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  خطة القدس الكبرى
 
 باسم المعروفة( ذاتها الخطة عن الحقاً  كشفو  ،١٩٩٩ عام في الحالیة "٢٠٠٠ الكبرى القدس خطة" من األولى النسخة لوضع اإلسرائیلي لتخطیطا بدأ

 إلزامیة كخریطة تخدم لكي ٢٠٠٤١ عام من )سبتمبر( أیلول ١٣ بتاریخ السابق القدس بلدیة رئیس لوبولیانسكي، أوري )٢٠٠٠ القدس تخطیط خطة
 أراضي شمل عمل إطار أول الكبرى القدس خطة كانت ٢٠٢٠.٢ عام حتى أخرى بلدیة مخططات ألغراض تفصیلیة كخطة األراضي استعمال حول
 المعماریین المهندسین من العشرات عمل .اإلسرائیلیة السیادة تحت واحدة حضریة كوحدة المدینة مع وتعامل والغربیة الشرقیة القدس من كل في البلدیة
 المدینة غرب على١٩٥٩ عام منذ مطبقة كانت التي ٦٢ رقم الكبرى الخطة محل تحل أن المفترض من خطة وضع على الزمان من عقد من رألكث

 ٣.فحسب
 

 خلق هو الخفي وهدفها ٤.إن الهدف المعلن للخطة هو فرض أغلبیة سكانیة یهودیة في القدس وتلبیة احتیاجات األقلیة العربیة المقیمة في المدینة
نسمة  ٩٥٠،٠٠٠ سكانها تعداد یبلغ وأن المدینة سكان من %)٣٠( نسبته ما والفلسطینیون ،%)٧٠( نسبته ما الیهود فیها یشكل بحیث سكانیة تركیبة

، رغم أن هناك توقعات بأن یكون عدد السكان الیهود والعرب متساِو في ٢٠٢٠بحلول عام ) من اإلسرائیلیین% ٦٢٪ من الفلسطینیین، و٣٨(
النمو النسبي المستمر للسكان العرب في القدس یمكن أن یقلل من نسبة السكان الیهود "وأظهرت الخطة قلقًا من أن  ٢٠٣٠.٥مدینة بحلول عام ال

  .لمواجهة الوضع الحالي ٦"تدخًال حكومیًا جدیاً "، واقترحت "في المستقبل
 

یستهدف الجزء الغربي من القدس فحسب، ) دونم ١٢٦،٠٠٠بلغ في الوقت الحالي والتي ت(بالرغم من أن توسیع المساحة الكلیة لحدود بلدیة القدس 
قطیع إال أن اإلجراءات المصاحبة لهذه التوسعة سیترتب علیها مصادرة إضافیة لألرض الفلسطینیة، وٕاعاقة التنمیة الفلسطینیة، باإلضافة إلى ت

ضفة الغربیة ، ناهیك عن إضعاف إمكانیة أن تصبح القدس الشرقیة عاصمة أوصال وعزل الضواحي الفلسطینیة عن بعضها البعض، وكذلك عن ال
  .للدولة الفلسطینیة المستقبلیة

  

 الكبرى الخطة تأخذ ال .٢٠٠٩ )مایو( أیار في تحدیث بعد ٢٠٣٠ عام إلى تغییره تم ولكن ،٢٠٢٠ عام الخطة لتنفیذ المحدد المبدئي الموعد كان
 جدیدة سكنیة وحدة ١٣،٥٠٠ تخصیص الخطة تصف حیث  .القدس في للبناء العرب السكان احتیاجات وتتجاهل بار،االعت بعین الدیمغرافیة التوقعات
 تصل أن المتوقع ومن العرب للسكان سكنیة وحدة ٩٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠ تبلغ التي البناء متطلبات من فإنها حدیثة لدراسات وفقا للفلسطینیین، فحسب
 والتنمیة اإلسكان خطط من العظمى الغالبیة تكون أن المتوقع من ذلك، إلى باإلضافة ٢٠٣٠.٧ عام بحلول دةوح ٥٠٠،٠٠٠ و ٤٠٠،٠٠٠ بین ما إلى

 القدس مركز في التنمیة تقیید یتم حین في ،)والسواحرة العربیة / المكبر جبل( الجنوبیة واألحیاء )حنینا بیت( النائیة الشمال مناطق في الشرقیة للقدس
  .اإلسرائیلیة التنمیة تسریع یتم حیث )المقدس الحوض( التاریخیة القدس/
 

في تقدیم أیة مناطق صناعیة وتجاریة وخدماتیة أو تطویریة جدیدة في القدس الشرقیة، في حین تخطط إللغاء المنطقة " خطة القدس الكبرى"فشلت 
، لتعیق بالتالي أي تطور " محمیة طبیعیة"ثوري كالصناعیة في حي وادي الجوز وتخصیص قطعة واسعة من األرض ما بین جبل المكبر وحي ال

  :وجهت انتقادات لنتائج الخطة المترتبة على للقدس الشرقیة العربیة بناًء على اآلتي. مستقبلي في هذه المناطق
  

 .دس الشرقیةخطط الحي صغیرة وتركز على األحیاء الفلسطینیة من الشمال والجنوب، وتتجاهل ملكیة األراضي الفلسطینیة في مركز الق •
 .المناطق المخصصة للتخطیط والبناء صغیرة  الحجم وتقتصر على منطقة قد بدأ بها البناء مسبقاً  •
 .الحضریة المناطق في سكنیة منطقة احتیاجات مع یتماشى ال وهذا مفتوحة، طبیعیة مناظر لتكون واسعة منطقة تحدید تم •
 .البناء على مشددة قیودا تفرض ماك طابقین، من أكثر ببناء یسمح ال المخططات، معظم في •
 .عدم وجود الطرق یمنع مد البنیة التحتیة، وتمنع بذلك تطویر األراضي •
 .تعلیمیة ألغراض مهیئة وغیر كافیة وغیر قلیلة العام للبناء المخصصة المساحات •
 .البناء رخص إصدار یمكن ال حیث فحسب، عامة مخططات إعداد تم الحاالت، من العدید في •
 

تمت المصادقة ). فقط في األحیاء الفلسطینیة ٢كم) ٢,٣(وتم تخصیص (لتنمیة أحیاء القدس  ٢كم) ١١.٨(خصصت حوالي  ٢٠٠٤ة عام إن خط
أیار  ٨، وقامت هذه اللجنة بسلسلة من النقاشات المكثفة في ٢٠٠٧) ابریل(نیسان  ٣٠على الخطة من قبل لجنة بلدیة القدس للتخطیط و البناء في 

، وضعت الخطة للمراجعة العامة حیث تمت مناقشة مالحظات أعضاء اللجنة ونیر بركات، ٢٠٠٩) أكتوبر(تشرین األول  ٧في .  ٢٠٠٨) مایو(
خطة القدس الكبرى لعام "یطلق على النسخة المحدثة  ٨.رئیس البلدیة في ذلك الوقت، وكانت النتیجة مطالبة لجنة المقاطعة بإجراء عدة تغییرات

عضوًا من أعضاء اللجنة من مخططین  ٣١م تمدید الموعد المحدد للتنفیذ لمدة عشرة سنوات ، وقد عمل على صیاغتها كذلك حیث ت" ٢٠٣٠
ولم تتم الموافقة على الخطة أو التحقق  ٢٠٠٩.١٠لم تجري أیة نقاشات أخرى حول الخطة بعد عام  ٩.ومتخصصین بالجغرافیا ومهندسین معماریین

  !ال تتمتع بأیة صفة أو مكانة قانونیة من صحتها حتى اآلن، كما أنها
  

 احتیاجات وتتجاهل "المدني التخطیط عبر القدس مدینة في اإلسرائیلي االحتالل لسلطات السیاسیة المطامح توضح " الكبرى القدس خطة إن
 ١١".المحتلة القدس أراضي داخل القانوني غیر الیهودي الوجود" تعزز أنها رغم البناء في الفلسطینیین
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