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مؤسسات القدس الفلسطينية:
حصار تمويلي وعجز السلطة والمنظمة

بثينة حمدان*
وصلت املؤسسات الفلسطينية يف القدس ،منذ توقيع اتفاق أوسلو وبسببه ،إىل
مرحلة أصبحت فيها املؤسسات التي تمكنت من الصمود ،أمام واقع ال يمكن مواجهته:
إسرائيل تضع ثقلها كله خلف سياسة تهويد املدينة وإبعاد سكانها الفلسطينيين،
بينما السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ال تبذالن اجلهد الكايف ملواجهة سياسات
احلكومات اإلسرائيلية.

تأخذك

األزقة داخل السور القديم ،من حي إىل آخر ،وتدفعك األرضية
املرصوفة إىل التساؤل دوم ًا :من أين يأتي املقدسيون بجميع
احلجارة التي يضربون بها جنود االحتالل املدججين واملستوطنين املتطرفين دفاع ًا
عن املدينة وهويتها وتاريخها الفلسطيني العريق؟ هذا هو حال املدينة اليوم؛ دفاع
الهبة الشعبية ،مقرون بإجماع على
فردي بأدوات إبداعية ربما ،دفاع سطع خالل
ّ
الفشل املؤسساتي يف املدينة ،والذي كثيراً ما كان املظلة واملؤونة مع غياب السلطة
واملغيب!
الوطنية .وتستمر خيبة األمل بحضورها الغائب
ّ
حتظى القدس برعاية ملكين :امللك األردين ،وملك املغرب رئيس جلنة القدس ،ورعاة
آخرين من فلسطين والعامل ،ومؤسسات مقدسية كثيرة مل تستطع أن تبدد سحابة احلزن
التي تعلو سماء املدينة ،وصار أقصى ممارسات الدفاع عن القدس ،الدعوة إىل ش ّد
الرحال إىل املسجد األقصى فقط 1.ويف السابق كانت املؤسسات األهلية والنوادي
واجلمعيات والنقابات هي احلامي للمكان ،فحاربها االحتالل مغلق ًا العشرات منها،
وأبرزها مؤسسة بيت الشرق املركز الرسمي للفلسطينيين يف املدينة ،كما أن جدار
الضم والفصل العنصري أخرج مؤسسات ُأخرى ،ومنها ما رحل "طوع ًا" .وهكذا أصبحت
ال لزيارة
القدس ،ملتقى الفن والثقافة واألدب والسياسة واألديان ،مكان ًا يحظر دخوله إ ّ
* كاتبة وصحافية فلسطينية مقيمة يف رام الله.
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خاطفة للصالة ،وربما اللتقاط صور تاريخية! مدينة تقطعت أوصالها إىل أحياء متفرقة
وجماعات مفككة ومعزولة عن حميطها ،وغير مرتبطة بخصائص املدن الطبيعية.

املستوى الرسمي ..و"نقمة" النسيان

على الرغم من وجود دعم رسمي فلسطيني ملدينة القدس بمختلف مكوناتها املؤسساتية
والشعبية ،فإن عدة عالمات استفهام ُتطرح بشأن التشتت والتشتيت الواضح يف إدارة ملف
ممن لهم عالقة بامللف إىل توقّع وجود قرار رسمي فلسطيني
القدس .وقد توصل كثيرون ّ
غير معلن ،بعدم االهتمام بامللف! ويف هذا السياق يقول منسق االئتالف األهلي للدفاع
عن حقوق املقدسيين زكريا عودة ،بعد لقائه مع أعلى الهرم الرسمي الفلسطيني ،أنه ملس
هذه الالمباالة بقضية القدس ،مضيف ًا" :لقد ُترك أمر الدفاع عن املدينة لألفراد رغم بعض
املساعدات واملبادرات ،وهذا أدى أحيان ًا إىل حل مشكالت على حساب القضية العامة ،مثل
2
أن يتنازل مقدسي عن هويته املقدسية مقابل اجلنسية اإلسرائيلية!!"
وينتقد أحمد قريع (أبو العالء) أحد مهندسي أوسلو وعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ورئيس دائرة القدس منذ سنة  ،2009واقع املؤسسات الفلسطينية يف القدس،
فيقول" :حين يتم وضع خمس مرجعيات للقدس لألسف ،فكأن املسؤولية غير موجودة،
وكأنه يقول َمن املسؤول؟ ثم َمن الذي ُيسا ِئل؟ فاملرجعيات بال متابعة أو مساءلة ،والطاسة
ضايعة .كل مرجعية تقول أنها املسؤولة وهذا خطأ ".وحين ُسئل عن اللجنة العليا التي تضم
هذه املرجعيات كلها برئاسة الرئيس الفلسطيني ،أجاب ساخراً" :هذه جلنة مرتاحة ..واألمور
3
سائرة فيها!"
ويؤكد أحمد الرويضي ،مسؤول وحدة القدس يف ديوان الرئاسة حتى نيسان  /أبريل
 ،2016لـ "جملة الدراسات الفلسطينية" ،قبل يوم واحد من تركه منصبه ،أن "امللف مل
يتوقف ،وهو غير مرتبط بوجودي كشخص ".ويستدرك" :توقفت وحدة القدس عن العمل سنة
4
 2012عند تأسيس وزارة القدس التي أصبحت اجلهة التنفيذية فيما يتعلق باملدينة".
وربما أراد الرويضي "اخلائف" على منصبه اجلديد كسفير يف منظمة التعاون اإلسالمي،
وإما نفي انتهاء هذا امللف من مكتب الرئيس إداري ًا وانتقال
إما أن يقوم بمهمة الدفاع فقطّ ،
ّ
مهماته إىل جهة ُأخرى .لكن احلقائق تقول شيئ ًا آخر.

ركعتان وصورة!

يؤم املسجد األقصى املاليين سنوي ًا من داخل فلسطين وخارجها ألداء فريضة الصالة،
ّ
حجته أو يطمح إىل االستفادة من فضل الصالة يف املسجد ،وهناك
يقدس
ن
م
وبعضهم
ّ
َ
َمن يبتغون التقاط صورة تاريخية ،ثم يغادرون ،تاركين املهمة ملواطني القدس املفككين
واملغضوب عليهم إسرائيلي ًا .والدعوات تتركز على ش ّد الرحال إىل املسجد وليس إىل املدينة
كلها ،على الرغم من هول ما تعانيه .وبحسب مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواين،
فإن "املدافعين الدائمين عن األقصى هم موظفو وزارة األوقاف األردنية وعددهم ،800
وعمال النظافة واألئمة واملؤذّنين ،إضافة
بينهم  240حارس ًا و 20حارسة ،عدا عن السدنة
ّ
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اجل َمع،
إىل املصلّين الذين يصل عددهم إىل  4000يف األيام العادية ،وإىل  70,000أيام ُ
جراء اإلجراءات اإلسرائيلية املشددة ليصل إىل  ،55,000وهكذا تنتهي
ويتراجع العدد ّ
5
ال بمقولة' :للبيت رب يحميه'".
ويترك املكان عم ً
الصالة ُ
ويشير الشيخ الكسواين إىل أن دور املؤسسات الفلسطينية يف الدفاع يقتصر على تنظيم
املؤسسات التعليمية من مدارس القدس جوالت يف املسجد األقصى وقبة الصخرة ،بينما
تفضل مدارس ُأخرى يف الضفة ،والتي تنظم رحالت لطلبتها إىل أراضي  ،48اصطحاب
ّ
األطفال إىل حديقة احليوانات.
ويف املقابل ،يهاجم املتطرفون اإلسرائيليون باحات األقصى ،فيقيمون صلواتهم
التلمودية فيه يومي ًا ،وتنظم جوالت مدعومة من مؤسسات ومدارس وجامعات إسرائيلية
ومراكز دينية يهودية ،حلماية الهيكل املزعوم.

"توزيع" الكعكة

ترحل املؤسسات عن القدس وتصاب ُأخرى بالضعف بسبب سياسة التمويل .ويقول مدير
مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد احلموري ،إن أحد األسباب يتعلق بكون
ُكبريات املؤسسات املانحة تعتمد سياسة غير معلنة تشجع على الرحيل يف مقابل توفير
ال" :قبل ثالثة أعوام كان هناك دعم مشروط،
التمويل 6،األمر الذي ينفيه احملافظ احلسيني قائ ً
لكن االحتاد األوروبي يعترف اليوم بالقدس الشرقية ،ويقدم الدعم يف مناطق (ج) وللبدو
يقران بوجود
املقيمين فيها ".غير أن كل من زكريا عودة والفنان املقدسي كامل الباشا ّ
شروط للتمويل مرتبطة بالرحيل عن املدينة ،أو بإيجاد شريك إسرائيلي أو أردين ،وأن البعض
7
القليل يتوجه إىل الشريك الفلسطيني الذي يحمل جنسية إسرائيلية حلل هذه املشكلة.
ويكشف الكاتب واملسرحي املقدسي ومدير مؤسسة "قدس آرت" كامل الباشا أن التمويل
الذي يصل إىل القدس من االحتاد األوروبي ،على سبيل املثال ،يستلزم توقيع حمافظ ووزير
القدس عدنان احلسيني ،ويضيف" :هذا أمر سيىء ،فموافقة قيادات فتحاوية هي العنصر
املق ِّرر ملنح الدعم ،وأحيان ًا يجب أن يكون صوتك عالي ًا لتحصل على التوقيع .وهناك
مبالغ ُتصرف على ندوات وسفريات ملسؤولين باسم القدس ،كتكاليف مؤتمر عن القدس
هنا ،أو تغطية مشاركة عضو مركزية 'فتح' يف ندوة بالقاهرة عن القدس ،أو مشروع إلحدى
املؤسسات األهلية املمولة بقيمة مليون شيكل ينتج عنه عشر فرق دبكة .إنه ألمر مؤسف،
يف الوقت الذي يمكن فيه تخفيض النفقات باستخدام قاعة مسرح احلكواتي جمان ًا ،وهو
املؤسسة الثقافية الوحيدة التي تفتح أبوابها للجميع ،وغير حمددة بأوقات دوام ".ويفيد
الباشا بأن مؤسسة ثقافية حصلت على دعم من السلطة الفلسطينية كي ال تغلق أبوابها بسبب
ال" :ملاذا تغلق هذه املؤسسة الثقافية أبوابها يف اخلامسة مساء؟" ومن
تراكم الضرائب متسائ ً
8
املعروف أن املدينة تموت بعد هذا الوقت ،بسبب إجراءات االحتالل والتقاعس الفلسطيني.
وعندما سألنا رئيسة دائرة القدس يف اجمللس التشريعي النائب جهاد أبو زنيد عن
وأقرت بأنه ليس لديها أي
رأيها ،وجدنا أن درجة الشكوى لديها مساوية جلميع املقدسيين،
ّ
تأثير يف ميزانية القدس لدعم أي مواطن مقدسي ،وقالت" :من زمان ما سمعنا أنه تم دعم
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مؤسسات ومواطنين مقدسيين متضررين".
وبينما تخصص سلطات االحتالل أربعة مليارات شيكل للقدس سنوي ًا ،تبلغ امليزانية
اخملصصة للقدس فلسطيني ًا  25مليون شيكل سنوي ًا ،هي عبارة عن ميزانية لوزارة القدس،
األدنى بين الوزارات األُخرى ،وخمسة ماليين لـ "اللجنة الوطنية العليا من أجل القدس" برئاسة
الرئيس وعدد من املرجعيات املقدسية ،بينما ال تملك حمافظة القدس سوى ميزانية تشغيلية،
عدا ما تقدمه الوزارات األُخرى من دعم للقدس يف قطاعات متعددة بحسب تخصصها مثلما
يؤكد احملافظ عدنان احلسيني .وهناك أيض ًا  30مليون دوالر ميزانية وكالة بيت املال
التابعة للجنة القدس برعاية ملك املغربُ ،تصرف خالل الفترة  2014ـ .2018
9

التخطيط حبيس األدراج

وبحسب احملافظ احلسيني والرويضي ،فقد ُأع ّدت خطة جرى عرضها على القمة العربية
التي ُعقدت يف مدينة سرت الليبية يف سنة  ،2010بقيمة  428مليون دوالر ُتصرف على
مدى ثالثة أعوام ،ومل يصل منها سوى  37مليون دوالر 10.ويشير احملافظ إىل تراجع دعم
ال للسلطة ،األمر الذي أوصل العجز يف ميزانية احلكومة إىل نسبة ،%40
املانحين إجما ً
ويقول" :احلكومة ال تستطيع مساعدة القدس وال غيرها ".بينما يؤكد الرويضي أن قيمة
11
العجز يف ملف القدس تصل إىل .%60
ويطرح عبد القادر احلسيني ،رئيس جملس إدارة مؤسسة فيصل احلسيني ،تساؤالت عن
التمويل فيقول" :أين يذهب هذا التمويل؟ ثم إن التمويل العربي مليء بالتحفظات ،وخصوص ًا
فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التي تستلزم ُرخص ًا إسرائيلية 12".وينفي الرويضي ذلك،
بينما يعترف به احملافظ احلسيني ،ويبدو أن هذا التضارب بين الرجلين يشبه وصف النائب
13
أبو زنيد ملشهد الدعم يف القدس ،والتي تقول" :كل يغني على لياله".
وكان بيت الشرق أع ّد أول خطة قطاعية للقدس يف سنة  ،2002وقد جرى حتديثها يف
سنة  ،2006ثم أصدرتها وحدة القدس يف ديوان الرئاسة للسنوات  2011ـ  ،2013وبعد ذلك
توقف العمل على حتديثها .وتتناول اخلطة تشخيص ًا لواقع املدينة وبرامج وخطة تنفيذية،
وكل ما يتعلق بالتمويل ،وكيفية تعزيز الهوية ورفع الوعي الثقايف يف املدينة ،وآلية للمتابعة
ويبرر الرويضي عدم حتديثها
والتقويم ملا جاء فيها ،ولتحديثها بحسب احلقائق على األرض،
ّ
14
بالقول" :التشخيص واحد ،واالحتالل موجود ،واإلجراءات ضد املقدسيين مل تتغير".
نتساءل هنا عن أسباب هذا التوقف :فهل يعني توقف التخطيط إيقاف التنفيذ أيض ًا؟
وهل هو استخفاف بملف القدس أو باجلهود التي أع ّدت اخلطة؟
يقول زكريا عودة" :مطلوب خطط مدعومة بميزانيات قابلة للتطبيق" ،مضيف ًا" :عندما
اجتمعنا مع املسؤولين الحظنا عدم وجود رغبة أو استعداد للدعم ".وعن التغييرات الهائلة
التي حتدث يف املدينة ـ والتي ينفيها الرويضي ـ يؤكد عودة أنه خالل األشهر الستة األوىل
من ه َّبة القدس ،أغلقت قوات االحتالل  30متجراً يف البلدة القديمة ،وأن هناك 22,000
مشكلة بناء يف القدس يحتاج أصحابها إىل ترخيص ودعم ومساندة قانونية ،ويضيف" :مل
15
يبق ملك ًا للمقدسيين سوى  %13من مساحة املدينة اإلجمالية فقط".
َ
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وتتحدث اخلطة عن إعداد القدس لتكون عاصمة فلسطين ،واليوم بعد ثالث خطط
استراتيجية ومرور ثالثة أعوام على آخر خطة ،فإن الفعل الفلسطيني املنظم يف القدس
ضعيف ،وال يتناسب أبداً مع إجراءات تهويد املدينة وأسرلتها.

احلرب على املؤسسات

تالحق سلطات االحتالل املؤسسات املقدسية وحتارب نشاطاتها ،وأغلقت أكثر من
عامين فقط .وكان عددها قد وصل
تسعين منها منذ أوسلو إىل اليوم ،ثالثون منها خالل َ
قبل قيام السلطة إىل أكثر من مئة مؤسسة نقابية وأهلية.
ومن هذه املؤسسات التي كانت ناشطة :جلان العمل الصحي التي تأسست يف القدس،
وقدمت خدماتها يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتعمل منذ سنة  2003يف رام الله ،وهي
من املؤسسات التي غادرت املدينة بسبب اجلدار واحلواجز والضغوطات اإلسرائيلية التي
تالحق أنشطتها ،لكنها حاولت اإلبقاء على مكاتبها على الرغم من رحيلها ،إىل أن أصدرت
16
احملاكم اإلسرائيلية أمراً بإغالقها ،وقد أصبحت اليوم حمظورة أمني ًا.

رحيل قسري أم طوعي؟

يقول عبد القادر احلسيني" :بعد أوسلو انتقل عدد من كوادر مؤسسات القدس للعمل
يف مؤسسات السلطة ،وبحسب االتفاق بات ممنوع ًا على السلطة تمويل املؤسسات ،وصار
التمويل الدويل يذهب مباشرة إىل السلطة ،فقامت املؤسسات بفتح حسابات لها يف البنوك
الفلسطينية يف الضفة الغربية ،لتحصل على الدعم ،وهكذا تسجلت املؤسسات يف الضفة
مقرات وفروع ًا لها ،وخاصة يف رام الله وبيت حلم ".ويضيف" :هناك مؤسسات
أيض ًا ،وفتحت ّ
17
أغلقت بسبب شح املوارد ،أو اشتراط املانحين أن تكون احلسابات يف البنوك يف الضفة".
ويؤكد املدير العام لبيت الشرق إسحق البديري ،أنه و"منذ خمسة عشر عام ًا واملؤسسات
18
أما أحمد قريع فيقول" :ال إمكانات لدينا ملواجهة
ترحل طواعية واستسالم ًا لألسف".
ّ
19
اخملططات اإلسرائيلية وال حتى دعم املؤسسات ،لذلك ترحل املؤسسات عن القدس".

بيت الشرق :الرمزية والدور

كان إغالق بيت الشرق يف سنة  2001مرحلة فاصلة يف حياة القدس ،وبعده مل ينجح
املستوى الرسمي يف إيجاد مرجعية بديلة ،بل إن رحيل فيصل احلسيني بشعبيته وعالقاته
الدولية شكّل فراغ ًا كبيراً مل يمأله أحد منذ خمسة عشر عام ًا .وكان فيصل احلسيني قد
أسس جمعية الدراسات العربية يف مطلع ثمانينيات القرن املاضي ،ويف التسعينيات أصبح
ال
مسؤول دائرة القدس يف منظمة التحرير ،فتوسعت دوائر اجلمعية وصار املبنى متداخ ً
ما بينها وبين بيت الشرق الذي صار مقراً ملفاوضات مدريد ،واملقر شبه الرسمي ملنظمة
تؤمه وجتتمع
التحرير ،والذي كانت الوفود الرسمية بمستوى وزراء وقناصل ومبعوثين ّ
20
باملسؤولين الفلسطينيين بالتوازي مع لقاءاتهم باإلسرائيليين.
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جترأ االحتالل فأغلق مؤسسة بيت الشرق ،فغاب صوتها
وبعد رحيل احلسيني بسبعين يوم ًا ّ
العريق ،وبحسب جنله عبد القادر احلسيني ،فإن املؤسسات املقدسية توافقت بالتشاور مع
املستوى الرسمي على عدم التوجه إىل حماكم االحتالل إلعادة فتح بيت الشرق ،كونها قضية
تتعلق بالسيادة ،وأنها قضية مطروحة دائم ًا يف املفاوضات ومع الوفود الدولية 21.ويبرر
إسحق البديري ذلك بأن هناك تخوف ًا من احتمال إصدار حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية قراراً
22
ضد املؤسسة ،فيستحيل بالتايل إلغاؤه ،وال يعود ممكن ًا إعادة فتحه.
وال يرى الرويضي وجود مبرر قانوين للتوجه إىل احملاكم الدولية بشأن قضية بيت
23
لكن ثمة قانوين آخر يخالف رأي الرويضي ،ويعتبر أن
الشرق ألنه ليس قضية جنائية.
ْ
األمر ممكن ،فرئيس وحدة املناصرة احمللية والدولية يف مؤسسة احلق عصام عابدين،
يشدد على ضرورة إدراج قضية بيت الشرق ضمن ملف شامل ُيحال إىل املدعية العامة
للمحكمة اجلنائية الدولية ،ضمن اجلرائم الدولية التي ُترتكب يف القدس من نهب أمالك
واضطهاد وفصل عنصري ،وهي جرائم من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،ويقول:
"هذا بحاجة إىل حرفية عالية يف بناء امللفات القضائية ،وضمن حملة دولية واسعة النطاق
ورؤية مبنية على توثيقات مهنية لفضح تلك اجلرائم وحشد الرأي العام حولها واستنهاض
سفاراتنا والشتات الفلسطيني".
بقي بيت الشرق مكان ًا رمزي ًا يضيء فيه الفلسطينيون الشموع يف ذكرى رحيل احلسيني،
وما زالت احلكومة الفلسطينية تسدد أجرته بحسب الرويضي ،وبعض دوائره يعمل خارج
القدس بصورة حمدودة 24.لكن النائب جهاد أبو زنيد ،تعتبر أن منظمة التحرير مل تهمل
قصرت بشكل مقصود أيض ًا ،يف إدراج قضية بيت الشرق واملؤسسات األُخرى
فقط ،بل ّ
ال عن أن القضية مل تتحول إىل قضية رأي عام،
يف األجندات الفلسطينية والدولية ،فض ً
ومل تعد وسائل اإلعالم تتداولها 25.ويؤكد إسحق البديري بدوره التقصير ،فيقول" :اجلهات
مقصرة أمام حكومة اليمين اإلسرائيلي املتطرف ،وعلى منظمة التحرير
الرسمية الفلسطينية
ّ
26
واملفاوض الفلسطيني أن يقوما بدور ضاغط ،واجلميع أهمل القضية".
وفيما يتعلق بمسؤولية املنظمة عن هذه املؤسسات ،وال سيما بيت الشرق ،يقول البديري:
أي ًا كان! بيت
"منظمة التحرير هي املسؤولة ،وتمثل القدس يف املؤتمرات والندوات وليس ّ
27
الشرق له مكانته ،وإن شاء الله تعود األمور إىل هذه املكانة".

القدس بال عنوان
تؤكد الباحثة نائلة الرازم وجود تعدد يف املرجعيات الفلسطينية العاملة يف املدينة حتت
مظلة منظمة التحرير أو السلطة الوطنية .والسبب يف رأيها يعود إىل اعتبارات شخصية ،وليس
ضمن رؤية تعكس جدية التعامل مع القدس وقضاياها ،ولذا تداخلت الصالحيات واملهمات،
جراء الصراعات فيما بينها ،والتي
ونشأت ظاهرة "االستزالم" لكل مرجعية من املرجعياتّ ،
طغت على تقديم الدعم إىل القدس .وتضيف أن توزيع جزء من التمويل اخملصص للقدس ،هو
لتغطية املصاريف التشغيلية لهذه املرجعيات اخلمس واملتمثلة يف" :دائرة شؤون القدس"
التابعة ملنظمة التحرير برئاسة أحمد قريع؛ "مؤتمر القدس" بقيادة الراحل عثمان أبو غربية
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عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح"؛ وزارة القدس؛ حمافظة القدس؛ وحدة شؤون القدس يف
ديوان الرئاسة .ثم جرى "ابتكار" جلنة عليا برئاسة الرئيس حممود عباس.
باختصار ثمة تخبط عنوانه دوران املسؤولية وعدم استقرارها من دون أن يعرف أحد
ما هي احلكمة من هذا الدوران .وكثيرون ممن ُطرح عليهم السؤال أكدوا عدم وجود مرجعية
حمددة للقدس 28،بينما طالبت النائب أبو زنيد بتوحيد املرجعيات ،وبأن يكون للتشريع دور
29
فيها ألن َمن يدفع ثمن التعدد يف رأيها ،هو املواطن املقدسي ومؤسسات القدس.
لكن احملافظ والوزير يعتبران اللجنة العليا أداة توحيد ،إذ إنها تأسست يف سنة ،2011
وجتتمع بشكل شبه شهري ،وتضم :الرئيس أو َمن ينوب عنه؛ رئيس احلكومة؛ انتصار أبو
عمارة مديرة مكتب الرئيس وأمينة السر؛ أحمد قريع؛ الراحل عثمان أبو غربية؛ مستشار
رئيس احلكومة للصناديق العربية جواد ناجي؛ حمافظ ووزير القدس.
والالفت أن استقبال شخصيات رفيعة املستوى يف القدس خ َف َت كثيراً ،ويحتاج إىل
موافقة إسرائيلية ،ثم إن املسؤولين األجانب يرفضون أحيان ًا القيام بجوالت يف القدس
الشرقية بسبب امتثالهم للتحذيرات والتهديدات اإلسرائيلية ،ويبدو أنه ال يوجد موقف رسمي
فلسطيني بمستوى التحدي ومواجهة الغطرسة اإلسرائيليين ،وال مواقف نقدية جتاه تراجع
األصدقاء الضيوف .وكان حمافظ القدس قد استقبل يف باحات املسجد األقصى رئيس
حكومة سنغافورة ،فهل املشكلة يف القيود واملنع اإلسرائيليين ،أم يف املبادرة الفلسطينية
وسياسة القبول باألمر الواقع اإلسرائيلي؟
وتنتقد نائلة الرازم حصر ملف حمافظة القدس والوزارة ضمن مسؤولية شخصية واحدة هي
عدنان احلسيني ،مشيرة إىل أن هذه سياسة تثير تساؤالت إدارية وقانونية من حيث االزدواجية
30
يف التسمية ،والتبعية واملساءلة ،ومنح الثقة وحجبها ،وآلية الصرف من امليزانية.
أما احلسيني فيعتبر األمر تكاملي ًا ويخدم منطقة جغرافية واحدة ،فاحملافظة دورها
ّ
خدماتي واحلفاظ على األمن والسالمة العامة ومراقبة التراخيص ومواءمتها للشروط،
بينما تقوم الوزارة بكل ما له عالقة بدعم صمود اإلنسان بسبب أوضاع القدس اخلاصة
قانوني ًا ومادي ًا ،موضح ًا أن املؤسستين موجودتان يف مبنى واحد ،ويبلغ عدد موظفي
احملافظة أربعين ،وموظفي الوزارة ستة عشر .وعندما سئل الوزير كيف يتابع من مكتبه
الواقع يف الرام خارج اجلدار قضايا املقدسيين بعيداً عن مشكالتهم داخل اجلدار ،قال:
"أقوم بجولة ساعة أو ساعتين داخل القدس يومي ًا ،ومكتبي مفتوح للجميع ".وإذا علمنا أن
مكاتب احملافظات عادة ما تكتظ باملراجعين والشكاوى ،فكيف إذا كنا نتحدث عن حمافظة
القدس التي يقطنها  400,000مقدسي داخل اجلدار وخارجه يعيشون يف  44جتمع ًا وبلدة،
ويشكلون  %38من جممل سكان القدس بش ّقيها الشرقي والغربي ،فهل تكفي ساعتان؟!

بعض األمل...
مما سبق ،فإن مؤسسات عديدة ال تزال موجودة يف القدس ،منها :مسرح
وعلى الرغم ّ
احلكواتي؛ معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى؛ مؤسسة يبوس الثقافية .وتقول املديرة
العامة ملؤسسة يبوس رانيا الياس" :التمويل هو مشكلتنا الرئيسية ،واستراتيجيتنا عدم
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االعتماد على املمول األجنبي ،ورفع الدعم الفلسطيني سواء من اإليراد أو من القطاع اخلاص،
31
وإشراك اجملتمع يف ذلك ليشعر باالنتماء إىل املكان ،وال نوافق على أي دعم مشروط".
ويؤكد عبد القادر احلسيني أن مؤسسة فيصل احلسيني استطاعت تنفيذ مشاريع يف
قطاع التعليم داخل اجلدار على الرغم من وجودها خارجه ،موضح ًا أن العمل بعيداً عن
اإلعالم ُمج ٍد أكثر ،فأي نشاط يتم اإلعالن بشأنه تالحقه إسرائيل وتصبح املؤسسة عرضة
32
لإلغالق ،وأن املؤسسات تستطيع املواءمة بين الضفة والبقاء يف القدس.
أما مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية ،والذي جنح يف البقاء يف القدس،
ّ
ال" :نحن هنا باملباطحة ،لكننا كنا
قائ
البقاء
سر
عن
حموري
زياد
العام
مديره
فتحدث
ً
33
سبعة وعشرين موظف ًا بينهم سبعة حمامين ،واليوم نحن خمسة فقط".
إن أي مقارنة بين التعامل الفلسطيني واإلسرائيلي مع مدينة القدس ،ستكون صادمة
جداً ،إذ ثمة بون شاسع بين االستراتيجيا اإلسرائيلية اخملصصة لضم املدينة وتهويدها
وأسرلتها ،وبين الالاستراتيجية الفلسطينية؛ بون شاسع أيض ًا بين التحويل الكولونيايل
اإلسرائيلي للمدينة واإلخفاق الفلسطيني يف ص ّده .ثمة تباين هائل يف امليزانيتين ،وتباين
بين عملية الهدم ومنعه ،أو البناء املضاد ،وحتى اخلطاب السياسي واإلعالمي الرسمي وغير
الرسمي ال يعكس ما يحدث على األرض .العجز والرضا باألمر الواقع ،واالنتظار ،والصمت،
تلك املواقف التي يتسم بها موقف املنظمة والسلطة واملعارضة ،هي مواقف تفصل أصحابها
ال ،ويفشلون
عن املقدسيين الذين يتعرضون للتطهير العرقي ،لكنهم يصمدون ،فينجحون قلي ً
كثيراً ويقاومون ،وقد خلقوا وقائعهم املتمثلة يف وجودهم الديموغرايف ،بال مؤسسات.
والسؤال ،هل تتضافر املؤسسات الصامدة مع مؤسسات يف اخلارج لدعم املدينة ،واألهم
هل تبني احلركات الشبابية واالجتماعية مؤسساتها؟

املصادر
 1جمد ك ّيال" ،مالحظات حول قيادة الهبة الشعبية يف القدس" ،موقع "رابطة القوميين
العرب ـ شباب الثورة العربية" ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
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