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وقائع القدس

القد�س: خم�سون عامًا من االحتالل

نظمي اجلعبة*

ت�سعى  المقالة  وهذه  المقد�سة،  للمدينة  ال�سرقي  ال�سطر  احتالل  على  عقود  خم�سة  مرت 

لمراجعة ولو �سريعة لنتائج هذا الحتالل على اأر�ض الواقع من جهة، وتقويم الأداء الوطني 

الفل�سطيني من جهة ثانية.

تمثل 
القد�ض مكانًا مالئمًا لتقديم �سورة لما يعنيه ال�ستعمار الإحاللي، ولدرا�سة الآليات التي ي�سّخرها 

لتحقيق ذلك. وفي الحقيقة لم يتاأخر الحتالل ول لدقيقة واحدة في تنفيذ �سيا�ساته في القد�ض، 

لم  اإنها  باأعوام، حتى  المدينة  احتالل  قبل  بعناية  رة  كانت جاهزة ومح�سّ المدينة  م�ستقبل  اإلى  الروؤيا  كاأن 

تنتظر انتهاء المعارك في حزيران/يونيو الملتهب في �سنة 1967، لتكون قد بداأت بفر�ض ''حقائق'' على اأر�ض 

المدينة. وقد  اأمر م�ستقبل  لح�سم  الحالي، وذلك في محاولة  واقعها  اأ�سا�سيًا من  ر�سمت خاللها جزءاً  الواقع، 

اإلى كثير من  لي�ست بحاجة  ال�سيا�سات و�سوحًا، وهي  اأكثر  القد�ض من  الإ�سرائيلية تجاه  ال�ستراتيجيا  تكون 

التحليل، كما اأن اإ�سرائيل لم تعد تناور في هذا المو�سوع.

�سكان  من  وخ�سو�سًا  فل�سطينيًا،  تحديًا  زالت،  وما  واجهت،  واإنما  فارغة،  مدينة  في  اإ�سرائيل  تن�سط  لم 

المدينة وموؤ�س�ساتها، قد يكون اأحيانًا نجح في تعطيل بع�ض مخططات الحتالل اأو عّطل تنفيذ بع�سها الآخر، 

وذلك بناء على الظروف العامة والذاتية التي تمر بها المدينة.

اأدت  العالم،  �سعوب  لكثير من  والرمزية  الدينية  القد�ض  اأهمية  اأن  اإلى حقيقة  الإ�سارة  اأي�سًا  المهم  ومن 

اأي�سًا عن  اإ�سرائيل لم تتواَن  اإلى تنفيذ ال�سيا�سات الإ�سرائيلية على حياء وب�سكل متدرج، لكن  اأُخرى  اأحيانًا 

تحدي ال�سرعية الدولية كلما وجدت الظرف الدولي مالئمًا، ويمكن ال�ستدلل بعالقة ال�سلطات الإ�سرائيلية 

القد�ض   وقد داأب ممثلو دول التحاد الأوروبي في 
1

الدولية. بـ ''اليوني�سكو'' كنموذج لعالقتها بالموؤ�س�سات 

تو�سيات  ويقدمون  الإ�سرائيلية  الممار�سات  فيها  ير�سدون  تقارير  اإ�سدار  على  الما�سية  الأعوام  خالل 

ر عن قلق هذه الدول تجاه م�ستقبل القد�ض الذي تحاول اإ�سرائيل 
ّ
لحكومات بالدهم، وهذه التقارير كانت تعب

في  العالم  دول  وباقي  الفل�سطينيين  بم�سالح  الحائط  عر�ض  �ساربة  واحد،  طرف  من  وتقريره  فر�سه 

2
المدينة.

واأذرعها  المتحدة  لالأمم  العامة  والجمعية  الأمن  مجل�ض  قرارات  جميع  فيه  بما  الدولي،  القانون  ويعتبر 

المختلفة، وكذلك تو�سية محكمة الجنايات الدولية ب�ساأن جدار الف�سل العن�سري، اأن ال�سطر ال�سرقي من مدينة 

 
3

 .1967 حزيران/يونيو  منذ  احُتلت  التي  الغربية  ال�سفة  من  يتجزاأ  ل  جزء  واأنه  محتلة،  اأر�ض  هو  القد�ض 

م�ستقبل  اأن   معتبرة 
4

القد�ض، اإلى  اأبيب  تل  �سفارتها من  نقل  العالم  دول  الأمر في رف�ض جميع  هذا  ويتمثل 

* اأ�ستاذ التاريخ في جامعة بير زيت.
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الفل�سطيني  الجانبين  بين  المفاو�سات  خالل  من  �سيتحقق  الم�ستقبل  هذا  واأن  بعد،  ح�سم 
ُ
ي لم  المدينة 

5
والإ�سرائيلي.

ا على �سعيد التغييرات التي اأ�سابت القد�ض و�سكانها خالل العقود الخم�سة الأخيرة، ف�سنقوم بر�سد ما 
ّ
اأم

اآلت اإليه الأمور في القد�ض، وذلك بالعتماد على محورين اأ�سا�سيين، الأول الأر�ض، والثاني الإن�سان. لكن، ومن 

اأجل تو�سيح ال�سورة، ل بد من مقدمة قانونية ت�سكل خلفية لفهم ما اآلت اإليه الأمور في المدينة.

I ــ القانون االإ�رسائيلي وا�ستخداماته
 
6

اأعلنت اإ�سرائيل فور احتاللها ال�سطر ال�سرقي من القد�ض تطبيق القانون المدني الإ�سرائيلي على المدينة،

�سيناء  جزيرة  �سبه  فيها  بما  المحتلة،  العربية  الأرا�سي  باقي  على  الع�سكري  الحكم  تطبيق  اأعلنت  بينما 

 ومن الجدير بالذكر اأن تطبيق القانون الإ�سرائيلي على القد�ض ُق�سد به 
8

 وه�سبة الجولن ال�سورية.
7

الم�سرية

ولي�ض  الإقامة  حق  المدينة  في  الفل�سطينيين  ال�سكان  منح  اإنه  اإذ  ال�سكان،  على  ولي�ض  الأر�ض  على  تطبيقه 

المواطنة، الأمر الذي لم يتغير حتى اليوم. وبما اأن اإجراءات تطبيق القانون الإ�سرائيلي على القد�ض في �سنة 

اأ�سدرته في حينه الحكومة الإ�سرائيلية، ربما بق�سد تقويم ردة الفعل  اأمر  1967 كانت قرارات تنفيذية عبر 

اه 
ّ
�سم الإ�سرائيلي قانونًا  الكني�ست  باإ�سدار  �سنة 1980، وذلك  القرارات في  لهذه  الت�سريع  الدولية، فقد جرى 

نات اأ�سا�سية، يمكن اإجمالها بما يلي:
ّ
''قانون اأ�سا�ض: اأور�سليم القد�ض عا�سمة اإ�سرائيل''، الذي يت�سمن خم�سة مكو

9
1 ــ القد�ض الموحدة والكاملة هي عا�سمة اإ�سرائيل.

2 ــ ُتعتبر القد�ض مقر رموز ال�سيادة الإ�سرائيلية: رئا�سة الدولة؛ مقر الحكومة؛ الكني�ست؛ المحكمة العليا.

اأي محاولة لنتهاك حرمتها،  ــ تقوم الحكومة الإ�سرائيلية بحماية الأماكن المقد�سة في القد�ض ومنع   3

كما تمنع اأي محاولة تحول دون الو�سول الحر اإلى المدينة.

4 ــ �ستتمتع القد�ض بمكانة الأولوية في م�ساريع التطوير الحكومية.

5 ــ تتلقى بلدية القد�ض ميزانية �سنوية خا�سة لتطوير المدينة.

وفي �سنة 2001، اأ�ساف الكني�ست بنداً اإلى القانون المذكور اأعاله، حدد حدود البلدية كما تم ر�سمها في 

10
حزيران/يونيو 1967، ويمنع نقل �سالحيات ال�سلطة الإ�سرائيلية في القد�ض اإلى اأي عن�سر اأجنبي.

وفي الحقيقة لم تكتِف اإ�سرائيل بهذا القانون، بل ذهبت اأي�سًا اإلى اإ�سدار حزمة كبيرة من الت�سريعات على 

الفل�سطينيين  ال�سكان  المدينة وم�سادرة الأر�ض وتقييد وجود  العقود الخم�سة الأخيرة لتعزيز احتاللها  مدار 

ب�ستى ال�سبل. ومن القوانين التي جرى ا�ستعمالها: قانون الم�سادرة للمنفعة العامة؛ قانون اأمالك الغائبين؛ 

قانون الجيل الثالث؛ قوانين التنظيم والبناء؛ قوانين الآثار؛ قوانين الحدائق العامة؛ قوانين ال�سكان واللجوء؛ 

قانون ال�سو�ساء )لمنع الأذان(؛ قانون اإلغاء حق المواطنة؛ قانون دخول اإ�سرائيل؛ قوانين لم ال�سمل؛ اإلخ. وفي 

الحقيقة، فاإن الحتالل الإ�سرائيلي يتفنن في تطبيق القوانين وتعديلها واإعادة �سوغها كلما اقت�ست ال�سرورة 

ذلك، ووفقًا للتوجهات ال�سيا�سية لحزب ال�سلطة، لكن الم�سترك بينها كلها اأنها م�سّخرة تمامًا لت�سكل اأداة طرد 

للفل�سطينيين من المدينة من جهة، وجذب الم�ستوطنين ل�ستعمار ال�سطر ال�سرقي منها من جهة ثانية، كما اأنها 

ت�ستخدم جميع الإمكانات لم�سادرة الأر�ض، وهي حتى اإن لم تنجح في ذلك اأحيانًا، اإّل اإنها تحاول، على اأقل 

تقدير، اأن ت�سمن عدم ا�ستخدامها من طرف الفل�سطينيين، والإبقاء عليها كاحتياط ا�ستيطاني.

 الكني�ست الإ�سرائيلي خطة متعددة الأبعاد تتعلق بال�سطر ال�سرقي من المدينة تت�سمن 
ّ
وفي �سنة 2014 اأقر

العامة  الثانوية  لبرنامج  المتقدمين  الفل�سطينيين  وزيادة عدد  العبرية،  اللغة  وتعليم  التحتية،  البنى  تح�سين 

الإ�سرائيلية )''بغروت''(. وهدفت هذه الخطة اإلى تعزيز ال�سيطرة الإ�سرائيلية على القد�ض وزيادة فك ارتباطها 

�سيا�سة  وت�سديد  الحجارة،  را�سقي  على  العقوبات  درجة  في  وا�سحة  زيادة  ت�سمنت  كما  الغربية،  بال�سفة 
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العتقال، وتعزيز وجود ال�سرطة في الأحياء الفل�سطينية ونقاط التما�ض، وتركيب كاميرات مراقبة في اأغلبية 

اأجهزة  الخطة على خلفية ف�سل  القد�ض. وجاءت هذه  الم�ستعمرات في  ال�سرقي، وتح�سين  ال�سطر  المحاور في 

الأمن الإ�سرائيلية في ال�سيطرة على فل�سطينيي القد�ض بعد ت�ساعد اأعمال المقاومة باأ�سكالها كافة. ولم يقت�سر 

الأمر على تنفيذ هذه الخطة الحكومية، بل ان�سمت اإليها اأي�سًا مجموعة من التنظيمات ال�ستيطانية التي عملت 

اليومية  الرحالت  تنظيم  عبر  المدينة  في  اليهودي  الح�سور  تعزيز  على  الإ�سرائيلية  القد�ض  بلدية  جانب  اإلى 

لطالب المدار�ض والجنود، وتقديم جولت �سياحية مجانية، ورفع الأعالم الإ�سرائيلية في كل مكان ممكن، بما 

فيها الحتفالية ال�سنوية باحتالل القد�ض في حزيران/يونيو من كل عام، التي اأ�سبحت ت�سمى ''م�سيرة الأعالم'' 

ح�سد فيها ع�سرات الألوف من �سباب الم�ستعمرات والحركات الدينية لي�سيروا في 
ُ
اأو ''رق�سة الأعالم''، والتي ي

والإ�سالم،  العرب  �سد  نابية  بعبارات  يهتفون  وهم   
11

الإ�سرائيلية، الأعالم  رافعين  ومحيطها  القديمة  البلدة 

وطبعًا �سد الفل�سطينيين. وتقوم ال�سرطة الإ�سرائيلية باإخالء المناطق التي تمر بها الم�سيرة من الفل�سطينيين، 

اإغالق المحال التجارية في معظم البلدة القديمة، لكن هذه الم�سيرة ل تمر من دون ا�ستباكات مع  بما فيها 

ال�ستعمارية.  الم�سيرة  لهذه  الراف�ض  موقفهم  واإظهار  كلمتهم  اإعالء  جاهدين  يحاولون  الذين  الفل�سطينيين 

وتمويل  اإ�سرائيلية،  نظر  وجهة  من  القد�ض  تاريخ  لرواية  المتاحف  بناء  في  اأي�سًا  الجمعيات  هذه  و�ساهمت 

الحفريات، وخ�سو�سًا �سل�سلة الأنفاق تحت المدينة، وال�ستمرار في محاولة ال�سيطرة على العقارات في البلدة 

القديمة ومحيطها، عالوة على كثير من الن�ساطات التي تحاول اإثبات يهودية القد�ض.

II ــ االأر�س واال�ستيطان
جميع  وبا�ستخدام  كثيرة،  م�سميات  وتحت  اأذرعها،  بمختلف  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  ا�ستطاعت 

المدينة،  من  ال�سرقي  ال�سطر  م�ساحة  مجموع  من  تقريبًا   %87 على  ال�سيطرة  ت�سخيرها،  يمكن  التي  القوانين 

تكون  عندها   ،
2

كم  72 هي  ال�سرقي  ال�سطر  م�ساحة  اأن  اعتبرنا  فاإذا  تبّقى،  فيما  الفل�سطيني  الوجود  حا�سرة 

 فقط. لقد جرى بناء الم�ستعمرات على 35% من م�ساحة 
2

الم�ساحة التي ت�سكلها الأحياء الفل�سطينية هي 10 كم

مناطق  ّنفت 
ُ

ف�س ال�سرقي(،  ال�سطر  م�ساحة  من   %52( الأرا�سي  من  تبّقى  ما  ا 
ّ
اأم المدينة،  من  ال�سرقي  ال�سطر 

خ�سراء، الأمر الذي يعني اأنها �ستكون احتياطًا ا�ستراتيجيًا لال�ستيطان.

�سنة 1943،  ال�سادر في  النتدابي  العامة  للمنفعة  الم�سادرة  الأر�ض، قانون  ا�سُتخدم في م�سادرة  وقد 

ني عليه 15 م�ستعمرة ت�سم اأكثر 
ُ
والذي جرى بوا�سطته م�سادرة اأكثر من ثلث )35%( اأرا�سي ال�سطر ال�سرقي ب

ا القانون الثاني الذي ا�سُتخدم في م�سادرة الأرا�سي فهو قانون التنظيم والبناء 
ّ
من 60.000 وحدة �سكنية. اأم

هذه  و�سّكلت  عليها،  البناء  �سمح 
ُ
ي ل  اأي  خ�سراء،  نفت 

ُ
�س التي  الأرا�سي  لم�سادرة  خا�سة  ب�سورة  ر 

ّ
ي

ُ
ج الذي 

نع الفل�سطينيون من البناء على هذه 
ُ
الأرا�سي 52% تقريبًا من م�ساحة ال�سطر ال�سرقي كما ذكرنا اآنفًا. وبينما م

الأرا�سي، فاإنها اعُتبرت �سالحة للبناء ال�ستيطاني فقط، ومع اأن ق�سمًا منها ا�سُتخدم فعاًل كحدائق عامة، مثل 

ال�سريط المحيط بالبلدة القديمة، و�سفوح جبل الزيتون، ووادي الربابة، اإّل اإن هذه الحدائق ل ت�سكل اإّل ن�سبة 

�سغيرة، بحيث اأ�سبحت الأرا�سي الم�سادرة بفعل هذا القانون بمثابة احتياط للتو�سع ال�ستيطاني.

اإن قوانين التنظيم والبناء ل ُت�ستعمل لم�سادرة الأرا�سي فح�سب، بل اأي�سًا لتقييد التطور في الأرا�سي غير 

على  البناء  ن�سب  تحديد  عبر  وذلك   
12

ب�سكل جنوني، العقارات  قيمة  وزيادة  ال�سكان  عدد  وتحديد  الم�سادرة 

الأر�ض. ففي الوقت الذي ت�سل ن�سبة البناء في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في ال�سطر ال�سرقي اإلى 300%، ل تزيد 

في الأحياء الفل�سطينية على 75%، وهو فرق هائل �ساهم اإلى حد كبير في ت�سديد الأزمة ال�سكنية في الأحياء 

الفل�سطينية، و�سّكل عن�سر طرد للفل�سطينيين من المدينة.

لت�سهيل  الغائبين  اأمالك  قانون  ت�سخير  فجرى  المباني،  من  على جزء  الأرا�سي، عالوة  من  تبّقى  ما  ا 
ّ
اأم



143 وقائع القدس القدس: خمسون عامًا من االحتالل

زالوا  ما  الذين  اأي�سًا  بل  فل�سطين،  خارج  ي�سكنون  الذي  الفل�سطينيين  فقط  لي�ض  ي�سمل  وهو  عليه،  ال�سيطرة 

داخل  )اأُدخلت  الجديدة  بيت حنينا  اأر�سًا في حي  يملك  الذي  الفل�سطيني  فمثاًل  الغربية؛  ال�سفة  في  ي�سكنون 

حدود البلدية بعد �سنة 1967(، لكنه من �سكان قرية بيت حنينا )ظلت جزءاً من ال�سفة الغربية(، فاإن اأر�سه، 

بموجب هذا القانون، ت�سبح �سمن اأمالك الغائبين، على الرغم من اأن �ساحبها ل يبعد �سوى اأمتار عنها.

 لكن ما يهمنا هنا هو ال�سورة النهائية 
13

ُكتب كثير عن ا�ستيطان القد�ض والمراحل المتعددة التي مر بها،

لهذه العملية الطويلة والمعقدة التي و�سل تطبيقها اإلى مرحلة متقدمة. وكي ل ندخل في تف�سيالت ذلك، يمكن 

تلخي�ض ما تم في العجالة التالية:

اأ ــ الكتل اال�ستعمارية املحيطة بالقد�س خارج حدود البلدية االإ�رسائيلية

تحيط بالقد�ض اأربع كتل ا�ستعمارية كبيرة تقع خارج حدود البلدية كما حددتها �سلطات الحتالل: الأولى، 

 التي تقع اإلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتالم�ض الحدود البلدية من الجنوب، وهي 
14

''كتلة بيتار''

كتلة �سخمة تت�سل جنوبًا بكتلة ''غو�ض عت�سيون''؛ الثانية، كتلة م�ستعمرات ''غفعون'' اإلى ال�سمال الغربي من 

''بنيامين''  الثالثة، كتلة  اأبيب؛  القد�ض بتل  الذي يربط  ال�سمالي  ال�سريع  البلدية وتحت�سن بداية الطريق  حدود 

)في منطقة حزما ــ جبع ــ مخما�ض( التي تقع اإلى ال�سمال ال�سرقي؛ الرابعة، كتلة ''معاليه اأدوميم'' التي تقع اإلى 

ال�سرق من حدود البلدية.

ومن المهم الإ�سارة اإلى اأن الكتل ال�ستعمارية التي تقع اإلى ال�سمال الغربي من المدينة وتلك التي تقع اإلى 

الجنوب الغربي حققت اأكثر من هدف، فعالوة على تعزيز ظهير القد�ض بالم�ستوطنين وم�سادرة الأرا�سي لمنع 

يربط  الذي  الممر  عززت  الم�ستعمرات  هذه  فاإن  الأخ�سر،  الخط  من  والقتراب  عليها  البناء  من  الفل�سطينيين 

ال�سهل ال�ساحلي )تل اأبيب( بالقد�ض، وبهذا اختفى الممر ال�سيق الذي كان يربطها خالل الفترة 1948 ــ 1967، 

بحيث اأ�سبح عر�سه الآن نحو 30 كم، في حين كان ل ي�سل قبل �سنة 1967 في كثير من المناطق اإلى اأكثر 

من 3 كم.

البلدية( بـ 140.000  ر عدد �سكان الم�ستعمرات المحيطة مبا�سرة بحدود بلدية القد�ض )خارج حدود 
ّ
يقد

اقت�ست  الديموغرافية كلما  التوازنات  لتغيير  التالعب به  ا�ستيطانيًا هائاًل يمكن  احتياطًا  ي�سكلون  م�ستوطن 

ال�سرورة الديموغرافية ذلك، اإذ لو تم �سم م�ستعمرة معاليه اأدوميم اإلى بلدية القد�ض على �سبيل المثال، فاإن 

ا اإذا جرى �سم م�ستعمرة بيتار عّليت، فهذا 
ّ
 اأم

15
هذا الأمر �سيزيد عدد اليهود في المدينة بـ 40.000 م�ستوطن،

ر بـ 60.000 م�ستوطن. وبالتالي، فاإن حدود البلدية الإ�سرائيلية تبقى خا�سعة للتغيير بناء 
ّ
يعني زيادة تقد

على الحاجة، فاإذا كان ممكنًا زيادة عدد الم�ستوطنين عبر تو�سيع حدود البلدية في اأي اتجاه تريده ال�سلطات 

الإ�سرائيلية، فاإنها ت�ستطيع في الوقت نف�سه اإزاحة اأجزاء من المدينة خارج حدود البلدية للتخل�ض من اأعداد 

 وكلتا المنطقتين تقع داخل 
16

كبيرة من الفل�سطينيين، مثل كفر عقب ومخيم �سعفاط والمنطقة المحيطة به،

حدود البلدية الإ�سرائيلية، لكن خارج جدار الف�سل العن�سري. فلو جرى اإخراج المنطقة الأخيرة خارج حدود 

البلدية، فاإن هذا يعني التخل�ض من ثلث �سكان القد�ض من الفل�سطينيين.

ب ــ امل�ستعمرات التي تف�سل ال�سطر ال�رسقي عن ال�سفة الغربية

لقد جرى بناء �سل�سلة من الم�ستعمرات التي تقع على اأطراف المدينة، لكن داخل حدود البلدية، بحيث تف�سل 

القد�ض عن باقي ال�سفة الغربية؛ و�سكلت هذه الم�ستعمرات الحاجز بين القد�ض وال�سفة قبل بناء جدار الف�سل 

العن�سري، وكانت ول تزال توؤدي دوراً اأمنيًا، كما منعت الأحياء العربية من التمدد في اتجاه ال�سفة الغربية. 

ويمكن ذكر �سل�سلة من هذه الم�ستعمرات، منها مثاًل م�ستعمرة غيلو التي تف�سل بيت �سفافا عن بيت جال وبيت 

لحم في الجنوب الغربي، وم�ستعمرة هار حوماه )جبل اأبو غنيم( التي تف�سل �سور باهر واأم طوبا عن بيت لحم 
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اخلريطة رقم 1

الكتل اال�ستعمارية املحيطة بالقد�س

امل�سدر: دائرة �سوؤون املفاو�سات الفل�سطينية، 2015.
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وبيت �ساحور، بينما تف�سل م�ستعمرتا ب�سغات زئيف والنبي يعقوب في ال�سمال ال�سرقي حي بيت حنينا عن 

حزما وجبع.

ج ــ امل�ستعمرات التي تف�سل االأحياء الفل�سطينية عن بع�سها

تقوم هذه الم�ستعمرات بتمزيق الأحياء الفل�سطينية وتمنع وجود ن�سيج عمراني فل�سطيني متوا�سل يت�سكل 

من كتلة واحدة، ومن هذه الم�ستعمرات: م�ستعمرة التلة الفرن�سية ورمات اإ�سكول اللتان تف�سالن البلدة القديمة 

وال�سيخ جراح عن �سعفاط؛ م�ستعمرة عطروت التي تف�سل بيت حنينا عن قلندية وكفر عقب؛ م�ستعمرة تلبيوت 

ال�سرقية التي تف�سل ال�سواحرة عن �سور باهر، اإلخ.

اخلريطة رقم 2

املناطق املحيطة بالقد�س والتي تفتت الن�سيج احل�رسي الفل�سطيني عرب امل�ستعمرات

امل�سدر: موؤ�س�سة اأريج/بيت حلم.

د ــ امل�ستعمرات التي تلغي وجود اخلط االأخ�رس

ا لبناء 
ّ
ا�سُتغلت المناطق التي كانت تقع على امتداد خط الهدنة، وكثير منها كان م�سنفًا كاأر�ٍض حرام، اإم

ا لربط الم�ستعمرات بال�سطر الغربي. كما عملت �سلطات الحتالل على 
ّ
ي المدينة، واإم

َ
ال�سوارع التي تربط �سطر

طم�ض ما ي�سمى الخط الأخ�سر )حدود ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 1967(، وبدت هذه الم�ستعمرات كاأنها 

نيت كليًا على الأرا�سي التي احُتلت منذ �سنة 1967. 
ُ
اأنها ب امتداد لل�سطر الغربي من المدينة على الرغم من 

ومن اأ�سهر ال�سوارع التي قامت بهذه الوظيفة �سارع رقم 1 الذي �ُسيد على امتداد ال�سور ال�سمالي للبلدة القديمة، 
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�سرقي  �سمالي  نيت 
ُ
ب التي  الم�ستعمرات  اإلى  ثم  يعقوب،  والنبي  زئيف  ب�سغات  م�ستعمرَتي  نحو  �سماًل  واتجه 

اإ�سكول؛  �سلومو؛ رمات  يلي: رمات  الأخ�سر فيمكن ح�سرها بما  الخط  التي طم�ست  الم�ستعمرات  ا 
ّ
اأم المدينة. 

معلوت دفنا؛ تلبيوت ال�سرقية؛ غيلو؛ راموت؛ غفعات هامتو�ض.

هـ ــ امل�ستعمرات التي تقع داخل االأحياء الفل�سطينية

يت�سكل من  ا 
ّ
اإم ا�ستعماري  ع 

ّ
ال�سرقية من وجود تجم القد�ض  الفل�سطينية في  الأحياء  اأي حي من  ل يخلو 

ع يجعل الحياة في محيطة 
ّ
ا يتكون من مجموعة من البنايات، وهو تجم

ّ
بناية واحدة اأو حتى جزء منها، واإم

كمجموعة،  العي�ض  من  �سكانه  ومنع  نف�سه  الحي  تفتيت  اإلى  الم�ستعمرات  هذه  وتهدف  للفل�سطينيين.  جحيمًا 

الليل  اأثناء  في  ال�سديدة  والإ�ساءة  التفتي�ض  ونقاط  الم�سددة  الحرا�سات  ب�سبب  التوتر  من  دائمة  حالة  وخلق 

وكاميرات المراقبة التي تق�سي على الخ�سو�سية، عالوة على الأ�سوات المزعجة التي ت�سدر عن الم�ستوطنين 

الذين هم في كثير من الأحيان طالب مدار�ض دينية. مثل هذه البوؤر، وبغ�ض النظر عن حجمها، موجود في 

اأكثر من موقع في ال�سيخ جراح، وفي موقعين في راأ�ض العمود، وفي عدة مواقع في �سلوان، وجبل المكبر، واأكثر 

من موقع في جبل الزيتون، والثوري، وبيت حنينا.

و ــ امل�ستعمرات داخل بيوت الفل�سطينيني

اأنواع ال�ستعمار �سرا�سة وتطرفًا،  اأكثر  اقت�سر هذا النوع من ال�ستعمار على البلدة القديمة و�سلوان، وهو 

ويهدف اأ�سا�سًا اإلى طرد ال�سكان الفل�سطينيين من اأحياء معينة تقع في البلدة القديمة اأو محيطها، لأن بيوتهم 

ت�سكل جزءاً من الرواية ال�سهيونية لتاريخ القد�ض.

ز ــ ا�ستعمار البلدة القدمية

ل يوجد جديد في هذا ال�ستعمار الذي �سيطر على م�ساحة وا�سعة من البلدة القديمة، والتي امتدت من حائط 

رف في �سنة 1967 وحارة ال�سرف وحارة اليهود، 
ُ

مر وج
ُ
البراق �سرقًا، مروراً باأطالل حارة المغاربة الذي د

و�سوًل اإلى حارة الأرمن غربًا. وهذه الحارات ت�سكل 15% من م�ساحة البلدة القديمة، وقد انت�سرت 90 بوؤرة 

الجهة  من  الأق�سى  بالم�سجد  المحيطة  المنطقة  في  وخ�سو�سًا  القديمة،  البلدة  اأحياء  باقي  في  ا�ستيطانية 

الغربية، ف�ساًل عن حي القرمي وعقبة الخالدية وعقبة ال�سرايا.

ول �سيء جديداً فيما يتعلق بفندَقي اإمبريال والبتراء )من اأمالك بطريركية الروم الأورثوذك�ض( الواقعين 

في ميدان عمر بن الخطاب بالقرب من باب الخليل، واللذين تمت ال�سيطرة عليهما ''قانونيًا'' )من وجهة نظر 

حّلها  يجِر  لم  قانونية  ثغرات  وجود  اإلى  نظراً  الم�ستوطنين،  يد  اإلى  الآن  حتى  ينتقال  لم  لكنهما  اإ�سرائيلية(، 

لم�سلحة اأي طرف، فبقيت ال�سفقة معلقة، ولي�ض من الوا�سح اإلى متى �ست�ستمر هذه الحالة. وعلى الرغم من 

ال�سعوبات الكبيرة التي تواجه ت�سريب العقارات في البلدة القديمة ب�سبب ال�سحوة الفل�سطينية الوا�سحة و�سدة 

مقاومة ت�سريب العقارات، فاإن الجمعيات ال�ستيطانية لم ت�ست�سلم، ول تزال تحاول جاهدة ال�سيطرة على اأي 

عقار ممكن.

الحفريات في  زادت  الأر�ض حيث  اإلى تحت  القديمة  القد�ض  ال�ستعماري في  الن�ساط  التركيز في  وانتقل 

اأو اآخر هناك، بل  اإلى اتجاهات متعددة، ولم تعد العملية مقت�سرة على ا�ستك�ساف نفق هنا  الأنفاق وت�سعبت 

اأ�سبحت اأي�سًا تبحث عن فراغات وا�سعة وقاعات يجري ا�ستخدامها لأغرا�ض دينية اأو للت�سبيك بين مختلف 

الم�ستعمرات داخل البلدة القديمة وربط �ساحة حائط البراق بنقاط متنوعة في البلدة القديمة ومحيطها القريب. 

الآن،  حتى  تفرعاتها  جميع  ُتعرف  ل  متكاملة  �سبكة  الأمر  حقيقة  في  اأ�سبحت  التي  الأنفاق  هذه  وُت�ستخدم 

الأعالم  فزاد رفع  ا�ستدت  الح�ساري  الم�سهد  اأن حركة تهويد   كما 
17

بروؤية �سهيونية، المدينة  تاريخ  ل�سوغ 
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ته الحجرية العالية 
ّ
 بقب

18
الإ�سرائيلية على جميع البوؤر ال�ستعمارية، واأُعيد بناء كني�ض الخربا )�سنة 2014(

اآخر بالقرب منه ي�سمى تيفئيرت ي�سرائيل، وهو كني�ض �سخم  اإعادة بناء كني�ض  في و�سط حارة اليهود، واأُقر 

19
�سيكون له قبة حجرية �سخمة �سترتفع في �سماء المدينة القديمة.

وت�سهد �ساحة البراق حركة وا�سعة من التغييرات، فقد تم اإن�ساء مبنى من ثالث طبقات على الجهة ال�سمالية 

من ال�ساحة، واأقرت لجان البناء المتعددة اإ�سافة مبنى اآخر على الجهة الغربية، عالوة على بناء م�سعد �سخم 

يربط حارة ال�سرف ب�ساحة البراق، كما يجري التباحث في اإقامة طبقة اأو طبقتين تحت �ساحة حائط البراق. 

وتم اإقرار مد خط �سكة القطار الخفيف )الترام(، ويبداأ من الزاوية ال�سمالية الغربية للبلدة القديمة، ثم ي�سير في 

نفق تحت الأجزاء ال�سمالية الغربية من البلدة القديمة و�سوًل اإلى حائط البراق، وبهذا يمكن لزوار �ساحة البراق 

ركوب الترام من اأغلبية اأجزاء ال�سطر ال�سرقي من القد�ض والو�سول اإلى �ساحة البراق من دون المرور بالأحياء 

للمدينة  الغربي  ال�سطر  من  بدءاً  معلق  قطار هوائي  ن�سب  م�سروع  اأي�سًا   
ّ
واأُقر لها.  تهمي�سًا  وذلك  الفل�سطينية 

)بالقرب من محطة القطارات القديمة(، و�سوًل اإلى منطقة قريبة من حائط البراق، على اأن يتوقف القطار في 

الم�سمى  المجمع ال�ستعماري  التف�سيلية لبناء  اإقرار المخططات  النبي داود. هذا ف�ساًل عن  محطة على جبل 

 الأمر الذي �سيزيد في 
20

''كيدم'' خارج باب المغاربة، والمكون من مبنى �سخم متعدد الطبقات وال�ستعمالت،

التاريخية  والحدائق  الأثرية  المكونات  من  مجموعة  ت�سم  التي  المغاربة  باب  لمنطقة  التهويدي  المخطط 

والمراكز الدعوية وال�ستيطانية. اإن اإنجاز مجموع الم�ساريع المذكورة �سي�ساهم في اإبراز مركزية حائط البراق 

�ض المعالم المركزية الأُخرى. ويجب النظر 
ّ
اإ�سرائيلي في قلب البلدة القديمة، كما �سيهم كرمز ديني و�سيا�سي 

اأي�سًا اإلى هذه الم�ساريع من منطلق خلق واقع ل يمكن اإعادته اإلى الوراء، وفحواه اأن القد�ض ل يمكن اأن يتم 

تق�سيمها من جديد، واأنها ''عا�سمة يهودية'' اأي�سًا.

ح ــ احلدائق التوراتية

في �سياق تهويد القد�ض ال�سرقية، اأقرت �سلطات الحتالل في مراحل متعددة، اإن�ساء مجموعة من الحدائق 

 الخالي من ال�سكان الفل�سطينيين، 
22

 واإن�ساء ما ي�سمى ''الحو�ض المقد�ض''
21

العامة على اأ�سا�ض الرواية التوراتية،

والذي ي�سم ''الآثار التوراتية'' وق�س�ض ''اأنبياء وملوك العهد القديم.'' وي�سمل م�سروع الحدائق المنطقة المحيطة 

اإلى حي الب�ستان الذي  اأجزاء من �سلوان و�سوًل  اإلى  ال�سرقية والجنوبية، ويمتد  بالبلدة القديمة من الجهتين 

 وت�سم الحدائق وادي الربابة وال�سفوح الغربية لجبل الزيتون، كذلك 
23

تقرر هدم مبانيه تحقيقًا لهذه الغاية.

�سفحه ال�سمالي ال�سرقي الكائن بين العي�ساوية والطور، عالوة على �سفوح جبل الم�سارف. وتلتهم هذا الحدائق 

الغربي، ومنها، على  ال�سطر  ال�سغيرة في  الم�ساحات  بع�ض  اإّل  ت�سم  المدينة، ول  ال�سرقي من  ال�سطر  اأرا�سي 

ا�سم  الذي يطلق عليه  المبنى  المكونة من مقبرة ماميال، وهي منطقة خ�سراء ت�سم  ''الحديقة''  المثال،  �سبيل 

''متحف الت�سامح''!
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 اخلريطة رقم 3

''احلدائق التوراتية'' املخطط اإقامتها يف البلدة القدمية، وقد مت فعاًل اإجناز جزء منها، من خمطط القد�س 2000

       الم�سدر: البلدية الإ�سرائيلية للقد�ض المحتلة.
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III ــ ال�سكان الفل�سطينيون يف القد�س
يحملون  الذين  المقاد�سة  الفل�سطينيين  ت�سنيف  في  نظريًا  ولو  التفريق  يجب  ال�سكان،  عن  الحديث  قبل 

ن�سمة،   350.000 تجاوز  عددهم  يكون  قد  والذين  الزرقاء''،  ''الهوية  ت�سمى  التي  الإ�سرائيلية  المدنية  الهوية 

فهناك المقاد�سة الذين يحملون الهوية ذاتها وي�سكنون داخل جدار الف�سل العن�سري، وهناك الذين يحملون 

بلدية  حدود  من  جزءاً  ُتعتبر  التي  الأحياء  في  �سواء  العن�سري،  الف�سل  جدار  خارج  وي�سكنون  الهوية  هذه 

الحتالل الإ�سرائيلية، اأو في �سواحي القد�ض التي تقع خارج حدود البلدية وفي رام اللـه وبيت لحم واأريحا، 

اأو حتى خارج فل�سطين، علمًا باأنه ل توجد معلومات دقيقة توؤهلنا لمناق�سة الأمر بدقة، وما �سيرد لحقًا هو 

ا المعلومات الأكثر دقة قلياًل فتملكها وزارة الداخلية الإ�سرائيلية، مع العلم باأن ما ين�سره 
ّ
مجرد تقديرات. اأم

الإح�سائي  الكتاب  �سمن   )Jerusalem Institute for Israel Studies( اإ�سرائيل  لدرا�سات  القد�ض  معهد 

هي  تداولها  يتم  التي  الأرقام  وجميع  الإ�سرائيلية،  الداخلية  وزارة  من  معلوماته  من  كثيراً  ي�ستمد  ال�سنوي، 

المتداولة  الر�سمية  الأرقام  تفوق  الحقيقية  الم�ستوطنين  اأعداد  اأن  اإ�سحاق  الدكتور جاد  يعتقد  فمثاًل  م�سي�سة، 

24
بـ %25.

اإثباتات باأنه يعي�ض داخل  وتنبع الم�سكلة من الإجراءات الإ�سرائيلية التي تفر�ض على المقد�سي اأن يقدم 

اإلى  المقاد�سة يلجاأون  اإن كثيرين من  اإذ  اإح�سائية مغلوطًا فيها،  الذي يعطي معلومات  الأمر  البلدية،  حدود 

امتالك اأو ا�ستئجار اأي غرفة ممكنة داخل حدود البلدية كاإثبات عنوان، بينما هم ي�سكنون خارج حدود بلدية 

القد�ض، وذلك لعدة عوامل �ستتطرق هذه المقالة اإلى بع�سها. على اأي حال، هناك تقديرات باأن عدد المقاد�سة 

الذين ي�سكنون داخل جدار الف�سل العن�سري ل يتجاوزون 200.000 ن�سمة، واأن اأكثر من 150.000 مقد�سي 

ي�سكنون في الأحياء التي تقع خارج جدار الف�سل العن�سري، �سواء داخل حدود البلدية اأو خارجها. واإذا كانت 

مجموع  من   %39 اإلى  يها 
َ
ب�سطر القد�ض  في  الفل�سطينيين  ن�سبة  و�سول  اإلى  ت�سير  الإ�سرائيلية  الإح�ساءات 

ال�سكان، فاإن ن�سبة الذين ي�سكنون داخل جدار الف�سل العن�سري هي 25% فقط. وكما ذكرنا، فاإن هذه الأرقام 

هي بمثابة موؤ�سرات فقط.

في المقابل، و�سل عدد الم�ستوطنين اليهود في ال�سطر ال�سرقي من المدينة اإلى 220.000 ن�سمة تقريبًا، اأي 

الفل�سطينيين  الم�ستوطنين مع عدد  اأكثر قلياًل، وبذلك يت�ساوى عدد  اأو  ال�سرقي  ال�سطر  ال�سكان في  ن�سف عدد 

اإّل اإنها في تراجع م�ستمر  داخل جدار الف�سل. ومع اأن ن�سبة التزايد ال�سكاني بين المقاد�سة ت�سل اإلى %2.7، 

)كانت قد و�سلت بين �سنَتي 1990 و2000 اإلى 3.65%( نظراً اإلى الظروف الجتماعية والقت�سادية ال�سعبة 

التي يعي�سونها في ظل نظام من التفرقة العن�سرية، علمًا باأن هذه الن�سبة اأعلى كثيراً من ن�سبة التزايد ال�سكاني 

 وفي هذا ال�سياق، فاإن الم�ستقبل لن يحمل الخير اإن لم تحدث 
25

بين اليهود في القد�ض، والتي ت�سل اإلى %1.5.

وذلك  المقبلة،  الأعوام  خالل  القد�ض  في  ال�سكانية  للتطورات  توّقعين  �سرد  الآن  و�ساأحاول  جذرية،  تغيرات 

اعتماداً على النمو ال�سكاني من جهة، وتوافر الأرا�سي ال�سرورية للبناء من جهة ثانية؛ التوقع الأول مت�سائم، 

والثاني اأقل ت�ساوؤمًا، لكن كال التوقعين �سيوؤثر �سلبًا في الوجود الفل�سطيني في المدينة.

1 ــ ال�سيناريو االأول

تقوم اإ�سرائيل بتعديل حدود البلدية بقرار من الكني�ست يزيح اإلى خارج حدود بلدية القد�ض اأحياء كفر عقب 

ومخيم �سعفاط و�ساحية ال�سالم ورا�ض خمي�ض واأحياء �سغيرة تقع في الجنوب ال�سرقي من المدينة، وتلغي 

ال�سلطة  اأوراق ثبوتية(، لأن  ''بدون'' )من دون  اإلى  لهم 
ّ
القد�ض، وتحو الأحياء في  اإقامة �سكان هذه  اأي�سًا حق 

الفل�سطينية لن تقبل ب�سمهم اإلى ال�سفة الغربية، و�ستقوم اإ�سرائيل بمنعهم من الدخول اإلى مدينة القد�ض من 

دون ت�سريح، مثلهم مثل باقي �سكان ال�سفة الغربية. 



111جملة الدراسات الفلسطينية صيف 1502017

ال�سرقي،  ال�سطر  داخل  الم�ستعمرات  بناء في  م�ساريع  تنفيذ  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  تبا�سر  ذاته  الوقت  وفي 

ن 
َ
الأمر الذي يزيد عدد الم�ستوطنين اليهود في ال�سطر ال�سرقي من المدينة 100.000 م�ستوطن جديد، منهم م

 بينما يجري اإ�سكان الباقي عبر بناء 
27

 وعطروت،
26

�سيتم اإ�سكانه في م�ستعمرات جديدة مثل غفعات هامتو�ض

اأي�سًا، ول  عرف بت�سمين الم�ستعمرات(، وهو عملية م�ستمرة 
ُ
مزيد من الوحدات في الم�ستعمرات القائمة )ما ي

 اإعالن بناء وحدات �سكنية جديدة، اأم لم يتم.
ّ
تتوقف اأتم

ولتعزيز الديموغرافيا اليهودية وتهمي�ض اأعداد الفل�سطينيين �سيجري �سمن هذا ال�سيناريو �سم م�ستعمرة 

معاليه اأدوميم اإلى القد�ض، وهو اأمر ل يقت�سر على البعد ال�سكاني فقط، بل اإنه قرار ا�ستراتيجي اأي�سًا، ي�ستند 

اإلى اأن هذه الم�ستعمرة تقع على طريق القد�ض ــ اأريحا والبحر الميت، واأنها البوابة ال�سرقية لل�سطر ال�سرقي من 

ها يحقق اأكثر من هدف اإ�سرائيلي.
ّ
القد�ض، و�سم

اإن تحقيق هذا ال�سيناريو، ولو على مراحل، �سيعيد ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيين في ''القد�ض الموحدة اإلى ما 

في  جليًا  يظهر  الذي  الأمر  اإليها،  للو�سول  وخططوا  الإ�سرائيليون  بها  حلم  ما  كثيراً  ن�سبة  وهي   ،%20 دون 

28
مخطط ''القد�ض 2020.''

اأقل تقدير على هذه الإجراءات؟  األن يكون هناك ردة فعل فل�سطينية مقد�سية على  وقد ي�ساأل المتفائلون: 

معتمدين على ردة فعل وا�سعة عقب بناء جدار الف�سل العن�سري حين انتقل كثير من الفل�سطينيين المقاد�سة 

العن�سري �سيحاولون، في  الف�سل  ن ي�سكنون خلف جدار 
َ
الجواب هو نعم طبعًا، فم الجدار تح�سبًا.  اإلى داخل 

معظمهم، النتقال اإلى داخله، لكن ال�سوؤال هو: اإلى اأين �سيذهبون؟ ذلك باأن عدد ال�سقق ال�سكنية التي ت�ساف 

مئات،  ب�سع  تجاوزاً  ولنقل  ع�سرات،  ب�سع  يتعدى  ل  المدينة  الفل�سطينية من  الأحياء  في  ال�سرقي  ال�سطر  اإلى 

ل تكاليفها جميع الذين ي�سكنون في الأحياء المزمع اإزاحتها خارج حدود 
ّ
واأ�سعارها خيالية ل يقدر على تحم

البلدية، واإّل لما بنوا اأو ا�ستاأجروا في كفر عقب ومخيم �سعفاط. ولنفتر�ض جدًل اأن ثلث الذين ي�سكنون خارج 

 وهي ن�سبة بالتاأكيد مبالغ 
29

الجدار �سيتمكنون من النتقال اإلى داخله بغ�ض النظر عن �سروط ال�سكن ال�سيئة،

فيها، اإّل اإن هذا يعني في نهاية المطاف اأن اإ�سرائيل �ستتخل�ض من 100.000 مقد�سي من جهة، و�ستزيد عدد 

الم�ستوطنين بـ 100.000 من جهة ثانية.

وقد ي�ساأل المتفائلون اأي�سًا: اأين �سيذهب النمو الطبيعي لل�سكان الفل�سطينيين في القد�ض؟ لقد ورد في �سياق 

هذه المقالة، اأن هذا النمو في تراجع م�ستمر، وقد ي�سل خالل الأعوام المقبلة اإلى 2% فقط. وحتى اإن اقت�سر 

عتبر نمواً وازنًا، لكن ل يمكن ا�ستيعابه في القد�ض، واإن اأ�سر هوؤلء على البقاء في المدينة، 
ُ
على 2% فقط فهو ي

وهو اأمر متوقع، فاإنهم �سيزيدون الأحياء الفل�سطينية �سفيحًا يوؤدي اإلى مزيد من اإفقار �سروط ال�سكن ال�سيئة 

اأ�ساًل.

2 ــ ال�سيناريو الثاين

ولن  البلدية،  حدود  تعديل  في  تنجح  لن  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأن  يفتر�ض  ت�ساوؤمًا،  الأقل  ال�سيناريو  هذا 

ت�سادر حق اإقامة الفل�سطينيين الذين ي�سكنون وراء جدار الف�سل العن�سري، كما اأنها لن ت�سادر حق المقاد�سة 

التطورات  لقلب  ال�ستيطان  على  �ستقت�سر  واإنما  فل�سطين،  خارج  اأو  الغربية  ال�سفة  في  ي�سكنون  الذين 

الديموغرافية.

واأ�سبحت  انتهت،  المرخ�ض  غير  البناء  مرحلة  اأن  �سيما  ول  الفل�سطينيون؟  �سيذهب  اأين  اإلى  هو:  ال�سوؤال 

ال�سلطات الإ�سرائيلية متحكمة تمامًا في عملية البناء بحيث بات من �سبه الم�ستحيل على المقاد�سة اإ�سافة اأي 

بناء من دون ترخي�ض ر�سمي، وجّل ما يمكن عمله في ظل غفلة اأدوات المراقبة الإ�سرائيلية هو اإ�سافة غرفة 

اإلى �سقق اأ�سغر، وهي عملية جارية  اأُخرى هناك، مع ا�ستمرار عملية تفتيت ال�سقق القائمة بتق�سيمها  اأو  هنا 

منذ اأعوام، وخ�سو�سًا اأن ما تبّقى من اأرا�ٍض للبناء هو قليل جداً، ول يمكن اأن ي�ستوعب اإّل ن�سبة �سغيرة من 
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الحاجات ال�سنوية لل�سقق الجديدة، بما فيها هدم مبان �سغيرة وبناء مباٍن اأكبر على الم�ساحة نف�سها، هذا مع 

اأن هناك نق�سًا الآن يتجاوز 20.000 وحدة �سكنية، علمًا باأن 20.000 وحدة �سكنية  الأخذ بعين العتبار 

اأُخرى مبنية من دون تراخي�ض اإ�سرائيلية هي مهددة بالهدم.

وهنا يبقى اأمام المقد�سي خياران: الأول، هو النتقال اإلى العي�ض في الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في ال�سطر 

ال�سرقي من المدينة، وهو عملية تتم ب�سكل بطيء و�سامت منذ اأعوام، ول توجد معلومات اإح�سائية ب�ساأنها، 

اإن ب�سع  القول  الفرن�سية، ويمكن  اأ�سبحت ملمو�سة في م�ستعمرات نفيه يعقوب وب�سغات زئيف والتلة  لكنها 

لالزدياد خالل  العملية مر�سحة  واإن هذه  الم�ستعمرات،  فعاًل في هذه  ت�سكن  الفل�سطينية  العائالت  مئات من 

ولو بتحفظ، بق�سة  اإنه يمكن مقارنتها،  اإّل  ات�ساعها،  التنبوؤ بمدى  الي�سير  لي�ض من  اأنه  المقبلة. ومع  الأعوام 

نيت على اأرا�سي النا�سرة، واأ�سبح الفل�سطينيون ي�سكلون ربع 
ُ
م�ستعمرة نت�سيرت عّليت )النا�سرة العليا( التي ب

30
�سكانها.

ا الخيار الثاني، فهو ال�ستمرار في البناء داخل حدود البلدية، لكن خارج جدار الف�سل العن�سري، وهذه 
ّ
اأم

المقايي�ض،  بجميع  مرعب  ب�سكل  واكتظاظها  المذكورة  المناطق  ع 
ّ
ت�سب اإلى  نظراً  النتهاء  على  �سارفت  عملية 

اأكثر  ال�سكنية على  ال�سقق  ت�ستوعب ب�سع مئات من  اأبراج فيها قد  بناء ب�سعة  يتم  اأن  اإّل  المتوقع  ولي�ض من 

تقدير.

بالتالي، وب�سبب محدودية الخيارات اأمام المقاد�سة، فاإن م�سكلة ال�سكن �ست�ستمر في التاأزم و�ستزداد حدة 

اإلى مغادرة المدينة في اتجاه ال�سفة الغربية،  خالل الأعوام المقبلة، الأمر الذي �سيدفع مزيداً من المقاد�سة 

اأن يزداد  المتوقع  اأرخ�ض كثيراً، ولهذا فاإن من  البلدية  القد�ض خارج حدود  ال�سكن في محيط  اأن  وخ�سو�سًا 

دي�ض،  واأبو  والعيزرية  نبال  وبير  والرام  وعناتا  حزما  مثل  المحيطة  القرى  في  ال�سكن  اإلى  المقاد�سة  توجه 

و�سوًل اإلى رام اللـه والبيرة واأريحا وبيت لحم، فهذه المناطق هي المكان المتبقي ل�ستيعاب الزيادة ال�سكانية. 

واإذا ما حافظ هوؤلء على حقهم في الإقامة في القد�ض، اأي ا�ستمروا في حمل الهوية الزرقاء، فاإن ن�سبتهم خالل 

ثالثة اأعوام �ستتجاوز 40% من مجموع �سكان ''القد�ض الموحدة''، حتى في ظل ازدياد عدد الم�ستوطنين اليهود 

ي المدينة.
َ
في �سطر

IV ــ االجتماع واالقت�ساد
التاأمين  موؤ�س�سة  وُتقر  �سوءاً،  القد�ض  من  ال�سرقي  ال�سطر  في  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  تزداد 

 وهي 
31

الفقر، القد�ض تعي�ض تحت خط  الفل�سطينية في  العائالت  اأكثر من 79% من  باأن  الإ�سرائيلية  الوطني 

ال�سطر  عتبر 
ُ
وي المدينة.  في  تنموية  م�ساريع  وجود  عدم  اإلى  نظراً  المقبلة  الأعوام  في  لالزدياد  موؤهلة  ن�سبة 

و�سعر  تتوافر مناطق �سناعية،  الإنتاج مرتفعة، ول  تكاليف  اإن  اإذ  الفل�سطينية،  لال�ستثمارات  ال�سرقي طارداً 

العقارات مرتفع جداً، وهناك م�سكلة �سمانات تحول دون القترا�ض من البنوك الإ�سرائيلية، اإذ ل توجد بنوك 

فل�سطينية ُتقر�ض المقاد�سة نظراً اإلى عدم �سيادة القانون الفل�سطيني فيها، كما اأن النظام ال�سرائبي في القد�ض 

كالم�ستثمر  ال�سريبية  بالإعفاءات  يحظى  ل  )الذي  الفل�سطيني  الم�ستثمر  اإلى  بالن�سبة  جداً  ومرتفع  معقد 

الإ�سرائيلي(، عالوة على العوائق اللغوية والثقافية.

وفي المقابل، توفر رام اللـه القريبة بنى تحتية ونظامًا �سريبيًا جاذبًا ولغة وثقافة م�ستركة، تجذب راأ�ض 

المال المقد�سي لال�ستثمار فيها وترك القد�ض.

ا القطاع ال�سياحي فلم يعد يحتل تلك المكانة في القت�ساد المقد�سي بعدما �سيطرت �سناعة ال�سياحة 
ّ
اأم

الإ�سرائيلية ب�سكل �سبه كامل على هذا القطاع، وما تبّقى لل�سطر ال�سرقي هو تلك الفنادق التي كانت قائمة قبل 

المر�سد  هيمنة  من  يفلت  الذي  الفرد  ال�سائح  وكذلك  فيها،  الفندقية  الغرف  عدد  تراجع  والتي   ،1967 �سنة 
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الإ�سرائيلي، ويقرر الت�سوق في الأ�سواق المقد�سية. وبالتالي فاإن ما وفرته ال�سياحة �سابقًا من مداخيل جيدة 

للطبقة الو�سطى واأو�ساط وا�سعة من العمال، اأخذ يتال�سى. �سحيح اأن هذه المداخيل ما زالت وازنة بالن�سبة اإلى 

مدينة تعتمد في الأ�سا�ض على ال�سياحة، اإّل اإن 3 ماليين من ال�سياح الذين يزورون المدينة �سنويًا، ل يتركون 

الذين ي�سكلون احتياطًا  الم�سلمين  ال�سياح  الرغم من ذلك، فاإن عدد  المقد�سي. وعلى  القت�ساد  في  كبيراً  اأثراً 

32
ا�ستراتيجيًا، يتنامى، لكن عددهم قليل حتى الآن، والعقبات ال�سيا�سية تجعل اإمكان زيادته محدودة.

الف�سل  بجدار  الغربية  ال�سفة  عن  القد�ض  عزل  ب�سبب  كبيرة،  م�سكالت  المقد�سي  التجارة  قطاع  ويعاني 

الم�سكلة  ا 
ّ
اأم  .1948 �سنة  منذ  المحتلة  والأر�ض  المدينة  ب�سكان  اأ�سواقها  اد 

ّ
رو ح�سر  الذي  الأمر  العن�سري، 

الأُخرى التي تواجه هذا القطاع فتتمثل في عدم قدرته على المناف�سة مع �سبكات الت�سويق الإ�سرائيلية ال�سخمة 

المقد�سي  التاجر  ي�ستطيع  ل  اأ�سعاراً  وتقدم  داخله،  اأو  ال�سرقي  ال�سطر  محيط  في  لها  فروع  بفتح  قامت  التي 

ال�سغير مناف�ستها، وبالتالي تجتذب جزءاً مهمًا من المت�سوقين المقاد�سة، ف�ساًل عن القدرة ال�سرائية ال�سعيفة 

للمقد�سيين، والتي تدفعهم اإلى البحث عن ال�سعر الأرخ�ض.

الأ�سري.  المدار�ض، والعنف  المبكر من  المخدرات، والت�سرب  الآفات الجتماعية، مثل  الفقر تنت�سر  وب�سبب 
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اأنها تتجاوز 13% في القد�ض. وبالمقارنة، فاإن ن�سبة الت�سرب في المدار�ض الفل�سطينية هي 1%، في حين 

ويحتاج ال�سطر ال�سرقي من القد�ض ب�سورة ما�سة اإلى 2200 غرفة �سّفية ل�ستيعاب الطلبة في مدار�ض تليق 

غير  اأماكن  في  الدرا�سة  هو  الت�سرب  اأ�سباب  اأحد  اأن  يعتبرون  الخبراء  من  كثيرين  اإن  اإذ  التعليمية،  بالعملية 

مطابقة للمعايير التعليمية. وت�ساف اإلى هذه الم�ساعب اأي�سًا، محاولت ال�سلطات الإ�سرائيلية اأ�سرلة التعليم 

اأجزاء منها، وعدم دعم  اأو  عبر الت�سييق على تدري�ض المنهاج الوطني الفل�سطيني، ومنع تدري�ض كتب كاملة 

المدار�ض التي ت�سر على تدري�ض المنهاج الفل�سطيني، وت�سجيع المدار�ض على تعليم اللغة العبرية عبر دعمها 

الإ�سرائيلية  الثانوية  درجة  اإلى  يقود  كامل  اإ�سرائيلي  منهاج  لتدري�ض  المدار�ض  بع�ض  على  وال�سغط  ماليًا، 

34
الم�سماة ''بغروت''. والم�ساألة لي�ست لها عالقة بالمنهاج، فالق�سية الأ�سا�سية هي ا�ستهداف الهوية.
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 م�سادرة حق الإقامة )�سحب الهويات(؛
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اإن اأ�سكال ال�سغط على المقد�سي متعددة ومنها: هدم المنازل؛

الأمنية  المالحقات  الإيجارات؛  وغالء  ال�سكن  توفر  عدم  والمداخيل؛  تتنا�سب  ل  التي  المرتفعة  ال�سرائب 

كل  في  الحدود  وحر�ض  ال�سرطة  وانت�سار  الكاميرات  عبر  الدائمة  المراقبة  لالأطفال؛  وخ�سو�سًا  والعتقالت، 

الإ�سرائيلية؛  الموؤ�س�سات  طرف  من  المالحقات  يتوجه؛  اأينما  المقد�سي  يواجهها  التي  التفتي�ض  نقاط  مكان؛ 

م�ستوى  تدّني  الأجور؛  تدّني  واللغوي؛  الثقافي  الحاجز  ب�سبب  الإ�سرائيلية  البيروقراطية  التعامل مع  �سعوبة 

العمل في ال�سوق الإ�سرائيلية. عالوة على ذلك، فاإن الم�سا�ض بالم�ساعر يزداد كل يوم عبر ال�سغط الهائل الذي 

يتعر�ض له الم�سجد الأق�سى خا�سة، وبقية الأماكن المقد�سة عامة، الأمر الذي قد يفجر الأو�ساع في المدينة 

كما حدث في الما�سي. وت�ستمر عملية تغريب المقد�سي في محيطه، عبر تغيير الم�سهد الثقافي الذي اعتاده 

وبات يفقده يومًا بعد يوم.

V ــ االأداء الفل�سطيني يف القد�س
و�سعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عدة درا�سات قطاعية لتحديد ا�ستراتيجيا عملها في القد�ض، وداأبت كل 

ين اأو ثالثة على تحديث هذه الدرا�سات، وهو اإنجاز يجب التنويه به، لكن بقي التنفيذ على اأر�ض الواقع 
َ
عام

م 
ّ
م �سعف قدرة ال�سلطة و�سعف اأداء اأجهزتها، كما يمكن اأحيانًا تفه

ّ
بعيداً عن تو�سيات الدرا�سات. ويمكن تفه

م غياب التاأثير وغياب الآليات ال�سرورية لتنفيذ ال�سيا�سات، 
ّ
اأن العقبات الإ�سرائيلية كبيرة، لكن ل يمكن تفه

ه ال�سلطة الوطنية من اأموال لدعم القد�ض هو اأقل كثيراً من الحد الأدنى، ول يتوافق وال�سعار 
ّ
علمًا باأن ما تقر

المرفوع اأن القد�ض هي عا�سمة فل�سطين.
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لن اأتطرق اإلى الأداء الفل�سطيني في المدينة ب�سكل مف�سل، فهذا مو�سوع يحتاج اإلى مقالة م�ستقلة، لكني 

�ساأ�سع روؤو�ض مو�سوعات لمناق�سة الأداء الفل�سطيني، و�ساأختار بع�ض القطاعات لت�سليط ال�سوء عليها.

1 ــ املركزية والقيادة

تمتعت القد�ض بمكانة مركزية في جميع نواحي الحياة حتى ن�سوء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في �سنة 

1995. فخالل الفترة 1967 ــ 1995 �سدرت ال�سحف الفل�سطينية كلها في القد�ض، وتركزت المطابع ودور 

واأهمها،  التجارية  الأ�سواق  اأكبر  وكانت  المدار�ض،  واأهم  الم�ست�سفيات،  من  الأكبر  العدد  و�سمت  فيها،  الن�سر 

وقياداتها  الوطنية  الحركة  ومركز  المنازع،  غير  القت�سادي  والمركز  المهنية،  النقابات  ع 
ّ
لتجم ومركزاً 

المرحوم  قيادة  ظل  في  ال�سرق  بيت  دور  لمع  الأولى  النتفا�سة  وخالل  المعلنة.  وغير  المعلنة  وموؤ�س�ساتها 

الدبلوما�سيون  �سرع  بل  فقط،  المعنوي  بالمفهوم  لي�ض  فل�سطين  عا�سمة  القد�ض  واأ�سبحت  الح�سيني،  في�سل 

ون اإليها من الغرب الأوروبي لمقابلة القيادات الفل�سطينية، وكان يتم ا�ستقبالهم ر�سميًا كزوار عا�سمة 
ّ
يحج

فل�سطين. وقد اأدى بيت ال�سرق دوراً مركزيًا خالل الفترة 1990-1993، التي �سهدت التح�سير لموؤتمر مدريد 

وما اأعقبه من مفاو�سات في وا�سنطن. لكن عقب انتقال يا�سر عرفات اإلى رام اللـه )1995( بداأ بريق القد�ض 

ال�سيا�سي يتراجع، كما اأن قيام الحتالل الإ�سرائيلي بمنع �سكان الأرا�سي المحتلة من دخول القد�ض من دون 

ت�سريح، وتثبيت نقاط تفتي�ض في محيط المدينة وعزلها عن ال�سفة الغربية، وبناء جدار الف�سل العن�سري، 

اأمور اأكملت فقدان القد�ض لمركزيتها.

وكان التطور قبل الأخير في اإ�سعاف مكانة القد�ض هو الموت المفاجئ لفي�سل الح�سيني في �سنة 2001، 

ال�سرق  بيت  اأهمها  القد�ض  في  مركزية  موؤ�س�سات  اإغالق  في  تمثلت  اإ�سافية  ب�سربة  اإ�سرائيل  اأعقبته  والذي 

�سواء  المقد�سية،  الموؤ�س�سات  على  الخناق  ت�سييق  ازداد  بل  ذلك،  على  الأمر  يقت�سر  ولم  التجارية.  والغرفة 

با�ستعمال القوانين الإ�سرائيلية الجائرة، اأو �سعف التمويل، و�سعف اهتمام ال�سلطة الفل�سطينية وقدرتها على 

الحفاظ على الموؤ�س�سات في المدينة، فاأُغلق مزيد من الموؤ�س�سات، ورحل بع�سها الآخر اإلى رام اللـه. كما ف�سلت 

ط كبير في اأمر 
ّ
ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية في ا�ستبدال قيادة في�سل الح�سيني، و�سط تخب

الأحيان  القد�ض ومكانتها، فباتت في كثير من  اإ�سعاف  �ساهمت في  التي  للمرجعيات  القد�ض، وتعدد  قيادة 

مجرد �سعار �سيا�سي. �سحيح اأن ال�سلطة الفل�سطينية حافظت على من�سب وزير القد�ض في الحكومة، كما اأن�ساأت 

في  الكفاية  فيه  بما  ال�ستثمار  ت�ستطع  لم  اإنها  اإّل  نف�سه(،  ال�سخ�ض  في  �سر 
ُ

ح )كالهما  القد�ض  محافظة 

الموؤ�س�ستين للحفاظ على مركزية المدينة.

2 ــ االأر�س واالإ�سكان

خالل الأعوام القليلة الما�سية، وبعد ت�سديد القب�سة الإ�سرائيلية على اأعمال البناء غير المرخ�ض، ا�ستطاع 

)اأغلبيته العظمى مقد�سية مع بع�ض ا�ستثناءات جاءت كمبادرات من م�ستثمرين  الفل�سطيني  القطاع الخا�ض 

بناء مئات  والإ�سالمية،  العربية  ال�سناديق  بع�ض  بدعم محدود من  واأحيانًا  القد�ض(،  فل�سطينيين من خارج 

ببناء  الأر�ض  اأ�سحاب  بقيام  ا 
ّ
واإم �سغيرة،  بناء  �سركات  طريق  عن  ا 

ّ
اإم وذلك  المرخ�سة،  ال�سكنية  الوحدات 

اإلى  النتقال  القد�ض وعدم  ال�سكن في  العائالت من  مّكنت مئات من  الأعمال مجتمعة  للعائلة. وهذه  منازل 

خارجها. وجل اأعمال البناء تمت على قطع اأرا�ٍض داخل الأحياء الفل�سطينية يتطلب بع�سها اإجراءات قانونية 

ان(؛ كثير من الأعمال 
ّ
اإ�ستانبول وعم اإلى  اإثباتات ملكية )بع�سها يتطلب ال�سفر  اإرث )لأجيال(؛  معقدة: ح�سر 

مخطط  فيها  يوجد  ل  كاملة  لمنطقة  هيكلية  مخططات  تح�سير  مرتفعة؛  محاماة  تكاليف  البيروقراطية؛ 

وبالتالي دفع تكاليف باهظة؛ اإلخ. لكن هذه الإجراءات لم ت�ساهم في تخفي�ض �سعر ال�سقة ال�سكنية )100 – 

(، فثمن �سقة في القد�ض ربما ي�سل اإلى اأكثر من ن�سف مليون دولر )الدفع نقداً ودفعة واحدة(، وهذا 
2

120م
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ا اأجرة ال�سقة فتجاوز منذ فترة طويلة 1000 دولر 
ّ
اإمكان ل يتوفر، ول حتى لأقل من 5% من المقاد�سة. اأم

 اإن اأقل تقدير لحاجة 
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�سهريًا بالمتو�سط، وهو مبلغ ي�سكل اأكثر من ن�سف معدل الدخل لـ 80% من المقاد�سة.

رها ب�سعف ذلك. ولم ت�ستطع ال�سلطة الوطنية ومنظمة 
ّ
المقاد�سة ي�سل اإلى 20.000 وحدة �سكنية، والبع�ض يقد

اأو لعدم توفر الأموال ال�سرورية لذلك، مع  التحرير الم�ساهمة ب�سكل جاد في هذا الأمر، �سواء لعدم قدرتهما، 

العلم اأن هناك كثيراً من الجوانب التي يمكن لل�سلطة الوطنية ا�ستخدامها للم�ساهمة في تخفيف حدة الم�سكلة.

3 ــ املدار�س والتعليم

من  المدينة  طالب  ن�سف  من  اأكثر  ا�ستيعاب  والبلدية(  والتعليم  )التربية  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  ا�ستطاعت 

الكني�سة والأوقاف  الخا�سة )من �سمنها  الفل�سطينية والمدار�ض  ال�سلطُة  البقيَة  ا�ستوعبت  الفل�سطينيين، بينما 

يزداد  تدّن  وهو  الخا�سة،  المدار�ض  بع�ض  ا�ستثنينا  اإذا  التعليم،  م�ستوى  في  وا�سح  تدّن  وهناك  الإ�سالمية(. 

من  اأجيال  م�ستقبل  وبالتالي  التعليمي،  النظام  بات  بحيث  جداً،  العالية  الت�سرب  بن�سبة  اأرفقناه  اإذا  خطورة 

المقاد�سة، في خطر حقيقي، على الرغم من اأن اإ�سرائيل، وبعد خم�سة عقود، ل تزال عاجزة عن ال�سيطرة على 

طالب القد�ض كلهم، واأن ن�سف طالب المدينة تقريبًا يتلقون التعليم في موؤ�س�سات تربوية فل�سطينية ت�ساهم 

في حماية هويتهم، لكن في الوقت ذاته، يجب ت�سجيل اأن الن�سف الآخر يتلقى العلم في مدار�ض اإ�سرائيلية.

لقد بات التحدي الآن يتمثل في الحفاظ على موؤ�س�سات التعليم الفل�سطينية ومقاومة فر�ض مناهج التعليم 

 اإن القد�ض بحاجة اإلى 
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الإ�سرائيلية حتى على الموؤ�س�سات التعليمية التي ت�سيطر عليها ال�سلطات الإ�سرائيلية.

ا�ستيعاب الطالب الجدد والم�ساهمة في الحفاظ على  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرادت  اإذا  2200 غرفة �سّفية فوراً 

والكنائ�ض  الإ�سالمية  والأوقاف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  اإنكار  يمكن  ول  للعمل.  وا�سع  باب  وهو  هويتهم، 

الم�سيحية قامت بجهود كبيرة في �سبيل حماية التعليم في المدينة، لكن في كل يوم يزداد التحدي في الحفاظ 

على ما تم اإنجازه، والمطلوب في الحقيقة لي�ض الحفاظ عليه، وهو بحد ذاته مهمة �سعبة، بل التو�سع فيه. كما 

اأن مقاومة محاولت فر�ض المنهاج الإ�سرائيلي على المدار�ض يتطلب تجنيداً وا�سعًا لجميع مكونات المجتمع 

المقد�سي وبدعم ال�سلطة الفل�سطينية، وربما يتطلب اللجوء اإلى موؤ�س�سات دولية اأي�سًا.

4 ــ ال�سحة

والإلحاق  ال�سم  عملية  ب�سبب  ال�سحي  القطاع  ا�ستقالل  على  الحفاظ  معركة  المقد�سي  المجتمع  خ�سر 

الإ�سرائيلية، فقد قام الحتالل بفر�ض تبعية النظام ال�سحي الفل�سطيني للنظام ال�سحي الإ�سرائيلي، ولم يعد 

في ال�سطر ال�سرقي عيادات طبية خارج اإطار النظام ال�سحي الإ�سرائيلي، وما تم الحفاظ عليه هو الم�ست�سفيات 

التالية: م�ست�سفى المقا�سد؛ م�ست�سفى المّطِلع؛ الم�ست�سفى الفرن�سي؛ م�ست�سفى الهالل الأحمر؛ م�ست�سفى العيون؛ 

اأي�سًا  مرتبطة  لكنها  وتمويلها،  اإدارتها  في  م�ستقلة  موؤ�س�سات  الم�ست�سفيات  وهذه  ب�سمة؛  الأميرة  موؤ�س�سة 

المر�سى  �سناديق  من  عليهم  ن 
ّ
الموؤم المقاد�سة  من  روادها  اأغلبية  اإن  اإذ  الإ�سرائيلي،  ال�سحي  بالنظام 

لمعالجة  الإ�سرائيلية  المر�سى  ل�سناديق  خدماتها  ببيع  الم�ست�سفيات  هذه  تقوم  وبالتالي  الإ�سرائيلية، 

المقاد�سة، لكن هناك ن�سبة عالية، ربما ت�سل اإلى الن�سف، من المر�سى من �سكان ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

 وعلى الرغم من الخدمات المميزة والم�ستوى 
39

زها.
ّ
الذين يح�سرون لال�ست�سفاء في م�ست�سفيات القد�ض لتمي

الرفيع الذي و�سلت اإليه الم�ست�سفيات الفل�سطينية في القد�ض، ومن اأنها ا�ستطاعت بف�سل دعم كثير من الجهات 

الحفاظ على وجودها، وهذا اإنجاز بحد ذاته، فاإنها تعاني �سائقة مالية خانقة تهدد وجودها ب�سبب عدم قيام 

ال�سلطة الفل�سطينية بدفع ديونها اإلى هذه الم�ست�سفيات.
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VI ــ خامتة
يواجه ال�سطر ال�سرقي من القد�ض في ذكرى مرور ن�سف قرن على احتاللها تحديات ج�سامًا، فجنازير الآلة 

الحتاللية �سارعت في التهام المدينة وال�سغط على �سكانها بجميع الو�سائل وذلك في القطاعات كلها، لكن 

على  المتاحة  الإمكانات  و�سمن  معقول  ب�سكل  وحافظوا  الآلة،  هذه  اأمام  ال�سمود  ا�ستطاعوا  المدينة  �سكان 

وجودهم. �سحيح اأن هذا الوجود يعاني اإ�سكالت بنيوية م�ستع�سية، اإّل اإن وجود اأكثر من 350.000 مقد�سي 

في المدينة يجعل مهمة تهويدها اأمراً �سعبًا جداً، وخ�سو�سًا اأن ن�سبة عالية منهم تدربت جيداً على مقاومة 

�ض 
ّ
تعر مقد�سي  وكل  الحتالل،  زنزانات  اإحدى  في  مكث  منهما  واحد  اثنين،  ين 

َّ
مقد�سي كل  فمن  الحتالل. 

لمحاولت الحتالل اقتالعه من المدينة، كما اأن كل مقد�سي ي�سعر باأنه م�ستهدف ب�سكل يومي، ومع هذا، فاإن 

اأهل القد�ض ل يزالون ي�سمدون في المدينة.

البقاء  اأهلها  قرار  على  فقط  يعتمدان  ل  فيها،  الوطنية  الم�سالح  على  والحفاظ  القد�ض،  في  البقاء  اإن 

اإن�ساء  �سيما  ول  نوعية،  خطوات  اأي�سًا  يتطلب  بل  ذلك،  مركزية  من  الرغم  على  كلها،  وبالأثمان  وال�سمود 

موؤ�س�سات تقود الن�سال اليومي في المدينة، وتدعم �سمود الموؤ�س�سات القائمة والمهددة بالإغالق. 

املصادر

انظر مثاًل:  1

 C. Larkin and M. Dumper, “UNESCO and Jerusalem: Constrains, Challenges  

and Opportunities”, in Jerusalem Quarterly, vol. 39 (2009), pp. 16-28.
انظر مثاًل:  2

“EU Report: Jerusalem Has Reached ‘Dangerous Boiling Point’ ”, Haaretz,   

http://www.haaretz.com/israel-news/1.648042
ب�ساأن مكانة القد�س في القانون الدولي، انظر: مو�سى الدويك، ''القد�س والقانون الدولي'' )القد�س: مركز   3

القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�سادية، 2002(.

ال بد من االإ�سارة اإلى اأنه منذ منت�سف �سبعينيات القرن الع�سرين بداأ بع�س الدول بنقل �سفاراته اإلى   4

القد�س، وقد و�سل عدد هذه ال�سفارات حتى �سنة 1980 اإلى 13 �سفارة، وهي: هولندا؛ بوليفيا؛ ت�سيلي؛ 

كولومبيا؛ كو�ستاريكا؛ الدومينيكان؛ ال�سلفادور؛ االإكوادور؛ غواتيماال؛ هايتي؛ بنما؛ االأوروغواي؛ فنزويال. 

والحقا اأعادت هذه الدول ب�سكل متدرج �سفاراتها اإلى تل اأبيب، ولم يبَق هناك �سوى ال�سفارة الم�سيحية 

�سفاراتها  نقل  اأعاله  المذكورة  الدول  قرارات  على  رداً  تاأ�سي�سها  التي جرى   )Christian Embassy(

من القد�س، بعد �سدور قرار من مجل�س االأمن الدولي رقم 486 ال�سادر في �سنة 1980 كرّد على قانون 

الكني�ست االإ�سرائيلي، والذي اعتبر قرار �سم القد�س وقرار نقل ال�سفارات اإليها خرقًا للقانون الدولي.

في �سنة 1995 اتخذ الكونغر�س االأميركي قراراً يعترف بالقد�س عا�سمة لدولة اإ�سرائيل، وطالب الرئي�س   5

االأميركي بنقل ال�سفارة االأميركية من تل اأبيب اإلى القد�س، ومنذ ذلك التاريخ عمد الروؤ�ساء االأميركيون 

ل بموجبه النقل لمدة �ستة اأ�سهر، وهذه العملية تتكرر كل �ستة  المتعاقبون اإلى اإ�سدار اأمر تنفيذي يوؤجَّ

اأ�سهر. وبالتاأكيد، فاإن مناق�سة مو�سوع نقل ال�سفارة لم تحتل مكانًا مميزاً في اأروقة القرار االأميركية 

اإذ ارتفعت حدة النقا�سات وازداد ال�سغط  اإدارة الرئي�س ترمب،  مقارنة بما يجري تداوله االآن في ظل 
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على اإدارته لتنفيذ قرار النقل، وذلك نظراً اإلى االأو�ساع العامة التي يمر بها العالم العربي. لكن على 

الرغم من ذلك، فاإن ترامب حذا حذو اأ�سالفه من الروؤ�ساء االأميركيين باإ�سدر اأمر تنفيذي اأّجل بموجبه 

نقل ال�سفارة.

اتُّخذ قرار تطبيق القانون االإ�سرائيلي على ال�سطر ال�سرقي من المدينة في 1967/6/11، اأّما اإقرار تحديد   6

الخريطة النهائية لقرار تو�سيع حدود البلدية، والتي اأعّدها جنراالت من الجي�س االإ�سرائيلي باإ�سراف 

رحبعام زئيفي، فتم خالل اجتماع الحكومة االإ�سرائيلية في 1967/6/28. انظر مقالة روؤوبين بدهت�سور 

في �سحيفة ''هاآرت�س''، بتاريخ 2014/2/19. اإن النظر اإلى الحدود الجديدة للمدينة اأخذ بعين االعتبار 

الحاجات االأمنية واال�ستراتيجية الإ�سرائيل، بما فيها توفير م�ساحات كافية لال�ستيطان، ولم يوؤّد ''التراث 

اليهودي'' دوراً في ذلك. فمثاًل لم ت�سم حدود البلدية قبة راحيل التي تقع على م�سارف بيت لحم وُتعتبر 

في التراث اليهودي ثالث اأهم المقد�سات اليهودية، بينما �سمت كفر عقب على م�سارف رام اللـه لل�سيطرة 

على مطار القد�س )مطار قلندية(.

ان�سحبت اإ�سرائيل من �سبه جزيرة �سيناء في �سنة 1982 نتيجة اتفاقية ال�سالم مع م�سر )اتفاقية كامب   7

ديفيد االأولى(، وا�سُتكمل هذا االن�سحاب باآخر من جيب طابا في �سنة 1989.

تم الحقًا فر�س القانون االإ�سرائيلي المدني على ه�سبة الجوالن و�سمها ر�سميًا الإ�سرائيل، في كانون   8

االأول/دي�سمبر 1981.

جرى تو�سيع حدود بلدية القد�س )كما كانت عليه في اأثناء فترة الحكم االأردني( من 6.5 كم2 اإلى 70.5   9

كم2، ف�ساًل عن 36 كم2 تقريبًا في ال�سطر ال�سرقي، وبهذا و�سلت م�ساحة ''القد�س الموحدة'' اإلى قرابة 

107 كم2، والحقًا )�سنة 1990( جرى تو�سيع ال�سطر الغربي للمدينة بذريعة زيادة عدد ال�سكان اليهود 

فو�سلت م�ساحتها اإلى 126 كم2 تقريبًا.

القد�س  لمدينة  القانوني  ''الو�سع  اأ�سامة حلبي،  انظر:  االإ�سرائيلية،  القوانين  في  القد�س  مكانة  ب�ساأن   10

ومواطنيها العرب'' )بيروت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، ط1، 1997(.

ُنّظمت الم�سيرة االأخيرة في 2017/5/24، وقد دعت منظمة العفو الدولية اإلى االحتجاج على اعتبار   11

اأن هذه الم�سيرة تنتهك حقوق الفل�سطينيين في المدينة. انظر: موقع ''وكالة معًا االإخبارية''، في الرابط 

االإلكتروني التالي:

https://maannews.net/Content.aspx?id=908925  

من االأمور التي تزيد اأي�سًا في قيمة العقارات في ال�سطر ال�سرقي، قلّة االأرا�سي التي يمكن ترخي�س البناء   12

عليها، عالوة على التكلفة العالية لرخ�س البناء التي ت�سل اإلى 50.000 دوالر اأميركي لل�سقة الواحدة، 

هذا ف�ساًل عن عوامل اأُخرى لها عالقة بالتمويل العقاري، وال يقع بحثها �سمن اإطار هذه المقالة.

انظر: نظمي الجعبة، ''ا�ستيطان القد�س: تنفيذ خطط قديمة''، ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، العدد 101   13

)�ستاء 2015(، �س 14 ــ 28.

ومن  كبير،  ب�سكل  تنمو  وهي  م�ستوطن،   65.000 االآن  اال�ستعمارية  المدينة  هذه  �سكان  عدد  تجاوز   14

المخطط لها اأن ت�ستوعب حتى �سنة 2020، نحو 100.000 م�ستوطن.

جرى التداول اأكثر من مرة في م�ساألة �سم م�ستمرة معاليه اأدوميم اإلى القد�س، وذلك اأواًل، ل�سم مزيد من   15

االأرا�سي، ومن �سمنها المنطقة التي تقع اإلى ال�سرق من جبل الزيتون، والم�سماة E1، وثانيًا، لزيادة 

ن�سبة اليهود في القد�س.

اإخراج  اأروقة الكني�ست، يتمحوران حول  هناك حديث جدي واقتراحات من مراكز درا�سات ونقا�س في   16

جميع اأحياء القد�س التي يقطنها الفل�سطينيون، والتي تقع خلف جدار الف�سل العن�سري، خارج حدود 

البلدية. �سحيح اأن االأمر لي�س �سهاًل، اإذ اإن تغيير ''قانون العا�سمة'' بما فيه حدود البلدية، الذي ُذكر 
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اأعاله، يتطلب موافقة ثلَثي اأ�سوات اأع�ساء الكني�ست، لكن التو�سل اإلى مثل هذا الكم من االأ�سوات، اأي 

80 من اأ�سل 120، اأمر ممكن، ذلك باأن التخل�س من ثلث �سكان القد�س باإلقاء م�سوؤوليتهم على ال�سلطة 

الفل�سطينية، وتخفي�س ن�سبة الفل�سطينيين في القد�س من 39% اإلى 25%، قد يوِجدان حولهما اإجماعًا 

اإ�سرائيليًا. وب�ساأن خطة اإزاحة المناطق المذكورة خارج حدود البلدية، انظر: ''دحلة: خطة �سرية لف�سل 

http://www. :كفر عقب ومخيم �سعفاط عن القد�س''، موقع ''بانوراما'' االإلكتروني، في الرابط التالي

panet.co.il/article/1776932
فيه  الموافق  االأحد  يوم  االأ�سبوعي  اجتماعها  االإ�سرائيلية  الحكومة  عقدت  م�سبوقة  غير  حركة  في   17

2017/5/28 في قاعة تحت االأر�س جرى اكت�سافها قبل اأعوام، وتعود اإلى حّمام مملوكي، وهي تبعد 

50 متراً عن الحائط الغربي للم�سجد االأق�سى، وذلك على �سكل تظاهرة اإعالمية عّبرت من خاللها عن 

موقفها تجاه القد�س عامة، والبلدة القديمة خا�سة. وقد يكون لعقد هذا االجتماع عالقة برف�س الرئي�س 

االأميركي دونالد ترمب اأن يرافقه اأي من �سا�سة اإ�سرائيل في اأثناء زيارته للبلدة القديمة على اعتبار اأنها 

لي�ست جزءاً من اإ�سرائيل.

 Jacob Solomon, “The Twin Synagogues of Nahalat Shiva, Jerusalem”, Haaretz, :انظر  18

Dec 24, 2015, http://www.haaretz.com/israel-news/travel/religion-relics/1.693653
انظر:  19

 “Plan Approved to Rebuild Tiferes Yisrael Synagogue in Old City”, Hamodia,  

 http://hamodia.com/2014/04/02/plan-approved-rebuild-tiferes-yisrael-syna-  
gogue-old-city/

انظر البيان ال�سحافي الذي اأ�سدرته موؤ�س�سة ''ِعمق �سفيه'' بتاريخ 2015/3/5 في الرابط االإلكتروني   20

http://alt-arch.org/en/press-release-kedem-center-appeal/ :التالي

انظر: ''7 حدائق توراتية تطّوق القد�س القديمة والم�سجد االأق�سى''، موقع ''قد�س'' االإلكتروني، في الرابط   21

https://www.qudsn.ps/article/6894 :التالي

ب�ساأن الحو�س المقد�س في المفهوم االإ�سرائيلي، انظر:  22

 Ruth Lapidoth et al., The Historic Basin of Jerusalem: Problems and Possible Solutions,  

edited by Amon Ramon (Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2010).
 “Al-Bustan Neighborhood: Garden of the :''ب�ساأن هذا الم�سروع، انظر تقرير منظمة ''بيت�سيلم  23

”King، في الرابط االإلكتروني التالي:
 http://www.btselem.org/jerusalem/national_parks_al_bustan_garden_of_the_king  

 “The Giant’s Garden: the ‘Kings Garden’ Plan in :ويمكن اأي�سًا مراجعة التقرير المف�سل

”al-Bustan، الذي ن�سرته منظمة ''عير عميم''، في الرابط االإلكتروني التالي:
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/al-Bustan%20ENG.pdf  

انظر: ''معهد اأريج ي�ست�سيف في رام اللـه قنا�سل وممثلي البعثات الدبلوما�سية المعتمدين لدى ال�سلطة   24

الفل�سطينية، واأطلعهم على اآخر الم�ستجدات على ال�ساحة الفل�سطينية حول الو�سع الجيو�سيا�سي''، في 

الموقع االإلكتروني لموؤ�س�سة ''اأريج'' في الرابط التالي:

http://www.arij.org/latest-news/611-eu2014oct.html  

التالي:  الرابط  في  االإلكتروني،   Jerusalem Institute موقع  في  ال�ساأن  بهذا  اإح�سائيًا  انظر جدواًل   25

http://www.jerusaleminstitute.org.il/.upload/yearbook/2017/shnaton_C0417.pdf
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تمت الم�سادقة في �سنة 2014 على بناء 2561 وحدة ا�ستيطانية كمرحلة اأولى، على اأن يجري التخطيط   26

انظر ت�سريحًا لخليل تفكجي في موقع  ال�ساأن  التالية. وفي هذا  االأعوام  العدد في  لبناء �سعف هذا 

''فل�سطينيو 48''، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1188080#.WS5Mz2iGPIU  

�سي�سم  النهائي  الم�سروع  لكن  االأولى،  المرحلة  في  ا�ستيطانية  وحدة   15.000 بناء  تخطيط  جرى   27

58.000 وحدة ا�ستيطانية تقع كلها داخل حدود البلدية، و�ستقام على اأر�س مطار قلندية والمنطقة 

المحيطة به. وب�ساأن تلك الوحدات اال�ستيطانية، انظر: ''القد�س: الك�سف عن مخطط جديد الإقامة م�ستوطنة 

في قلنديا''، موقع ''مدينة القد�س''، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=21717  

ب�ساأن هذا المخطط، انظر:  28

Nadav Shargai, Demography, Geopolitics, and the Future of Israel’s Capital:   

Jerusalem’s Proposed Master Plan (Jerusalem: Jerusalem Center for Public 
Affairs, 2010), http://jcpa.org/text/jerusalem-master-plan.pdf

قد تكون م�ساألة انتقال الفل�سطينيين اإلى ال�سكن داخل جدار الف�سل العن�سري اأحد االأ�سباب الكامنة وراء   29

تردد �سلطات االحتالل في تغيير م�سار حدود البلدية اأو تاأخيره، فالبع�س يعتقد اأن هذا التاأخير جاء 

بهدف ت�سجيع الفل�سطينيين على البناء، من دون رقابة ومن دون ال�سرائب المرتفعة على البناء، في 

االأحياء التي تقع خارج جدار الف�سل العن�سري، ثم انتقال ن�سبة جيدة من المقاد�سة اإلى العي�س فيها 

كما حدث فعاًل، وبعدها تقوم تلك ال�سلطات بتجريدهم من حق االإقامة في القد�س، وتتخل�س منهم.

في هذا ال�سياق، يجاهر رئي�س بلدية النا�سرة العليا بعن�سريته عبر كالمه عن منع ال�سكان العرب من   30

بناء م�ساجد اأو كنائ�س، وحتى من و�سع �سجرة عيد ميالد اأو فانو�س رم�سان، في الم�ستعمرة، وذلك في 

مقابلة ن�سرتها Washington Post. انظر الرابط االإلكتروني التالي:
https://tinyurl.com/ya8rl2bg  

“Extent of Poverty in Israel, Jerusalem and Districts, 2014, 2015”, :انظر  31

http://www.jerusaleminstitute.org.il/.upload/yearbook/2017/shnaton_F0117.pdf  
''تطور  عطاري،  واإينا�س  نك�سيان  و�سارو  محمد حاليقة  انظر:  القد�س،  في  وم�سكالتها  ال�سياحة  ب�ساأن   32

القطاع ال�سياحي في القد�س ال�سرقية'' )رام اللـه: معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني/ما�س، 

2016(، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.mas.ps/files/server/20161611112713-2.pdf  

انظر: يحيى حجازي واأفنان م�ساروة، ''الت�سرب المدر�سي في مدار�س القد�س ال�سرقية: الم�سببات والدوافع''   33

)القد�س: الملتقى الفكري العربي، 2012(.

انظر: ''تهويد التعليم بالقد�س: منهاج اإ�سرائيلي مقابل دعم المدار�س''، ''وكالة معًا االإخبارية''، في الرابط   34

االإلكتروني التالي: https://www.maannews.net/Content.aspx?id=860761؛ عالء مطر، ''واقع 

http:// :الحق في التعليم في القد�س المحتلة: تحديات واآفاق، 2016''، في الرابط االإلكتروني التالي

ehcrs.org/UploadCenter/images/12-16/cgWxU3V5tnHJ.pdf؛ ''التعليم في القد�س 2016''، 
التقرير ال�سادر عن الجمعية الفل�سطينية االأكاديمية لل�سوؤون الدولية ــ القد�س )Passia(، في الرابط 

http://www.passia.org/images/meetings/2016/edu_Final.pdf :االإلكتروني التالي

انظر: ''تقارير هدم المنازل'' المبّوبة بح�سب االأعوام، في الموقع االإلكتروني لمنظمة ''المقد�سي لتنمية   35
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http://www.al-maqdese.org/AR/?page_id=917 :المجتمع''، في الرابط التالي

انظر: ''الداخلية ن�سيطة في �سحب الهويات مّما زاد 'البدون' ''، موقع ''اأخبار البلد'' االإلكتروني، في الرابط   36

http://www.akhbarelbalad.net/ar/1/1/453/?ls-art0=636 :التالي

انظر: نظمي الجعبة، ''االإ�سكان في القد�س بين مطرقة اال�ستيطان واالإمكانات المتاحة'' )رام اللـه: معهد   37

ال�سيا�سات العامة، 2009(.

انظر: تح�سين يقين واآخرون، ''التعليم في القد�س واأثره على الهوية الفل�سطينية: نحو �سيا�سات تربوية   38

وطنية م�ستدامة'' )القد�س: الموؤ�س�سة الفل�سطينية للتمكين والتنمية المحلية، 2015(، ويمكن الو�سول اإلى 

https://tinyurl.com/y87683m9 :الدرا�سة عبر الرابط االإلكتروني التالي

''موؤ�س�سة في�سل الح�سيني''، في الرابط  ''التعليم في القد�س''، في ال�سفحة االإلكترونية لـ  اأي�سًا:  وانظر   

http://www.fhfpal.org/programs/63.html :التالي

م�ست�سفى المّطِلع، على �سبيل المثال، هو الوحيد في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة 1967 الذي   39

ي�ستطيع تقديم خدمة عالج ال�سرطان باالأ�سعة، كما اأن م�ست�سفى العيون هو الوحيد من نوعه.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

)القضية الفلسطينية / آفاق المستقبل ـ 8(

الفكر الصهيوني في متاهات التجديد والتحديث

جدلية التناقضات الداخلية وانعكاساتها العملية

أمل جمال

98 صفحة              8 دوالرات

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


