
041 مقاالت

)*(  الأمين العام لأكاديمية فل�سطين للعلوم والتكنولوجيا، 

واأ�ستاذ م�سارك في كلية الهند�سة والتكنولوجيا في جامعة 

بوليتكنيك فل�سطين.

عماد الخطيب

االأكاديميون المقد�سيون الفل�سطينيون:

بين التهويد وغياب الفعل الم�ساد

هذه المقالة عبارة عن درا�سة م�سحية الأحوال االأكاديميين المقد�سيين مّمن يحملون بطاقة ''االإقامة 

وال�سفة  القد�س  في  الفل�سطينية  العالي  التعليم  موؤ�س�سات  في  ويعملون  االإ�سرائيلية،  الدائمة'' 

الغربية. ولهذه الغاية اختار الكاتب عّينة ممثِّلة بلغت 129 اأكاديميًا، وموزعة كالتالي: 28% مّمن 

يحملون الدكتوراه، و63% من حملة الماج�ستير؛ و9% مّمن لديهم �سهادة البكالوريو�س، وقد �سكلت 

في  االأكاديميين  عدد  اأن  منها  النتائج  بع�س  اإلى  الكاتب  وتو�سل  العّينة.  عديد  من   %29 االإناث 

متزوجون،  منهم   %70 اأن  وتبين  الدكتوراه.  حازوا  �سخ�سًا   185 بينهم  اأكاديميًا   416 بلغ  القد�س 

داخل  الواقعة  االأكاديمية  الموؤ�س�سات  في  ن�سفهم  ويعمل  49 عامًا،   – العمرية 20  الفئة  في  وهم 

للحياة  المقالة  تعر�س  ثم  الغربية.  ال�سفة  في  الثاني  الن�سف  يعمل  بينما  الف�سل،  جدار  نطاق 

في  يوميًا  �ساعتين  نحو  يم�سون  العّينة  اأفراد  من   %80 اأن  فتالحظ  االأكاديميين،  لهوؤالء  اليومية 

التنقل عبر المعابر ونقاط التفتي�س، واأن 3% من هوؤالء يفكرون جديًا في الهجرة، االأمر الذي ي�ساهم 

جزئيًا في اإفراغ القد�س من النخبة المتعلمة، وهذا بال�سبط ما تريده ال�سلطات االإ�سرائيلية.

ال 
يخفى على اأحد اأن الأمم تطورت وازدهرت 

باعتمادها على ركيزة اأ�سا�سية تمثل فئة 

مهمة من المجتمع هي فئة الأكاديميين من اأع�ساء 

الهيئة التعليمية والباحثين في موؤ�س�سات التعليم

العالي، كون هذه الفئة هي التي تعد الكوادر الب�سرية 

التي تبني الوطن وتطوره وتحميه. وفي الوقت الذي 

نرى تناف�سًا بين الدول المتقدمة ب�ساأن ا�ستقطاب 

كفاءات علمية اأكاديمية من مختلف دول العالم، 

وخ�سو�سًا من دول العالم الثالث، من اأجل تعوي�ض 

النق�ض لديها، نجد اأن الأكاديميين الفل�سطينيين، 

وعلى الرغم مما يواجهونه من �سعوبات ومحاولت 

تهجير، فاإنهم يتحدونها بال�سمود وباإن�ساء وتطوير 

موؤ�س�سات تعليم عاٍل ذات جودة. وب�سبب ما تتعر�ض 

له مدينة القد�ض من ا�ستهداف مبا�سر ومت�سارع 

لتهويدها وتفريغها من المقد�سيين الفل�سطينيين، 

فاإن هذه الدرا�سة الم�سحية اختارت التركيز على فئة 

الأكاديميين المقد�سيين في محاولة تقويم 

لأو�ساعها، وعلى ما تراه من حلول لإعانتها على 

ال�سمود والبناء في اأو�ساع هي غاية في الق�سوة. 

ظهر الجانب 
ُ
وما خرجت به الدرا�سة من نتائج ي

الم�سرق الذي يجب العمل على تعزيزه، والذي يتمثل 

ملف القد�س
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القوانين والأوامر، ويتخذ اإجراءات متعددة 

ومت�سارعة تهدف اإلى تغيير الواقع العربي لمدينة 

القد�ض لم�سلحة الحتالل الغريب عن الأر�ض. ففي 

�سنة 1948 قام الحتالل باإ�سدار قانون خا�ض 

بـ ''ترتيب ال�سلطة والقانون'' كي تقوم حكومة 

الحتالل من خالله ب�سم م�ساحات كبيرة من اأرا�سي 

فل�سطين اإلى ما اأطلقت عليه حينها ''اأر�ض اإ�سرائيل 

ال�سابقة''. وبعد حرب 1967 األغى الحتالل 

الإ�سرائيلي الإدارة المدنية الأردنية على مدينة 

القد�ض وقام بفر�ض قانون ''ترتيب ال�سلطة والقانون'' 

عليها بما ي�سمل �سم البلدة القديمة منها، عالوة على 

  وا�ستكماًل لهذه 
)1(

م�ساحات وا�سعة اأُخرى.

الإجراءات، اأ�سدر البرلمان التابع لالحتالل 

الإ�سرائيلي ''الكني�ست'' في �سنة 1981 قانونًا اأ�سا�سيًا 

بعنوان ''القد�ض عا�سمة اإ�سرائيل'' اعتبر القد�ض 

الكاملة والموحدة هي عا�سمة دولة الحتالل. عالوة 

على هذه القوانين اأ�سدر الحتالل �سل�سلة اأُخرى من 

القوانين التي تتعلق ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر 

بالقد�ض، وقام، بناء عليها، بنقل موؤ�س�ساته الر�سمية 

  ومن اأجل �سمان ا�ستثناء القد�ض 
)2(

ال�سيادية* اإليها.

من اأي حل �سيا�سي محتمل، ول �سيما بعد توقيع 

منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة الحتالل اتفاق 

اأو�سلو، قام برلمان الحتالل في �سنة 1999 باإ�سدار 

منع بموجبه التنازل 
ُ
قانون ''ال�ستفتاء العام'' الذي ي

عن اأي اأرا�ٍض �سدرت بحقها، اأو �سرت عليها قوانين 

ا فيما يتعلق بالمواطنين 
ّ
  اأم

)3(
دولة الحتالل.

الأ�سليين المقيمين في مدينة القد�ض، وهم 

المقد�سيون الفل�سطينيون، فقد ا�ستخدم الحتالل 

�سع في �سنة 
ُ
قانون ''الدخول اإلى اإ�سرائيل'' الذي و

1952 لعتبار المقد�سيين )بعد ا�ستيالئه على كامل 

المدينة في �سنة 1967( اأ�سخا�سًا ''مقيمين اإقامة 

دائمة.'' وتم بناء على ذلك منحهم بطاقات اإقامة 

دائمة يمكن، بموجب القانون نف�سه، �سحبها اإذا ما 

ثبت اأن المقيم لديه اإقامة اأُخرى خارج حدود ''دولة 

اإ�سرائيل''. وقامت وزارة العدل في حكومة الحتالل 

في �سنة 1988 باإ�سدار قرار خا�ض ي�ستهدف 

المقد�سيين الفل�سطينيين الذين ي�سميهم الحتالل 

في وعي هذه الفئة وتحديها ال�سعاب، وهي تزداد 

عدداً ونوعية على الرغم من المحاولت الم�ستمرة 

لقتالعها طوعًا. وهذه النتيجة تعطي الأمل باأن الغد 

هو للفل�سطينيين مهما تبلغ التحديات ويطل اأمدها. 

وقبل عر�ض نتائج الدرا�سة الم�سحية التي جرت على 

عينة تمثيلية من الأكاديميين المقد�سيين من اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية في موؤ�س�سات التعليم العالي 

الفل�سطينية، �سيتم عر�ض الأو�ساع التي يواجهها 

المقد�سيون، وكيف يمكن تعزيز وجودهم والمحافظة 

على الن�سيج الجتماعي في مدينة القد�ض.

ول يخفى على اأحد اأن المحتل رّكز خالل العقود 

الأخيرة، وما زال، على مدينة القد�ض والفل�سطينيين 

المقيمين فيها، ولهذا فاإن على المعنيين من الجانب 

الفل�سطيني اأن يكونوا على م�ستوى م�سوؤولياتهم، واأن 

يجمعوا اأكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالقد�ض 

من جميع النواحي، واأن ي�سعوا على اأ�سا�سها 

ال�ستراتيجيات الق�سيرة والمتو�سطة والطويلة المدى 

لإعانة �سكانها العرب على ال�سمود ومقاومة 

اإجراءات الحتالل، كون القد�ض ت�سكل ع�سب الق�سية 

الفل�سطينية ومحورها. ومن اأهم الفئات التي يجب 

جمع المعلومات عنها ومعرفة اأو�ساعها وما تواجهه 

من م�سكالت وتحديات فئة الأكاديميين المقد�سيين، 

التي هي محط اهتمام هذه الدرا�سة الم�سحية.

اإّل اإنه من الأهمية بمكان قبل عر�ض منهجية 

ونتائج الدرا�سة الم�سحية اأن يتم ت�سليط ال�سوء على 

طبيعة وحجم التحديات التي تواجه المقد�سيين 

الفل�سطينيين عامة، والأكاديميين خا�سة، في 

حياتهم اليومية.

التحديات التي يواجهها الوجود 

الفل�سطيني في مدينة القد�س

منذ �سنة 1948 والحتالل ما فتئ ي�سدر 

)*(  على �سبيل المثال: البرلمان )الكني�ست(؛ موؤ�س�سات 

الرئا�سة والحكومة؛ محكمة العدل العليا؛ قيادة ال�سرطة؛ 

حر�ض الحدود.
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منهم ر�سومًا كاملة للخدمات المفتر�ض تقديمها. 

واأن�سئت �سركات وجمعيات عملت، وتعمل، على 

ال�سيطرة على اأمالك الفل�سطينيين في القد�ض، وذلك 

با�ستخدام جميع الو�سائل، ي�ساعدها في ذلك 

القوانين والأوامر الجائرة وتعاون موؤ�س�سات 

الحتالل الحكومية المعنية.

ويمكن اإجمال اأهم الإجراءات ذات الوتيرة 

المت�سارعة التي تنتهجها حكومات الحتالل 

المتعاقبة لإي�سال المقد�سيين الفل�سطينيين اإلى 

فقدان الأمن والأمل كي يهاجروا ''طوعًا''، بما يلي:

1 ــ هدم البيوت ومنع البناء في تجمعات 

المقد�سيين الفل�سطينيين

منذ اأن احُتلت مدينة القد�ض منعت �سلطات 

الحتالل المقد�سيين الفل�سطينيين، وبجميع الو�سائل، 

من البناء على اأرا�سيهم، واأ�سدرت اأوامر لتحويل 

م�ساحات كبيرة منها اإلى ''اأرا�ٍض خ�سراء للمنفعة 

العامة''، كما قامت بتجميد ت�سجيل الأرا�سي في 

دائرة الطابو مدة من الزمن. وعلى الرغم من حاجة 

المقد�سيين الفل�سطينيين الطبيعية اإلى التو�سع في 

البناء ا�ستجابة للنمو ال�سكاني الطبيعي، فاإن 

الح�سول على رخ�سة بناء من بلدية القد�ض التابعة 

لالحتالل يعد من اأكثر الأمور تعقيداً، وينتهي في 

معظم الأحيان بالف�سل ب�سبب القوانين والمماطلة 

ن يتمكن من الح�سول على رخ�سة 
َ
الإ�سرائيلية، وم

بناء يتم تقييده بقوانين تنظيمية تمنعه من بناء 

م�ساحات كافية، هذا بالإ�سافة اإلى التكلفة المالية 

العالية التي ت�ستوفيها �سلطات الحتالل لقاء 

اإ�سدارها رخ�ض البناء. وقد قاوم كثيرون من 

المقد�سيين الفل�سطينيين هذه الإجراءات بقيامهم 

بالبناء من دون ترخي�ض بعد فقدانهم الأمل 

بالح�سول على رخ�ض البناء، الأمر الذي اأدى اإلى 

قيام الحتالل بهدم كثير من المباني بعد فر�سه 

غرامات عالية على المخالفين.

''�سكان �سرقي القد�ض''، باأن اعتبرتهم مقيمين دائمين 

ل يحق لهم الح�سول على جميع المتيازات التي 

يح�سل عليها اليهودي في المدينة، كما اأنهم عر�سة 

لإلغاء اإقامتهم ب�سحب ''بطاقة الإقامة الدائمة'' 

الممنوحة لهم في حال ثبت اأن لديهم اإقامة خارج 

حدود مدينة القد�ض، اأي داخل ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة اأو خارج فل�سطين، وذلك بحجة اأنه ما عاد لهم 

  وا�ستمراراً 
)4(

حاجة اإلى الإقامة في مدينة القد�ض.

لم�سل�سل الإجراءات هذه ركز الحتالل اأي�سًا على 

تهويد كامل مدينة القد�ض، بل كامل فل�سطين، من 

خالل القوانين والأوامر المتعددة، فقد تم تعديل 

قانون ''الدخول اإلى اإ�سرائيل'' بحيث �سمل 

الفل�سطينيين ممن قام الحتالل بعد �سنة 1948 

بمنحهم الجن�سية،*  وبح�سب القانون المعدل في �سنة 

2010، والم�سمى ''قانون �سحب الجن�سية من 

اإرهابيين و�سحب الإقامة الدائمة من اإرهابيين 

نحوا 
ُ
وعائالتهم'' اأ�سبح من الممكن طرد الذين م

الجن�سية الإ�سرائيلية بعد �سنة 1948 بذريعة 

اتهامهم اأمنيًا، لكن هذا الطرد هو ب�سكل فردي، وذلك 

بعك�ض المقد�سيين الذين يمكن طردهم بذريعة 

التهام الأمني ب�سكل جماعي، اأي طرد المتهم 

  وا�ستكماًل للحرب على الوجود 
)5(

وعائلته.

الفل�سطيني فقد اأ�سدر برلمان الحتالل في �سنة 

1950، ''قانون الغائب حتى لو كان موجوداً''،**  

والذي تم بموجبه حرمان الفل�سطينيين من حقوقهم 

في اأرا�سيهم وقراهم التي تم تهويدها، كما منحت 

م على اأمالك الغائبين'' في 
ّ
حكومة الحتالل ''القي

القانون نف�سه، حق الت�سرف المطلق بالأمالك 

)6(
الفل�سطينية، وخ�سو�سًا في مدينة القد�ض.

هذه القوانين والأوامر تم ويتم تنفيذها من خالل 

مختلف موؤ�س�سات الحتالل ذات ال�سلة، وهدفها 

النهائي هو اإفراغ القد�ض خا�سة، وفل�سطين عامة من 

�سكانهما الأ�سليين. وقد قامت موؤ�س�سات الحتالل 

المتعددة باتخاذ عدة اإجراءات �سد المقد�سيين 

الفل�سطينيين تعك�ض التمييز في ''الخدمات'' التي 

تقدمها موؤ�س�سات خدماتية كبلدية الحتالل اإلى 

التجمعات المقد�سية الفل�سطينية، علمًا باأنها تجبي 

)*(  المق�سود »عرب 1948«.

)**(  ُيعّد ال�سخ�ض غائبًا حتى لو كان موجوداً، ولديه ما 

يثبت ملكيته، اإذا كان ل يملك الجن�سية اأو الإقامة الدائمة.
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ترف�ض اإ�سدارها، الأمر الذي يوؤدي في نهاية 

المطاف اإلى هدم البناء. واإمعانًا في محاولة تحطيم 

�سمود المقد�سي الفل�سطيني تقوم بلدية الحتالل 

ووزارة الداخلية بتحميل المقد�سي الفل�سطيني تكلفة 

عطى فترة زمنية 
ُ
هدم منزله، وفي كثير من الأحيان ي

ق�سيرة كي ينفذ اأمر الهدم بنف�سه.

اإن تقويمًا للفترة الزمنية الممتدة بين �سنتي 

2004 و2009 يبين اأن الحتالل قام بهدم اأكثر من 

540 منزًل، وهو اأ�سدر خاللها اأي�سًا اأوامر هدم 

بالئحة اتهام لأكثر من 4000 منزل، كما نجح في 

فر�ض غرامات دفعها المقد�سيون وو�سلت اإلى اأكثر 

من 34 مليون دولر اأميركي )انظر الجدول اأدناه(، 

وهذا مثال واحد يظهر كيف يح�سل الحتالل على 

''اأرباح مالية'' من اإجراءاته �سد بناء المقد�سيين على 

اأر�سهم ت�سل قيمتها كمعدل �سنوي اإلى 6 ماليين 

ا تتقا�ساه بلدية الحتالل 
ّ
دولر تقريبًا، ف�ساًل عم

ووزارة الداخلية من المقد�سيين في مقابل ''خدمات'' 

اأُخرى متعددة واإجبارية في معظمها.*

اإن �سيا�سة هدم منازل المقد�سيين الفل�سطينيين 

المطبقة من طرف الحتالل تتم باأن تقوم بلدية 

القد�ض اأو وزارة الداخلية التابعتان له باإ�سدار اأوامر 

ا تكون اإدارية، اأي تلك التي 
ّ
الهدم، وهي اأوامر اإم

ت�سدر عن لجنة تنظيم البناء في بلدية القد�ض، 

وي�سادق عليها رئي�ض البلدية بحيث يتم الهدم في 

وقت �سريع على اأ�سا�ض اأن البناء غير مرخ�ض وغير 

ا تكون اأوامر هدم ق�سائية يتم بموجبها 
ّ
م�سكون، واإم

توجيه لئحة التهام من جانب وزارة الداخلية اإلى 

المخالفين، وذلك اإذا لم تقم البلدية بتنفيذ الأمر 

الإداري للهدم خالل المدة الزمنية المحددة لذلك، 

حتى لو كان المنزل م�سكونًا حينها؛ وعليه، يتم 

تحويل الأمر الإداري ال�سادر اإلى ما ي�سمى محكمة 

البلدية التي تقوم في معظم الأحيان باإدانة المقد�سي 

الفل�سطيني، وت�سدر اأمراً ق�سائيًا بعد اأن تكون 

عرف 
ُ
و�سعت �سروطًا تعجيزية، واألزمته دفع ما ي

بمخالفة البناء، وطالبته با�ست�سدار رخ�سة بناء من 

البلدية نف�سها خالل فترة زمنية، هذه البلدية التي 

تماطل في معظم الأحيان في اإ�سدار الرخ�سة، ثم 

)*(  على �سبيل المثال ُيطلب من المقد�سي الفل�سطيني 

ا�ست�سدار وثيقة �سفر من وزارة الداخلية بعدد قليل ومحدود 

من ال�سفحات، وتكلف مئة دولر اأميركي تقريبًا، وتجدد كل 

عامين، كما اأن معامالت »لّم �سمل« الأ�سر تكلف مبالغ باهظة.

)**(  ال�سيكل الإ�سرائيلي ي�ساوي 27 �سنتًا اأميركيًا.

)***(  موؤ�س�سة بت�سيليم، 2010.

)7 و8(
�سيا�سة اإ�سرائيل �سد البيوت

 مخالفات البناء التي ُجمعت من

الفل�سطينيين )بال�سيكل االإ�سرائيلي(**

عدد البيوت التي هدمت عدد اأوامر الهدم ال�سنة

34.084.823 152 829 2004

28.623.223 94 801 2005

19.948.352 83 687 2006

14.498.317 78 477 2007

14.651.216 87 959 2008

- 47 - ***2009
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في الأحياء العربية، وم�سادرة م�ساحات وا�سعة من 

اأرا�سي الفل�سطينيين واعتبارها مناطق خ�سراء 

ومناطق مفتوحة، ولم ي�سلم من هذه الإجراءات حتى 

مقابر الم�سلمين التي قام الحتالل با�ستهدافها ب�سكل 

  ونتج من هذه المخططات عزل الأحياء 
)11(

مبا�سر.

الفل�سطينية بع�سها عن بع�ض، ومنعها من التطور من 

خالل اإحاطتها بالم�ستعمرات من كل جانب، اأو عن 

طريق �سق �سبكات طرقات التهمت اأجزاء كبيرة من 

ا ما يخطط له الحتالل حتى �سنة 2020 
ّ
الأر�ض. اأم

فهو تحقيق الأغلبية ال�سكانية اليهودية على ح�ساب 

�سمح للمقد�سيين 
ُ
المقد�سيين الفل�سطينيين بحيث ل ي

الفل�سطينيين باأن ي�سكلوا اأكثر من 30% من مجموع 

)12(
ال�سكان الكلي. 

4 ــ جدار ال�سم والتهويد

في اأوائل القرن الحالي اأعلنت حكومة الحتالل 

نيتها تطبيق فكرة زئيف جابوتن�سكي*  التي طرحها 

اها في حينه ''الجدار الحديدي 
ّ
في �سنة 1923 و�سم

  وقد �سمته حاليًا ''ال�سياج 
)13(

بين اليهود والعرب''،

الأمني''،** وبداأت بناءه في �سنة 2002. وباكتمال 

الجدار بطول اأكثر من 850 كم �سيكتمل عزل 

المناطق الفل�سطينية داخل ال�سفة الغربية بع�سها 

عن بع�ض، وعزل ال�سفة الغربية عن قطاع غزة. كما 

قام الحتالل ببناء ما ي�سمى ''حا�سن القد�ض''، وهو 

جدار بطول يتعدى 170 كم هدفه عزل القد�ض عن 

بقية الأرا�سي الفل�سطينية، والهدف منه اإيجاد واقع 

جديد وتعزيز قرارات الحتالل ب�سم القد�ض ''الكاملة 

والموحدة'' باعتبارها عا�سمة لدولته. ولقد اأدى بناء 

جدار ال�سم والتهويد داخل القد�ض وحولها اإلى عزل 

اأحياء فل�سطينية كاملة يقطنها مقد�سيون 

فل�سطينيون مثل الرام وبير نبال و�ساحية البريد 

2 ــ �سحب بطاقات االإقامة الدائمة من 

المقد�سيين

تنفيذاً لقانون الحتالل الخا�ض بـ ''الدخول اإلى 

اإ�سرائيل''، وخ�سو�سًا البنود التي تتعلق بـ ''�سكان 

�سرقي القد�ض'' الفل�سطينيين، فاإن الإح�ساءات ت�سير 

حبت 
ُ

اإلى اأن عدد المقد�سيين الفل�سطينيين الذين �س

بطاقات اإقامتهم الدائمة، وبالتالي حقهم في 

''الإقامة'' بمدينة القد�ض، خالل الفترة 1967 – 

  وقد 
)9(

2008 يزيد على 13.000 مقد�سي فل�سطيني.

�سكلت �سنة 2008 ذروة هذه ال�سيا�سة، اإذ تم خاللها 

�سحب اأكثر من 4500 بطاقة اإقامة. ومن الجدير 

حبت من 
ُ

بالذكر اأن عدد بطاقات الإقامة التي �س

الفل�سطينيين خالل الفترة التي تلت توقيع اتفاق 

اأو�سلو في �سنة 1993 حتى نهاية �سنة 2000، بلغ 

نحو 3380 بطاقة. ومن ناحية اأُخرى، قام الحتالل 

 �سمل 
ّ
با�ستخدام اإجراءات واأوامر متعددة لمنع لم

الأ�سر الفل�سطينية بحيث اإن المقد�سي الفل�سطيني )اأو 

المقد�سية الفل�سطينية( الذي تزوج )اأو تزوجت( 

�سخ�سًا يحمل الجن�سية الأجنبية اأو فل�سطينيًا 

)فل�سطينية( ل يحمل بطاقة الإقامة الدائمة، ل يحق 

له )لها( الإقامة في القد�ض، كما ل يتم العتراف 

بالأولد في هذه الحالة، اأو ال�سماح لهم بالوجود في 

مدينة القد�ض.

3 ــ م�سادرة االأرا�سي واال�ستيطان

قام الحتالل مبا�سرة بعد حرب 1967 ب�سم اأكثر 

من 70.000 دونم اإلى بلدية القد�ض التابعة له، 

وخالل الفترة 1968 – 1991 قام بم�سادرة اأكثر من 

23.400 دونم من اأرا�سي المقد�سيين لم�سلحة 

م�ستعمراته، بما فيها الحي اليهودي داخل اأ�سوار 

مدينة القد�ض، اإ�سافة اإلى م�ستعمرة جبل اأبو غنيم 

والم�ستعمرات الأُخرى خارج الأ�سوار، والتي يقارب 

عددها 14 م�ستعمرة، وقد و�سل عدد الم�ستوطنين 

الذين يقيمون فيها حتى �سنة 2009 اإلى ما يقارب 

  وفي ال�سياق نف�سه، قام 
)10(

180.000 م�ستوطن.

الحتالل باإلغاء المخططات الهيكلية الأردنية ال�سابقة، 

وو�سع مخططات جديدة هدفها الأ�سا�سي منع البناء 

)*(  زعيم الحركة الت�سحيحية ال�سهيونية التي تحدرت منها 

حركة حيروت ثم الليكود.

)**(  هو جدار من الأ�سمنت الم�سلح بارتفاع ي�سل اإلى ت�سعة 

اأمتار، ومجهز باأ�سيجة وكاميرات مراقبة، بالإ�سافة اإلى 

الأر�ض المحيطة به والتي جرى �سمها باعتبارها حرم 

الجدار.
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ن ح�سلوا على درجات علمية 
ّ
416 اأكاديميًا مم

تتراوح بين الدرجة العلمية الثالثة )الدكتوراه( 

والأولى )البكالوريو�ض( مروراً بالدرجة العلمية 

الثانية )الماج�ستير(. وفي هذا المجتمع البحثي 

ت�سكل ن�سبة الإناث نحو 23% )انظر ال�سكل رقم 1 

اأدناه(، بينما تتوزع الدرجات العلمية على المجتمع 

البحثي كما يظهر في ال�سكل رقم 2 اأدناه، فت�سكل 

الدرجة العلمية الثالثة ما ن�سبته 45% تقريبًا )اأي 

185 اأكاديميًا( من مجموع الدرجات العلمية، بينما 

ي�سل عدد الأكاديميين الذين يحملون �سهادة 

الماج�ستير اإلى 209 اأكاديميين، اأي ما ن�سبته %50 

من مجموع الدرجات العلمية.

قّدر عدد المقد�سيين الذين 
ُ
وغيرها، وهي اأحياء ي

يقطنونها بنحو 50.000 �سخ�ض، مهددين بقيام 

الحتالل ب�سحب بطاقات اإقامتهم منهم. عالوة على 

ذلك، اأن�ساأ الحتالل اأربعة ع�سر ''معبراً'' وبوابة ونقطة 

تفتي�ض في جدار ال�سم والتهويد حول مدينة القد�ض 

حيث يتم اتخاذ اإجراءات متنوعة �سد عابري المعابر 

ونقاط التفتي�ض من الفل�سطينيين، بما في ذلك 

حجزهم اأوقاتًا طويلة وتفتي�سهم ب�سكل مهين.

اإن ما ُذكر اأعاله ي�سكل غي�سًا من في�ض 

الإجراءات المتنوعة والقا�سية التي يفر�سها الحتالل 

بوتيرة مت�سارعة �سد المقد�سيين الفل�سطينيين 

ومدينتهم، والتي يحاول من خاللها اأن ي�سابق الزمن 

باإيجاده حقائق على الأر�ض اأهمها تفريغ المدينة 

من اأكبر عدد ممكن من المقد�سيين الفل�سطينيين، 

وتهويد اأكبر قدر ممكن من المواقع بما فيها المواقع 

الدينية، وخ�سو�سًا الإ�سالمية منها، من اأجل ك�سر اأي 

اإرادة ت�سعى لإعادة المناطق الفل�سطينية اإلى اأهلها. 

ول �سك في اأن الحتالل تمكن من تحقيق كثير من 

النجاحات بعد توقيع اتفاق اأو�سلو وانطالق ''عملية 

ال�سالم''، كما نجح اإلى حد كبير في تغليب روايته، 

وحتى الم�سطلحات التي يطلقها، على الرواية 

الأ�سيلة، ي�ساعده في ذلك �سعف الأداء العربي 

والفل�سطيني مع دعم وا�سح من الدول الغربية في 

ظل غياب الفعل العربي الحا�سم.

ننتقل الآن، بعد هذا العر�ض الموجز لأهم 

الإجراءات التي عمدت اإليها �سلطات الحتالل 

لال�ستيالء على القد�ض وتهويدها واإفراغها من اأكبر 

عدد ممكن من �سكانها العرب، اإلى المو�سوع 

الرئي�سي للبحث، وهو الأكاديميون المقد�سيون.

منهجية البحث

يركز البحث على مجتمع الأكاديميين المقد�سيين 

الذين يحملون ''بطاقة الإقامة الدائمة'' من اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية من العاملين في موؤ�س�سات التعليم 

العالي الفل�سطينية المنت�سرة في ال�سفة الغربية 

ومدينة القد�ض. ويبلغ عدد اأفراد هذا المجتمع البحثي 

ال�سكل رقم 1: توزيع الجن�ض لمجتمع الدرا�سة

ال�سكل رقم 2: توزيع مجتمع الدرا�سة

بح�سب الدرجة العلمية
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الأ�سا�سية من العلوم الإن�سانية والعلوم الطبيعية 

والهند�سية )ال�سكل رقم 3 اأدناه(.

وعند النظر اإلى التخ�س�سات العلمية للمجتمع 

البحثي، يتبين اأنهم يتوزعون على التخ�س�سات 

ال�سكل رقم 3: التخ�س�سات من العلوم الإن�سانية والطبيعية والهند�سية لمجتمع البحث
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الم�سحية 129 اأكاديميًا يمثلون نحو 30% من 

مجتمع البحث، كما بلغت ن�سبة الإناث �سمن العينة 

ا من حيث الدرجات العلمية فاإن 
ّ
الممثلة 29%. اأم

28% من الم�ساركين هم من حملة الدرجة العلمية 

الثالثة )الدكتوراه(، و63% من حملة الدرجة العلمية 

الثانية )الماج�ستير(، كما يظهر في ال�سكل رقم 4 

اأدناه.

اإن اأهمية تقويم اأو�ساع هذه الفئة المهمة، وفي 

هذا الوقت، تعتبر �سرورة وطنية لما تمثله من ثروة 

ب�سرية ت�ساهم ب�سكل مبا�سر، لي�ض في تعليم وتدريب 

وتاأهيل الم�سادر الب�سرية الفل�سطينية فح�سب، بل في 

الحفاظ على الن�سيج الجتماعي الوطني اأي�سًا، فهي 

تعزز دور الفل�سطيني المتعلم في بناء اقت�ساد وطني 

وموؤ�س�سات فاعله ومتطورة، كما هي الحال في 

المجتمعات الأُخرى. ولذلك فاإن اأهمية الدرا�سة 

ع و�سانع القرار والم�سوؤول 
ّ
الم�سحية للم�سر

الفل�سطيني تكمن في اأنها تبين التطور الحا�سل في 

اأعداد الأكاديميين المقد�سيين الفل�سطينيين، وكذلك 

م�ساهماتهم التي تمثل تحديًا وا�سحًا من جانب فئة 

فل�سطينية نخبوية لالأو�ساع غير الطبيعية ب�سمودها 

في وجه الإجراءات الم�ستمرة ل�ستهدافها مع ال�سعب 

الفل�سطيني باأكمله، ولتهويد القد�ض ب�سكل خا�ض.

لقد تم تطوير ا�ستبيان الدرا�سة الم�سحية بعد 

ا�ستمزاج اآراء متخ�س�سين وممثلين عن وزارة التربية 

والتعليم العالي الفل�سطينية وديوان الرئا�سة، وقد 

تجاوبوا مع المبادرة ب�سكل اإيجابي من خالل اإبداء 

الآراء البناءة فيما يتعلق بال�ستبيان. وبعد النتهاء 

من تح�سير ال�ستبيان تم توزيعه على المعنيين في 

موؤ�س�سات التعليم العالي، وجرى التعامل مع 

المعلومات الخا�سة فيه بمعايير الخ�سو�سية بح�سب 

الأ�سول.

ا�ستمل ال�ستبيان على ثالثة اأق�سام من حيث 

الت�سل�سل هي:

1 ــ معلومات اأ�سا�سية عن الم�سارك.

2 ــ معلومات خا�سة بالواقع المعي�سي 

والمعوقات التي يرى الم�سارك اأنها تمثل تهديداً 

لوجوده.

3 ــ مقترحات لحلول اآنية ت�ساعد على مواجهة 

الو�سع القائم.

عر�س تحليل النتائج

تم توزيع ال�ستبيان على المجتمع البحثي، وقد 

بلغ حجم العينة الممثلة التي �ساركت في الدرا�سة 

ال�سكل رقم 4: توزيع الدرجات العلمية للعينة الممثلة

ومن حيث الحالة الجتماعية للعينة الممثلة فاإن 

ال�سكل رقم 5 يبين اأن 70% من الأكاديميين 

الممثلين في العينة متزوجون، ويظهر اأن العينة 

الممثلة فتية اإذ ت�سكل الن�سبة الكبيرة للم�ساركين من 

الفئات العمرية بين 20 و49 عامًا ما مجموعه %82 

)انظر ال�سكل رقم 5اأدناه(.

ال�سكل رقم 5: التوزيع العمري للعينة الممثلة

فيما يتعلق بمكان العمل فقد تبين اأن اأكثر من 

50% من الأكاديميين الممثلين في العينة يعملون 

داخل نطاق جدار ال�سم والتهويد، بينما يعمل 

الن�سف الآخر خارج نطاق الجدار، وتحديداً في 

الموؤ�س�سات الأكاديمية في ال�سفة الغربية. وهذا 
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ا فيما يتعلق 
ّ
يزيد في عبء التدري�ض البيتي. اأم

بالتعليم الجامعي فقد اأظهرت الدرا�سة اأن نحو %50 

من الأكاديميين الممثلين في العينة لديهم اأبناء 

يدر�سون في المرحلة الجامعية، اإذ يتعلم اأبناء %87 

ن 
ّ
منهم في الجامعات الوطنية في مقابل 13% مم

يتعلم اأبناوؤهم في جامعات اأجنبية. ومن الجدير هنا 

الإ�سارة اإلى اأن اأنظمة الجامعات الوطنية توفر 

مقاعد درا�سية لأبناء العاملين فيها، الأمر الذي 

يوؤدي دوراً اإيجابيًا وفاعاًل في التخفيف من عبء 

التعليم الجامعي داخل الوطن مقارنة بتكلفته في 

الخارج. وعند تحليل معطيات الم�ساركين فيما 

يتعلق بمعدل ما يتم اقتطاعه كن�سبة مئوية من 

الدخل ال�سهري لتغطية متطلبات ال�سرائب المدفوعة 

اإلى بلدية الحتالل والفواتير والر�سوم الأُخرى، 

ن اأن معدل القتطاع ي�سل اإلى نحو 30%، اأي ما 
ّ
يتبي

ي�ساوي، وبح�ساب ب�سيط، ما قيمته 420 دولراً 

اأميركيًا ُتدفع كمعدل �سهري، الأمر الذي ي�سكل عبئًا 

اإ�سافيًا على كثير من المقد�سيين الفل�سطينيين، وهو 

عبء يزداد مع تدني الدخول ب�سورة عامة. وهنا ل 

بد من الإ�سارة اإلى اأن درا�سة قامت بها ''جمعية 

حقوق المواطن في اإ�سرائيل'' اأظهرت اأن 67% من 

)14(
المقد�سيين الفل�سطينيين يعي�سون تحت خط الفقر.

اإن عدم تمكن المقد�سيين الفل�سطينيين من 

تاأ�سي�ض موؤ�س�سات داخل القد�ض، وقلة ما بقي منها، 

وعدم �سهولة الح�سول على عمل لدى الموؤ�س�سات 

ن يحاولون العمل فيها، اأمور 
ّ
الإ�سرائيلية للقليل مم

كلها ت�سكل �سعوبة كبيرة. واإذا ما اأقدم الحتالل 

على تطبيق قوانين تمنع المقد�سيين من الو�سول اإلى 

مناطق ال�سلطة الفل�سطينية في ال�سفة الغربية 

بذريعة ''النف�سال''، كما يروج بع�سهم وكما حدث 

مع قطاع غزة، ول �سيما اأن بناء ''حا�سن القد�ض'' 

اكتمل، فاإن الأمور �ستزداد �سوءاً ب�سكل ل يمكن 

و�سفه.

واأ�سارت اآراء الأكاديميين الممثلين في عينة 

البحث اإلى اأن اأهم اأ�سباب عدم توفر فر�ض للعمل 

داخل القد�ض هو �سعف ال�ستثمار في هذه المدينة 

مقارنة بمدن فل�سطينية اأُخرى، كما اأن ال�سغوط التي 

يتوافق مع الكم الأكبر من الأكاديميين المقد�سيين 

الذين يعملون في موؤ�س�سات التعليم العالي 

الفل�سطينية في مدينة القد�ض، ول �سيما موؤ�س�سات 

جامعَتي القد�ض والقد�ض المفتوحة.

عند عر�ض الواقع المعي�سي لالأكاديميين 

الم�ساركين، وخ�سو�سًا ذلك الذي يمثل الو�سع 

الجتماعي ــ القت�سادي، يتبين اأن ن�سف 

الم�ساركين لديهم �سكن خا�ض، بينما ي�ستاأجر 

الن�سف الباقي م�سكنًا. ونظراً اإلى عدم توفر م�ساكن 

كافية نتيجة الإجراءات الإ�سرائيلية، فاإن تكلفة 

ال�ستئجار في القد�ض ارتفعت كثيراً خالل الأعوام 

الع�سرة الأخيرة، وهي ت�سل كمعدل �سهري اإلى 900 

ا معدل الدخل ال�سهري 
ّ
دولر اأميركي لل�سقة. اأم

لالأ�سرة فظهر اأنه ي�سل اإلى ما يعادل 1400 دولر 

اأميركي، وهو ي�ساوي تقريبًا اأدنى دخل حددته دولة 

الحتالل، علمًا باأن المقد�سي الفل�سطيني ي�سطر اإلى 

دفع اللتزامات ال�سريبية والفواتير الخدماتية 

بالم�ستوى نف�سه الذي يدفعه �ساحب الدخل العالي 

الإ�سرائيلي، عالوة على اأن المقد�سي الفل�سطيني يدفع 

الأق�ساط التعليمية المدر�سية التي تزيد على مثيالتها 

في المدار�ض التي ت�سرف عليها وزارة المعارف في 

حكومة الحتالل الإ�سرائيلي، وت�سل في معدلها 

ال�سنوي للطالب في المدار�ض الخا�سة اإلى 1000 

دولر اأميركي. وهذا يتوافق اأي�سًا مع نتائج الدرا�سة 

التي بينت اأن 88% من الأكاديميين الم�ساركين في 

ن لديهم اأبناء في المرحلة المدر�سية 
ّ
الدرا�سة مم

�سجلوا اأبناءهم في مدار�ض خا�سة، وقد اأفاد %93 

منهم باأن الأق�ساط المدر�سية عالية جداً حاليًا. كما 

من لديهم اأبناء في مرحلة الدرا�سة 
ّ
اأبدى 47% م

قلقهم اإزاء تدني جودة التعليم خالل الأعوام الع�سرة 

الأخيرة، والذي يمكن اأن يكون مرده اإلى تدني رواتب 

معلمي المدار�ض، الأمر الذي ي�سطرهم اإلى العمل 

الإ�سافي في اأعمال اأُخرى، ول �سيما التدري�ض خارج 

اإطار المدر�سة فيما يعرف ''بالدرو�ض الخ�سو�سية'' 

لتعوي�ض النق�ض في رواتبهم، علمًا باأن هذا يزيد في 

العبء الملقى على الأ�سرة التي ت�سطر اإلى دفع مبالغ 

اإ�سافية ثمنًا للتعليم ''الإ�سافي والخا�ض''، كما اأنه 
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عدد الموؤ�س�سات التي يمكن اأن ت�ستوعب الأكاديميين 

في مدينة القد�ض )انظر ال�سكل رقم 6 اأدناه(.

تتعر�ض لها الموؤ�س�سات المقد�سية، وعدم توفر فر�ض 

لالأكاديميين، هما من الأ�سباب التي اأدت اإلى قلة 

iôNoCG

ال�سكل رقم 6: اأ�سباب عدم توفر فر�ض عمل في مدينة القد�ض

ا بالن�سبة اإلى اأهم الم�سكالت التي يرى 
ّ
اأم

الم�ساركون اأنها ت�سكل عائقًا كبيراً في حياتهم 

اليومية، فقد اأفاد 60% منهم باأن التنقل بين مكان 

äÓµ°ûe

عملهم ومكان اإقامتهم هو من اأهم الم�سكالت التي 

يواجهونها )ال�سكل رقم 7 اأدناه(.

ال�سكل رقم 7: الم�سكالت التي يواجهها الأكاديمي يوميًا

وقد تبين من نتائج الدرا�سة الم�سحية اأن اأكثر من 

80% من الم�ساركين يم�سون ما ي�سل اإلى �ساعتين 

كمعدل يومي في التنقل عبر ''المعابر'' ونقاط 

التفتي�ض، الأمر الذي ي�سكل عبئًا نف�سيًا وج�سديًا 

كبيراً في ظل ممار�سات جنود الحتالل �سد 

الفل�سطينيين على الحواجز، كما اأن هذه الحواجز 

ت�سبب هدراً كبيراً للوقت والجهد والمال وتقلل من 

الوقت الذي يمكن اأن يق�سيه الفل�سطيني مع اأ�سرته، 

اأو يقوم خالله بالواجبات الجتماعية اأو بممار�سة 

اأي ن�ساطات اأُخرى.

ولدى قيا�ض راأي الم�ساركين في مدى تفاعل 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مع اأو�ساعهم، وكيف 

م المقد�سيون الفل�سطينيون تطور الو�سع 
ّ
يقو

ال�سيا�سي بعد مرور اأكثر من خم�سة ع�سر عامًا على 

بدء العملية ال�سيا�سية، فاإن 65% من الم�ساركين 

يرون اأن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ل تقوم 

بمحاولت جدية لتخفيف العبء عن المقد�سيين، 

بينما يرى 23% اأن ال�سلطة تحاول، لكن التحديات 
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بدليل اأن ل اأحد من الم�ساركين وافق على اأن هناك 

دعمًا ملحوظًا للوجود المقد�سي الفل�سطيني )انظر 

ال�سكل رقم 9 اأدناه(.

اأكبر من محاولتها. ول يرى اأي من الم�ساركين اأن 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية نجحت في تخفيف 

معاناة المقد�سيين الفل�سطينيين، كما هو وا�سح في 

ال�سكل رقم 8 اأدناه.

ال�سكل رقم 8: اآراء الم�ساركين فيما يتعلق بتدخل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

وفيما يتعلق بجهد المانحين من دول عربية 

واأجنبية لدعم القد�ض وموؤ�س�ساتها والمقد�سيين 

الفل�سطينيين فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن %70 

يعتقدون بوجود دعم مادي، لكنه غير مدرو�ض، 

ال�سكل رقم 9: مدى ما تقوم به الدول المانحة )عربية واأجنبية( من دعم لوجود المقد�سيين

كما اأظهرت الدرا�سة الم�سحية اأن 3% فقط من 

اأفراد العينة من الأكاديميين يفكرون في الهجرة اإلى 

خارج فل�سطين، وهذا اإن دل على �سيء، فاإنما يدل 

على تم�سك المقد�سي الفل�سطيني باأر�سه على الرغم 

من ال�سغوط الهائلة التي يتعر�ض لها، كما اأنه في 

الوقت نف�سه، ي�سكل موؤ�سراً اإلى اأن ثمة حاجة اإلى 

ت�سافر الجهود لتعزيز مقومات ال�سمود لديه، وكذلك 

 )Brain Gain( ''تعزيز مبداأ ''المحافظة على العقول

ولي�ض ''هجرة العقول'' )Brain Drain( التي توؤرق 

كثيراً من دول العالم.

لقد حاولت الدرا�سة الم�سحية اأن تقي�ض راأي 

الم�ساركين في العينة الممثلة فيما يتعلق بتوفر 

مقترحات لمواجهة التحديات التي �سبق ذكرها، 

وروعي اأن تكون المقترحات اآنية، لأن الجميع ل 

يختلف على اأن الأولوية الرئي�سية للفل�سطينيين 

جميعًا هي اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية 

الم�ستقلة والديمقراطية. وقد اأظهرت النتائج اإجماعًا 

من الم�ساركين على اأن الأولويات الآنية والممكنة 

في الوقت الحالي هي اإيجاد اآلية تدعم مواجهتهم 

لإجراءات الحتالل المتتابعة والمت�سارعة، وذلك من 
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لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإدارة القد�ض فعليًا 

وكاماًل على نحو يمّكنها من تغيير الو�سع للم�سلحة 

الفل�سطينية )ال�سكل رقم 10 اأدناه(.

خالل دعم مادي ومعنوي يمكن اأن يحمي ويحافظ 

على توا�سلهم مع باقي اأرجاء الوطن المحتل. وفي 

ال�سياق نف�سه، فقد اأجمع الم�ساركون على اأن الو�سع 

القائم الحالي ل ي�سمح بن�سوج حل �سيا�سي يتيح 

ال�سكل رقم 10: الحلول الآنية للو�سع القائم

الخال�سة

اإن الهجمة التي ت�سهدها مدينة القد�ض تتطلب منا 

جميعًا، وخ�سو�سًا الم�سرعين و�سانعي القرار 

والم�سوؤولين الفل�سطينيين والعرب، اإيالء مو�سوع 

حماية القد�ض وتعزيز �سمود المقد�سيين 

الفل�سطينيين اأهمية كبيرة، والتعامل مع المو�سوع 

لي�ض كملف اأزمات فقط، بل كمو�سوع يتطلب 

ا�ستراتيجيا وخططًا للعمل ق�سيرة ومتو�سطة وطويلة 

المدى تلبي الحد الأدنى المطلوب للمحافظة على 

الن�سيج الجتماعي والقت�سادي الفل�سطيني، وتدعم 

ماديًا ومعنويًا فئات المجتمع في مواجهة ال�سغوط 

ا فئة الأكاديميين من 
ّ
الهائلة التي تتعر�ض لها. اأم

اأع�ساء الهيئة التدري�سية في موؤ�س�سات التعليم العالي 

فت�سكل �سريحة مهمة للغاية، وقد اأظهرت نتائج 

لها ال�سغوط المادية 
ّ
الدرا�سة �سمودها وتحم

والمعنوية على الرغم من وجود اإمكانات اأف�سل 

كثيراً للعمل خارج فل�سطين، وباأو�ساع اأح�سن. 

وعليه، فاإن على الم�سوؤولين المعنيين اإيجاد توا�سل 

مع هوؤلء الأكاديميين وو�سع البرامج والخطط التي 

تحافظ على وجودهم وت�ستثمر خبراتهم وكفاءتهم 

وتدعم ثباتهم، علمًا باأن اأف�سل ما يتم ال�ستثمار فيه 

في هذه الأو�ساع هو الإن�سان الفل�سطيني القادر على 

ال�سمود ومواجهة التحديات والبناء. كما اأن �سانع 

القرار مطالب بتوجيه الدعم، وبال�سغط على الجهات 

الداعمة كي تركز على القطاعات التي تدعم �سحة 

المجتمع وتطوره كالتعليم وال�سحة والقت�ساد كي 

ي�سعر الفل�سطيني المقد�سي، ومعه كامل ال�سعب 

الفل�سطيني الذي يرى القد�ض عا�سمته الوطنية 

والأبدية، اأن هناك اإجراءات جدية ت�ساعده على 

n .ال�سمود والبقاء
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