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 ت�سور اإ�رسائيل اال�ستيطاين وخططها

يف القد�س ال�رسقية املحتلة*

نور عرفة؛ مهى ال�سّمان؛ رجا اخلالدي**

I ــ نور عرفة: ''اأي قد�س؟ خطط اإ�رسائيل الكربى التي ال يعرفها ُكرث''
في �سنة 1995، حذر اإدوارد �سعيد من اأن ''اإ�سرائيل تبداأ اأواًل باإعالن فكرة عن القد�س، وبعدها فقط تنتقل 

1
اإلى اإجراء تغييرات على االأر�س ]....[ تتطابق حينها مع ال�سور والت�سورات التي ر�سمتها.''

اإلى  للقد�س  ت�سورها  تج�سيد  تعتزم  وكيف  المقبلة،  الثالثين  لالأعوام  القد�س  عن  اإ�سرائيل  ''فكرة''  ما هي 

واقع؟

اإلى القد�س ب�سفتها  اإ�سرائيل ال�ساملة  اإ�سرائيلية رئي�سية تعك�س روؤية  اإلى ثالث خطط  تتطرق هذه المقالة 

الفل�سطيني  الوجود  من  اأدنى  حد  ظل  في  المتطورة  التقنية  التجهيزات  باأحدث  مزوداً  يهوديًا  �سياحيًا  مزاراً 

بحلول �سنة 2050. ويجري تطبيق هذه المخططات االإ�سرائيلية في الوقت الذي تعاني اأحياء القد�س ال�سرقية 

لملء  بال�سيا�سات  تتعلق  بتو�سيات  المقالة  وتخرج  والتنظيم.  والقيادة  التخطيط  في  هائاًل  فراغًا  المحتلة 

الفراغ الحالي في القد�س ال�سرقية.

1 ــ ثالث خطط اإ�رسائيلية كربى يف القد�س

اأعدت اإ�سرائيل اآالف الخطط من اأجل القد�س، لكن ثالث خطط اإ�سرائيلية رئي�سية تعك�س ''فكرة'' اإ�سرائيل اأو 

القد�س  ''خطة  هي  االإ�سرائيلية  الخطط  بين  واالأ�سهر  المدينة.  اإلى  روؤيتها  لتطبيق  وخططها  للقد�س،  ت�سورها 

 وقد اأعدت هذه الخطة لجنة تخطيط وطنية، وُن�سرت الأول مرة في 
2

2000 الكبرى'' اأو ''خطة 2020 الكبرى''،

اآب/اأغ�سط�س 2004، وهي اأول خطة عمرانية �ساملة وتف�سيلية للقد�س ال�سرقية والقد�س الغربية منذ احتالل 

اإ�سرائيل القد�س ال�سرقية في �سنة 1967. وعلى الرغم من عدم اعتماد الخطة بعد، اإذ اإنها لم تعر�س للمراجعة 

العامة، فاإن ال�سلطات االإ�سرائيلية بداأت بو�سع ت�سورها مو�سع التطبيق. وتت�سمن الخطة عدة اأبعاد، وت�سمل 

التخطيط المدني وال�سياحة واالقت�ساد واالآثار والتعليم والبيئة والنقل والثقافة والفن.

 Nur Arafeh, Maha Samman, Raja Khalidi, “Roundtable: Israel’s Colonial Projection and Future Plans :المصدر *
 for Jerusalem”, Jerusalem Quarterly, issue 68 (Winter 2016), pp. 76-89.

ترجمة: صفاء كنج.

** نور عرفة زميلة سياساتية في ''الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية''، وباحثة في التنمية االقتصادية ● مهى 
السّمان أستاذ مساعد في دائرة الهندسة المعمارية في مركز دراسات القدس في جامعة القدس ● رجا الخالدي 

خبير اقتصادي في التنمية، ومنسق أبحاث في معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية.
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وهناك خطة اأُخرى ال يعرفها كثر ُتدعى ''خطة ماروم''، وهي خطة طلبت الحكومة اإعدادها من اأجل تطوير 

''�سلطة تطوير القد�س'' وهي هيئة تخطيط رئي�سية تابعة لبلدية القد�س،  اأن تتولى تطبيقها  القد�س، ويفتر�س 

متعدد  بحثي  مركز  وهو  االإ�سرائيلية،  للدرا�سات  القد�س  معهد  ويتولى  اأُخرى.  وهيئات  االأرا�سي  واإدارة 

التخ�س�سات يوؤدي دوراً رئي�سيًا في �سيا�سات التخطيط والتطوير في القد�س، اإجراء البحوث ومتابعة الخطة.

ا الخطة الثالثة فهي ''خطة القد�س 5800'' والمعروفة با�سم ''القد�س 2050''، وهي مبادرة خا�سة اأ�س�سها 
ّ
اأم

الوحيدة  الخطة  اإنها  ويقال   
3

وم�ستثمر عقاري. التكنولوجيا  اأ�سترالي في مجال  مبتكر  برمي�ستر وهو  كيفين 

ب�سفتها  م 
َّ
وتقد  ،2050 �سنة  للقد�س حتى  م�ستقبلية  ومقترحات  ت�سوراً  ت�سع  اإنها  اإذ  للقد�س  المدى  البعيدة 

لية كبرى للقد�س''، وتنق�سم اإلى عدة م�ساريع منف�سلة يمكن تطبيق كل منها ب�سكل م�ستقل بالتعاون 
ّ
''خطة تحو

مع هيئات بلدية وحكومية اأُخرى.

وبينما اأعدت جهات متنوعة من قطاعات متعددة هذه الخطط، فاإن كاًل منها يعزز االأُخرى عبر خيط واحد 

ال�سيا�سية  اليهودية  الهيمنة  �سمان  يعني  الذي  االأمر  القد�س،  تهويد  اإلى  ويهدف  كلها  يجمعها  م�سترك 

اأمالكهم.  و�سلب  الفل�سطينيين  طرد  في  اال�ستمرار  مع  وتو�سيعها  والمكانية،  واالقت�سادية  والديموغرافية 

التعليم  العالية؛  التكنولوجيا  ال�سياحة؛  هي:  عامة  قطاعات  اأربعة  ت�سمل  الخطط  فاإن  الهدف،  هذا  ولتحقيق 

دني.
ُ
العالي؛ التخطيط الم

● مدينة يهودية عالمية

يقع تطوير قطاع ال�سياحة في القد�س في �سميم خطط اإ�سرائيل الكبرى في المدينة. فعلى �سبيل المثال، 

تهدف بلدية القد�س من خالل خطة 2020/2000 الرئي�سية اإلى تن�سيط القطاع ال�سياحي، مع التركيز ب�سورة 

التطوير  فر�س  زيادة  اأجل  من  ت�سويقية  لحملة  بالتالي  تخطط  وهي  للقد�س.  الثقافي  الطابع  على  خا�سة 

تطوير  ل�سمان  ال�سياحية  التحتية  البنية  في  واال�ستثمار  المدينة،  في  الدولية  ال�سياحة  وتعزيز  العقاري، 

القطاع.

وبالمثل، يقوم اأحد االأهداف الرئي�سية لخطة ماروم على تطوير القد�س كمدينة �سياحية. ففي �سنة 2014 

ال�سياحي،  للقطاع  درا�سة   18 مجموع  من  درا�سة   14 االإ�سرائيلية  للدرا�سات  القد�س  معهد  خ�س�س  وحدها، 

بدورها  تقدم  التي  القد�س  تطوير  و�سلطة  ال�ستات،  ويهود  القد�س  �سوؤون  ووزارة  القد�س  بلدية  على  وعر�سها 

ثقافية  ن�ساطات  وتنظيم  القد�س،  في  تو�سيعها  اأو  فنادق  بناء  على  لت�سجيعها  وال�سركات  للمتعهدين  حوافز 

لجذب ال�سياح.

ب�سفتها  القد�س  ت�سور  التي  الكبرى   ''5800 ''القد�س  خطة  قلب  في  كذلك  ال�سياحي  القطاع  تنمية   
ّ
وُتعد

''مركزاً �سرق اأو�سطيًا ال�ستقطاب ال�سياح والموارد ال�سياحية.'' وت�سعى الخطة لـ : زيادة اال�ستثمارات الخا�سة 

وبناء الفنادق؛ بناء حدائق على اأ�سطح المباني وحدائق عامة؛ تحويل المنطقة المحيطة بالقد�س القديمة اإلى 

فنادق ومنع ا�ستخدام ال�سيارات فيها؛ �سق طرق نقل عالية الجودة؛ بناء مطار في وادي هوركانيا بين القد�س 

والبحر الميت يمكنه ا�ستقبال 35 مليون م�سافر �سنويًا.

 تطوير 
ّ
عد

ُ
على اأي حال، ال ت�ستخدم اإ�سرائيل القطاع ال�سياحي فقط من اأجل رفد التنمية االقت�سادية، اإذ ي

لالأرا�سي  اليهودي  الطابع  لتعزيز  رئي�سية  اأداة  كذلك  عليه  والهيمنة  القد�س  في  ال�سياحي  القطاع  اإ�سرائيل 

واأي�سًا  �سياحيين،  اأدالء  يعملوا  اأن  يمكنهم  ن 
َ
م ب�ساأن  قا�سية  �سروطًا  ت�سع  اإ�سرائيل  فاإن  وبالتالي،  المقد�سة. 

ب�ساأن المعلومات التاريخية والق�س�س التي يمكن �سردها لل�سياح.

قات في وجه تطوير القطاع 
ّ
لقد ترافقت خطط تطوير القطاع ال�سياحي االإ�سرائيلي مع فر�س اإ�سرائيل معِو

االأرا�سي  باقي  عن  ال�سرقية  القد�س  عزل  العراقيل:  هذه  وتت�سمن  ال�سرقية.  القد�س  في  الفل�سطيني  ال�سياحي 

الفل�سطينية المحتلة، وال �سيما بعد بناء الجدار الفا�سل؛ بنية تحتية مادية �سعيفة؛ �سرائب مرتفعة؛ م�ساحات 
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اإجراءات  تعقيد  فنادق؛  اإلى  مباٍن  تحويل  اأو  فنادق  لبناء  التراخي�س  اإ�سدار  على  قيود  االأرا�سي؛  من  �سيقة 

اإ�سدار تراخي�س لل�سركات ال�سياحية الفل�سطينية.

●  وجهة يهودية للتعليم العالي والتكنولوجيا العالية

ت�سترك الخطط الثالث كذلك في هدف جذب اليهود من جميع اأنحاء العالم اإلى القد�س من خالل الترويج 

ين متطورين: االأول هو قطاع التعليم العالي، اإذ تهدف خطة 2020/2000 اإلى بناء جامعة دولية في 
َ
لقطاع

''مدينة  القد�س  لجعل  ت�سعى  ماروم  خطة  اأن  كما  الرئي�سية،  التدري�س  لغة  االإنجليزية  تعتمد  المدينة  و�سط 

تعتبر تطوير قطاع  ''القد�س 5800''  فاإن خطة  والدوليين. وبالمثل،  اليهود  للطالب  رائدة'' وجذابة  اأكاديمية 

التعليم العالي فر�سة ال�ستحداث وظائف وتحقيق النمو االقت�سادي عبر االإقامات ال�سياحية التعليمية الممتدة.

الحيوية  والمعلوماتية  العالية  التكنولوجيا  الخطط تطويره فهو قطاع  ت�ستهدف  الذي  الثاني  القطاع  ا 
ّ
اأم

اإلى بناء جامعة لالإدارة والتكنولوجيا في و�سط  والتكنولوجيا الحيوية. وتدعو خطة 2020/2000 الكبرى 

العالية  التكنولوجيا  مجاالت  في  والتطوير  البحث  في  الم�ساعدة  الحكومة  من  وتطلب  القد�س،  مدينة 

للبحث  مركزاً  ب�سفتها  للقد�س  للترويج  ماروم  خطة  ت�سعى  نف�سه،  المنوال  وعلى  الحيوية.  والتكنولوجيا 

للتطوير واال�ستثمار في  ''القد�س 5800'' بالمثل  الحيوية، كما ت�سعى خطة  التكنولوجيا  والتطوير في مجال 

ي التكنولوجيا العالية والرعاية ال�سحية.
َ
قطاع

العالم  اأنحاء  مختلف  من  اليهود  يجتذب  تجاريًا  مركزاً  ب�سفتها  القد�س  لتطوير  اإ�سرائيل  تخطط  وبينما 

االأو�ساع  ُترك بال معين. وتتلخ�س  الذي ي�سهد تدهوراً  ال�سرقية  القد�س  اقت�ساد  فاإن  ويوفر لهم فر�س عمل، 

االقت�سادية في القد�س ال�سرقية بـ : الت�سييق على قطاع االأعمال والتجارة؛ بنية تحتية ومادية واقت�سادية 

�سعيفة؛ نق�س في اال�ستثمار؛ غياب الت�سنيع؛ تدهور قدرة االقت�ساد االإنتاجية؛ قطاع �سياحي هو في الواقع 

رهينة ل�سركات ال�سياحة االإ�سرائيلية.

●  اال�ستحواذ على االأرا�سي من خالل التخطيط المدني

التخطيط  اإلى  اإ�سرائيل  لجاأت   ،1967 �سنة  في  �سرعية  غير  بطريقة  ها 
ّ
و�سم ال�سرقية  القد�س  احتالل  منذ 

المدني كاأداة جيو�سيا�سية وا�ستراتيجية رئي�سية الحتواء التو�سع الديموغرافي والمدني الأهلها الفل�سطينيين في 

''التهديد الديموغرافي'' الذي  �سعيها لتهويد المدينة. ودائمًا كان هدف �سيا�سات التخطيط االإ�سرائيلية احتواء 

غير  ب�سورة  المحتلة  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  من  مربعة  كيلومتراً   70 �سم  خالل:  من  الفل�سطينيون  يمثله 

م�سروعة؛ �سم القد�س ال�سرقية البالغة م�ساحتها 6.5 كيلومترات مربعة في �سنة 1967؛ ت�سنيف الفل�سطينيين 

''مقيمين دائمين'' وال�سماح لل�سلطات االإ�سرائيلية باإلغاء ت�ساريح اإقاماتهم؛ ح�سر م�ساحة المباني الفل�سطينية 

الفل�سطينية؛  المنازل  هدم  الم�ستعمرات؛  لم�سلحة  منها   %35 وم�سادرة  ال�سرقية  القد�س  اأرا�سي  من   %13 بـ 

4
تو�سيع الم�ستعمرات االإ�سرائيلية غير الم�سروعة.

عتبر التخطيط المدني في �سلب خطة 2020/2000 الكبرى، اإذ مع اأن الخطة تعر�س نف�سها ب�سفتها 
ُ
وي

خطة تقنية، وال ت�سير بتاتًا اإلى احتالل القد�س ال�سرقية، اإاّل اإنها خطة �سيا�سية ت�ستخدم التخطيط المدني اأداة 

�سيا�سية ل�سمان �سيطرة اليهود على المدينة ديموغرافيًا ومن خالل ا�ستمالك االأرا�سي. وفي الواقع، يتمثل اأحد 

تو�سيع  في  اإ�سرائيل،  وعا�سمة  واحدة  مدنية  وحدة  ب�سفتها  القد�س  ت�سور  التي  للخطة  الرئي�سية  االأهداف 

الم�ستعمرات اليهودية في القد�س ال�سرقية، وتقليل الهجرة ال�سلبية بهدف ''الحفاظ على اأقلية يهودية قوية في 

تعزيز  اأو  اأحياء جديدة،  بناء  االإ�سرائيليين من خالل  لليهود  م�ساكن  لبناء  الخطة  ت�سعى  المدينة.'' ومن هنا، 

كثافة االأحياء القائمة.

ُتقر الخطة باالأزمة ال�سكنية الحادة وب�سعف البنية التحتية في اأحياء القد�س الفل�سطينية، وتهدف بالتالي 
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خ 
ّ
اإلى ال�سماح بتعزيز الكثافة ال�سكانية في القرى الريفية واالأحياء المدنية. ومع ذلك، فاإنها في االأ�سل تر�س

مقارنة  للفل�سطينيين  م�ساكن  لبناء  فقط  دونم   2300 فتخ�س�س  الفل�سطينيين،  �سد  المعاملة  في  التفرقة 

بـ 9500 دونم لليهود االإ�سرائيليين، وال تاأخذ في االعتبار معدل النمو ال�سكاني لفل�سطينيي القد�س ال�سرقية، 

 ف�ساًل عن ذلك، فاإن هناك زيادة %62.4 
5

اءه الفل�سطينيون.
ّ
وللنق�س المتراكم في الم�ساكن الذي يعاني جر

م�ساحات  زيادة  وبالتالي  جديدة،  ا�ستيطانية  اأحياء  وبناء  التو�سع  عبر  االإ�سرائيلية  اليهودية  المباني  في 

االأرا�سي التي ي�سيطر عليها اليهود، في حين اأن اأكثر من ن�سف الزيادة في منازل الفل�سطينيين )55.7%( �ستتم 

6
من خالل التكثيف )التو�سع العمودي(، اأي البناء �سمن المناطق المدنية القائمة.

ومن المرجح اأن تبقى مقترحات الخطة في حل اأزمة الم�ساكن في القد�س ال�سرقية حبراً على ورق نظراً اإلى 

المعوقات الكبيرة التي تحول دون تطبيقها. فعلى اأر�س الواقع، يفتر�س تلبية العديد من ال�سروط الم�سبقة قبل 

 ومواقف لل�سيارات، و�سبكات للمياه 
7

اأن ت�سدر ال�سلطات االإ�سرائيلية رخ�س بناء، كوجود �سبكة طرق مالئمة،

البلدية، ولهذا  وال�سرف ال�سحي، ومباٍن عامة وموؤ�س�سات، علمًا باأن هذه المتطلبات كلها هي من م�سوؤولية 

8
فاإن هذا يجعل من ال�سعب تمامًا على الفل�سطينيين بناء م�ساكن جديدة.

اء التزام الخطة ''التطبيق ال�سارم 
ّ
و�سيتم الحد من اإقامة الفل�سطينيين في القد�س ال�سرقية ب�سورة كبيرة جر

لقوانين التخطيط العمراني... الإعاقة ظاهرة البناء غير المرخ�س.'' ومع ذلك، وا�ستناداً اإلى �سحيفة ''هاآرت�س''، 

فاإن 7% فقط من تراخي�س البناء ح�سل عليها فل�سطينيون في القد�س خالل االأعوام القليلة الما�سية، وقد �سدر 

 وهذه التفرقة في اإ�سدار ت�ساريح البناء بحق الفل�سطينيين، والتي ت�ساف اإليها 
9

ثلثاها في حي بيت حنينا.

التكلفة العالية لهذه الت�ساريح )نحو 30.000 دوالر(، دفعت بعدد كبير من الفل�سطينيين اإلى البناء من دون 

ترخي�س.

2 ــ فراغ يف التخطيط الفل�سطيني والقيادة واملوؤ�س�سات

في حين ت�سع اإ�سرائيل خططًا ل�سنة 2050، فاإن ''فكرة'' ال�سلطة الفل�سطينية عن القد�س ال تزال مبهمة. ففي 

المتعددة  للتنمية  اال�ستراتيجية  ''الخطة  الفل�سطيني  الرئي�س  مكتب  في  القد�س  وحدة  ن�سرت   ،2010 �سنة 

القطاعات في القد�س ال�سرقية'' ل�سنَتي 2011 و2013، لكن خطة التنمية الوطنية لل�سلطة الفل�سطينية للفترة 

2014 - 2016، لم ت�سمل ق�سمًا خا�سًا بالقد�س ال�سرقية، واإنما ت�سمنت اإ�سارة فقط اإلى خطة �سنة 2010 التي 

ثها وحدة القد�س.
ّ
يفتر�س اأن تحد

ويترافق الفراغ الهائل في التخطيط مع الفراغ على م�ستوى الموؤ�س�سات والقيادة، فمنذ �سنة 2001، اأغلقت 

اإ�سرائيل اأكثر من 30 موؤ�س�سة فل�سطينية بما فيها بيت ال�سرق وغرفة القد�س العربية للتجارة وال�سناعة، بهدف 

ت�سديد قب�ستها على المدينة وال�سيطرة على حراك النا�سطين الفل�سطينيين. كما اأن محافظة القد�س لدى ال�سلطة 

الفل�سطينية، ووزارة �سوؤون القد�س، تعمالن من مبنى في بلدة الرام خارج حدود القد�س البلدية التي حددتها 

اإ�سرائيل، و�سلطتهما محدودة تمامًا في القد�س. 

هناك اأي�سًا �سعور كبير باأنه تم التخلي �سيا�سيًا عن القد�س ال�سرقية. فعلى �سبيل المثال، بينما يتم التعريف عن 

القد�س ب�سفتها عا�سمة الدولة الفل�سطينية، اإاّل اإنه في �سنة 2015 خططت ال�سلطة الفل�سطينية لتخ�سي�س %0.44 

فقط من ميزانيتها لوزارة �سوؤون القد�س ولمحافظة القد�س، موؤكدة بذلك تقلي�س دورها في القد�س ال�سرقية.

غير اأن هناك عدة تدابير يمكن اتخاذها لملء الفجوات القائمة في التخطيط والقيادة في القد�س ال�سرقية، منها:

●  ت�سكيل لجان �سعبية في كل حي من اأحياء القد�س

يتمثل عمل هذه اللجان ال�سعبية في: زيادة وعي اأهالي القد�س ال�سرقية بحقوقهم كمقيمين، وب�ساأن خطط 

اإ�سرائيل الم�ستقبلية؛ ت�سجيع العمل التطوعي؛ متابعة الفل�سطينيين ومنعهم من بيع اأر�سهم اإلى يهود اإ�سرائيل؛ 
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تمثيل الحي في المنتديات الوطنية؛ التعاون فيما بين مختلف اللجان لبلورة الجهود في الدفاع عن االأرا�سي 

الفل�سطينية.

وما اإن يتم ت�سكيل هذه اللجان في جميع االأحياء، حتى ي�سبح في اإمكانها اأن ت�سكل ما ترى المنظمات 

المقد�سية اأن هناك حاجة ملحة اإليه وهو هيئة تمثيلية للقد�س على الم�ستوى الوطني، وهيئة �ساملة يمكن اأن 

ت�سمل محافظة القد�س وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعن القطاع الخا�س، وكذلك م�ستقلين. مثل هذه 

الفل�سطينية، وكذلك مع  وال�سلطة  ال�سرقية  القد�س  فل�سطينيي  بين  توؤدي دورها ك�سلة و�سل  اأن  يمكن  الهيئة 

باقي العالم، ويمكنها اأن تعمل على ثالث جبهات رئي�سية:

اأ ــ ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية: يمكن لهيئة القد�س التمثيلية اأن ت�سكل مجموعة �سغط 

لدى ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية لو�سع القد�س على راأ�س التزامات الحكومة الفل�سطينية، 

التهويد  �سيا�سات  مواجهة  في  اإليها  تحتاج  التي  االأُخرى  الدعم  واأوجه  الميزانية  على  ح�سولها  و�سمان 

االإ�سرائيلية.

ب ــ المجموعتان العربية والدولية: تتولى هيئة القد�س التمثيلية في هذا الم�سمار قيادة جهود المنا�سرة 

�سبيل  ال�ستات. فعلى  بالتن�سيق مع فل�سطينيي  االإقليمي والدولي  الم�ستويين  الحمالت على  وال�سغط، وتنظيم 

ًا على االأماكن المقد�سة في القد�س، للم�ساعدة في الحفاظ على 
ّ
المثال، يجب ال�سغط على االأردن، ب�سفته و�سي

بيئة اآمنة لفل�سطينيي القد�س ال�سرقية، كما اأنه يمكن ب�سورة خا�سة ا�ستنها�س همم المغرب وال�سعودية نظراً 

اإلى عالقاتهما الخا�سة بالقد�س.

ويفتر�س بذل جهود اأكبر لدى دول اأظهرت ت�سامنها مع الفل�سطينيين مثل ال�سويد ودول اأميركا الالتينية 

والبرازيل ورو�سيا والهند وال�سين وجنوب اأفريقيا ــ على �سبيل المثال ال الح�سر ــ بهدف اال�ستفادة من نياتها 

الح�سنة مبا�سرة، ومن تعاونها مع دول اأُخرى لمحا�سبة اإ�سرائيل على �سيا�سة ال�سم واال�ستيطان غير الم�سروعة 

في القد�س ال�سرقية. ويتعين على االتحاد االأوروبي االمتثال التام لمبداأ عدم االعتراف ب�سيادة اإ�سرائيل على 

القد�س ال�سرقية، واأن يترجم خطابه ال�سيا�سي اإلى تدابير فاعلة من خالل وقف جميع االأن�سطة المبا�سرة وغير 

المبا�سرة االقت�سادية والمالية والم�سرفية واال�ستثمارية واالأكاديمية والتجارية في االأحياء اال�ستيطانية في 

القد�س ال�سرقية و�سائر االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.

ويمكن اأن توؤدي منظمة التعاون االإ�سالمي دوراً رئي�سيًا في �سيانة الحقوق الفل�سطينية في القد�س ال�سرقية 

الدعم واتخاذ  المتحدة لتوفير  االأوروبي واالأمم  ال�سغط على االتحاد  المبا�سر، وكذلك  الدعم  من خالل توفير 

اإن�ساء االتحاد االأوروبي و/اأو  اأن ت�سمل  التدابير لوقف االنتهاكات االإ�سرائيلية واإزالتها. وهذه التدابير يمكن 

اء 
ّ
جر الفل�سطينيون  يتكبدها  التي  واالأ�سرار  االإن�سان،  لحقوق  االإ�سرائيلية  باالنتهاكات  �سجاًل  المتحدة  االأمم 

�سيا�سات التهويد االإ�سرائيلية والتو�سع اال�ستيطاني في القد�س ال�سرقية و�سائر االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.

وا�سحة  روؤية  تتبّنى  اأن  التجمعات  هذه  على  ال�ستات:  وفي  الوطن  داخل  الفل�سطينية  التجمعات  ــ  ج 

االإ�سرائيلية؛ تح�سين  التهويد  القد�س: تحديد تدابير عملية في مواجهة �سيا�سات  اأجل  وا�ستراتيجيا عملية من 

ال�سرقية وتعزيز روابطه باقت�ساد ال�سفة الغربية والعالم  القد�س  الفل�سطيني في  القدرة االإنتاجية لالقت�ساد 

اإحياء الو�سع  العربي؛ تن�سيط القطاع ال�سياحي لدعم التنمية االقت�سادية المحدودة الممكنة تحت االحتالل؛ 

القد�س  فل�سطينيي  اندماج  رعاية  وال�سحة؛  التعليم  ي 
َ
قطاع تح�سين  القديمة؛  للمدينة  واالقت�سادي  الثقافي 

ال�سرقية مع �سائر االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.

على اأي حال، ول�سمان عدم بقاء هذه الخطط حبراً على ورق، فاإنه يجب تحديد اآليات التطبيق واإجراءات 

اإلى  الم�ستقبلية  الخطط  و�ستحتاج  الخطط.  تنفيذ  عن  الم�سوؤولين  الفاعلين  جميع  محا�سبة  بهدف  الم�ساءلة 

اإعادة جذب الواهبين مع التاأكد من قدرة الفل�سطينيين على التحكم في ا�ستراتيجيات التنمية الخا�سة بهم 

وقيادتها.
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●  اإن�ساء بنك للتنمية

 من الم�سائل 
ّ
عد

ُ
يكت�سي اإن�ساء هيئة تمويل اأو بنك للتنمية اأهمية ق�سوى لتجاوز النق�س في التمويل الذي ي

باأدوار  ت�سطلع  اأن  الهيئة  لهذه  ويمكن  ال�سرقية.  القد�س  في  الفل�سطينية  الموؤ�س�سات  تعانيها  التي  الرئي�سية 

متنوعة ت�سمل: توفير ت�سهيالت القرو�س للفل�سطينيين؛ منح حوافز لزيادة اال�ستثمار في القد�س ال�سرقية؛ بناء 

البنية التحتية؛ وغير ذلك.

●  تطوير ا�ستراتيجيا اإعالمية

الفل�سطينية، ولتحدي ت�سوير  االأ�سوات  اإعالمية من�سقة الإعالء  ا�ستراتيجيا  اإلى �سوغ  توجد حاجة ملحة 

واال�سطهاد  االحتالل  ب�ساأن  الحقيقة  ون�سر  التاريخي،  و�سياقها  ال�سيا�سي  �سياقها  خارج  للقد�س  اإ�سرائيل 

االإ�سرائيلي في القد�س و�سائر االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. هناك اأي�سًا ندرة في البحوث التي تتناول التنمية 

االجتماعية ــ االقت�سادية للقد�س ال�سرقية والخطط االإ�سرائيلية الكبرى الم�ستقبلية، مع وجود عدد قليل جداً من 

معاهد البحث العاملة في القد�س ال�سرقية. يجب اأن تّتبع البحوث الم�ستقبلية نهجًا ا�ستباقيًا، ال اأن تكون مجرد 

ردة فعل، واأن تجترح حلواًل خالقة بداًل من االكتفاء بت�سخي�س الم�سكالت.

توحيد  ل�سمان  ال�سيا�سات/الموؤثرين  ووا�سعي  والمفكرين  المثقفين  بين  القائمة  الهوة  اأي�سًا ج�سر  يجب 

الجهود كلها في اتجاه هدف �سون الكرامة والحرية والعدالة.

●  تن�سيق الجهود

القد�س  في  للفل�سطينيين  القانونية  الم�ساعدة  تقدم  التي  القانونية  الهيئات  جميع  جهود  توحيد  يجب 

 ال�سمل، وحيازة االأرا�سي، وهدم المنازل، 
ّ
ال�سرقية ــ على �سبيل المثال فيما يتعلق ب�سحب ت�ساريح االإقامة، ولم

وتق�سيم المناطق، والتخطيط.

ي�سطلع المجتمع المدني الفل�سطيني، وخ�سو�سًا حركة المقاطعة و�سحب اال�ستثمارات والعقوبات )BDS(، بدور 

جوهري في ا�ستهداف الخطط االإ�سرائيلية المتعلقة بالثقافة والتكنولوجيا العالية في القد�س، من خالل الحمالت 

الداعية اإلى مقاطعة الموؤ�س�سات االأكاديمية والثقافية االإ�سرائيلية، وكذلك ال�سركات الم�ساركة في تهويد القد�س.

ان
ّ
II ــ مهى ال�سم

من المهم اأن نعي ما هي القطاعات التي تقوم باإعداد هذه الخطط االإ�سرائيلية، اأكانت هيئات ر�سمية تابعة 

اأو هيئات �سبه ر�سمية و/اأو منظمات غير حكومية  للحكومة و/اأو للبلدية )على �سبيل المثال، خطة 2020(، 

)مثل خطة ماروم التي اأعدها معهد القد�س للدرا�سات االإ�سرائيلية(، اأو القطاع الخا�س )مثلما هي حالة خطة 

منظمات  ها 
ّ
ُتعد التي  وغيرها  النقل  خطط  مثل  اأُخرى  خطط  وجود  اإلى  كذلك  االإ�سارة  وتجدر   .)2050

الم�ستوطنين. هذه الخطط كلها تخلق �سل�سلة من طبقات متراكمة من الخطط والهيئات والموؤ�س�سات تزيد في 

�سعوبة التعامل معها كلها بطريقة واحدة. وهنا اأود اأن اأ�سيف مقترحات ب�ساأن كيفية البدء بالتعامل مع هذه 

الخطط ب�سكل جماعي.

1 ــ اجلانب النظري: اال�ستعمار اال�ستيطاين

ا�ستعمارية  بحاالت  وقارناها  اال�ستيطاني،  اال�ستعماري  النموذج  �سياق  في  الخطط  هذه  اإلى  نظرنا  اإذا 

الحكم  تحت  دلهي  اأو  الفرن�سي  الحكم  تحت  الجزائر  في  الحال  عليه  كانت  مثلما  ا�ستعمارية  اأو  ا�ستيطانية، 

المدني  التخطيط  ا�ستراتيجيات  مختلف  ا�ستخدام  نتائج  في  ت�سابهات  نلحظ  اأن  يمكننا  فاإنه  البريطاني، 
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 فالف�ساء المدني في تلك الحاالت ات�سم بتطوير اأنظمة المراقبة، وتطوير بنية تحتية قائمة على 
10

اال�ستعماري.

الف�سل وبناء العالمات الحدودية الفا�سلة، وهذه ال�سمات يمكن روؤيتها بو�سوح على االأر�س في القد�س، بل 

حتى ب�سورة اأكثر بروزاً.

اأنظمة  من  بدعم  اأي  وتكنولوجية،  الجي�س،  من  بدعم  اأي  مادية،  اأ�سكااًل  القد�س  في  المراقبة  اأنظمة  تتخذ 

االأقمار اال�سطناعية التي تمّكن نظام ر�سد الموقع الجغرافي من تغطية اأي موقع في المدينة، ومن �سبكة من 

خالل  من  الف�سل  ُفر�س  لقد  القديمة.  المدينة  داخل  وتنقالتهم  النا�س  حركة  تر�سد  التي  الت�سوير  اآالت 

اال�ستيطانية،  االأحياء  وبناء  تنظيمية،  �سوابط  وو�سع  االأرا�سي،  على  اال�ستحواذ  مثل  متنوعة  ا�ستراتيجيات 

وهذه كلها ماثلة للعيان في القد�س. ويظهر بناء الفوا�سل ب�سورة �سارخة في القد�س من خالل الجدار الفا�سل 

الذي ين�سئ ف�ساءات للدمج وف�ساءات لالإق�ساء، فيملي بالتالي على ال�سكان االأ�سليين وجهة تحركهم، ويوؤثر 

في عالقتهم بالمكان والنا�س االآخرين تبعًا لمكان وجودهم في اأي جانب من الحدود المادية الفا�سلة. لقد 

المكاني  بالحيز  تتعلق  واأُخرى  واقت�سادية،  اجتماعية  م�سكالت  تعاني  مكتظة  اأحياء  ن�سوء  اإلى  هذا  اأدى 

لة حياة �سكانها اإلى جحيم يومي.
ّ
والتخطيط، محو

اإن الهدف الذي ي�سبو اإليه الم�ستعمر هو ال�سيطرة لي�س على الف�ساء والنا�س فح�سب، بل على الوقت اأي�سًا، 

ل وقت االآخرين، ونحن نرى  وامتالك القوة للتحكم فيه اإلى ما ال نهاية. فال�سلطة يمكن اأن تنتج الوقت وتعِطّ

هذا متج�سداً في القد�س، وال �سيما بعد بناء الجدار الفا�سل، اإذ يمكن لم�ستوطن اإ�سرائيلي اأن ينتقل م�سافة طويلة 

طوياًل  وقتًا  الفل�سطيني  يحتاج  بينما  وااللتفافية،  ال�سريعة  الطرق  با�ستخدام  الوقت  من  ق�سيرة  فترة  خالل 

الجتياز م�سافة ق�سيرة ب�سبب انت�سار حواجز التفتي�س وجدار الف�سل.

ي 1948 و1967؛ 
َ
هذه نتيجة التخطيط اال�ستراتيجي الذي يت�سمن: اإجراءات ا�ستراتيجية وا�سحة مثل حرب

ا�ستراتيجيات م�ستمرة جارية مثل بناء الم�ستعمرات وجلب الم�ستوطنين من الخارج؛ ا�ستراتيجيات معلقة مثل 

اأدوات  عدة  من  اأداة  هو  العمراني  التخطيط  اإن  االأق�سى.  الم�سجد  موقع  في  الهيكل  جبل  بناء  باإعادة  الحلم 

ُت�ستخدم �سعيًا لتطبيق هذه اال�ستراتيجيات.

النقطة الرئي�سية التي اأود الت�سديد عليها فيما يتعلق بما تم طرحه هو اأنه، ونظراً اإلى تعقيد الخطط المختلفة 

الدعم  وح�سد  بديلة  تخطيط  هيئات  باإن�ساء  مقترحات  تقديم  مرحلة  اإلى  االنتقال  وقبل  بالقد�س،  المت�سلة 

االإقليمي والدولي، اأعتقد اأن ما نحتاج اإليه هو تطوير ميثاق اأخالقي بديل ي�سكل اأ�سا�سًا للتخطيط، فيت�سدى 

للمخطط اال�ستعماري، وال يعيد عن غير ق�سد اإنتاج �سمات ا�ستعمارية.

2 ــ خطة 2020 الكربى

 التي لم يتم الت�سديق عليها ر�سميًا بعد، 
11

عندما نتحدث عن الخطط االإ�سرائيلية، وخ�سو�سا خطة 2020 

 الخطة االأولى ال�ساملة منذ �سنة 1967 ــ فاإن ما يجب التركيز عليه 
ّ
مع اأنها المرجعية الحالية للتخطيط، وُتعد

هو االأهداف والغايات التي تم التعبير عنها ر�سميًا. هذه الخطط ال تتعامل مع القد�س ب�سفتها مدينة محتلة اأو 

''مدينة نزاع''، واإنما تعطي االنطباع في بياناتها االأولى باأن جميع ال�سكان مت�ساوون، واأنه ال يوجد اأي توتر 

اأو نزاعات بينهم.

يفيد مكتب االأمم المتحدة لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية )OCHA( باأنه تم تخ�سي�س 13% فقط من االأرا�سي 

اإذاً   واأن الق�سم االأكبر من هذه االأرا�سي م�سكون في االأ�سل. كيف تلتف الخطة 
12

لبناء م�ساكن للفل�سطينيين،

يتم  وهنا  والتو�سع.  التكثيف  الم�ساكن:  ببناء  يتعلق  فيما  ا�ستراتيجيتين  الخطة  تقترح  الم�ساألة؟  هذه  حول 

اقتراح ن�سبة مئوية اأعلى من التكثيف في االأحياء العربية، في مقابل ن�سبة مئوية اأعلى من التو�سع في االأحياء 

اال�ستيطانية االإ�سرائيلية، االأمر الذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى ا�ستيالء الم�ستوطنين على مزيد من االأرا�سي، واإلى 

زيادة الت�سييق والمعاناة في االأحياء العربية.
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من الناحية العملية، يمكن ب�سهولة تطبيق خطة التو�سع في االأحياء اال�ستيطانية، في حين اأن االأمر �سيكون 

في غاية ال�سعوبة في االأحياء العربية، وال �سيما اأن المناطق المحددة من اأجل التكثيف العمراني تعاني اأ�ساًل 

التكلفة  الباهظة  االإجراءات  نتيجة  لقد كان هذا  بناء.  �سكنية من دون رخ�س  بناء وحدات  اإلى  الكثافة نظراً 

والمعقدة والبيروقراطية الطويلة المطلوبة للح�سول على تراخي�س بناء. وبالتالي، بداًل من اأن يكون التكثيف 

ال�سكاني فر�سة للبناء، فاإنه قد يكون تهديداً بالهدم، وال �سيما في المناطق التي لي�س لديها خطط تف�سيلية ــ 

اإذ ُتعد الخطة �سرطًا م�سبقًا للتقدم بطلب الح�سول على رخ�سة بناء.

تطال  الم�سكلة  اأن  في  التفكير  يمكن  متدنيًا، عندها  دون رخ�سة  المبنية من  الم�ساكن  عدد  يكون  عندما 

مجموعة �سغيرة من النا�س المخالفين للقانون، لكن عندما يكون العدد مرتفعًا جداً فاإنه يعك�س م�سكلة في 

�سنة  فبحلول  العربية،  االأحياء  تطوير  على  قيود  فر�س  يزيد  التخطيط  من  النوع  وهذا  ذاته.  بحد  التخطيط 

توقع اأن يرتفع نظراً اإلى اأن البلدية 
ُ
2020، �سيحتاج اأكثر من 100.000 �سخ�س اإلى وحدات �سكنية، وهو عدد ي

ال�سكان  عدد  انخفا�س  تتوقع  �سيا�سة  اإلى  ت�ستند  والخطة  العام.  في  رخ�سة   150 اإلى   100 بين  ما  ت�سدر 

الفل�سطينيين، وال تاأخذ بالتالي في االعتبار الحاجات والخدمات االأ�سا�سية في االأحياء الفل�سطينية، بل اإنها 

في الواقع، تدعو اإلى تقلي�س ن�سبة الفل�سطينيين في القد�س من 40% اإلى 30%. ويمكن بالتالي اال�ستنتاج اأن 

ممت ب�سورة خا�سة لزيادة معدل تناق�س الوجود الجمعي الفل�سطيني، وفي الوقت نف�سه تو�سيع 
ُ

هذه الخطط �س

الوجود اال�ستيطاني اال�ستعماري على الم�ساحة نف�سها.

3 ــ خطة ''القد�س 5800''

اإلى عبارات مثل   وهي تلجاأ 
13

اأ�سترالي ثري، اأعمال  ها رجل 
ّ
اأعد ''القد�س 5800'' هي خطة خا�سة  خطة 

بمطار  تزويدها  دائم. ومع  ب�سكل  فيها  لالإقامة  الجامعات  ال�سياح وخريجي  عالمية'' ال�ستيعاب  ''قد�س  بناء 

واقت�سادية  �سياحية  وجهات  مع  االإقليمية  المناف�سة  قلب  في  القد�س  ي�سع  الم�سروع  اأن  يبدو  اأريحا،  خارج 

التنموية  الحاجات  اإلى  االأحوال  من  حال  باأي  تتطرق  ال  الخطة  هذه  لكن  واإ�ستانبول.  دبي  مثل  رئي�سية 

عالية  اأبراج  بناء  خالل  من  تحديث  ا�ستراتيجيا  اإلى  تتطلع  واإنما  الفل�سطينيين،  القد�س  ل�سكان  والتطويرية 

وفنادق لجذب 12 مليون �سائح �سنويًا، حتى اإلى مناطق مثل وادي الجوز اأو حول المدينة القديمة.

''النمو الطبيعي'' لبناء اأحياء ا�ستيطانية وم�ستعمرات جديدة،  ومن �سمات الخطة االأُخرى ا�ستخدام ذريعة 

يجري  التي  اأدوميم  ومعاليه  واحدة(،  ت�سمية  تحت  م�سمولة  اليوم  )وهي  و''ج''  و''ب''  ''اأ''  زئيف  ب�سغات  مثل 

تو�سيعها اإلى التالل المجاورة. كما يجري ا�ستخدام عبارات جديدة مثل ''العولمة'' و''التحديث'' و''التكنولوجيا 

الم�ساحة  اأن  �سيما  وال  ذاتها،  اال�ستنزاف  ا�ستراتيجيات  وتطبيق  جديدة  ا�ستيطانية  اأحياء  لبناء  العالية'' 

الجغرافية لخطة ''5800'' تمتد لت�سمل محافظات رام اللـه وبيت لحم واأريحا.

مقابل  )في  محلي  م�ستوى  على  وتحديداً  اال�ستيطان،  من  مزيد  اإلى  �ستوؤدي  الدينامية  هذه  اأن  يت�سح 

وحولها(.  القد�س  داخل  كانتونات  بناء  يبدو  ما  على  االآن  �سيتم  الغربية،  ال�سفة  في  نيت 
ُ
ب التي  الكانتونات 

 فقط من حاجات النمو الحالية والم�ستقبلية للمجتمع الفل�سطيني، 
ّ
والمفارقة هنا اأن هذه الخطط نف�سها ال تحد

بل من فر�س الفل�سطينيين في البحث عن عمل اأي�سًا.

4 ــ اال�ستنتاجات

داخل  من  ''العمل  اإلى  بع�سها  دعا  االإ�سرائيلية،  الخطط  لمواجهة  مقاربات  عدة  ب�ساأن  مناق�سات  جرت 

النظام''، االأمر الذي يعني محاولة تح�سين الظروف �سمن الو�سع القائم، ومحاولة التو�سل اإلى نتائج �سمن 

هيكليات وا�ستراتيجيات التخطيط المتاحة. وبينما يمكن لذلك اأن يحقق بع�س المنافع الب�سيطة، فاإن عيوبه 

بقي المرء �سمن هيكلية ال�سلطة التي تخدم القوة المحتلة. المقاربة الثانية تتعلق بـ ''االمتثال''، 
ُ
تكمن في اأنه ي
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ا المقاربة الثالثة فهي ''رف�س'' 
ّ
اأي اأن يتحول الفل�سطينيون اإلى ''اأ�سخا�س �سلبيين'' من دون البحث عن بدائل. اأم

كل ما هو اإ�سرائيلي: وفي اإطار هذه اال�ستراتيجيا، ربما يوجد ق�سور في الت�سور المو�سوعي للظروف القائمة، 

14
وبالتالي فاإنها ال توفر ا�ستراتيجيا للت�سدي للتحديات القائمة.

م معالجة للو�سع بتعقيداته التعددة الجوانب والمركبة، وما نحتاج اإليه هو 
ّ
هذه المقاربات الثالث ال تقد

ا�ستراتيجيا �ساملة ت�ستند اإلى النواحي الثالث المهمة التالية: 1( اال�ستفادة من نموذج اال�ستعمار اال�ستيطاني 

التخ�س�سات ومتعدد  ال�سابقة؛ 2( تطوير منهج متعدد  اال�ستيطانية  التجارب  ي�ستثمر  اأخالقي  لتطوير ميثاق 

بالتخطيط  اأو  اال�ستراتيجيا  اأو  بال�سيا�سات  فقط  يتعلق  ال  االأمر  الأن  االإ�سرائيلية  للخطط  للت�سدي  الم�ستويات 

 مركب؛ 3( بالتالي، فاإن المبادئ الموجهة، اأو الروح التي يقوم عليها الرد، يجب اأن تحدد 
ّ
العمراني. اإنه تحد

ثالث مجموعات رئي�سية من المتغيرات: اأ( اأدوار المعرفة والقوة والتكنولوجيا؛ ب( اأدوار التخطيط اال�ستراتيجي 

15
والمدني ومفهوم ال�سيادة؛ ج( اأدوار الجوانب الديموغرافية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية.

III ــ رجا اخلالدي

1 ــ نظام التخطيط االإ�رسائيلي املتفوق

اال�ستعمار  مراحل  اأعلى  يمثل  االإ�سرائيلي  ''التخطيط  اإن  القول  يمكننا  لينين  فالديمير  اإلى  ا�ستناداً 

 فمنذ �سنة 1948، طورت اإ�سرائيل، وبلغت في الواقع م�ستوى الكمال، نظام تخطيط بنى تحتية 
16

اال�ستيطاني.''

تف�سيالته،  في  وا�سح  نظام  اإنه  بكفاءة.  ومطبقًا  قانونيًا،  ورا�سخًا  التنظيم،  ح�سن  واقت�ساديًا،  ديموغرافيًا 

وحديث، ويعتمد اأف�سل الممار�سات، ويجمع بين الم�ستويات الوطنية واالإقليمية والمحلية التي تم ت�سميمها 

)في  المعنيين  جميع  بم�ساركة  بينها  فيما  من�سجمة  لكن  مختلفة،  وبتكليفات  منف�سلة  �سيرورات  خالل 

ين العام والخا�س( في اإطار جهد ال يتوقف لبناء الدولة اليهودية.
َ
القطاع

هذا االأمر ي�ستلزم روؤية �ساملة لدى المخططين االإ�سرائيليين تمتد من راأ�س الناقورة في ال�سمال، اإلى اإيالت 

في الجنوب، ومن نهر االأردن اإلى البحر االأبي�س المتو�سط، وال تت�سمن ''خطوطًا خ�سراء'' وال جدرانًا اأو حدوداً 

فل�سطين  اأرا�سي  في  واالقت�سادي  الب�سري  االإ�سرائيلي  المال  لراأ�س  االأمثل  التركيز  وجه  في  تقف  اأُخرى 

التاريخية كافة.

لقد كانت القد�س على الدوام جوهرة تاج منظومة التخطيط االإ�سرائيلية مع مجموعة من االأهداف، ومنها 

ب�سورة خا�سة: �سمان ترجيح كفة الميزان لم�سلحة اليهود؛ دمج القد�س �سمن التوجه االإ�سرائيلي ال�سامل؛ 

ا�ستخدام تاريخها ومعالمها ال�سياحية للترويج ح�سريًا للرواية اليهودية لتاريخ المدينة. وهذه االأهداف كلها 

تتلخ�س في المح�سلة بهدف �سيا�سي رئي�سي هو تهويد المدينة، وبالتدريج اإذا لزم االأمر، لكن من دون تاأنيب 

�سمير ب�ساأن م�سير 400.000 فل�سطيني يعي�سون فيها وحولها.

2 ــ التاأثري يف الفل�سطينيني

ت�سير  فبينما  االقت�سادية،  االجتماعية  االأو�ساع  تدهور  اإلى  ال�سرقية  للقد�س  االقت�سادي  االنهيار  اأدى 

المجموعات،  اأفقر  ي�سكلون  اإ�سرائيل  التي �سمتها  ال�سرقية  القد�س  فل�سطينيي  اأن  اإلى  االإ�سرائيلية  االإح�ساءات 

الفقر بين فل�سطينيي  اإذ ارتفعت ن�سبة  الما�سية،  االأعوام  اأحوالهم تفاقمت ب�سورة حادة خالل  اأن  فاإننا نجد 

 في حين اأنها بلغت في اإ�سرائيل ككل 
17

القد�س ال�سرقية من 66% في �سنة 2006 اإلى 82% في �سنة 2014، 

 
19

الجدار(، )داخل  قرابة 300.000 �سخ�س  البالغ عددهم  ال�سرقية  القد�س   و�سكان 
18

�سنة 2014.  22% في 

وذوي   
21

الجدد الخريجين  بين  �سيما  وال   
20

،)2014 �سنة  في   %19( البطالة  م�ستويات  ارتفاع  يعانون 
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الثقافي،  انت�سار ظواهر مثل االغتراب  التفكك االجتماعي ي�ساهم في  اأن   كما 
22

العالية، التعليمية  الموؤهالت 

للقوى  المتدرج  التاآكل  عن  ف�ساًل  ال�سغيرة،  والجرائم  االأ�سري،  والعنف  والجنوح،  المخدرات،  على  واالإدمان 

العاملة الماهرة.

ال�سفة  مع  التاريخية  الروابط  على  للحفاظ  يكابد  الذي  المقد�سي  االقت�ساد  على  الخناق  ي�سيق  وبينما 

الغربية، ويقاوم دمجه ب�سورة اأو�سع )من دون تكامله( في اقت�ساد القد�س الغربية واالقت�ساد االإ�سرائيلي، نجم 

عن االأمر عملية انح�سار الت�سنيع، منذ ت�سعينيات القرن الما�سي اإن لم يكن قبل ذلك، التي ترافقت مع انكما�س 

واالأف�سل  واالأغنى  االأو�سع  االإ�سرائيلي  ال�سياحي  للقطاع  رهينة  تظل  التي  الفل�سطينية  ال�سياحية  المرافق 

الذي  الوقت  ففي  ن�سبيًا،  المرتفعة  ال�سريبية  االأعباء  اء 
ّ
اأي�سًا جر ال�سرقية  القد�س  فل�سطينيو  ويعاني  توا�ساًل. 

يدفعون المبلغ نف�سه من �سريبة االأمالك )اأرنونا( مثل اليهود االإ�سرائيليين، يتم تخ�سي�س اأقل من 10% من 

لنظام  القديمة يخ�سعون  القد�س  الفل�سطينيين في  التجار  اأن   كما 
23

ال�سرقية، القد�س  البلدية الأحياء  ميزانية 

القد�س  ل�سكان  ال�سرائية  القدرة  �سعف  مع  بالت�سافر  المرتفعة،  ال�سرائب  اأدت  لقد  ومرهق.  جائر  �سريبي 

التجارية في  لالأ�سواق  اإلى ركود عميق  الفل�سطينيتين،  وال�سياحة  التجارة  االإ�سرائيلية على  والقيود  ال�سرقية، 

24
المدينة القديمة.

في هذه االأثناء، فاإن الفراغ ال�سيا�سي المتاأتي من غياب ال�سلطة الفل�سطينية، والتدخل المحدود لالأردن في 

وعدم  الفل�سطينية،  الموؤ�س�سات  انحالل  اإلى  اأدت  اإ�سرائيل،  بلدية  واإهمال  المقد�سة،  االإ�سالمية  المواقع  حماية 

التمثيلية  الهيئات  في  ال�سيا�سي  التمثيل  تحريم  تجاوز  على  الفل�سطيني  المقد�سي  المجتمع  وجهاء  قدرة 

وموؤ�س�سات االإدارة المحلية واالإقليمية التي ت�سيطر عليها اإ�سرائيل. وفي نهاية االأمر وجد الفل�سطينيون اأنف�سهم 

ن يمثلهم.
َ
يدفعون ال�سرائب من دون اأن يكون لديهم م

3 ــ يف مقابل هذا كله: اإهمال فل�سطيني وعربي ودويل

روؤية  امتالك  عن  عاجزين  يزالون  ال  الفل�سطينيين  فاإن  القد�س،  اإلى  �ساملة  روؤية  اإ�سرائيل  تمتلك  بينما 

فجمعية  ال�سرقية.  للقد�س  خطة  لتطوير  ذلت 
ُ
ب التي  الجهود  بع�س  با�ستثناء  ال�سرقية  للقد�س  وا�ستراتيجيا 

االإنعا�س االجتماعي على �سبيل المثال، اأعدت في �سنة 1994 برنامجًا خا�سًا من اأجل اإحياء المدينة القديمة، 

 2003 �سنة  وفي  )بالعربية(،   2001 �سنة  في  القديمة  المدينة  تحديث  اأجل  من  �ساملة  روؤية  اأول  ون�سرت 

اجتماعيًا  القديمة  المدينة  اإحياء  جهود  وبلورة  للقد�س،  الثقافي  االإرث  على  الحفاظ  بهدف  )باالإنجليزية(، 

واقت�ساديًا.

عالوة على ذلك، اأ�سدرت وحدة القد�س في مكتب الرئي�س الفل�سطيني في �سنة 2010 ''الخطة اال�ستراتيجية 

 لكن مع ذلك، ومثلما يقول 
25

للتنمية المتعددة القطاعات في القد�س ال�سرقية'' خالل الفترة 2011 - 2013، 

العديد من م�سوؤولي ال�سلطة الفل�سطينية، فاإن تطبيق الخطة ف�سل نظراً اإلى غياب هيئة تنفيذية ترعاها. واالأهم 

من ذلك، فاإن نهج التنمية الم�ستخدم في الخطة طرح اإ�سكالية الأنه اخت�سر الن�سال الفل�سطيني اإلى ن�سال من 

اأجل ''البقاء''، بداًل من الحرية، وتعامل مع االحتالل االإ�سرائيلي ب�سفته ثابتًا خارجيًا، بداًل من ال�سعي الإنهائه. 

وعلى الرغم من ذلك، وحتى لو توفرت اأخل�س النيات، فاإن التخطيط الوطني المكاني الفل�سطيني يتنافى تمامًا 

مع االأو�ساع المتاأتية من تق�سيم المناطق اإلى ''اأ'' و''ب'' و''ج''، ومع الجدار الفا�سل، وح�سار قطاع غزة، وعزل 

القد�س.

بداأ مانحون دوليون في الفترة االأخيرة م�ساعي لتطوير برامج تخطيط وبرامج تنموية للقد�س ال�سرقية مثل 

حين  في   ،)GIZ( الدولي  للتعاون  االألمانية  الفدرالية  والموؤ�س�سة   )UNDP( االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج 

 )USAID( االأميركية  الدولية  المعونة  موؤ�س�سة  تزال  وال  للمدينة؛  الموارد  بع�س  االأوروبي  االتحاد  خ�س�س 

عبر  الم�ساعدات  بع�س  والعربية  االإ�سالمية  ال�سناديق  بع�س  قدمت  لقد  الم�سهد.  عن  ملحوظ  ب�سكل  غائبة 
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م�ساريع ترميم في المدينة القديمة وبرامج الخدمات االجتماعية، كما اأن القطاع الخا�س الفل�سطيني بذل ما 

المقد�سية  الو�سطى  الطبقة  الأ�سر  جديدة  م�ساكن  وتوفير  ال�سياحي  القطاع  في  اال�ستثمار  لتح�سين  و�سعه  في 

الكبيرة العدد والتي تعي�س في م�ساكن مكتظة. لكن، وعلى الرغم من هذه الجهود المجزاأة التي وجهتها اأجندات 

الفراغ  جانب  اإلى  هائاًل  التخطيطي  الفراغ  يظل  المجاِزف،  المال  راأ�س  و�ساآلة  متجان�سة  غير  اأو  متناف�سة 

�سين من 
ّ
الموؤ�س�ساتي وال�سيا�سي في القد�س ال�سرقية. وفي النهاية، فاإن فل�سطينيي القد�س ال�سرقية ما زالوا مهم

بيون من جهود بناء الدولة على 
ّ
اء العي�س في اأماكن مكتظة، كما اأنهم مغي

ّ
التخطيط االإ�سرائيلي ويعانون جر

مدى االأعوام االأخيرة. 

تخّلي  تت�سمن  التي  المتراكمة  االإخفاقات  من  عدد  نتيجة  هو  والموؤ�س�ساتية  ال�سيا�سية  القيادة  عجز  اإن 

ال�سلطة الفل�سطينية �سيا�سيًا عن القد�س ال�سرقية، وحتى الف�سل في تطبيق قراراتها الرئا�سية في ت�سكيل مجل�س 

عربي بلدي للحفاظ على المطلب ال�سرعي الإدارة االأمور ولو في الظاهر، وكذلك اتخاذ موقف دبلوما�سي دفاعي 

تخو�سها  لحملة  اأو  للمواجهة،  مو�سوعًا  القد�س  في  الفل�سطينية  الحقوق  تكون  قلما  اإذ  االأخيرة،  االأعوام  في 

ال�سيا�سي  الفل�سطيني  الوعي  في  القد�س  مكانة  تراجع  فاإن  عامة،  وب�سورة  الدولية.  المحافل  في  فل�سطين 

عا�سمة  الواقع،  االأمر  بحكم  ب�سفتها  اللـه  رام  لنهو�س  )العك�سية(  النتيجة  هو  واالجتماعي  واالقت�سادي 

فل�سطين وقلبها التجاري. لقد قاد هذا الو�سع اإلى تنامي ال�سعور باالإحباط وخيبة االأمل لدى فل�سطينيي القد�س 

اإزاء ال�سلطات االإ�سرائيلية والقيادة الفل�سطينية على حد �سواء، واأي�سًا ال�سعور بتخلي الجهات االإقليمية والدولية 

�سي الذي تحظى به القد�س من بع�س المانحين.
َ
عنهم، على الرغم من التعاطف والتاأييد العر

4 ــ خيارات ميكن التفكري فيها يف امل�ستقبل

الحكم  هيئات  في  الم�ساركة  م�ساألة  ب�ساأن  وت�ساركية  مفتوحة  مناق�سة  خو�س  اإلى  ملحة  حاجة  هناك 

للمقد�سيين  االأمل  واإعطاء  الحالي  الو�سع  اتجاه  قلب  بهدف  ال�سيا�سية،  المحرمات  من   
ّ
ُتعد التي  المحلية 

المحا�سرين. ويمكن مناق�سة عدة خيارات �سيا�سية وتنظيمية بدءاً من االأكثر تقباًل اإلى االأكثر اإ�سكالية:

● لتتحمل منظمة التحرير الفل�سطينية الم�سوؤوليات التي اأخذتها على نف�سها: يجب تجديد الجهود الإقناع 

منظمة التحرير الفل�سطينية بتاأدية دور طليعي في تمثيل فل�سطينيي القد�س ال�سرقية على الم�ستوى البلدي، اأو 

باأ�سكال حوكمة اأُخرى. لكن هذا الخيار ف�سل حتى االآن في اإتيان اأي نتيجة عدا التخفيف من بع�س ال�سعوبات 

التي يواجهها فل�سطينيو القد�س ال�سرقية.

● اإن�ساء مجموعات عمل قطاعية: يمكن الح�سول على �سكل ممكن ومقبول ن�سبيًا من التمثيل المحلي )غير 

ال�سيا�سي( من خالل تقوية وتمكين مجموعات عمل قطاعية )الثقافة؛ االقت�ساد؛ االإ�سكان؛ االإنعا�س االجتماعي؛ 

قطاعية  هيئات  تمثل  اأن  يمكنها  فني/ثقافي،  تن�سيق  ومنتدى  �سياحي  ع 
ّ
تجم �ساكلة  على  اإلخ(  ال�سريبة؛ 

الهيئات  فيها  بما  المحلية  ال�سلطات  اإلى  والمطالب  الحاجات  وترفع  م�ستركة،  حلول  اإلى  وتتو�سل  تمثيلية، 

البلدية االإ�سرائيلية من دون الم�ساركة في االنتخابات.

القد�س  اأحياء  ر�سمية في عدد من  اللجان موجودة ب�سورة غير  المحلي: هذه  المجتمع  لجان  ت�سكيل   ●

ال�سرقية، وي�سارك فيها طيف من النا�سطين المحليين، لكنها تعمل خارج اإطار ال�سلطة الفل�سطينية والف�سائل 

الفل�سطينية التي ترى فيها مناف�سًا محتمال، اأو حتى عر�سة لتاأثير ال�سلطات االإ�سرائيلية. من هنا، فاإن خيار 

الفل�سطينية  لل�سلطة  التابعة  الف�سائل  وبين  بينها  الربط  ممكنًا  يكن  لم  وما  مجازفة،  على  ينطوي  تو�سيعها 

بع�س  بملء  فتقوم  عملها،  في  وظرفية  مح�سورة  اأو  طرفية،  االأرجح  على  �ستبقى  فاإنها  التحرير  ومنظمة 

الفجوات من دون القدرة على خلق ديناميات تمثيلية على االأر�س.

العربية  القائمة  من  الطلب  البلدية؛  في  الم�ساركة  وت�سمل:  اإ�سكالية،  بع�سها  يطرح  اأُخرى،  خيارات   ●

اإلى  الذهاب  الدولية؛ وحتى  الحماية  ال�سرقية؛ متابعة فكرة  القد�س  اأن تمثل م�سالح  الكني�ست  الم�ستركة في 
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ال�سحي؛ برامج  ال�سرف  )التعليم؛  البلدية للمجتمع  الخدماتية  الحاجات  اإلى ثورة �سريبية، ما دامت  الدعوة 

تخفيف الفقر؛ برامج تاأهيل ال�سباب؛ اإ�سكان اأ�سحاب الدخل المحدود؛ اإلخ(، لم يتم تلبيتها.

● فيما يتعلق بالتخطيط: هناك حاجة اإلى اإعادة التفكير في هذه العمليات من منظور اأرا�سي فل�سطين 

اأو  اأو القد�س، اأو داخل الجدار وخارجه،  ''اأ'' و''ب''،  التاريخية، بداًل من دولة فل�سطين بعيدة المنال، اأو مناطق 

القد�س  اقت�ساد  بين  الروابط  �سيا�سية تعزز  برامج ومنهجيات  ي�ساهم في و�سع  اأن  �ساأنه  اإلخ. فهذا من  غزة، 

ال�سرقية واالقت�ساد العربي في اإ�سرائيل، وكذلك اقت�ساد ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

الموحد،'' وهو  االأ�سا�سي  ''الدخل  القد�س درا�سة مفهوم  في حالة  االأبعد: ربما يكون مفيداً  المنظور  في   ●

مفهوم بداأ اأخيراً يكت�سب مزيداً من االهتمام في البالد الفقيرة والغنية على ال�سواء، حيث يح�سل بموجبه كل 

له بعمل ودخل يختارهما وفقًا لتطلعاته وحاجاته. وبينما يفتر�س هذا وجود 
ّ
مواطن على دخل اأ�سا�سي يكم

نظام رفاهية اجتماعية وموارد هي في الوقت الحالي غير متوفرة )ثروة النفط والغاز على �سبيل المثال(، فاإنه 

بدءاً  انتقائية  ب�سورة  النهج  هذا  تطبيق  يحاولوا  واأن  المجال،  هذا  مهمًا في  دوراً  يوؤدوا  اأن  للمانحين  يمكن 

بالقد�س اأو قطاع غزة اأو المنطقة ''ج''.

اأخيراً: لقد طال انتظار اعتماد حملة ا�ستراتيجية دبلوما�سية ب�ساأن القد�س، ومن المفتر�س اأن تت�سافر   ●

هذه الحملة مع جهود جدية لزيادة االنخراط الفل�سطيني في حركة المنا�سرة وال�سغط، وتنفيذ حمالت على 

التحرير  منظمة  بعمل  الدوليون  االأ�سدقاء  يقوم  اأن  توّقع  دونها  من  يمكن  ال  والدولي  االإقليمي  الم�ستويين 

الفل�سطينية نيابة عنها. اإن قرارات االأمم المتحدة والقرارات الدولية االأُخرى ب�ساأن القد�س ت�سكل اإطاراً ممتازاً 

للحماية، اإن لم يكن لحل النزاع، ويجب اال�ستعانة بها، مع ا�ستمرار الدبلوما�سية الفل�سطينية في العمل بحزم 

اأكبر لتطبيقها. 
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