of the PLO and the Palestinian Authority to this 
challenge.  
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  :ملخص

  
، أزمة حقيقية يف اهلوية                              ً                                                                بعد مرور أكثر من اثنني وستني عاما  على إنشاء دولة إسرائيل، تواجه هذه الدولة اليوم ما ميكن اعتباره 

أزمة  حيث يواجه الكثري من أبناء اجملتمع اإلسرائيلي اليهودي بالذات. واليت تشكل أحد أهم عوامل تأسيس وبقاء هذه الدولة
    ً                                                                                                    واضحة  يف حتديد هويتهم وشخصيتهم ضمن العامل املعاصر ومتغرياته، خاصة مع تنامي الرفض الشعيب لوجود إسرائيل يف العامل 

ولذلك برزت يف الدوائر السياسية هلذه . حتديد الرابط الذي جيمعهم اليوم مشكلة يفويواجه عموم اإلسرائيليني . العريب واإلسالمي
الواحد الذي " شعب إسرائيل"حول رمز ميثل حاجة إلعادة جتميع اجملتمع اإلسرائيلي املنقسم على نفسه األخرية يف الفرتة الدولة 

                             ً        ً      ً          ولذلك شهدت الفرتة األخرية تناميا  وتكثيفا  ملحوظا  يف حماوالت . وهذا الرمز هو مدينة القدس. قامت على أساسه دولة إسرائيل
، إضافة إىل اإلصرار أعلنتها دولة إسرائيل كعاصمة ورمز للشعب اإلسرائيليدية اليت وتأكيد هويتها اليهو ويد مدينة القدس 
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يار اإلسرائيلي على اعرتاف الفلسطينيني والعرب واملسلمني بيهودية دولة إسرائيل ، مما يعكس يف الواقع ختوف إسرائيل من ا
وية اليت تواجهها إسرائيل اليوم، واخلطوات اليت تنتهجها اهلتبحث هذه الورقة يف أزمة  .املشروع الصهيوين يف املنطقة من الداخل

، كما تبحث اجلامع للشعب اإلسرائيلي وهو القدس" الرمز إحياء"حماولتها حلل املعضلة عن طريق يف لتهويد القدس هذه الدولة 
  . هذه التحديات جتاهنية الفلسطينية الورقة بإجياز رد الفعل الفلسطيين الرمسي املمثل مبنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوط

  
  إسرائيل، القدس، الدولة اليهودية، التهويد، الشرق األوسط: المفتاحيةالكلمات 
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 مقدمة
  

، كانت الفكرة األساسية اليت وضعها هرتزل لثيودور هرتزل" دولة اليهود"ت فكرة إقامة دولة لليهود من خالل كتاب عندما ظهر 
الذي حتول -، وكانت إحدى أهم الركائز اليت انطلق منها املشروع "الشعب اليهودي"ة ملا أطلق عليه يدولة قوم مبدأتقوم على 

 ما يسمى يقوم على أساس -م1897مدينة بازل بسويسرا عام  يفاملؤمتر الصهيوين األول يف  تبلورتفيما بعد إىل حركة صهيونية 
  . ووحدته يف مجيع أحناء العامل "رق اليهودي   ِ الع  "
  
املخاطبات والدراسات اليت قام هذا املشروع عليها كما يظهر يف صيغة وعد بلفور على ان هذا هو النفس السائد يف مجيع وك

كان من املفرتض حسب املشروع على اجملموعة البشرية اليت  " الشعب اليهودي"، والذي مل يتوان عن إطالق لفظ 1سبيل املثال
 فريد من نوعهوهو تقسيم ، "الطوائف غري اليهودية"شعب الفلسطيين املوجود هناك لفظ على البينما أطلق جتميعها يف فلسطني، 

                                                          ً                     ، خاصة أنه خلط الدين بالعرق، فاعترب أتباع الدين اليهودي عرقا ، واعترب أبناء العرق ويف نفس الوقت غري مفهوم يف ذلك الوقت
مالعريب الفلسطيين طوائف مقسمة حسب    .أديا

  
ا " دولة إسرائيل"وإجناز بناء مشروع ومع مرور السنوات  التأكيد على ، لوحظ أن م1948على يد ديفيد بن غوريون عام وإعال

بني أفراد الشعب ، إال أن هذا الرابط م1973حرب عام فرتة ما بعد          ً                             كان واضحا  منذ بداية اإلعداد للمشروع حىت رابط اليهودية  
، خاصة يف إبقاء دولة إسرائيل على قيد احلياةرابط الذي ميكن أن يعتمد يف مل يعد ال -وبالتحديد اليهود منهم–اإلسرائيلي 

بدأ وإن كان جمهول البدايات إال أنه وهذا الصراع  .ومع ازدياد اهلوة بني املنادين بعلمانية الدولة وهويتها الدينية الوقت احلاضر
ا املتدينون يف على السطح من خالل األنباء اليت تتوارد من القدس بأعمابوضوح يطفو  ل العنف والفتاوى املختلفة اليت يقوم 

وميكن للوهلة األوىل  .)م30/8/2009 موقع مدينة القدس( القدس ضد أعمال اليهود العلمانيني وغري املتدينني يف أيام السبت
  .تمع اإلسرائيليروابط اجملاملتعلق باهلوية اإلسرائيلية و بني اخلطاب الصهيوين القدمي واحلديث مالحظة فارق واضح 

 
 
 
 
  

                                                            
: نص وعد بلفور على التالي    1  (His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a 
National Home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this 
object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights 
of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other 
country) إن حكومة جاللة الملك تنظر بعين العطف تجاه إقامة وطن قومي للشعب اليھودي في فلسطين، وستبذل قصارى جھدھا ( :رجمةوالت 

لسطين،                                      ً                                                                                       لتحقيق ھذه الغاية، على أن يكون مفھوما  بوضوح عدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يمس بالحقوق المدنية والديني للطوائف غير اليھودية في ف
). تيازات التي يتمتع بھا اليھود في أي دولة أخرىأو بالحقوق واالم  (Sabbagh 2007: 118) 
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 إشكالية الهوية اإلسرائيلية
  

أن هناك مسات قومية إقليمية منت يف داخل إسرائيل يفتقر إليها اليهود اآلخرون خارج ) 12-11: 1997(رشاد الشامي يرى 
يشعرون دين يف إسرائيل كما أن اليهود املولو ،  )ة إسرائيلوهم باملناسبة أغلبية مقارنة باليهود الذين يقيمون داخل دول(الدولة 

اليهودي الذي بالغربة جتاه اليهود خارجها، وظهرت يف إسرائيل الثقافة العلمانية اليت تفتقر إىل السمة اليهودية اليت متيز اجملتمع 
الدينية أو  اإلسرائيلية السياسية، واليهودية: اهلويتنيت كثرية يف العالقة بني وهذا األمر خلق إشكاليا. يسكن يف البلدان األخرى

فاليهودي يف املنظور     ً                                           واضحة  يف تعريف اليهودي يف اجملتمع اإلسرائيلي اليوم، وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن هناك مشكلة . العرقية
 ً ا  لذات، وبالتايل يبقى يهودييؤمن بالديانة اليهودية فقط، أما اليهودي يف املنظور العرقي فهو ابن األم اليهودية با الديين هو الذي

وإن كان وضمن هذه التعريفات تظهر مشكلة املتهودين على سبيل املثال، أي الذين يعتنقون الدين اليهودية، . دينهمهما تغري 
تعديالت قانون العودة اإلسرائيلي  سيما أنخاصة يف طريقة التعامل معهم، ال            ً                           ً  عدد هؤالء صغريا  إال أنه يفتح إشكاليات واضحة  

أو الذي  الشخص املولود ألم يهودية"بأنه  4Bيف البند عرف اليهودي يف دولة إسرائيل ت        ً ا حاليا  املعمول و  م1970ام أقرت ع م واليت1950لعام 
 اعتنق الديانة اليهودية وال يتبع

 
 وهذا التعريف حبد ذاته فتح إشكالية تعريف معتنق الديانة اليهودية من ناحية حتديد من له احلق يف االعرتاف 2"ديانة أخرى 

ا الكثرية حسب الشريعة اليهودية باعتناق شخص ما الديانة اليهودية ، سواء كانت املرجعيات الدينية اليهودية داخل وتفسريا
  . أو غريها )الغربية( أو األشكنازية) الشرقية(إسرائيل أو خارجها، وكذلك املرجعيات اليهودية احلريدية 

  
         ً          أصبح واضحا  خاصة بني " اإلسرائيلية"واهلوية " اليهودية"ائيل اليوم وتباينها بني اهلوية     ً                                  إضافة  إىل ذلك، فإن إشكالية اهلوية يف إسر 

                                                                  ً                                          العلماين واملتدين يف الدولة، ومع أن التيار العلماين يف الدولة يبقى دائما  صاحب األغلبية، إال أن تأثري األحزاب الدينية : التيارين
                                                               ً          واخلارجية، ويكفي من ذلك اإلشارة إىل التزام إسرائيل يف قوانينها عموما  بتعاليم           ً                               يبدو واضحا  يف السياسة اإلسرائيلية الداخلية

واألعياد الدينية اليهودية والتعليم وقوانني األحوال الشخصية بالرغم من أن مؤسسي ) الكوشري(عطلة السبت والطعام احلالل 
            ً      اليهودية خطرا  على ) أي الشريعة(م احلريف بتعاليم اهلاالخاه الكيان أنفسهم كانوا علمانيني، وبعضهم كان يرى يف التدين وااللتزا
م، وهذا 1948الذي أعلن قيام الدولة عام هو ، و إلسرائيلالدولة نفسها، ومن هؤالء الساسة ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء 

اليت أرسلها " الوضع الراهن"ثيقة نفسه هو الذي أرسى للمتدينني اليهود أساسات التأثري يف السياسات الداخلية للدولة عرب و 
للقيادات املتدينة اليهودية عند إنشاء الدولة، وأكد فيها التزام الدولة الناشئة آنذاك بالنقاط املتعلقة بالسبت والطعام والقوانني 

الدولة، وهذه الوثيقة   الشخصية والتعليم، بالرغم من إعالنه الواضح عن علمانيته وخالفه الشديد مع التيارات اليهودية الدينية يف
  ). 279- 278: 1997انظر الشامي (العلمانيني واملتدينني : كانت وما زالت اإلطار األساسي املتفق عليه بني قطيب الدولة

                                                            
2   Israel Ministry of Foreign Affairs, Law of Return 5710-1950, 
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1950_1959/Law%20of%20Return%205710-1950,  (accessed June 2, 
2010) 
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لتل أبيت من حيث الشخصية "      ً نقيضا  "وأما عن وضع القدس يف هذه املعادلة، فالقدس تعترب يف إسرائيل اليوم ما ميكن أن يسمى 
تل أبيب ميكن أن تسمى عاصمة العلمانيني يف إسرائيل، بينما تعترب القدس عاصمة التدين يف الدولة إىل حد خشية واهلوية، ف

وبالرغم . بعض الدوائر اإلسرائيلية إىل حتوهلا إىل غيتو يهودي متدين باعتبارها املنطقة اليت حتمل الثقل األكرب للمتدينني يف إسرائيل
هي نفسها العاصمة اليت جتتمع عليها مجيع  -       ً                                    ترب طرفا  يف صراع التدين والعلمانية يف إسرائيلاليت تع–من ذلك، فإن القدس 

ا ويف اعتبارها  األحزاب واحلركات اإلسرائيلية على تنوعها، وجيتمع عليها اجملتمع اإلسرائيلي بكليته يف رفض أي تفاوض بشأ
   .العاصمة املوحدة واألبدية لدولة إسرائيل

  
ركز لدى اجملتمع اإلسرائيلي اليهودي، ففي دراسة مل         ً                                         ألمر واضحا  عند دراسة التوزيع اجلغرايف حسب نسب التدينويبدو هذا ا

أنفسهم يف القدس من السكان اليهود  % 61 تهنسبما    َّ عر ف 2008،3و 2006للفرتة بني عامي  القدس لدراسات إسرائيل
م متدينني ،               ً                   أو متدينة عموما  أو تقليدية متدينة) يف أقصى درجات التدين(ريدية سواء كانت نوعية هذا التدين ح      ً عموما   بكو

، سواء كان هذا فقط من السكان اليهود يف املدينة%  39                    ً               ً     من عرفوا أنفسهم بعيدا  عن الدين عموما  إىل فيما اخنفضت نسبة 
م علمانيني أو حوايل  مدينة تل أبيب على سبيل املثال وهذه النسبة يقابلها يف. تقليديني غري متدينني بشكل كبري التعريف بكو

، وهذه الفروق يف النسب تظهر يف مدن ساحلية أخرى مثل حيفا وأشدود، أو مدن لغري املتدينني%  85للمتدينني و % 16
انظر ( هذه املناطقبني النسب يف الفرق الواضح ، و )2و 1اجلدولني انظر ( داخلية قريبة من الساحل مثل ريشون لتسيون

 .(Choshen and Korach 2010: 28). )2و 1رقم  نيالشكل
 

  
                                                             ً التعريفات الدينية يف اجملتمع اليهودي يف إسرائيل حسب التدين عموما   :1الجدول 

  
التعريف الديني 

      ً عموما  
 حيفا تل أبيب القدس إسرائيل

ريشون 
 لتسيون

 أشدود

 % 37 % 17 % 14 % 16 % 61 % 32 متدين 
 % 63 % 83 % 85 % 85 % 39 % 69 علماني 

 

                                                            
ذه اإلح    3 ظ أن ھ ام                يالح اوز ع ائيات ال تتج ام       2008                    ص ورة ع ا منش ن أنھ الرغم م دوائر     2010                          ب ك أن ال ي ذل بب ف                            ، والس

ة  ن مؤسس ف م ارق يختل واد بف ر الم ا تنش ور، وإنم ى الف ائية عل ات اإلحص ر المعلوم مح بنش ة ال تس رائيلية المختص                                                                                                     اإلس
ا اته وإحص در دراس ه يص رائيل، فإن ات إس دس لدراس ز الق ة مرك ي حال رى، وف ى أخ ث                                                                       إل املين، حي امين ك ارق ع                              ءاته بف

ام  ات ع ر معلوم ام       2008                 ينش ي ع ال ف بيل المث ى س ام     2010                       عل ات ع ام       2009               ، ومعلوم ي ع إن       2011       ف ذلك ف ذا، ول                  وھك
نة  ات س ام       2010            معلوم ي ع وفرة إال ف ب مت ى األغل ون عل ن تك اً ول وفرة حالي ر مت ى أن   .     2012                ً                                     غي ا عل د ھن ي التأكي                           وينبغ

ة ا ق بمدين ر يتعل ذا األم زي                        ھ اء المرك رة اإلحص إن دائ رائيل ف ة إلس ائية العام ات اإلحص ا الدراس اص، أم كل خ دس بش                                                                              لق
ق  ا ال تتعل ي كونھ ل ف ائية تتمث واد اإلحص ذه الم كلة ھ ن مش د، لك ام واح ارق ع ا بف ائية فيھ واد اإلحص ر الم رائيلي تنش                                                                                                          اإلس

ق  ات تتعل ر معلوم ا تنش دس وإنم ة الق ة بمدين ات خاص ر معلوم دس وال تنش يتبين                                                                   بالق ا س ائية كم دس اإلحص ة الق                                   بمقاطع
    .                                                     ً           ولھذه األسباب فإنه سيتم االكتفاء بالمواد المتوفرة حالياً في المصادر  .     ً                الحقاً خالل ھذه الدراسة

  ا
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 التعريفات الدينية يف اجملتمع اليهودي يف إسرائيل حسب أنواع التدين أو العلمانية بالتفصيل :2الجدول 
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  نسب املتدينني إىل العلمانيني يف إسرائيل وعدد من املدن: 1الشكل 

   
 

التعريف الديني 
 حيفا تل أبيب القدس إسرائيل بالتفصيل

ريشون 
 أشدود لتسيون

 % 10 % 2 % 3 % 2 % 29 % 8 حريدي
 % 7 % 5 % 4 % 5 % 18 % 10 متدين
 % 20 % 10 % 7 % 9 % 14 % 14 ي متدينتقليد

تقليدي غير متدين 
 % 32 % 35 % 22 % 26 % 19 % 26    ً جدا  

 % 31 % 48 % 63 % 59 % 20 % 43 علماني



117 
International Journal of West Asian Studies 
Vol. 3 No. 1, 2011 (pp 111 - 134) 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

إسرائيل القدس تل أبيب حيفا ريشون لتسيون أشدود

حريدي

متدين

تقليدي متدين

تقليدي غير متدين جداً 

علماني

  
  رائيل وعدد من املدننسب أنواع املتدينني وأنواع العلمانيني يف إس: 2الشكل 

  
                                                                                                         ً         وهذه املعادلة تثري الدهشة يف احلقيقة، حيث يصعب للوهلة األوىل التوفيق بني النظرة العلمانية إىل القدس باعتبارها طرفا  يف نزاع 

السيادة                                                     ً                                            ً     اهلوية الداخلي، وبني اإلصرار العلماين على تبين القدس عاصمة  موحدة وأبدية، واإلصرار على بقاء املدينة كاملة  حتت 
ا ميكن أن تؤدي إىل تغيري النظرة اإلسرائيلية العلمانية  اليهودية بغض النظر عن التطورات السياسية املختلفة اليت قد يرى البعض أ

                   ً                                                                     وهذا يفتح اجملال واسعا  للبحث يف نوعية وكيفية النظرة اإلسرائيلية إىل دور مدينة القدس يف الدولة . إىل طبيعة القدس ودورها
  .ا ضمن الدوائر العلمانيةالسيم

  
" مدينة الرب"أحدمها ديين متعلق بكون املدينة : إن الناظر إىل اخلطاب اإلسرائيلي حنو القدس يلحظ أن هناك نوعني من اخلطاب

 :Levine 2008) )كما تعرب عنها التوراة(املخلص، وعرش اهللا يف األرض  ح                              ً       اليت قدسها وأمر بتقديسها، وعاصمة  للمسي
وهذا اخلطاب يظهر يف العادة ضمن الدوائر الدينية املتطرفة سواء اليهودية املتدينة داخل وخارج إسرائيل، أومن . (39-44

- 326: )1( 2004يوسف حداد ( يساندها يف الداخل واخلارج من أتباع الكنيسة اإلجنيلية الصهيونية املتطرفة على سبيل املثال
يغلب عليه الطابع الروحي عند احلديث عن املدينة، وميكن القول إن هذا  ويسهل هنا فهم هذا اخلطاب خاصة أنه. )327

فمن الطبيعي أن ينتقل . اخلطاب هو األساس الذي مهد لتكثيف الوجود اليهودي يف املدينة خاصة من طرف املتدينني املتطرفني
ولعل أتباع هذا اخلطاب هم يف . نواحي حياته املتدين للسكن يف املدينة اليت تشكل قلب خطابه وحالته الدينية املمثلة يف خمتلف

العادة الذين يشكلون أغلبية السكان اليهود يف املدينة املقدسة السيما يف األحياء والبؤر االستيطانية الواقعة يف قلب األحياء 
  . العربية املقدسية
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يف العادة العلمانيون الذين يعتربون القدس  أما اخلطاب اآلخر فهو اخلطاب الوطين التارخيي، ويلجأ إىل هذا النوع من اخلطاب

    ً       ً                                                                                                     تراثا  يهوديا  باملعىن التارخيي العرقي أكثر من الديين، ولعل ديفيد بن غوريون نفسه كان أحد أهم أقطاب هذا االجتاه، حيث أنه 
القدس، وال معىن للقدس ال معىن إلسرائيل دون "بالرغم من معارضته الشديدة لصبغ الدولة بالطابع الديين إال أنه كان القائل 

ذكر وهذه املقولة رمبا متثل يف شكلها األويل صورة دينية للخطاب املتعلق بالقدس خاصة لدى . )2010وفاء الزاغة ( "دون املعبد
ال تنفك عن مديح القدس ) واليت تشكل غالبية األدبيات اإلسرائيلية(املعبد اليهودي، لكن األدبيات اإلسرائيلية العلمانية 

 إىل ما تذكره التوراة فيها دون النظرالتارخيي من حيث جمرد وجود اليهود          ً                                       طائها جوا  من الروحانية املشبعة بالتاريخ والوطنيةوإع
وال يغيب هنا عن الذهن النشيد  ،هللا واملسيح املنتظر وغريها من أدوات اخلطاب الديين اليهودي املتعلق باملنطقةمن وعد ا والتلمود

ِ              أرض  صهيون والقدس..          ً    ً        لنكن شعبا  حرا  يف أرضنا: ، والذي تقول آخر أبياته"األمل"أي ) هاتيكفا(لي املسمى الوطين اإلسرائي   .4  
  

هذه الذهنية املركبة لدى العموم اإلسرائيلي جعلت القدس حمط اتفاق كامل بني مجيع التيارات الفكرية والدينية واالجتماعية 
الذي جيتمع عليه اليهود " الرمز"وهذا ما ميكن أن جيعل القدس . النظرة نفسها بالطبعاإلسرائيلية بالرغم من اختالف الدوافع و 

  .     ً                                                                    مجيعا  إن كان ذلك من خالل النظرة الدينية للمدينة أو النظرة التارخيية العرقية
  

اإلسرائيلي، فإن من املنطقي  وأمام إشكالية اهلوية اإلسرائيلية اليهودية احلالية، واليت تسببت فيما يبدو بأزمة القيادة يف اجملتمع
القول إن احلل األمثل لدى دوائر صنع القرار هو إعادة تشكيل الرمزية اليت جيتمع عليها اجملتمع اإلسرائيلي واليهودي العاملي خارج 

ديد وجودها باع. الدولة، وهو القدس تبار أي مما يساهم يف صياغة نوع من التوافق الضمين على استمرار قيام الدولة وعدم 
ديدا  لرمزية القدس اليهودية التارخيية والدينية األخرية اخلمسة ولذلك فمن الطبيعي أن تشهد األعوام .                            ً                                         ديد لوجود الدولة نفسه 

    ً      ً                                                                                           صراعا  حمموما  داخل املدينة بني السكان املقدسيني األصليني وسلطات االحتالل إلعادة خلق واقع جديد يف املدينة تكون فيه 
  . هودية هي املسيطرة واحلاكمة يف املدينة بال منازع مما يضمن وحدة الدولة واجملتمع اإلسرائيلي وسالمة وجودهالصبغة الي

  
ذا يتبني مدى أمهية الصراع على األرض والدميغرافيا يف القدس اليوم، فأزمة اهلوية اليهودية تستلزم توجيه الصراع جتاه  اخلطر "و

سطينيني يف املدينة، وموقع املدينة يف نفوس اليهود يستلزم أن تصبح املدينة لب الوحدة اليهودية املتمثل بالسكان الفل" اخلارجي
                            ً ولذلك تشهد السنوات األخرية حتوال  .                                                                 ً              ً اليت يذوب عندها الصراع على اهلوية وعلى مفهوم اليهودي واليهودية دينا  كانت أم عرقا  

وحجم التهويد املطلوب يف  -سيما شطرها الشرقي الذي ميثل الثقل العريبال–    ً                                       جذريا  يف طريقة تعامل إسرائيل مع مدينة القدس 
  . هذه املدينة بالذات

 
 

                                                            
4   Israel Ministry of Foreign Affairs, Facts about Israel: The State, 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/The+State.htm,  (accessed February  1, 2011) 



119 
International Journal of West Asian Studies 
Vol. 3 No. 1, 2011 (pp 111 - 134) 
 

 

 

 مظاهر الصراع على األرض في القدس
  

                                ً       ً                                                                      إن الصراع على املدينة اختلف اختالفا  جوهريا  يف كيفيته ويف طريقته وأسلوبه خاصة من الطرف اإلسرائيلي منذ بداية االحتالل 
م، تدل الوقائع 1967وفيما بعد عام . م1967م واحتالل اجلزء الشرقي منها عام 1948ريب من املدينة عام األول للجزء الغ

                                                                                   ً                               التارخيية اليت حدثت خاصة فيما يتعلق باحلدود اإلدارية للمدينة حسب الرؤية اإلسرائيلية تغريا  يف الفرتة األخرية جتاه الطابع الذي
ة ممكنة من األراضي اليت يسكنها العرب الفلسطينيون يف املدينة إىل حماولة االبتعاد عن تريده للمدينة من حماولة ضم أكرب كمي

ً                               التجمعات العربية يف املدينة واللجوء بدال  من ذلك إىل العمق اليهودي الغريب وهذا التحول يؤكد على أن إسرائيل خسرت احلرب .                                     
القدس حصاد "لفلسطيين فيها كما يبني تقرير مؤسسة القدس الدولية الدميغرافية يف املدينة ومل تتمكن من السيطرة على النمو ا

عام % 34م إىل 1967عام % 26الذي يبني أن نسبة السكان الفلسطينيني يف املدينة ارتفعت من ) 63: 2007" (األربعني
ناقوس اخلطر لدى  ، مما دق%40م لتصل إىل 2020م، وتتوقع الدوائر اإلسرائيلية أن تزداد هذه النسبة حبلول عام 2005

                      ً                                           ً                                        الدوائر اإلسرائيلية ختوفا  من فشل املشروع الصهيوين يف املدينة بالذات نظرا  الزدياد معدل اخلصوبة والوالدات بني السكان 
                                                          ً                                                            الفلسطينيني، خاصة أن هذه الزيادة السكانية العربية كانت نتيجة  للوالدات الطبيعية فقط، بينما تتحدد مكونات الزيادة السكانية 

  .                                 ً                    ليهودية من الوالدات الطبيعية إضافة  إىل اهلجرة إىل املدينةا
  

م على سبيل املثال هجرة يهودية 2005م و1980وحىت على صعيد اهلجرة اليهودية إىل املدينة، شهدت الفرتة بني عامي 
يهودي  313000يهودي إىل املدينة يف مقابل هجرة  208000معاكسة من مدينة القدس، حيث تبني اإلحصاءات هجرة 

- 64: 2007مؤسسة القدس الدولية (مهاجر  105000خارجها، مما يعين أن عدد املهاجرين اليهود الذين تركوا املدينة بلغ 
وهذا ما يؤكد ختوف الساسة .                  ً                       ٍ                               ، وهذا عدد كبري جدا  ويدل على انتكاسة واضحة  ملشروع اهلجرة اليهودية إىل القدس)65

                                                                             ً     ة للمدينة وللمجتمع الذي يسكنها، خاصة أن أغلبية املهاجرين من املدينة يعتربون عموما  من اإلسرائيليني على اهلوية اليهودي
العلمانيني الذين يعتربون بيئة املدينة املتدينة غري جذابة هلم، مع مالحظة أن العمق الغريب للمدينة وللمنطقة بالكامل يزداد 

، ولعل           ً                 ً                                 يزداد تدينا  يف حال االجتاه شرقا  ناحية أراضي الضفة الغربية احملتلة                         ً                       علمانية كلما مت االجتاه غربا  ناحية الساحل، وبالعكس
اإلسرائيلية اليهودية  اتم كانت العامل األبرز بني عوامل اإلشكالي2005اليت ظهرت واضحة عام  هذه االنتكاسة الدميغرافية

ويدها بالكامل  َ ج         َّ الذي أج   . دة تشكيل اهلوية اليهودية اإلسرائيلية وتوحيدها يف القدسوإعا حماولة إسرائيل السيطرة على املدينة و
ً                        بدال  من جلب املزيد من السكان(ولذلك يبدو أن الدوائر السياسية اإلسرائيلية رأت يف ضم األراضي إىل القدس  ً         حال  ميكن أن )     

ً                            دولة بدال  من إحضار السكان إليها فقط           ً                                                                   يكون مناسبا  إلجياد التوازن املطلوب واحلفاظ على هوية املدينة اليهودية اليت تريدها ال        –
وميكن دراسة ذلك من خالل متابعة  -                                                                               ً بعد أن أثبت مشروع اهلجرة فشله يف إحداث تغيري دائم يف دميغرافية املدينة كما تبني سابقا  

  .تطور احلدود بلدية ومنطقة القدس حسب الرؤية اإلسرائيلية
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 :ة اإلسرائيليةحسب الرؤي 1967 حدود القدس المحتلة بعد عام
  

م متكنت قوات االحتالل اإلسرائيلي من السيطرة على اجلزء الشرقي من مدينة القدس، وأصبحت 7/6/1967يف صبيحة يوم 
ا تقدمي هذا االحتالل على أنه توحيد لشطري  املدينة كاملة حتت سلطة االحتالل، وحتاول املؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية يف أدبيا

وتبع هذا االحتالل تغيري ". توحيد القدس"وتستعمل يف اإلشارة إىل ذلك احلدث لفظ . ة حتت راية الدولة العربيةاملدينة املوحد
واضح يف املعامل واحلدود والشكل العام للمدينة، حيث اتبعت إسرائيل سلسلة من اإلجراءات هدفت إىل صبغ شطري املدينة 

ويبدو أن ما حدث من إجراءات كان يشكل ما . بشطريها حتت لواء االحتالل بالطابع الوحدوي اليهودي، وتكريس وحدة املدينة
                                         ً                                               للجزء الشرقي من املدينة بشطرها الغريب إداريا  مع إبقاء البون الشاسع يف االختالف العمراين واملدين "      ً إحلاقا  "ميكن أن يطلق عليه 

يهودية مل تكن منقسمة على نفسها من حيث التعريف وهذا حبد ذاته يدل على أن اهلوية ال. بني الشطرين رمبا لفرتة معينة
أي العرب والفلسطينيني :                      ً       ً                                                           والشكل سواء كانت دينا  أم عرقا ، ويبدو أن سبب ذلك كان وجود العدو اخلارجي املوحد جلميع اليهود

يئة اإلسرائيلية يف املدينة بالذات، وذلك ما أجل حسم مسألة طبيعة وشكل اهلوية اإلسرائيلية يف املدينة حىت يتم تأمني تشكيل الب
احتالل شرقي املدينة  اليت تلتلرتكيز اإلسرائيلي يف السنوات ل األساسي سببال كان  وهو على ما يظهر. بشقيها الديين والعرقي

غرايف على ضم أكرب عدد ممكن من املناطق الشرقية والتجمعات العربية إىل اجلانب الغريب اليهودي من املدينة وتغيري الطابع الدمي
وهو يبني عدم ختوف السلطات اإلسرائيلية يف ذلك الوقت من املشكلة الدميغرافية أو عدم . للقسم الشرقي من املدينة بالذات

  .تنبهها هلا بعكس ما حدث بعد ذلك
  

                                             ً                                                     كان أول ما قامت به سلطات االحتالل بعد عشرين يوما  فقط من احتالل الشطر الشرقي من مدينة القدس، أي يف يوم 
برهان ( اإلسرائيلي يقضي بتوحيد شطري القدس حتت السيادة اإلسرائيلية) الربملان(م إصدار تشريع عن الكنيست 27/6/1967

م إزالة وتدمري مجيع احلواجز العسكرية اليت كانت تفصل بني شطري 29/6/1967وتبع ذلك يوم . )511: 1969الدجاين 
إىل توحيد املدينة، كما مت ضم أعضاء اجمللس البلدي لشرقي القدس إىل  م يف إشارة واضحة1967و 1948املدينة بني عامي 

 عضوية اجمللس البلدي املوسع للمدينة برئاسة رئيس بلدية القدس تيدي كوليك، األمر الذي رفضه أعضاء اجمللس شرقي القدس
الشرقي والغريب : قسمنيوبالتايل أصبحت حدود بلدية القدس يف ذلك الوقت تشمل ال. )512: 1969برهان الدجاين (

ويف نفس العام، أقرت سلطات االحتالل توسيع نطاق حدود بلدية املدينة لتشمل . كيلومرت مربع  43للمدينة مبساحة حوايل 
وذلك بضم منطقة اجلامعة . م1948بعض األحياء اليهودية القدمية شرقي القدس، واليت كانت قد تركت خالل حرب عام 

دون حساب حدود بلدية القدس األردنية (كيلومرت مربع إضايف إليها   58توسعة حدود بلدية املدينة وضم  ومت. العربية وما حوهلا
          ً                             ً                          لتشمل جيوبا  أوسع من األراضي املزروعة متهيدا  لتكثيف االستيطان اليهودي ) كيلومرت مربع  6اليت كانت تبلغ مساحتها حوايل 

ً  فيها، فتم ضم منطقة النيب يعقوب والتوسع مشاال                            ً           ، كما مت توسيع احلدود جنوبا  حىت الوصول )عطاروت(حىت منطقة مطار قلندية                                         
وأضيفت أراضي خمتلفة على جانيب املدينة . على حدود بيت حلم) رامات راحيل(إىل منطقة جبل أبو غنيم ومنطقة قرب راحيل 



121 
International Journal of West Asian Studies 
Vol. 3 No. 1, 2011 (pp 111 - 134) 
 

 

 

                       ً                 ية للمدينة مل تتوسع كثريا  يف القرى العربية ولكن احلدود الشرق 5.مربع كيلومرت  108لتصل حدود بلدية القدس بالكامل إىل حوايل 
           ً                                                                                                         الشرقية حرصا  على عدم ضم الكتلة الفلسطينية القروية الكبرية اليت تقع يف قرييت أبو ديس والعيزرية إىل حدود القدس لتقليل نسبة 

  . السكان الفلسطينيني داخل حدود البلدية
  

من الناحية الغربية ومت إدخال بعض أراضي  1993القدس احملتلة عام                         ً                       ومن اجلدير بالذكر أن توسعا  آخر أقر يف حدود بلدية 
القرى املهجرة القدمية مشايل عني كارم غريب مدينة القدس إىل حدود بلدية القدس، ويبدو أن أسباب هذا التوسيع كانت ضم كتل 

صبح حدود البلدية كاملة تغطي مساحة حوايل لت 6.                                                                      ً يهودية أكثر إىل املدينة من الناحية الغربية حيث ينعدم الوجود العريب تقريبا  
ومن الضروري اإلشارة إىل أن كامل هذه التوسعات ). 1انظر اخلريطة ( 7       ً     ً                                 كيلومرتا  مربعا  هي حدود البلدية الرمسية حىت اليوم  126

كما . نشر يف املنطقة                                                ً                                          والضم كانت تتم يف أغلبها يف األراضي غري املطورة عموما  وذلك كرصيد واضح للمستوطنات اليهودية اليت ت
                                  ً                             م مت لألرض ال للسكان، فاعتربت األرض جزءا  من دولة االحتالل فيما اعتبار 1967أن الضم األول لشرقي القدس عام 

  . داخل املناطق اليت ضمت ال مواطنني" مقيمني"السكان 
  

من مدينة القدس، واليت احتلت عام  وميكن لدى متابعة سياسة التوسع االحتاللية يف هذه املناطق خاصة يف النواحي الشرقية
، فهم حمددات هذا التوسع، واليت ال خترج عن نطاق السيطرة على املزيد من األراضي احمليطة باجلانب الشرقي من القدس 1967

حتالل بالذات، وذلك ملا هلذا اجلانب من أمهية اسرتاتيجية تتعلق بكونه األقرب إىل مناطق الضفة الغربية اليت تسعى سلطات اال
دف تأكيد الطابع اليهودي للدولة ؛ حيث يظهر 2ولتحليل ذلك ميكن النظر يف اخلريطة . لعزل القدس وإبعادها عنها ما أمكن 

    ً                                                                                                           واضحا  أن اجلزء الشرقي من مدينة القدس، والذي يشكل الرمز العرقي والديين اليهودي ملا فيه من أماكن مقدسة بالذات، بعيد 
 -                    ً كما متت اإلشارة سابقا  –حيث تبنت احلركة الصهيونية . 1948ائيلي الذي أعلنت فيه الدولة عام     ً                عموما  عن العمق اإلسر 

                                              ً                                                             االستيطان يف املناطق الزراعية واخلصبة اليت تقع عموما  يف السهل الداخلي والسهل الساحلي الفلسطيين، مما جعل القدس ترتكز 
وبالتايل ). 3انظر اخلريطة (م 1947          ً                    ذلك مفهوما  حىت يف خطة تقسيم عام يف احمليط الفلسطيين يف الضفة الغربية بالذات، وكان 

فإن دولة االحتالل حاولت يف كل مرحلة من مراحل التوسيع ضم اجلانب الشرقي من املدينة ذي املكانة الدينية والروحية إىل 
ن حميطها العريب املرتكز يف اجلانب الشرقي، العمق اليهودي الذي يرتكز يف اجلهة الغربية، ولذلك سعت الدولة إىل عزل املدينة ع

وهو ما أكدته خطة القدس الكربى .                                                     ً                          وإحاطة املدينة باملستوطنات اليهودية اليت تشكل كتلة حاضنة  هلذا اجلانب املهم من املدينة

                                                            
 ,”The Jerusalem Institute for Israel Studies, “The Municipal Area of Jerusalem 1952-1993 انظر    5
http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20a0104.pdf, (accessed May 21, 2010) 
 ”,Israel Ministry of Foreign Affairs, “Jerusalem: The City’s Development from a Historical Viewpointوكذلك انظر 
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1998/7/Jerusalem-%20The%20City-
s%20Development%20from%20a%20Historica,  (accessed May 18, 2010) 
 ”,Jewish Virtual Library, “Affinities Toward Jerusalemانظر    6
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/meijer.html, (accessed May 18, 2010) 
 The Central Bureau of Statistics (Israel), Press Release no. 106/2006, “Jerusalem Day”, May 24 2006انظر    7
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صى اتساع ممكن ميكن واليت تعين زيادة مساحة حدود املدينة إىل أق 8م28/6/1998أو القدس املرتوبوليتانية اليت أقرت بتاريخ 
ٍ                ً              ً                                       ً          ً     معه توفري أراض  شاسعة تكون مالذا  للسكان وبعيدا  عن مركز املدينة الديين ويف نفس الوقت حميطة  به وحافظة  له  انظر نافذ أبو (            

  ). 2010: حسنة

 
  

 )53 :2009اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( حىت اليوم 1947تغيريات حدود بلدية القدس منذ عام  :1الخريطة 
 

                                                            
مصادرة األراضي "قوق االجتماعية واالقتصادية، انظر مركز القدس للح   8
،"واالستيطان، http://www.jcser.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=9,  

(accessed May 19, 2010) 
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                                                                                                       ً      وجتدر اإلشارة هنا إىل أن النسبة األكرب من املستوطنني اليهود الذين قدموا إىل املدينة وسكنوها كانت من املتدينني عموما ، حىت 

ذا تواجه مدينة تل أبيب اليت ميكن . غدت القدس حتتوي على أكرب جتمع لليهود املتدينني يف إسرائيل على اإلطالق وهي 
ويبدو أن الدوائر اإلسرائيلية املعنية مل تكن تعري هذا األمر كثري انتباه يف .                                ً علمانية يف إسرائيل كما ذكر سابقا  اعتبارها عاصمة ال

، ولكن االنقسام )وما زالت إىل حد كبري(بداية االحتالل باعتبار أن معركتها األساسية كانت مع اجلانب العريب املقيم يف املدينة 
ا من الدول - ليهودية وأزمة اهلوية اإلسرائيلية ا                     ً      ً                                                           اليت بدأت بالظهور شيئا  فشيئا  كنتيجة طبيعية لسنوات الراحة اإلسرائيلية مع جريا

ألقى بظالله الكبرية على طبيعة املشروع، لتتم إضافته إىل مشكلة الوجود العريب يف  - م1973العربية اليت أعقبت حرب عام 
ً   املدينة الذي ازدادت نسبته يف املدينة بدال  م   . ن أن تقل                                    

  
                                                                                                   ً          هذا ال يعين بالضرورة وجود حرب معلنة بني اليهود املتدينني والعلمانيني على السيطرة على القدس، وإمنا يعرب أساسا  عن وجود 

رؤية كل طرف إىل املدينة، ويبدو  فيه ختتلف الذي يف نفس الوقت            ً                ال تعرف جامعا  إال القدس نفسها مشكلة وأزمة هوية إسرائيلية 
                     ً                                                                        ً              املتدين كان أكثر توفيقا  يف إدارة هذه املعركة من ناحيته رمبا بسبب روح االنتماء الكبرية بني أفراده نظرا  العتماده على أن الطرف 

أما اجلانب العلماين فقد وجد يف التاريخ ضالته من حيث العالقة مع املدينة، . اجلانب الديين والروحي يف جذب أتباعه وحتريكهم
وهذا سر تركزه (                                                       ً                          يد وجوده فيها، إال أن هذا الطيف ال يعتمد الروحانيات عموما  وإمنا مييل إىل القوة املادية                ً     ولذلك سعى دائما  لتأك
  . ، ولذلك ميكن مالحظة عدم وجود أغلبية علمانية يف اجلانب الشرقي من املدينة بل يف اجلانب الغريب)يف الساحل الفلسطيين

  
ية اإلسرائيلية اليت يسيطر عليها اجلانب العلماين على تعميق ارتباط املدينة املقدسة ورمبا يكون هذا هو سبب عمل الدوائر الرمس

اجلانب الغريب   حتوي أراضي يف عمق     ً   مؤخرا  و  طبقت اليتمقاطعة القدس ر من اجلانب الشرقي ضمن خطة إنشاء جبانبها الغريب أكث
م من 2000ة خاصة بعيد بداية انتفاضة األقصى عام ويبدي ذلك يف نفس الوقت التخوف الشديد يف الفرتة األخري .     ً كثريا  

تم كثريا                                                                                                                      ً ازدياد عدد السكان العرب ونسبتهم يف املدينة مقابل الوجود اليهودي بشكل عام، مما جعل الدوائر السياسية اإلسرائيلية 
                ً                 نة عرب التوسع غربا  بقدر اإلمكان مع بزيادة الوجود اليهودي يف املدينة ويف نفس الوقت توازن الوجود العلماين واملتدين يف املدي

  .عدم إغفال التوسع الشرقي يف حدود املستوطنات الشرقية نفسها ال يف حدود التجمعات القروية العربية شرقي املدينة
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ي حدود املنطقة البنية يف وسط املستطيل ه 1948موقع مدينة القدس بالنسبة للضفة الغربية واألراضي احملتلة عام : 2الخريطة 

 9داخل اخلط األخضر مقاطعة القدس
   

  

  
  194710منطقة القدس الدولية يف خطة تقسيم عام : 3  الخريطة

                                                            
:المصدر   9  The Applied Research Institute-Jerusalem 
:المصدر   10  Jerusalem in the 1947 plan (Jerusalem Fall 2009), http://sites.google.com/a/ithaca.edu/jerusalem-fall-
2009/Home/maps-of-modern-jerusalem/jerusalem-in-the-1947-partition-plan, (accessed May 19, 2010) 
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   ً                                                                                                         عالوة  على حتديد حدود البلدية اإلسرائيلية اليت متثل مدينة القدس حسب الرؤية اإلسرائيلية والطموح لتوسعة حدود البلدية 

إضافة إىل احلدود البلدية وحدود القدس –تبع القدس يف الرؤية اإلسرائيلية يشمل                              ً          نفسها، فإن املفهوم األوسع إداريا  لكل ما ي
القدس، وهو مفهوم خمتلف عن حدود بلدية القدس ) أي مقاطعة( District-מחוזما تطلق عليه  -الكربى املستقبلية

، ويستعمل لغايات اإلحصاء السكاين ختلفةاليت تنتمي إليها املدن والقرى امل" احملافظة"اإلسرائيلية ويشبه إىل حد كبري مفهوم 
وهذه .                                                         ً                                       ً ، وهذا املفهوم أكرب من مفهوم بلدية مدينة القدس، ويشمل حدودا  أكرب بكثري متتد ناحية الغرب كما ذكر آنفا       ً أساسا  

م 1948                                        ً                      ً                                  احلدود حسب املفهوم اإلسرائيلي املعمول به رمسيا  يف الوقت احلايل متتد غربا  إىل داخل العمق الفلسطيين احملتل عام 
، وتشمل احلدود كامل مساحة )Statistics The Central Bureau of 2009 :63( كيلومرت مربع  653مبساحة 

ويبدو أن . م إضافة إىل مساحة كربى يف العمق الغريب باجتاه الساحل1967بلدية القدس مبا فيها اجلزء الشرقي الذي احتل عام 
ً                      أوال ، وكذلك زيادة الوجود ) 4اخلريطة انظر (املقصود من هذا التوسع الغريب توسعة حجم الوجود اليهودي املنتمي إىل القدس    

  .                               ً اليهودي العلماين يف املدينة ثانيا  
 

ذا  ومن خالل النظر يف معطيات الرؤية اإلسرائيلية املتعلقة مبقاطعة القدس يتبني عمق األزمة اليهودية اليت أدت إىل ألخذ 
ٍ           ة، كما فشلت بامتياز يف إحداث تغيري دائم  يف الطابع التوجه، ذلك أن إسرائيل فشلت يف حتييد الوجود العريب يف شرقي املدين                                     

                                                   ً       ً                                                    الدميغرايف والتارخيي للمدينة وإمنا كان هذا التغيري مرحليا  ومؤقتا ، خاصة وأن الشخصية اليهودية اليت طمح قادة االحتالل إىل 
 اليهودي يف املدينة أعمق إضفائها على القدس مل تكن بالشكل الذي ميكن أن يقدم كنموذج تارخيي، حيث أن الوجود الديين

    ً          دينيا  للمدينة "       ً يهوديا  "                                                                                       ً  بكثري من الوجود اإلسرائيلي الوطين، أي أنه ميكن القول إن إسرائيل عندما احتلت القدس صنعت طابعا  
ا فشلت إىل حد كبري يف إعطاء املدينة املقدسة صورة عاصمة إسرائيل، السيما وأن"         ً إسرائيليا  "      ً  ال طابعا   النسبة  ، وهذا يعين أ

مؤسسة القدس الدولية (األكرب من اليهود املتدينني الذين يسكنون املدينة ال خيدمون يف األجهزة األمنية وال اجليش اإلسرائيلي 
الذي تثري العديد من " الدين اليهودي"الدولة، وإمنا ميثلون " إسرائيل"، وهذا يعين بالضرورة أن هؤالء ال ميثلون )66: 2007

وميكن مالحظة ذلك عند مقارنة احلياة يف القدس باحلياة يف أي مدينة ساحلية .     ً                      واسعا  لدى اجلمهور اإلسرائيلي            ً تعاليمه جدال  
مثل تل أبيب أو حيفا على سبيل املثال، وهنا يظهر فرق هائل بني احلياة اليهودية يف مدينة القدس من جهة، واليت تتسم باحملافظة 

دين اليهودي خاصة أيام السبت، وأي مدينة يف الساحل من جهة أخرى، واليت تتسم بشيوع     ً                           عموما  والتشدد يف اتباع تعاليم ال
ويكفي لتوضيح ذلك كمثال اإلشارة إىل الفرق الواضح يف التعامل مع قضية . الثقافة الغربية املتعلقة بطريقة اللباس والتعامل وغريها

بكل أرحيية يف مدن مثل تل أبيت على ساحل البحر األبيض املتوسط                    ً                            ً الشواذ املرفوضني متاما  يف القدس، واملقبولني اجتماعيا  
  . (Mcgirk 2006)وإيالت على ساحل البحر األمحر 
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 11حدود مقاطعة القدس حسب الرؤية اإلسرائيلية: 4الخريطة 

  
  

س لتخلق حاجة إسرائيلية ملحة هذا يبني أن أزمة اهلوية اإلسرائيلية اليهودية تضافرت مع الفشل الدميغرايف اإلسرائيلي يف القد
وذلك . يف وجه الوجود العريب الفلسطيين فيها "يهوديتها"                                    ً         القدس يف وجه التيار الديين اليهودي متاما  كإثبات " إسرائيلية"إلثبات 

دينة توحد الدينية امللتزمة والوطنية العلمانية يف وجه العدو اخلارجي، أي فلسطينيي القدس، وخلق م: على أمل توحيد الوجهتني
ا أدى إن التوجه حنو ، وهو م                              ً                                                            اليهود يف داخل الدولة وتوجد نوعا  من التناغم بني التيار الديين والتيار العلماين يف رؤيته للمدينة

  .            ً التوسع غربا  
  

ربة الوجود ويف هذا الصدد، تربز إجراءات االحتالل للسيطرة على أكرب قطاع من مدينة القدس عرب االستيطان واجلدار العازل وحما
العريب يف املدينة يف مقابل تدعيم الوجود اليهودي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل يف كيفية تعامل القيادة الفلسطينية الرمسية 

شها                                                                                                      ً               املمثلة يف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مع القضية وما إذا كانت هذه الدوائر متنبهة  لألزمة اليت يعي
  . اجملتمع اإلسرائيلي وكيفية تعامله مع قضية القدس يف الوقت احلاضر أم ال

 
 
 
 

                                                            
:المصدر   11  The Central Bureau of Statistics (Israel), Statistical Abstract of Israel 60-2009, 
http://gis.cbs.gov.il/website/shnaton60_eng/viewer.htm, (accessed May 19.2010) 
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 :حسب رؤية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 1967حدود القدس المحتلة بعد عام 
  

ا من قبل النظام الرمسي العريب مم1964أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية كما هو معلوم عام  ً      ً       ً ثال  شرعيا  وحيدا  م ومت االعرتاف   
م، انبثقت عنها السلطة الوطنية الفلسطينية اليت تولت 1993للشعب الفلسطيين، وبعد توقيع املنظمة على اتفاقية أوسلو عام 

إال أن القدس استثنيت من هذه االتفاقية بعد اإلصرار اإلسرائيلي على . إدارة املناطق الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
ها العاصمة املوحدة لدولة االحتالل، ومت تأجيل حبث قضية القدس إىل مفاوضات احلل الدائم اليت مل تكتمل حىت تاريخ  اعتبار 

  . كتابة هذه السطور
  

، واليت ختتلف هذه املدينة حدودو " مدينة القدس"ومن املالحظ أن للسلطة الوطنية الفلسطينية رؤيتها اخلاصة فيما يتعلق مبفهوم 
حيث تتبىن السلطة . الرؤية اإلسرائيلية ورؤية حركات املقاومة الفلسطينية األخرى السيما اإلسالمية منها: ؤيتنيعن كال الر 
بشكل واضح احلدود الشرقية ملدينة القدس باعتبارها القدس الفلسطينية دون النظر إىل  -عند تناول املدينة بالذات- الفلسطينية 

وذلك بالرغم من أن املوقف الفلسطيين الذي أعلنته منظمة التحرير . م1948عام  اجلانب الغريب من املدينة الذي احتل
بالتوافق مع القانون الدويل وكما ينص إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية، ختضع " الفلسطينية يقضي بأنه 

أن أدبيات السلطة الوطنية الفلسطينية حددت يف إال  12".ملفاوضات الوضع الدائم) وليس فقط القدس الشرقية(القدس كلها 
، ويظهر أن املدينة نفسها ال "القدس"رؤيتها ملفهوم الصراع على القسم الشرقي من مدينة القدس حدود املنطقة اليت حتمل مفهوم 

حيث يبدو . م1967-1948تزيد حسب رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية عن احلدود البلدية ألمانة القدس األردنية بني عامي 
حلدود أراضي  2009من اخلريطة اليت نشرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين يف كتاب القدس اإلحصائي السنوي عام 

ا السلطات " بيت املقدس"أو ما يطلق عليه يف الكتاب " القدس"التجمعات أن جتمع            ً                             ال خيتلف كثريا  عن احلدود اليت أقر
  ).5انظر اخلريطة (م 1948األردنية للمدينة عام 

 
ويف إطار املعركة على السيطرة على األرض وتثبيت هوية فلسطينية هلا، عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على إنشاء مفهوم 

ا يف احملافل الدولية واإلعالم دها  وهذه احملافظة ختتلف يف حدو . حمافظة القدس الفلسطينية اليت حتتلها دولة االحتالل وتتم املناداة 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين (كيلومرت مربع   345   ً                                                كثريا  عن املدينة نفسها، حيث متتد على مساحة أكرب تصل إىل 

ايتها الشمالية مع حدود بلدية القدس اإلسرائيلية، كما ) 99: 2009    ً                                                                                                 ممتدة  باجتاه الشرق حىت الوصول إىل البحر امليت، وتتفق 
اية حدودها اجلنوبية مع حدود بلدية القدس اإلسرائيلية، ولكنها متتد أكثر باجتاه الناحية الشمالية الغربية لتصل إىل قرية  تتفق 

  ).6انظر اخلريطة (بيت عنان وقطنة 
 
  

                                                            
12    ،http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_permanent_jerusalem_sum, (accessed May 19, 2010) 
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اجلهاز املركزي لإلحصاء ( البلدي حسب رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية) بيت املقدس(حدود جتمع القدس : 5 الخريطة

  )99 :2009الفلسطيين 
 

                                                                                    ً      ً                      ومع أن حتديد حدود حمافظة القدس بشكلها الذي تتبناه السلطة الوطنية الفلسطينية يعد مشروعا  طموحا  إال أنه البد من اإلشارة 
إىل أنه يفتقر إىل العملية يف التطبيق على أرض الواقع، فأغلب األراضي اليت رمستها السلطة الوطنية الفلسطيين حلدود حمافظة 

. كل واضح إىل عدة كانتونات بسبب سياسة التوسع االستيطاين الذي تتبعه سلطات االحتالل يف هذه املناطقالقدس تنقسم بش
وليس ما يقع داخل حدود بلدية –وقد أغفل هذا املخطط العجز الفلسطيين عن فرض السيطرة الفعلية على هذه املناطق كلها 

ب وجود جتمعات استيطانية يهودية خارج حدود بلدية القدس وذلك بسب -القدس اإلسرائيلية من الناحية الشرقية فقط 
  .                                   ً                                         اإلسرائيلية تعتربها سلطات االحتالل جزءا  ال يتجزأ من املناطق التابعة مباشرة إلسرائيل
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   حدود حمافظة القدس الفلسطينية مقارنة مع حدود بلدية القدس اإلسرائيلية يف اجلزء الشرقي من القدس :6 الخريطة

  )5: 2009املركزي لإلحصاء الفلسطيين اجلهاز (
 
  

 :اإلسرائيلية" مقاطعة القدس"الفلسطينية و" محافظة القدس"مقارنة بين 
  

ً                               يبدو أن كال  من السلطة الوطنية الفلسطينية       ً      ً                                        مفهوما  خمتلفا  حول حدود احملافظة أو املقاطعة اليت تقع حتت  نحتمال وإسرائيل         
ا                                                                     ً       ً الفلسطينية حدود حمافظة القدس ممتدة ناحية الشرق، تتبىن دولة االحتالل مفهوما  خمتلفا  ففيما حتدد السلطة الوطنية . سياد

وتتقاطع حدود هذه املقاطعة مع حدود حمافظة القدس .                                                      ً حلدود مقاطعة القدس يعتمد على العمق الغريب كما ظهر سابقا  
  .الذاتالتابع لبلدية القدس اإلسرائيلية من شرقي القدس ب الفلسطينية يف اجلزء

  
              ً                                                                                       إذن فيبدو واضحا  من خالل هذه املعطيات والوقائع أن املفاوض الفلسطيين يتعامل مع قضية القدس من منطلق السيادة 
الفلسطينية على اجلانب الشرقي من حدود كل من بلدية ومقاطعة القدس اإلسرائيلية فقط دون اعتبار حقيقي وواقعي للجانب 

تثين مفهوم حمافظة القدس كامل اجلزء الغريب من املدينة، أما املفهوم اإلسرائيلي ملقاطعة القدس حيث يس. الغريب من املدينة بالذات
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وهو ما يعقد إمكانية ). ال احلدود البلدية فحسب(                                             ً       ً                ً  فال يستثين اجلانب الشرقي من املدينة بل يعتربه جزءا  طبيعيا  من املقاطعة كاملة  
وهو يعين بالضرورة إعطاء . نية يف مقابل الواقع اإلداري املفروض من قبل االحتاللتطبيق األفكار اليت تطرحها السلطة الفلسطي

ويغفل الطرح الفلسطيين الرمسي هنا املعادلة اجلدلية املتعلقة باهلوية اخلاصة باملدينة، جاح يف تثبيت رؤيتها الفرصة للنإسرائيل 
زيد من األراضي وتغيري الطابع الدميغرايف للمدينة بشقيها خاصة فيما ضم املائيلية، واليت أملت بدورها احلاجة اإلسرائيلية لاإلسر 

كونه ال يستغل الثغرات اليت من جانب السلطة الفلسطينية              ً          ً  وهذا يعترب خطأ  اسرتاتيجيا                   ً                  يتعلق بالتوسع غربا  يف حدود املقاطعة، 
  . الشرقي والغريب: على اجلانبنيأراضي القدس إليها  وضم املزيد من ائيلية لتثبيت الوقائع على األرضأدت إىل ازدياد احلاجة اإلسر 

 
 

اية  تغريات :3الجدول   حىت اليوم االنتداب الربيطاينمساحة بلدية القدس منذ 
  

  العام
مساحة بلدية القدس  

  2كم
  الفترة الزمنية

  اية فرتة االنتداب الربيطاين  40أقل من   م1947

  43  م1967 –م 1948
  ائيلإسر  –الشطر الغريب   37
  األردن –الشطر الشرقي   6

  القدس اإلسرائيليةحدود بلدية   101  م1993 –م 1967
  القدس اإلسرائيليةحدود بلدية   126  اليوم - م 1993

 
  

 :في ضوء األزمة القدسمستقبل الصراع على 
  

ائيا ، حيث تبني الوقائ ع على األرض أن سلطات االحتالل                                                        ً      ً                 إن املفهوم اإلسرائيلي ملقاطعة القدس وبلدية القدس ليس مفهوما  
اليهودي وضمها للجانب  شرقي املدينة مثل معاليه أدوميم    ً  فعليا   القائمةضمن املستوطنات                             ً  تعمل باستمرار على التوسع شرقا  

طها يف                                  ً                     حملاولة فصل املناطق اليت تتبعها إداريا  من شرقي القدس عن حمي ، وذلك           ً بالفعل أيضا   توسعته تمن املدينة الذي مت الغريب
  .ناطق اليهودية غريب القدس                           ً         الضفة الغربية وتوجيهها غربا  باجتاه امل

  
اإلعالمية  الدوائراليت توردها ويف دراسة مستقبل الصراع على األرض يف القدس من خالل دراسة وحتليل املعطيات واإلحصاءات 

م الرتكيز على 2022سنوات القادمة املمتدة حىت عام               ً     ً                                  ، فإن هناك مربرا  قويا  لالعتقاد بأن االحتالل سيحاول خالل الوالسياسية
اء الصراع على األرض يف مدينة القدس من خالل خلق واقع جديد بدأت معامله تظهر واضحة ، حبيث حيدث انقالب                                                                                    ً                 حماولة إ

ا دميغرايف وجيوسياسي هائل يف املدينة وما حوهلا من خالل إعادة تشكيل املنطقة احمليطة بالقدس بالكامل، وت غيري توازنا
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وحقائقها االسرتاتيجية، وهذا يشمل تغيري معادلة العمق الفلسطيين احمليط باملدينة من نواحيها املختلفة، واليت كانت حتكم الصراع 
وفرض معادلة جديدة على األرض تتأسس . م1967م و1948على األرض يف هذه املنطقة منذ احتالل شطري املدينة عامي 

ويف حال جناح . ون فيها املكون اليهودي هو األساس يف حتديد هوية العمق االسرتاتيجي للمدينة املقدسةعلى بنية جديدة يك
                                                                                             ً       ً        ً هذه املشاريع، فإن احمليط الذي يلف املدينة املقدسة وخاصة مناطقها التارخيية والدينية املقدسة سيكون حميطا  يهوديا  مرتابطا  

لة جديدة هي األوىل من نوعها يف تاريخ املدينة املقدسة من ذوبان الفروق بني بالكامل، وسيتم بناء على هذه اخلطط خلق حا
شرق وغرب املدينة لصاحل العنصر اليهودي الذي سيكون الغالب يف اجلهتني، مما سيخلق حالة تصبح فيها عروبة املدينة املقدسة 

  .لفها من كافة اجلهات          ٍ                     جمرد استثناء  وسط حميط يهودي كبري ي) وخاصة البلدة املسورة التارخيية(
  

العلماين والديين، : يف املدينةاإلسرائيلي  كونني الرئيسيني للمجتمعكما يرتافق ذلك مع حماولة إحداث توازن دميغرايف بني امل
ا قد وهذويد األسرلة أو أسرلة اليهودية، حبيث يتحقق مفهوم           ً      ً        ً تكون مركزة  دينيا  وعرقيا  لتذويب الفروق بينهما يف مدينة واحدة 

    ً                        حمايدة  يف الصراع على اهلوية بني حيث ميكن أن تصبح القدس يساهم يف حل أزمة اهلوية اليت تتهدد الكيان اإلسرائيلي بأمجعه، 
ا طرفا  يف الصراع،  ً             ً            الطرفني بدال  من كو     ً                                                        عاصمة  دينية ووطنية يف نفس الوقت لدولة إسرائيل، مما سيعقد حياة وتكون بذلك          

ا حمليطها الفلسطيين الطبيعي  ً                 داء  وحيد من إمكانية  فيها ابتالفلسطينيني                      ً  وخيشى أن يكون ذلك مقدمة  . اخرتاق املدينة وإعاد
–لفرض احلل اإلسرائيلي ضمن أي مفاوضات قادمة فيما يتعلق بالقدس مبا يضمن بقاء كافة األجزاء احملتلة من املدينة املقدسة 

ا وشرقها ة وضمن الصبغة اليهودية اليت تعين انتهاء إمكانية املطالبة بأي حقوق يف املدينة حتت السيادة اإلسرائيلية الكامل -غر
حسب املعطيات % 12املقدسة، وهذا سينعكس بدوره على السكان الفلسطينيني الذين سيتم خفض نسبتهم إىل ما يقارب 

              ً                          الذي كان دائما  الركيزة األساسية يف محاية اليت تطرحها بلدية القدس اإلسرائيلية، وهذا يعين انعدام احمليط السكاين الفلسطيين
ا بالذات، وذلك سيفتح الباب واسعا  الستفراد املؤسسة االحتاللية اإلسرائيلية بسكان القدس                                                             ً                                                 قضية القدس والدفاع عن مقدسا

  .الفلسطينيني من جهة، ومبقدسات املدينة وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك من جهة أخرى
  

                 ً        ً        ً                        نح هذه القضية عمقا  سياسيا  وسكانيا  أوسع من العمق الفلسطيين ميأن تنسيق اجلهود العربية واإلسالمي  علىتأكيد ينبغي الوهنا 
أن يتم و أن يشمل هذا التحرك العاملني العريب واإلسالمي بشكل عام،  ميكنبل . احمليط باملدينة املقدسة يف الضفة الغربية فقط

ا وعمليات صناعة  العمل على مسارين متالزمني يشمالن الضغط على دولة االحتالل يف احملافل الدولية من أجل إيقاف خمططا
ا من جهة أخرى لتحفيزهم على  الواقع اجلديد على األرض من جهة، وزيادة الدعم املادي واملعنوي لسكان املدينة واحمليطني 

  .إعاقة التقدم يف تنفيذ هذه املخططات على األرض
  

                                   ً                                               ً      ً   ل عدة خطوات، منها دعم املقدسيني ماديا  للحصول على رخص البناء اليت يقف العائق املادي سدا  منيعا  يف ويأيت ذلك من خال
    ً                 إضافة  إىل ذلك، جيب دعم .                      ً                                                             وجه احلصول عليها ابتداء ، وتلبية احتياجات السكان من الوحدات السكنية بالبناء يف املدينة

وات اإلسرائيلية على األرض من خالل تقدمي الدعم هلم للجوء إىل القضاء سواء  املقدسيني يف سعيهم القانوين إلعاقة تقدم اخلط
كان ذلك على املستوى الداخلي أو الدويل إلعاقة عمليات املصادرة والبناء واالستيطان اإلسرائيلية واستغالل الثغرات القانونية 
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ا القانون املعمول به يف األراضي احملتلة لتكثيف عمليات استصدار قرارات االمتناع عن هدم املنازل واالعرتاضات  اليت يسمح 
وأما فيما يتعلق بالدعم املعنوي، فمن الواجب على العامل العريب . على املخططات اهلندسية والبلدية واالستيطانية اإلسرائيلية

القدس وإبراز الواقع احلقيقي يف                                ً                                               والعامل اإلسالمي تسليط الضوء إعالميا  على معاناة املقدسيني وفضح السياسات التهويدية يف 
                                   ً                                                                   املدينة والذي تسعى سلطات االحتالل جاهدة  إلخفائه، وذلك من أجل احلصول على دعم القوى الشعبية العاملية املؤثرة يف 

  . صناعة القرار يف دوهلا
  

مستمر ونتاج سياسة إن اجلهد الصهيوين ألجل حسم الصراع يف قضية األرض مل يكن وليد اللحظة، وإمنا كان نتاج ختطيط 
                                                 ً                                                             النفس الطويل، وعلى العامل العريب واإلسالمي أن يعي متاما  أمهية هذه القضية باعتبارها حمور القضية الفلسطينية بشكل عام ال 
ا األصليني وتسليمها لالحتالل،  حمور قضية القدس فقط، فالقضية الفلسطينية بأمجعها قامت على مبدأ انتزاع األرض من أصحا

جيب أن يكون العمل للفوز بعنصر األرض يف الصراع على نفس مستوى أمهية هذا العنصر نفسه يف حسم نتيجة الصراع  ولذلك
  .برمته

 
 :خاتمة

  
 فيها، الدينية والدوائر العلمانيةالدوائر يف الصراع بني  املتمثلةو  اليت تعيشها إسرائيل يف هذه الفرتة احلقيقية اهلوية يف خضم أزمة

                                          ً                     مع اإلسرائيلي املنقسم على نفسه كما يبدو واضحا  من نتائج االنتخابات عمق كبري يف السياسة واجملتآثاره إىل  الذي متتدو 
    ً                          خطرا  على إمكانية استمرار دولة هذا الصراع على اهلوية اليهودية واإلسرائيلية يشكل ، ألطيافهومن التقسيم الشرائحي الربملانية فيه 

الذي متثله القدس برمزيتها إىل بروز أمهية كربى للرتكيز على اخلطاب اجلامع للمجتمع اإلسرائيلي مما أدى إسرائيل يف الوجود، 
دقيق بني تعميق اهلوية اليهودية يف املدينة وإحداث توازن لعمل على مما أظهر لدى إسرائيل احلاجة امللحة لالتارخيية والدينية، 

ا الدميغرافية ضد الفلسطينيني يف  .تديننياملانيني و علمالمكونات اجملتمع اإلسرائيلي يف املدينة من  خاصة مع فشل إسرائيل يف حر
يف املدينة، وازدياد نسبة اهلجرة اليهودية املعاكسة خارج املدينة، وأغلبها من  ع ارتفاع نسبة السكان العرب مقارنة باليهودم القدس

داري للمدينة املقدسة بالعمق اليهودي تعميق االرتباط اإلسرائيلية وكان احلل األمثل يف نظر الدوائر السياسية اإل. العلمانيني
يف املدينة وما يتبعها من مناطق إلحداث انقالب دميغرايف  دودإىل ح، وضم املزيد من األراضي يف اجلانب الغريب العلماين الغريب

ضمن استمرارية نني والعلمانيني يف املدينة مبا ياملدينة لصاحل اليهود يف مقابل العرب، ويف نفس الوقت إحداث توازن بني املتدي
  . ية القدس ووحدة اجملتمع الصهيوين حوهلارمز 
  

االنقسام لفهم هذه املعادلة عن الدوائر السياسية الفلسطينية، والذي يتمثل يف إغفال ويف هذا السياق يربز الغياب الواضح 
ً     النسيج العريب الفلسطيين املوحد، والرتكيز بدال  من  تقوية ملدينة يف مقابلوعدم استغالله إلضعاف البنية اليهودية يف ااإلسرائيلي                                         

اجلانب الغريب الذي حيقق إلسرائيل إمكانية الفوز يف هذه دون اإلشارة أو النظر إىل ذلك على اجلهة الشرقية من املدينة وما حوهلا 
يف إن استغالل نقاط الضعف يف املشروع االستيطاين اإلسرائيلي . وتركيز الوجود اليهودي يف املدينة يف مقابل الوجود العريب املعركة



133 
International Journal of West Asian Studies 
Vol. 3 No. 1, 2011 (pp 111 - 134) 
 

 

 

ال ميكن أن يتم ذلك يف غياب                                      ً        ويضغط اجلانب اإلسرائيلي ويضعف موقفه كثريا ، ولكن دس ميكن أن يقلب املعادلة مدينة الق
ة القدس بشقيها الديين والتارخيي ن اإلسرائيلي وخطورة خمططاته الرامية لتصفية قضياليت يعيشها الكياة الوعي مبدى عمق األزم

  .دينة املقدسة وهويتها احلضاريةوحلل أزمته على حساب امللصاحل مشروعه 
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