هذه السلسلة
تصدر سلسلة " أوراق تقييم أداء" عن "معهد السياسات العامة" (تأسس عام
 ،)2006ضمن سلسلة اصدارات سياساتية وسياسية وبرامج تدريبية أخرى،
تندرج في اطار محاولة جادة لتصليب دور املجتمع املدني الفلسطيني في
تصويب األداء املؤسساتي ،مبا يخدم مهمة االرتقاء به الى مستويات أكثر
فاعلية وجناعة.
تركز هذه السلسلة على مراقبة األداء عبر رصد علمي دقيق حليثياته في
قطاعات مهمة ،ومن ثم مطابقته مع االلتزامات النظرية ،ووضع ذلك كله في
اطار معايير الشفافية والنجاعة واحلكم الرشيد.
يأمل املعهد من هذه السلسة وأخواتها ،املشاركة في اثراء السياسة العامة عبر
رفدها مبعطيات واقعية وأرقام دقيقة ،تنآى بالنقاش السياسي عن مصيدة
التسطيح والتهوميات والدمياغوجيا.

Institute for Public Policies- IPP

د .نظمي اجلعبة

اإلسكان في القدس

بني مطرقة االستيطان واإلمكانات املتاحة

معهد السياسات العامة

معهد السياسات العامة IPP -

اإلسكان في القدس
بني مطرقة االستيطان واإلمكانات املتاحة
د .نظمي اجلعبة

2009

سلسلة "أوراق تقييم أداء" ()7
جميع احلقوق محفوظة

تصدر هذه السلسلة عن:

معهد السياسات العامة
فلسطني  -رام الله
املصيون  ،عمارة ابن خلدون  ،فلسطني  ،تلفاكس02-2959306 :
بريد الكترونيInfo@ipp-pal.org :
املوقع اإللكترونيwww.Ipp-pal.org :
تصدر هذه السلسلة بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت
اإلخراج والطباعة

رام الله  -فلسطني
ص.ب1987 :
هاتف 972 2 2987341/4 :فاكس972 2 2987342/6 :

فهرس احملتويات
املقدمة
 .1مكانة القدس القانونية
 .2اإلطار اجلغرافي للدراسة (اجليو ـ سياسي)
 .3احلدود اإلسرائيلية لبلدية القدس
 .4االستيطان في القدس العربية ومحيطها (احملافظة)
 .5احلوض املقدس (احلوض التاريخي)
 .6جدار الفصل العنصري حول القدس العربية وداخلها	 
 . 7عالقة سكان القدس الفلسطينيني بالبلدية اإلسرائيلية
 .8سياسة هدم البيوت في القدس وتفتيت العائالت
 .9التخطيط احلضري
 .10مشاكل األراضي وحقوق البناء
 .11واقع املساكن واإلسكان في القدس الشرقية
 .12األمنــاط السـائدة فــي مت ــويل مش ــاريع اإلسـك ــان
واملخط ـطـات التفصيلية
 .13فلسفة اإلسكان الفلسطيني في القدس وآلياته
(معالم خطة وطنية)
قائمة مصادر مختارة

5
8
10
13
16
27
29
33
36
38
46
49
58
62
70

3

4

املقدمة

رغم أن اإلسكان في كل العالم يخضع لقوانني السوق املتمثلة بالعرض والطلب واالستثمارات
احلكومية واستثمارات القطاع اخلاص ،إ ّال أن اإلسكان في القدس قضية سياسية بامتياز ،وبالتالي
ال ميكن نقاشه مبعزل عن السياسات االحتاللية ومقاومتها .وتشكّ ل اخللفيات السياسية مدخ ًال
أساسي ًا لفهم الواقع السائد ،كما أنها تشكل مدخ ًال مهم ًا للتخطيط املضاد .إن البعد السياسي
لإلسكان ال يعالج من منطلقات سياسية بحتة ،وإن كان من الضروري القيام بذلك ،بل ال بد،
أيض ًا ،من جتنيد عناصر مختلفة ضمن هذه العملية؛ ألن إبقاء املوضوع ضمن إطار الشعار
السياسي ال يحل اإلشكالية ،ولو أنه من الضروري احلفاظ عليه وتطويره.
هناك مجموعة من الشركاء االجتماعيني الضروريني لالستثمار في قطاع اإلسكان .بالتأكيد،
تتحمل املسؤولية األساسية عن ضمان
تقع الدولة على رأس هرم الشركاء ،وذلك على اعتبار أنها
ّ
توفير السكن املناسب ملواطنيها ،كجزء أساسي من حقوق اإلنسان .كما يقع على عاتقها سن
القوانني احملفّ زة لالستثمار في قطاع اإلسكان ،وتوفير ضمانات قروض اإلسكان ،وقد تقوم بعض
دول العالم باالستثمار املباشر في قطاع إسكان محدودي الدخل ،وقطاعات اجتماعية أخرى مثل
املوظفني احلكوميني ،وأعضاء اجلمعيات التعاونية ...إلخ .ودور احلكومة يتمثل ،أيض ًا ،بتوفير
األراضي االحتياطية للسكن ،وذلك من خالل (احلكم احمللي) و(البلديات) التي تقوم باإلشراف
على حتضير املخططات الهيكلية والتنظيمية املستجيبة ملتطلبات التطور االجتماعي وضرورات
التنمية.
وبالتالي؛ يعتبر املخطط ـ ومن خلفه مؤسسات احلكم احمللي ـ مفتاح ًا أساسي ًا في قطاع
اإلسكان .وبعده يأتي دور القطاع اخلاص الذي يتمتع بديناميكية عالية ،بعد قيام الدولة
بواجباتها املختلفة ،والذي ميلك ،أيض ًا ،األدوات املناسبة لتوفير املساكن ،بعد ضمان هامش
ربحي معقول .وال يستطيع القطاع اخلاص توفير املساكن للطبقة الوسطى والدنيا في املجتمع
دون توفير القروض التي تقدمها املؤسسات املالية العقارية ،والتي تعمل ضمن محفزات قانونية
وضمانات حكومية.
وبالتأكيد ،هناك سلسلة من اخلصوصيات التي جتعل القدس مكان ًا صعب ًا ،حيث إن احلكومة
وأجهزتها في احلكم احمللي (وزارة الداخلية والبلدية اإلسرائيلية) معادية لسكان القدس من
الفلسطينيني وترى فيهم مشكلة تريد التخلص منها .وبالتالي ،فإن اإلسكان يشكل جزء ًا ال
يتجزأ من الواقع السياسي ،وهو واقع مركب ومعقد في مدينة مثل القدس تعيش حتت االحتالل،
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وتقوم فيها املؤسسات اإلسرائيلية ،بكل املستويات ،بتطبيق مجموعة من القوانني واملمارسات
التي تهدف باألساس إلى تفريغها من السكان الفلسطينيني ،أو في أحسن األحوال ضبط منوهم
ضمن مجموعة من الضوابط والتعقيدات ،جتعل احلياة في املدينة صراع بقاء دائم ًا.
يذكر أن الصراع على القدس احتدم منذ اتفاقيات (أوسلو) التي وقعت العام  1993بني منظمة
التحرير الفلسطينية وإسرائيل ،والتي وضعت القدس على قائمة موضوعات مفاوضات احلل
النهائي؛ ما س ّرع اإلجراءات اإلسرائيلية التي هدفت إلى استباق مفاوضات احلل النهائي وفرض
أمر واقع ،ببعديه :األرض والسكان ،األمر الذي ال ميكن إعادته إلى الوراء داخل املدينة مبا
يضمن هيمنة إسرائيلية ومينع إلى حد بعيد تقسيمها إلى مدينتني.
ومن هذا املنطلق ،يجب أن نرى العالقة بني اإلسكان (أي تثبيت اإلنسان الفلسطيني على
ً
عاصمة للدولة
أرض القدس) وبني الهدف الوطني اإلستراتيجي ،املتمثل في اعتبار القدس
الفلسطينية ،وبالتالي من الضروري مبكان مناقشة اإلسكان كجزء من اخلطة الوطنية التي
ترمي إلى احملافظة على احلقوق الوطنية الفلسطينية في القدس .ومن املهم جداً ،عدم تهميش
األبعاد األخرى لإلسكان مثل :البعد االقتصادي ،والبعد االجتماعي وخلق فرص عمل ...إلخ.
ومن املفيد التذكير ،بأن السياسات اإلسرائيلية قد متخضت من جهة ،وضعف املبادرات
الفلسطينية وصعوبة العمل في القدس من جهة ثانية ،عن خلق أزمة سكن خانقة ،تهدد ليس
فقط مستوى حياة املقدسيني املتردي باستمرار ،بل تهدد ،أيض ًا ،استمرار وجود أعداد كبيرة منهم
في املدينة.
واليوم ،وبعد  42عام ًا من االحتالل اإلسرائيلي ،تعاني القدس كما يعاني سكانها من املمارسات
اإلسرائيلية الهادفة إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيني عبر تطبيق أشكال متعددة من
أنظمة وقوانني التمييز والعنصرية مستخدمني في ذلك ،باإلضافة إلى أدوات الطرد املتعددة
األسماء واألشكال أنظم َة التخطيط احلضري والتمييز العرقي وفصل املدينة عن محيطها
الفلسطيني.
في هذه املراجعة سنحاول استعراض املخططات اإلسرائيلية وسياسات البناء في املدينة
تتضمن التمييز في أنظمة البناء
وأساليب التمييز التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية ،والتي
ّ
وتراخيصه ،ومصادرة األراضي ،وهدم املباني الفلسطينية ،وبناء اجلدار العازل حول القدس .وال
ميكن فهم هذا إ ّال من خالل مراجعة أعمال إعادة ترسيم حدود املدينة ،حيث تضاعفت مساحة
توسع أقر في العام  2005من خالل
املدينة عشرة أضعاف مساحتها األصلية ،حيث كان آخر ّ
مخطط (القدس  .)2020ويلعب االستيطان وجدار الفصل العنصري دور ًا مهم ًا في حتديد
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السكن الفلسطيني وضمان عدم استجابته لضرورات النمو السكاني والتنموي ،كما يضمن عدم
تقسيم املدينة.
ومبوجب مخطط (القدس  ،)2020فلن تتوافر في املدينة مساحات كافية لسكانها العرب من
للتوسع ،أضف إلى
أجل التنمية ،فنصف مساحتها احلالية هي مناطق سكنية مكتظة غير قابلة
ّ
ذلك املخطط الهيكلي للمدينة الذي يصنِّف أكث َر من ربع مساحة شرقي املدينة كمناطق خضراء
ُيحظر البناء عليها؛ ما يترك نظري ًا  %6فقط من مساحة القدس الشرقية للتوسع السكاني
املستقبلي .وبالتالي سنقوم ،بتحليل املمارسات اإلسرائيلية املتعلقة بقضايا التخطيط الهادفة
إلى تغيير امليزان الدميغرافي؛ لضمان استمرار الهيمنة اليهودية اإلسرائيلية عليها .يذكر أن
نسبة اليهود في شرق املدينة قد ارتفعت من صفر %العام  1967إلى أكثر من  %47العام  ،2007وهي
في تزايد مستمر ،إذا مت تنفيذ املخططات االستيطانية التي جرى إقرارها في السنة األخيرة.
كما سنحاول في هذه املراجعة استعراض األوضاع العامة في القدس بشكل عام وقطاع
اإلسكان بشكل خاص ،وذلك في محاولة لتلمس ـ ليس فقط الواقع املرير ،والذي أصبح إلى حد
بعيد معروف ًا للجميع ـ مالمح سياسات عامة قد تساهم في تخفيف وطأة املشكلة ،وذلك ضمن
املعطيات القائمة ،دون انتظار حل جذري للمستقبل السياسي للمدينة ،والذي قد يطول إلى
أمد ال ميكن التنبؤ به.
وفي اخلتام هناك نقطة ال بد من إثارتها وهي املتعلقة باستخدام اإلحصاءات السكانية،
فقد اعتمدنا الى حد بعيد على اإلحصاءات اإلسرائيلية ،حيث متلك إسرائيل عبر أجهزتها
املختلفة املعلومات السكانية ،وهذا ال يعني أبدا انها إحصاءات غير مسيسة وتعتمد املعايير
العلمية ،بل بالعكس متاما ،فقد أدخلت اإلحصاءات منذ فترة االنتداب البريطاني الى املعركة
السياسية القائمة ،وبهذا يجب أخذ احلذر واحليطة من االرتكان الكامل الى األرقام الواردة في
هذه الدراسة ،لكن وفي ظل استخدام األرقام اإلسرائيلية تتضح معالم السياسات االسرائيلية.
ولم يتم هنا استخدام اإلحصاءات الفلسطينية ،التي بنيت بشكل مهني ،اال أنه أحيانا ال ميكن
التفريق فيها بني القدس (ضمن حدود البلدية اإلسرائيلية) وبني محافظة القدس ،هذا عدا
اعتماد اإلحصاءات الفلسطينية وبقدر كبير على اإلحصاءات االسرائيلية ،ألن اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ممنوع من جمع معلوماته في القدس.
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 .1مكانة القدس القانونية

لم يحسم الوضع القانوني لكل مدينة القدس في القانون الدولي ،كما أن آخر قرار دولي
ً
مجتمعة هو قرار التقسيم ،الذي يضع كل منطقة القدس ضمن إدارة
يعالج مسألة القدس
دولية ملا يسمى (كوربوس سبراتوم) .لذلك ،اعتبرت كل اخلطوات اإلسرائيلية ما بعد العام ،1948
مبوجب القانون الدولي ،غير قانونية ،ولم يتم االعتراف بالقدس (الغربية) كعاصمة لدولة
إسرائيل ،واعتبرت مناطق محتلة .وال يلغي قرار مجلس األمن ( )242مكانة القدس في القانون
الدولي ،كما لم تلغ االتفاقيات والتفاهمات الفلسطينية  /اإلسرائيلية هذه املكانة ،منذ اتفاقيات
(أوسلو) في العام  .1993ومن املفيد التذكير بأن اتفاقيات (أوسلو) قد وضعت القدس ،دون حتديد
جلغرافيتها (القدس بشرقها وغربها) ضمن موضوعات مفاوضات احلل النهائي.
وبصرف النظر عن قرارات الكونغرس األميركي املعترفة بالقدس (أيض ًا دون حتديد للجغرافيا)
كعاصمة لدولة إسرائيل ،ومطالبتها اإلدارات األميركية املتعاقبة بنقل السفارة األميركية من
تل أبيب إلى القدس ،إال أن الكونغرس األميركي ليس مصدر ًا للتشريع الدولي ،وقرارا ُته بهذا
اخلصوص مناقضة للقوانني الدولية؛ ما جعل اإلدارة األميركية متتنع ـ حتى اآلن ـ عن نقل
السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس ،بالرغم من وجود أرض جاهزة لها تقع في القدس
الغربية .وبالتأكيد ،لإلدارة األميركية اعتبارات سياسية أخرى ،غير القانون الدولي ،الذي لم تأبه
به في هذا اخلصوص .وحتى اليوم ،ال توجد أية دولة في العالم متتلك سفارات في القدس ال
في شرقيها وال في غربيها.
أما بخصوص القنصليات املوجودة في القدس الشرقية ،وبعضها ،أيض ًا ،يقع في القدس
الغربية ،فإنها تتمتع مبكانة خاصة تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،وذلك
نتيجة اتفاقات مع الدولة العثمانية ،ومبوجبها استمرت حتى اليوم .وال تعترف إسرائيل بهذه
القنصليات ،إ ّال من خالل األمر الواقع ،وال يقدم القناصل في القدس أوراق اعتمادهم ألية جهة
حكومية في املنطقة.
وفي  28حزيران  1967قررت الكنيست اإلسرائيلية تطبيق القانون اإلسرائيلي على احلدود
املوسعة للقدس لتشمل القدس الشرقية كما حددتها إسرائيل .وقد أكدت الكنيست قرارها
ّ
بتوسيع حدود القدس شرق ًا وتوحيد شطري املدينة وإعالنها عاصمة إلسرائيل وذلك في 30
متوز سنة  1980واملصادقة على القانون األساس (قانون القدس)؛ ما دعى مجلس األمن الدولي
إلى إصدار القرار (رقم  ،487اتخذ في  20آب  ،)1980والذي يعتبر كافة اإلجراءات اإلسرائيلية ـ
سواء التشريعية أو اإلدارية ،التي تهدف إلى تغيير واقع املدينة املقدس ـ باطلة مبوجب القانون
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الدولي على اعتبار إسرائيل قوة احتالل.
وبالتالي ،تخضع القدس الشرقية اآلن للقوانني اإلسرائيلية مجتمعة من خالل األمر
الواقع ،بالرغم من أن السكان الفلسطينيني ال يحملون اجلنسية اإلسرائيلية .وبالتالي يواجه
الفلسطينيون في القدس سلسلة من القوانني العنصرية ،والتي سنّت في كثير من األحيان
لتجعل حياتهم في املدينة مستحيلة .ففي الوقت الذي يتلقى فيه اإلسرائيلي بالقدس بشكل
عام ،واملستوطن اليهودي بالقدس الشرقية بشكل خاص ،حزمة من احلوافز الستمرار سكنه
فيها ،يعاني الفلسطيني من سياسة تهجير لم تعد تتم بشكل غير مباشر ،بل علن ًا .فقد
تركز املخطط الهيكلي للقدس  2020ـ الذي سنأتي على ذكره ـ على كيفية معاجلة املشكلة
الدميغرافية في املدينة ،والتي أدت إلى وصول الفلسطينيني إلى أكثر من ثلث سكان (القدس
املوحدة) ،وبالتالي يعالج املخطط كيفية تقليل عدد الفلسطينيني في مقابل زيادة أعداد اليهود
في املدينة ونسبتهم ،حيث ال يعقل ـ من خالل املنطق اإلسرائيلي ـ أن يكون أكثر من ثلث سكان
(العاصمة) غير معترفني بها كعاصمة إلسرائيل ،إن لم يتم اعتبارهم أص ًال معادين للدولة
اإلسرائيلية.
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 .2اإلطار اجلغرافي للدراسة (اجليو ـ سياسي)
حدود القدس التي ستعاجلها هذه الدراسة ليس لها معنى سياسي من منظور فلسطيني
إستراتيجي ،وال ميكن بأي حال من األحوال النظر إلى هذه احلدود على اعتبار أنها حدود إدارية
أو بلدية ،عدا عدم اعتبارها مركز ًا حضري ًا أو بلدي ًا فقط؛ ألن القدس ال ميكن أن تكون إال مركز ًا
متروبولي ًا ،تتكامل في كافة األمور مع بيت حلم ورام الله.
سنعتبر هنا حدود القدس ،ألغراض هذه الدراسة فقط ،احليز اجلغرافي الذي مت حصره
داخل جدار الفصل العنصري ،ما أمكن ذلك؛ على اعتبار أن البناء وتطوير ظروف حياة السكان
الفلسطينيني في هذا احليز اجلغرافي يشكالن التحدي احلقيقي ،في حني أن البناء الذي
يقع في باقي مناطق محافظة القدس أو ضمن حدود بلدية القدس اإلسرائيلية خارج جدار
الفصل ،لن يشكل مشكلة وليس جزء ًا من التحدي ،بالرغم من حتول بعض أجزاء هذه املكونات
إلى جزر معزولة( :بير نباال ،اجليب ،عناتا ،حزما ،وقرى شمال غربي القدس) ،أو أنها هجرت
بشكل واسع( :الرام وضاحية البريد وبير نباال) ،أو أجزاء من املدينة لم تعد تهتم بها إسرائيل
وأطلقت العنان للبناء فيها دون ترخيص (كفر عقب ،سمير أميس ،قلنديا ،ضاحية السالم ورأس
خميس ومخيم شعفاط ـ عناتا) .إن هذه املناطق ،والتي تقع خارج اجلدار بحاجة إلى مخططات
مختلفة ،يكون هدفها األساس قطع الطريق على التوسع االستيطاني ،وإحاطة القدس بحزام
سكاني فلسطيني متني ،يشكل عمق ًا إستراتيجي ًا للقدس العربية في املستقبل ،ويضمن تواصل
أجزاء املدينة بعضها ببعض.
وال ميــكن استم ــرار العمـ ــل في ه ــذه الـ ــمناطق ،التابعـ ــة حـ ــالي ـ ـ ًا للسلطة ال ــوطنية
الفلسطينية قانوني ـ ـ ـ ًا و/أو باألمر الواقع ،دون مخط ــط هيكل ـ ــي مناطق ـ ــي يضم ــن الـ ــمستقبل
املتروبولي للقدس املستقبلية ،كما يضمن منو ًا طبيعي ًا وتطويري ًا لهذا احليز اجلغرافي .وال
ميكن ترك العيزرية وأبو ديس والرام وبيرنباال وبيت إكسا وكفر عقب وعناتا وحزما لقرارات
املجالس القروية أو البلدية فيها ،بحيث تبدو اآلن كالعشوائيات تفتقد إلى أسس التخطيط
والتنمية ،وبذلك تفقد يومي ًا قيم ًا ستكون فلسطني بحاجة إليها في املستقبل ،وبالتالي يجب
التوجه في تخطيطها باجتاه مشروع متكامل برؤية وفلسفة إنشاء العاصمة املستقبلية لدولة
فلسطني .إن تخطيط هذه املناطق ـ وميكـ ــن إض ــافة من ــطقة بيت حلم ومنطقة رام الل ــه إليها،
ضمن املعايير التي ذكرناها ـ سيضمن ليس فقط مستقبل العاصمة ،بل أيض ًا سيحسن األداء
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داخل منطقة التحدي ،والتي هي موضوع هذه الدراسة(.)1
ً
خاصة إذا أردنا
إن فهم اإلطار اجلغرافي وتبعاته على التخطيط مسألة في غاية األهمية،
اقتراح مجموعة من املشاريع داخل منطقة الدراسة ،لتتوافق واملخططات الفلسطينية في
املناطق احملاذية ملنطقة الدراسة وتندمج معها.
يذكر أن القدس قد تعرضت قبل غيرها إلى إجراءات إسرائيلية مباشرة بعد احتاللها العام
 ،1967فقد أعلنت إسرائيل إخضاع املدينة للقانون اإلسرائيلي ،نافية بذلك صفة االحتالل
عنها ،كما أعلن حل أمانة القدس (الشرقية) وضمها لبلدية (القدس املوحدة) .وكانت اجلرافات
اإلسرائيلية مباشرة بعد االحتالل قد جرفت حارة املغاربة ،ومتت خاللها ،أيض ًا ،مصادرة أجزاء
من البلدة القدمية (حارة اليهود واملنطقة احمليطة بها) ،وفي نهاية السبعينيات من القرن
العشرين بدأت عملية االستيطان جتتاح احلارات املختلفة من البلدة القدمية ،حيث وصلت اآلن
إلى أكثر من ثمانني نقطة استيطانية موزعة على كافة حارات البلدة القدمية ،وخاصة حارات
املسلمني ،هذا طبع ًا عدا حارة اليهود املوسعة.
أما خارج البلدة القدمية فقد التهم االستيطان اإلسرائيلي غالبية األراضي الفارغة ،ومت
بشكل تدريجي بناء املستوطنات عليها بحيث أصبح من املستحيل على الفلسطيني مغادرة
القدس الشرقية باجتاه الضفة الغربية دون املرور عبر أو بجانب إحدى املستوطنات .كما قطعت
املستوطنات أوصال األحياء العربية وحولتها إلى معازل منفصلة مكتظة بالسكان ،عزلتها عن
بعضها البعض من جهة ،وعزلتها مجتمعة عن ريفها وعن باقي أجزاء الضفة الغربية.
ومن اجلدير بالذكر ،أن إسرائيل كانت قد تعاملت مع سكان القدس الفلسطينيني على أنهم
قد دخلوا إلى إسرائيل بشكل فردي وبقوا فيها ،فاعترفت بوجودهم كـ(رعايا أجانب) (أردنيني)،
لهم حق العيش في إسرائيل .أي أن إسرائيل قد ضمت األرض في القدس الشرقية ولم تضم
السكان الذين يعيشون عليها .فحق الفلسطيني في السكن في القدس مشروط بعدم املغادرة
لفترة طويلة ،مبا فيها عدم السكن ضمن حدود الضفة الغربية ،ويحق إلسرائيل ،ألسباب معروفة
وأخرى غير معروفة ،انتزاع حق اإلقامة في القدس من املواطن الفلسطيني.
وعليه ،فعلى املواطن الفلسطيني ـ املتهم دائم ًا ـ التسلح باألوراق الثبوتية؛ إلثبات أنه مازال
يسكن في القدس (فواتير ماء وكهرباء وهاتف وشهادات مدارس وضريبة البلدية...إلخ) ،وإن لم
( )1يجب أن ال تساورنا أية مخاوف من تطوير املناطق احمليطة بالقدس ،حتى ال تفهم كعاصمة بديلة ،فالقرار في النهاية بخصوصها هو قرار سياسي
سيادي .يذكر أن إسرائيل لم تقنع أحدا حني حاولت تسويق ابو ديس على اعتبارها «قدس» .ان املوقف الفلسطيني الذي ال لبس فيه يعتبر أن القدس
القدمية هي قلب مدينة القدس.
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يكن مبثل هذا الذكاء (وهناك كمية من البسطاء الذين ال يراكمون األوراق) ،وإن لم يعط قدسية
كافية لألوراق الثبوتية ،فهو معرض إلجراءات مصادرة مواطنته في املدينة ،حتى لو مضى على
وجود عائلته في القدس قرون عدة .هذا طبع ًا عدا مصادرة حقوق كل من وجد خارج القدس في
حزيران  ،1967أو اضطر لتركها بسبب احلرب ،والذين وصلت نسبتهم إلى حوالى ثلث السكان،
واعتبروا غائبني ،ووضعت أمالكهم حتت إدارة حارس أمالك الغائبني اإلسرائيلي.
وفي سبيل إنهاء كافة ارتباطات السكان الفلسطينيني في القدس بالضفة الغربية ،فقد
جرى تطبيق كافة القوانني اإلسرائيلية عليهم الهادفة إلى ربطهم بشكل نهائي مع املؤسسات
اإلسرائيلية( :التأمني الوطني ،والتأمني الصحي ،وكافة قوانني الضرائب) .كما سعت إسرائيل
إلى منح عدد منهم اجلنسية اإلسرائيلية ،في محاولة الستباق مفاوضات احلل النهائي وحسم
الوضع كلي ًا؛ لضمان ضم القدس الشرقية أو أجزاء منها ،إلى إسرائيل .وحرمت الكثير من
العائالت حقها في (لم الشمل)؛ ما أدى إلى تفتيت الكثير من العائالت وتوزيعها بني الضفة
الغربية والقدس ،أو بني القدس وخارج فلسطني.
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 .3احلدود اإلسرائيلية لبلدية القدس
كانت مساحة القدس العربية عشية االحتالل اإلسرائيلي العام  1967تبلغ حوالى  6.5كيلومتر
مربع ،بحيث تصل شما ًال جبل املشارف (التلة الفرنسية) ،وجنوب ًا حي الثوري ،وشرق ًا حدود أبو
وسعت احلدود البلدية في شرقي القدس
ديس ،وغرب ًا خط الهدنة .وبعد االحتالل اإلسرائيليّ ،
لتصل حوالى  70كيلومتر ًا مربع ًا انتزعت كلها من الضفة الغربية ،بحيث ضمت كل املنطقة
الواقعة إلى الشمال حتى حدود بلدية البيرة (بعد استثناء الرام وضاحية البريد وبير نباال)،
وجنوب ًا وصلت إلى حدود بلدية بيت حلم ،وشرق ًا كان التوسع محدود ًا حتى ال تدخل القرى
احمليطة بالقدس من ناحية الشرق داخل حدود البلدية (أبو ديس ،العيزرية ،عناتا) هذا عدا 38
كم مربع ًا شكلت القدس الغربية حتى حزيران  ،1967وبذلك أصبحت مساحة القدس (الشرقية
والغربية) حوالى  108كم مربعة.
وقد شكلت حدود البلدية (في قسمها الشرقي) لتضم أكبر مساحة من األرض وأقل عدد من
السكان ،لذلك فقد استثنيت منها التجمعات السكانية الكبيرة مثل العيزرية وأبو ديس (تبعدان
أقل من  3كم عن البلدة القدمية) وكذلك الرام وضاحية البريد وبير نباال ،وقد امتدت احلدود على
شكل لسان رفيع وطويل باجتاه الشمال (لتصل إلى حدود بلدية البيرة) لتضم بذلك مطار قلنديا
ً
واسعة في تلك املنطقة ،مستثنية طبع ًا مخيم قلنديا من
وأراضي
ومنطقة (عطروت) الصناعية
َ
حدود املدينة ،في حني أن احلدود الشرقية للقدس قد فصلت أحياء بكاملها عن املدينة.
وبالرغم من إخراج أحياء كاملة من احلدود الفعلية لبلدية القدس عبر جدار الفصل العنصري
مثل كفر عقب وسمير أميس إلى الشمال من حاجز قلنديا ،وأحياء رأس خميس وضاحية السالم
وأحياء أخرى في اجلنوب الشرقي للمدينة ،إال أنه لم يجر تعديل حدود البلدية فيها حتى اآلن؛
ألن األمر بحاجة إلى موافقة الكنيست عليه ،على اعتبار أن حدود بلدية (العاصمة) قد أقرت
من قبل الكنيست ،لكن البلدية لم تعد تهتم بهذه املواقع ،كما لم تعد تصدر رخص بناء فيها،
وبالتالي ال توجد حالي ًا ،ومن ناحية قانونية ،أية مؤسسة حكم محلي مسؤولة عن هذه املناطق.
لكن بلدية القدس ما زالت تقدم بعض اخلدمات فيها ،على اعتبار أنها جزء من مناطق نفوذها،
وعلى اعتبار أن السكان فيها ما زالوا يدفعون ضريبة البلدية املرتفعة ،وبسبب وجود قرارات من
()2
احملاكم ـ باستمرار ـ تقضي بضرورة االستمرار في تقدمي اخلدمات البلدية في هذه املناطق.

( )2قد يكون على السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بخطوات معينة مللء الفراغ ،خاصة مسألة التخطيط العمراني ،بحيث ال تبقى هذه املنطقة بال أية
سلطة ،خاصة أن هذه املناطق ستشكل جزء ًا ال يتجزأ من مشروع العاصمة املستقبلية.
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وبالتالي ،أصبح لبلدية القدس اإلسرائيلية اآلن ثالثة أنواع من احلدود .األول ،هو احلدود
البلدية التي أقرتها بعد العام  1967والتي تشملها املخططات الهيكلية على الورق .الثاني،
احلدود التي فرضها جدار الفصل العنصري ،والتي ليست لها أبعاد قانونية بعد ،لكن اجلدار
ً
كاملة من قوانني التنظيم والبناء ،حيث ترفض البلدية إصدار رخص
قد أسقط عملي ًا أحياء
بناء في األحياء التي تقع اليوم خارج جدار الفصل العنصري .الثالث ،احلدود التي تفصل بني
األحياء العربية والقدس الغربية أو األحياء العربية واملستوطنات اإلسرائيلية التي تقع في
القدس العربية ،وهذه احلدود تتمثل في فوارق عميقة سياسية وإدارية وثقافية ودينية ،وطبع ًا
خدماتية ،وبالتالي يسهل متام ًا متييز هذه األحياء بعضها عن بعض دون أدنى خلفية أو معرفة،
بالرغم من مرور أكثر من  42عام ًا على فرض القانون اإلسرائيلي على القدس العربية.
لقد قامت السلطات اإلسرائيلية بإعادة تركيب حدود القدس على أسس سكانية ،وذلك
للوصول إلى ضم القدس بشكل دائم إلى إسرائيل؛ ما سيحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة
وعاصمتها القدس .فمحور الصراع احلالي في القدس هو صراع دميغرافي تسعى إسرائيل من
خالله إلى تفريغ املدينة من سكانها العرب عبر سياسات طرد سكاني مختلفة من جهة ،وزيادة
الوجود اليهودي اإلسرائيلي فيها .وآخر ما قامت به هو عزل ما يقارب  145.000فلسطيني من
سكان القرى والبلدات احمليطة بالقدس بواسطة اجلدار ،كما ستحقق عزل حوالى  130.000من
سكانها من حملة هويات القدس (الزرقاء) ،والذين أصبحوا يسكنون خارج اجلدار.
يبلغ عدد الفلسطينيني من حملة هوية القدس اآلن حوالى  270.000نسمة ،وبعد االنتهاء
كلي ًا من بناء اجلدار ،وعلى فرض أن أحد ًا منهم لن ينتقل إلى داخل منطقة اجلدار فسينخفض
عدد سكان القدس من الفلسطينيني ليصل إلى النصف تقريب ًا ،أي سيبقى داخل املدينة احملددة
بجدار الفصل العنصري حوالي  136.000نسمة فقط .ومن جهة ثانية ،سيزيد اجلدار عدد سكان
القدس من اليهود الذين يسكنون في املستوطنات احمليطة بالقدس ،والذين لم يتم حتى اآلن
ضمهم رسميا إلى بلدية القدس ،حوالى  120.000نسمة )3(.وإذا تكللت هذه اخلطة بالنجاح
فستصبح نسبة اليهود في القدس (املوحدة) حوالى  %85وستصبح نسبة الفلسطينيني حوالى
 %15فقط .وبالتأكيد فإن السياسة اإلسرائيلية ليست وحدها املقررة ،فردة الفعل الفلسطينية
()4
على ذلك لن تتيح املجال لهذا املخطط الشيطاني أن مير ،كما سيرد أدناه.
  
( )3قد تكون اخلطوة اإلسرائيلية القادمة ،في محاولة للحفاظ على “توازن سكاني” لصالح اليهود ،هي توسيع حدود البلدية لضم كتلة مستوطنات (معاليه
أدوميم) من الشرق ،وضم كتلة مستوطنات (اجليب) من الشمال الشرقي ،إلى بلدية القدس في مقايضة إسرائيلية  /إسرائيلية ،مقابل إخراج أحياء
القدس التي أصبحت خلف اجلدار من احلدود البلدية.

( )4كانت ردة الفعل العفوية الفلسطينية ترك البيوت في األحياء التي أصبحت خلف اجلدار واالنتقال إلى قلب القدس ،وقت متت هذه العملية على عكس
املخططات اإلسرائيلية ،ولكن دفع املقدسيون عبرها أثمان ًا غاليةً في سبيل احملافظة على حقوقهم في املدينة.
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ومن السياسات األخرى التي تتبعها السلطات اإلسرائيلية لإلخالل بالتوازن الدميغرافي في
حتد من إمكانية
املدينة سياسات التخطيط والتطوير املدني التي متنع وفي أفضل احلاالت ُّ
البناء في األحياء الفلسطينية .لقد تركت إسرائيل للفلسطينيني فقط  %13من مساحة القدس
الشرقية للتوسع العمراني .وأدت هذه السياسة إلى رفع الكثافة السكانية في األحياء العربية
بشكل ح ّولها إلى أحياء صفيح حيث يتركز الفقر ومشاكله )5(.وتفصح هذه السياسة العنصرية
عن نفسها حني ننظر إلى مسألة الكثافة السكانية ،التي بلغت في القدس الغربية حوالى
 8300مواطن في كل كيلومتر مربع ،كما وصلت إلى  9000مستوطن في كل كيلومتر مربع في
مستوطنات شرق القدس ،في حني أنها في األحياء الفلسطينية قد وصلت إلى  13.500مواطن
في كل كيلومتر مربع.
إذا استمرت هذه املعطيات حول ظروف سكن فلسطينيي القدس ،فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى
والتوجه إلى املناطق الواقعة خارج جدار الفصل
تشكل عوامل طرد تقود إلى ترك السكان املدين َة
ّ
العنصري ،وبالتالي فقدان حق اإلقامة في املدينة ،وحالي ًا يجري التحضير إلجراء إحصاء
يعتقد بأنه سيتم عبره إعادة تسجيل السكان وتثبيت عناوينهم ،وذلك للتخلص ممن ال تثبت
إقامته الدائمة داخل احلدود التي حددها اجلدار ،وبالتالي التخلص من عشرات األلوف من
فلسطينيي القدس )6(.ويجري كل هذا بالتأكيد من أجل احلفاظ على تفوق سكاني يهودي
في املدينة ،واحلفاظ على نسبة العرب فيها دون  ،%27وذلك كهدف دميغرافي معلن عنه في
السياسات اإلسرائيلية املختلفة وخاصة املخططات الهيكلية للمدينة.
     

()5

تتعدد مشاكل الفقر في القدس العربية ،وتقف على رأسها نسبة عالية من استعمال املخدرات ،والعنف األسري ،والتسيب املبكر من املدارس...إلخ.

( )6تقوم عدة دوائر في إسرائيل بعملية مراقبة مكان سكن الفلسطينيني في القدس ،وتقف وزارة الداخلية اإلسرائيلية على رأس هؤالء ،والتي ال تقوم بتجديد
هوية ،أو إصدار شهادة والدة ،أو وثيقة سفر أو ما شبه دون إثبات مكان السكن .وتليها من حيث النشاط في املراقبة مؤسسة التأمني الوطني ،والتي على كل
فلسطيني عامل أو ساكن في القدس أن يكون مسج ًال فيها ،وبالتالي تقوم هذه املؤسسة بحسم نسبة مئوية من دخل كل فرد مقابل تقدمي خدماتها ،ومع
أن احلسم ليس بحاجة إلى إثباتات ،فان اخلدمات بحاجة إلى إثبات مكان السكن .في كثير من احلاالت يساهم املقدسي في دفع ما عليه من املستحقات،
وفي حالة اكتشاف أنه يسكن في الرام مث ًال ،فإنه يفقد كل استثماراته في هذه املؤسسة.
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 .4االستيطان في القدس العربية ومحيطها (احملافظة)

تعرضت القدس إلى هجمة استيطانية سريعة ومنظمة ومتدحرجة ،تكللت بعد أربعة عقود
بإحكام السيطرة على غالبية األراضي الفارغة ،سواء األراضي الزراعية أو األراضي اخلضراء أو
األراضي الصاحلة للبناء والتمدد احلضري احمليطة باملدينة ،كما وجرت عملية عزل منظمة
وضمن مخططات مسبقة للقدس العربية عن محيطها الفلسطيني في باقي أنحاء الضفة
الغربية .كما كان لهذه السياسة بعد سكاني ،متثل في توطني اليهود داخل القدس العربية؛ خللق
أغلبية سكانية يهودية ،ليس فقط في كل القدس ،بل أيض ًا ،وبشكل خاص في القدس العربية.
ونعيش اليوم املراحل النهائية من مشروع طويل األمد جرى تنفيذه على مدار أربعة عقود لعزل
القدس العربية عن محيطها وامتداداتها اجلغرافية والثقافية واالقتصادية املتمثلة في باقي
الضفة الغربية ،وتتركز النشاطات االستيطانية اآلن في املنطقة الشرقية من جبل الزيتون ،أي
في املناطق الفاصلة بني مستوطنة (معاليه أدوميم) ومستوطنة (جفعات زئيف) ،منتجة بذلك
ً
حارمة إياها من أي إمكانات للتوسع
عز ًال للقدس الشرقية عن األراضي الفارغة إلى الشرق،
املستقبلي ،وإذا تكللت هذه اخلطوات بالنجاح ،وجرى ضم (معاليه أدوميم) إلى القدس ألسباب
جيوسياسية وأخرى دميغرافية؛ فستتحول القدس العربية إلى مجموعة من األحياء املخنوقة
واملعزولة ليس عن باقي الضفة الغربية فحسب ،بل أيض ًا ستتحول هذه األحياء إلى معازل
متناثرة مقطعة األوصال عبر املستوطنات واألحياء االستيطانية املختلفة ،سواء تلك الواقعة
داخل احلدود البلدية (بالتحديد اإلسرائيلية) أو في املنطقة احمليطة بها ،والتي تشكل جزء ًا
ال يتجزأ من املخطط التي أصبحت معامله واضحة .اجلدول التالي يبني النشاط االستيطاني
في القدس داخل احلدود البلدية ،وسنوات بنائها وعدد املستوطنني في كل مستوطنة ،ومساحة
كل منها.
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املستوطنات اإلسرائيلية التي بنيت منذ العام 1967
داخل احلدود البلدية للقدس العربية
اسم املستوطنة

تاريخ

مساحة األراضي

رمات أشكول
جبل سكوبوس (املشارف)

اإلنشاء
1968
1968

املصادرة (بالدومن)
985
أكثر من 1000

جفعات شابيرا
عطروت
جيلو

1968
1970
1971

970
3327
2860

الطور
شعفاط ،العيسوية
قلنديا ،بيت حنينا
شرفات ،بيت جاال ،بيت

6630
( 000منطقة صناعية)
حوالى 30000

نفي يعقوف
رمات ألون (راموت)

1972
1973

1760
حوالى 5000

صفافا ،املاحلة
بيت حنينا ،حزما
بيت حنينا ،بيت اكسا،

أكثر من 20000
أكثر من 40000

تالبيوت مزراح (تلبيوت

1973

حوالى 2000

لفتا
صور باهر

12238

الشرقية)
بيزجات زئيف
جفعات همتوس
هار حوما (جبل أبو غنيم)
رمات شلومو
حارة اليهود (البلدة

1985
1991
1991
1994
1968

حوالى 5500
310
أكثر من 2500
1126
116

ملكيات األراضي

عدد املستوطنني

املصادرة
لفتا
شعفاط ،العيسوية،

أكثر من 6000
1200

بيت حنينا ،حزما
بيت صفافا ،بيت جاال
أم طوبا ،بيت ساحور
شعفاط
البلدة القدمية

أكثر من 40000
430
حوالى 3000
حوالى 14000
حوالى 2800

القدمية)

ومت تصنيف مستوطنات منطقة القدس من ناحية إدارية إلى قسمني :القسم األول يتشكل
من املستوطنات التي تقع داخل حدود البلدية والتي يبلغ عددها  18مستوطنة ،وتبلغ مساحتها
اإلجمالية حوالى  19.834دومن ًا وحتوي حوالى  195.000مستوطن .أما القسم الثاني ،فهي
املستوطنات اإلسرائيلية( )7التي تقع خارج حدود بلدية القدس وداخل حدود محافظة القدس
حيث يبلغ عددها  17مستوطنة حتتل مساحة مقدارها حوالى  24.090دومن ًا وحتوي حوالى
( ) 7من خالل املفاوضات الرسمية وغير الرسمية ،ال تفرق إسرائيل كثير ًا بني املستوطنات التي تقع داخل حدود البلدية أو خارجها ،أي ال تفرق بني ما
قامت بضمه إلى إسرائيل وبني ما بقي حسب القانون اإلسرائيلي خارجها ،ما يوضح إلى حد بعيد املوقف اإلستراتيجي اإلسرائيلي .وقد اتضح األمر
عندما قدمت إسرائيل خرائط للتفاوض .أما املوقف الفلسطيني فال يفرق أيض ًا بينها حيث يعتبرها كلها غير شرعية.

17

 84.000مستوطن .هذا باإلضافة إلى  18بؤرة استيطانية مت بناؤها في الفترة بني  1996ـ 2005
هدفت إلى خلق كيان يهودي في قلب األحياء العربية واملناطق احمليطة بها .ولتسهيل ربط هذه
املستوطنات بعضها ببعض ،فقد بلغ طول الطرق االلتفافية الرابطة بني مستوطنات القدس
الشرقية داخل حدود البلدية حوالى  91.3كم ،أي أنها حتتل ما مساحته حوالى  365دومن ًا ،أما
التي خارج حدود البلدية وداخل احملافظة ،فيصل طول هذه الطرق إلى حوالى  64.164كم ،أي
أنها حتتل حوالى  1100دومن من أراضي الضفة الغربية احمليطة بالقدس.
وكما هو معروف فقد شهدت فترة ما بعد اتفاق (أوسلو) ازدياد ًا واضح ًا في وتيرة البناء
االستيطاني في القدس ،حيث ازدادت مساحة املستوطنات اإلسرائيلية من  25.069دومن ًا العام
 1994إلى  44.684دومن ًا العام  .2005أضف إلى ذلك املخططات االستيطانية التي في طور
اإلقرار داخل املؤسسات احلكومية اإلسرائيلية لبناء  14.603وحدة سكنية في مستوطنات
القدس الشرقية (داخل حدود البلدية) .وهناك املزيد من املخططات املستقبلية ،والتي ما زالت
في مراحل مختلفة من الفحص والتخطيط لبناء حوالى  33.800وحدة سكنية في خمس
مستوطنات جديدة ،هي:
•عطروت 11.000 :وحدة سكنية تستوعب حوالى  28.000مستوطن.
•كرم املفتي (الشيخ جراح) 300 :وحدة سكنية تتسع حلوالى  900مستوطن.
•جفعات يائيل 13.000 :وحدة سكنية تتسع حلوالى  35.000مستوطن.
•مزموريا 6.000 :وحدة سكنية تتسع حلوالى  16.000مستوطن.
•  3500 :)8( E1وحدة سكنية تتسع حلوالى  10.000مستوطن.
وفي أعقاب مؤمتر (أنابوليس) الذي عقد في شهر تشرين الثاني من العام  ،2007والذي
التزمت مبوجبه إسرائيل بعدم توسيع البناء االستيطاني في الضفة الغربية ،قامت إسرائيل بد ًال
من ذلك بإطالق العديد من مخططات بناء وطرح عطاءات بناء لعشرات اآلالف من الوحدات
السكنية في املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بلغ عددها في املجمل  25.483وحدة
سكنية ،ومن ضمنها  24.704وحدات سكنية (أي  )%97في محيط ما يطلق عليه اإلسرائيليون
(القدس الكبرى) ،والتي تقع كلها ضمن التحديد الفلسطيني حملافظة القدس.
وجددت إسرائيل من نشاطاتها االستيطانية في مدينة القدس ،على اعتبار أنها لم تعترف
بانطباقية تفاهمات (أنابوليس) على القدس داخل احلدود البلدية ،حيث أعلنت اللجنة اللوائية
( )8هذا اصطالح إسرائيلي يعني األراضي الفارغة الواقعة إلى الشرق من جبل الزيتون ،ومتتد هذه األراضي من حدود مستوطنة (معاليه أدوميم) جنوب ًا
إلى قرية حزما شما ًال.
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للبناء والتنظيم اإلسرائيلية في  2008/6/13عن طرح عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية
جديدة في مستوطنة (رامات شلومو) و(ريخيس شعفاط) اجلاثمتني على أراضي بيت حنينا
وشعفاط ،شمال مدينة القدس.
يذكر أن مستوطنتي (راموت شلومو) و(ريخيس شعفاط) قد أنشئتا في العام  1990على
أرض مصادرة من بيت حنينا والعيسوية وشعفاط ولفتا ،وحتتل املستوطنتان ما مساحته 1624
دومن ًا ،ويقطنهما ما يقارب الـ  14.320مستوطن ًا إسرائيلي ًا .وكانت السلطات اإلسرائيلية قد
بناء على املخططات الهيكلية إلى (منطقة خضراء) (أي منطقة
حولت هذه املنطقة املصادرة ً
مفتوحة مينع فيها البناء) ،وذلك لتقويض التوسع العمراني الفلسطيني في املنطقة .وبعد
نضوج املخططات اإلسرائيلية لتلك املنطقة ،حولت تلك األراضي املصادرة إلى مناطق يسمح
فيها البناء ،وهكذا أنشئت كحلقة وصل بني مستوطنتي (رامات أشكول) الواقعة شمال مدينة
القدس ومستوطنة (راموت) الواقعة شمال غربي املدينة ،وبذلك أحكمت إسرائيل إغالق املدخل
الشمالي الغربي ملدينة للقدس ،وحرمت ك ًال من شعفاط ،وبيت حنينا ،واجليب من التوسع غرب ًا،
وحولتها إلى أحياء ممتدة فقط على امتداد طريق القدس رام الله.
وميكن تلخيص املخططات االستيطانية منذ انعقاد مؤمتر أنابوليس ضمن محافظة القدس،
ضمن اجلدول التالي:
املستوطنة
هار حوما
جبل املكبر
عني يائييل
هار حوما
معاليه أدوميم
شرق تل بيوت
راس العامود
هار حوما
نفيه يعقوف
بسغات زئيف
جيلو
راموت
شمعون تصيديق

احملافظة
بيت حلم
القدس
القدس
بيت حلم
القدس
القدس
القدس
بيت حلم
القدس
القدس
القدس
القدس
القدس

التاريخ
2007/11/4
2007/11/15
2007/11/15
2007/11/23
2007/11/23
2007/11/30
2008/1/8
2008/1/23
2008/1/23
2008/1/23
2008/1/23
2008/1/23
2008/1/28

عدد الوحدات
307
150
7000
500
240
440
60
1000
400
1700
3000
1400
200

املوقع
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
محاذية للخط األخضر
داخل حدود بلدية القدس
القدس الكبرى
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
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هار حوما
بسغات زئيف
جفعات هماتوس
جفعات زئيف
بسغات زئيف
هار حوما
معاليه أدوميم
نيفيه يعقوف
كدمات زيون
الكانا
أرييل
معاليه أدوميم
بيتار عيليت
شعار تكفاه
الكانا
افرات
اليعيزر
بيتار عيليت
موديعني عيليت
بسغات زئيف
الكانا
راس العمود
هار براخا
جيلو
بيتار عيليت
بيتار عيليت
جفعات زئيف
هار حوما

القدس
القدس
القدس
القدس
القدس
بيت حلم
القدس
القدس
القدس
قلقيلية
سلفيت
القدس
بيت حلم
طولكرم
قلقيلية
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
رام الله
القدس
قلقيلية
القدس
نابلس
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم
القدس
بيت حلم

 12شباط 2008
 12شباط 2008
 12شباط 2008
 9آذار 2008
 10آذار 2008
 10آذار 2008
 10آذار 2008
 10آذار 2008
 12آذار 2008
 12آذار 2008
 17آذار 2008
 17آذار 2008
 17آذار 2008
 17آذار 2008
 17آذار 2008
 22آذار 2008
 23آذار 2008
 25آذار 2008
 31آذار 2008
 31آذار 2008
 18نيسان 2008
 28نيسان 2008
 13أيار 2008
 13أيار 2008
 14أيار 2008
 21أيار 2008
 26أيار 2008
 31أيار 2008

350
750
4000
750
750
360
52
400
800
288
48
89
32
32
32
54
80
800
78
600
52
110
229
150
600
286
300
121

داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
القدس الكبرى
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
القدس الكبرى
داخل حدود بلدية القدس
القدس الكبرى
منطقة العزل الغربية
منطقة العزل الغربية
القدس الكبرى
القدس الكبرى
منطقة العزل الغربية
منطقة العزل الغربية
القدس الكبرى
القدس الكبرى
القدس الكبرى
منطقة العزل الغربية
داخل حدود بلدية القدس
منطقة العزل الغربية
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
داخل حدود بلدية القدس
القدس الكبرى
القدس الكبرى
القدس الكبرى
داخل حدود بلدية القدس

بسغات زئيف
املجموع

القدس

 31أيار 2008

763

داخل حدود بلدية القدس

353.29
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ومن خالل اجلدول أعاله ،نالحظ أن املخططات االستيطانية ،والتي أصبح بعضها قيد
التنفيذ في نهاية العام  ،2008ستضيف إلى القدس ومحيطها ما مجموعه حوالى 30.000
وحدة سكنية ،وبطاقة استيعابية تصل حوالى  175.000مستوطن.
ان اختيار املوقع اجلغرافي للمستوطنات املذكورة أعاله قد مت بناء على مخططات ورؤى
مسبقة ،تعتمد مبجملها على مبادئ أهمها:
1 .1خلق أغلبية سكانية يهودية ليس فقط في (القدس املوحدة) ،بل ،أيض ًا ،وبشكل خاص ،في
القدس الشرقية ،وذلك لصبغ املدينة (املوحدة) بصبغة إسرائيلية يهودية .وذلك عبر االستمرار
في توفير عوامل جاذبة لالستيطان اليهودي في القدس العربية ،ليس فقط خللق أغلبية
سكانية يهودية ،بل ،أيض ًا ،لضمان التفوق العرقي والديني والثقافي لليهود في القدس.
2 .2االستمرار في بناء مستوطنات جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة لتقوم بعزل القدس
الشرقية ـ ضمن مفهوم حدود البلدية كما حددتها بلدية القدس اإلسرائيلية ـ عن الضفة
الغربية؛ لتسهيل ضمها ودمجها في إسرائيل .كما مت ربط املستوطنات بعضها ببعض ،وربطها
باملستوطنات الواقعة إلى الشرق وإلى الشمال الشرقي من املدينة ،وربط كل هذه املستوطنات
بالقدس الغربية ومناطق أخرى في إسرائيل بطرق سريعة ومريحة وجذابة لالستيطان.
3 .3تفتيت األحياء العربية وعزلها عن بعضها البعض ملنع تشكيل حيز مدني له مركز أو
أكثر ،وحتويل ما تبقى من املدينة إلى أحياء معزولة عبر املستوطنات ،ونقل مركز املدينة
العربي إلى القدس الغربية إمعان ًا في إحلاق القدس العربية ،والقضاء على وظيفتها
املستقبلية كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
4 .4حشر الوجود العربي وعدم السماح له بالتمدد الطبيعي ألغراض النمو والتطور؛ ما
سيؤدي إلى تعزيز عوامل الطرد التدريجي للسكان الفلسطينيني باجتاه الضفة الغربية،
خاصة إلى األحياء احمليطة التي حتولت إلى بلدات ذات مراكز حضرية مثل العيزرية
والرام أو حتى إلى خارج فلسطني.
()9
5 .5عدم اإلبقاء على أية مناطق صناعية في القدس العربية ،وحتويل األيدي العاملة
( )9أصبحت املنطقة الصناعية في وادي اجلوز مكتظة جداً ،كما أصبحت في وسط األحياء السكنية ،واقتصر عملها على كراجات تصليح السيارات وال يوجد
فيها أي مصنع .أما املنطقة الصناعية التي خطط لها في مطلع ستينيات القرن املاضي بني عناتا وشعفاط فقد حتولت أيض ًا إلى كراجات لتصليح السيارات،
وابتلعت كل املنطقة احمليطة بها باملباني السكنية بحيث لم يعد موقعها الئق ًا مبنطقة صناعية ،واملصنع الوحيد العامل فيها هو مصنع سكب ،وقد أصبحت
غالبية أجزاء هذه املنطقة خلف اجلدار ،أي جزء ًا من الضفة الغربية باألمر الواقع .وتبقى املنطقة املتاحة اآلن هي (عطروت) ،املقامة على أراضي قلنديا وبيت
حنينا وبير نباال ،والتي قامت إسرائيل بتطويرها في السبعينيات من القرن املاضي حتى تتحول إلى منطقة صناعية إسرائيلية ،اال أن املستثمرين اليهود قد
هجروها إلى حد بعيد بضغط من االنتفاضة األولى ،وبسبب كثرة اإلضرابات التي تخللت االنتفاضة األولى انتقلت بعض املشاغل الصغيرة الفلسطينية إلى
منطقة عطروت ،وهي مشغولة اليوم من قبل الكثير من الفلسطينيني وليس فيها مصانع كبيرة بل ورش صغيرة ومتوسطة احلجم ،كما أن فيها الكثير من
املخازن .ويذكر أنه في نهاية تسعينيات القرن املاضي عاد إلى عطروت بعض املستثمرين اليهود ،خاصة بعد ربطها بالطريق السريع املؤدي إلى تل أبيب.
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العربية إلى عمال خدمات أولية في القدس الغربية وباقي إسرائيل .وتتضح هذه الصورة
من تردي مستوى التعليم في القدس العربية والنسبة العالية من التسرب املبكر من
املدارس ،بحيث ينشأ جيل ـ أو جزء مهم من جيل كامل ـ غير مؤهل إال للعمل الذي ال
يحتاج سوى إلى الكفاءة اجلسدية.
6 .6نقل وزارات إسرائيلية مختلفة إلى القدس العربية مثل وزارة العدل ووزارة األمن الداخلي
إلى القدس العربية ،وذلك إلبراز السيادة اإلسرائيلية ورموزها في القدس كلها ،وقد
تضمن ذلك فتح فروع لوزارات إسرائيلية في القدس الشرقية.
7 .7إضافة إلى تعزيز الرموز اإلسرائيلية (الوطنية) فقد جرى تعزيز الرموز اليهودية الدينية
أو الثقافية ،والتي تقع في القدس العربية مثل األماكن الدينية في مختلف أنحاء البلدة
القدمية أو على جبل النبي داود أو على جبل الزيتون أو في النبي صاموئيل وقبة راحيل،
هذا باإلضافة إلى اجلامعة العبرية ومستشفى هداسا على جبل املشارف.
8 .8محاصرة الوجود الفلسطيني باملستوطنات املشكلة بدوائر متتالية داخلية وخارجية
مرتبطة بعالقات تكاملية ،ومرتبطة أيض ًا بشوارع سهلة وسريعة ،واملرتبطة بالقدس
الغربية بشكل مباشر ودون املرور باألحياء العربية واملتصلة أيض ًا بشكل مباشر بشوارع
تل أبيب ـ القدس ،وذلك لضمان جاذبيتها وسرعتها.
9 .9كما مت التغلغل بني األحياء الفلسطينية إما عبر مستوطنات كبيرة وإما عبر بعض
البيوت االستيطانية ملنع التواصل اجلغرافي بني هذه األحياء ،وصو ًال إلى تهميشها
وتقطيع أوصالها ملنع تشكيلها مركز ًا حضري ًا ملدينة واعدة.
1010وأخيراً ،وفي املناطق التي ال ميكن بناء مستوطنات فيها لعدم توفر األراضي لذلك ،مت
فصل من يتبقى من الفلسطينيني داخل القدس عن باقي األراضي الفلسطينية عبر
اجلدران واألسالك الشائكة والبوابات.
ولكن األمر لم يقتصر على مشاريع مستوطنات متناثرة داخل القدس ،بل جرى تشبيك هذه
املستوطنات بكتل استيطانية ضخمة متصلة بشوارع بعضها داخل حدود املدينة ،وبعضها اآلخر
خارج حدود البلدية .وميكن تلخيص أدوات العزل مبا يلي:
 .1الغالف اخلارجي (احلزام املتروبولي)
يهدف هذا احلزام إلى منع تشكل منطقة متروبولية فلسطينية تكون القدس مركزها ،كما
كانت تقوم بذلك قبل سياسة العزل .يبدأ هذا احلزام إلى اجلنوب من بيت حلم ،وهو يهدف
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إلى عزل منطقة بيت حلم (مبا فيها بيت جاال وبيت ساحور) عن جنوبها (جبل اخلليل) ،وذلك
عبر كتلة (عتصيون) االستيطانية (غوش عتصيون) .وتتشكل هذه الكتلة من مستوطنة (بيتار
عليت) الواقعة بني قريتي وادي فوكني ونحالني ،ومتتد هذه املستوطنة باجتاه الغرب حتى تصل
ً
ماحية بذلك اخلط األخضر .ثم إن هناك مستوطنة (كفار
إلى منطقة (هداسا)( :عني كارم)
عتصيون) التي تقطع الطريق الواصل بني بيت حلم واخلليل ،وإلى الشرق منها مستوطنة
(إفرات) التي حتتل سلسلة من قمم اجلبال على امتداد شارع القدس ـ اخلليل ،والتي متنع
مدينتي بيت حلم واخلضر من التمدد باجتاه اجلنوب .وميتد هذا احلزام باجتاه الشرق ليتواصل
مع مستوطنات منطقة تقوع ،التي مت ربطها بطريق سريع (طريق زعترة االلتفافي) املار إلى
الشرق من بيت ساحور ليصل إلى مستوطنة أبو غنيم (هار حوما).
ويشكل طريق زعترة االلتفافي حاجز ًا أمام توسع بيت ساحور شرق ًا ويعزلها عن قرى تقوع
والتعامرة والعبيدية .وبفعل هذا الطريق ،أصبحت كل من بيت حلم وبيت ساحور وبيت جاال
محصورة بني طريقني ،األول هو طريق القدس اخلليل ،والثاني طريق زعترة االلتفافي ،كما مت
حصر متدد هذا التجمع العربي من الشرق والغرب ،في حني تقف مستوطنة (هار حوما) وقبر
(راحيل) وحدود بلدية القدس حاجز ًا أمام التمدد باجتاه الشمال والتواصل مع القدس العربية
عبر جبل املكبر وبيت صفافا؛ تقف مستوطنات (غوش عتصيون) وأهمها مستوطنة (افرات)
حاجز ًا أمام التوسع باجتاه اجلنوب .ومن املهم النظر إلى هذا اجلزء من احلزام في إطار منعه
تشكيل منطقة متروبولوية متتد من رام الله إلى بيت حلم .كما يقوم بتوسيع املمر الذي يربط
بني القدس الغربية وتل أبيب من ناحية اجلنوب ،عدا توسيع هذا املمر من الناحية الشمالية،
كما سيأتي ذكره.
وأما من الشرق ،فهناك حزام شرقي يتكون من مستوطنات (كيدار) ،و(معاليه أدوميم) ،و(ميشور
أدوميم) ،و(كفار أدوميم) يشكل بذلك جدار ًا شرقي ًا ملستوطنات القدس (غوش أدوميم) ،وقد مت
ربط هذه املستوطنات بالطريق الدائري الشرقي اخلارجي ،حيث قام بربط القدس عبر النفق
الذي مت شقه أسفل جبل املشارف (اجلزء الشمالي الغربي من جبل الزيتون) ،وعبر هذا الطريق
أصبح من السهل الوصول من (معاليه أدوميم) إلى القدس خالل دقائق معدودة .ويسكن في
كتلة (معاليه أدوميم) االستيطانية حالي ًا أكثر من  35.000مستوطن )10(،يتزايدون يومي ًا ،خاصة
وأن املخططات الهيكلية احملتملة لهذه املستوطنات تصل إلى مشارف البحر امليت.

()10لقد جتاوز عدد املستوطنني في مستوطنة (معاليه أدوميم) وحدها  30.000مستوطن.
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وتساهم هذه الكتلة في تأمني السيطرة على الطريق الرابط بني القدس والبحر امليت،
أي األغوار ،حيث إلسرائيل مصالح إستراتيجية هناك ،وذلك عبر ربط القدس بطريق الغور
املار باجتاه طبرية شما ًال ،وطريق الغور املار باجتاه إيالت جنوب ًا ،وبهذا تقوم إسرائيل بتأمني
مصاحلها بالسيطرة املباشرة أو غير املباشرة على وادي األردن ووادي عربة ،أي من إيالت إلى
طبرية ،وقد عبرت إسرائيل عن ذلك خالل املفاوضات املباشرة وغير املباشرة.
ويبقى مشروع ( ،)E1الواقع إلى الشرق من جبل الزيتون ،والقاضي بتخطيط البوابة الشرقية
(شاعر مزراح) ،والذي يشمل إقامة مركز جتاري ،وصناعي ،ومحطة باصات ومباني سكنية تضم
حوالى  2000وحدة سكنية على مساحه حوالي  800دومن ،من أخطر املشاريع التي ستنفذ على
أراضي الزعيم وعناتا والطور والعيزرية ،حيث سيفصل العيزرية عن الزعيم والطور ،أي سيشكل
سدا أمام توسع القدس العربية باجتاه الشرق ،البوابة الوحيدة التي مازالت مفتوحة أمام
فلسطيني القدس.
وتشكل هذه املنطقة مجاال حيويا للقدس العربية ،خاصة في مخططات إنشاء العاصمة،
كما تشكل ممرا طبيعيا للعالقة باألردن ،وبالتالي بالعالم العربي .وباإلضافة الى حصر القدس
العربية من اجلهة الشرقية ،يهدف هذا املخطط الى وصل مستعمرة بسغات زئيف مع مستعمرة
معاليه أدوميم ،ويؤدي الى قطع االمتداد العمراني الفلسطيني من اجلهة الشرقية ،بني شمال
الضفة وجنوبها .هذه املنطقة ما زالت رسمي ًا منطقة خضراء او منطقة غير منظمة حسب
مخططات البلدية.
لقد حال االحتجاج الدولي حتى اآلن دون تنفيذ املخطط كام ًال ،لكن بعض أجزائه قد نفذت
فعلي ًا على أرض الواقع ،ومن ضمنها بناء مجمع ضخم حلرس احلدود اإلسرائيلي ،كما أنه قد
متت تسوية مساحات واسعة من املنطقة ومد البنى التحتية فيها وحتضيرها ألعمال البناء التي
ً
سياسية أكثر مالءمة للقيام بتنفيذ باقي املشروع.
تنتظر ظروف ًا
وتستعد احلكومة اإلسرائيلية لطرح مشروع بناء في مستوطنة (كيدار ب) جنوب شرقي
القدس ،والواقعة ضمن جتمع مستوطنات (معاليه أدوميم) .ويذكر أنه سيتم طرح اإلعالن
خالل الفترة الـمقبلة حيث سيتضمن مشروع البناء أكثر من  6000وحدة سكنية في املستوطنة
املذكورة ،والتي يسعى مجلس املستوطنات اإلسرائيلية إلى ربطها باملوقع األساسي ملستوطنة
(كيدار) ،وذلك بهدف استكمال احلزام االستيطاني لتجمع (معاليه أدوميم) متهيد ًا لضم ذلك
التجمع بالكامل إلى حدود املدينة عقب استكمال عملية بناء اجلدار الفاصل.
أما من الشمال فقد مت ربط كتلة (معاليه أدوميم) بكتلة (بنيامني) االستيطانية التي متتد
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كذراع طويلة إلى الشمال الشرقي من القدس ،وذلك لعدم قدرة املستوطنات على التكامل
واالتصال من الشمال حيث تلتحم بيت حنينا بالرام ومن ثم بالبيرة ،لذلك مت اللجوء إلى
إنشاء هذه الذراع االستيطانية إلى الشمال الشرقي من القدس ملنع استمرار تواصل منطقة رام
الله بالقدس ومنع توسع مدينة البيرة ً
شرقا .ويتشكل هذا الذراع من مستوطنات( :علمون)،
و(آدم) ،و(شاعر بنيامني) ،و(كوخاف يعقوف) ،و(بسغوت) .وقد مت ربط هذه املستوطنات جميعها
بالطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الشرقي .وأصبحت قرية حزما نتيجة ذلك ،وقبل
إنشاء جدار الفصل العنصري ،مخنوقة بني طريقني ،وازداد وضع حزما سوء ًا بإنشاء اجلدار.
يذكر أن هذا التجمع قد ربط بطريق يؤدي إلى (عطروت) مبحاذاة قرية جبع ،يتم استبداله اآلن،
بعد إنشاء حاجز معبر قلنديا ،بطريق يعبر بيت حنينا من الشرق إلى الغرب ،والذي سيربط
املستوطنات الشرقية بطريق تل أبيب السريع .وسيقوم هذا الطريق ـ عدا مشروع الترام ـ بتفتيت
()11
شعفاط وبيت حنينا ومنع تشكل مركز حضري وجتاري فيهما.
ومن اجلهة الغربية مت تطويق منطقة رام الله بذراع استيطانية أخرى تفصلها عن القدس
ومتنع توسعها غرب ًا واتصالها بقرى شمال غربي القدس ،وذلك عبر جتمع املستوطنات :كتلة
جفعون (اجليب) االستيطانية واملشكلة من :مستوطنة (جفعات زئيف) ،و(جفعون) ،و(راموت)،
و(هار آدار) ،و(هار صموئيل) ،و(معسكر عوفر) ،و(عطروت) ،و(مطار قلنديا) ،ويجري حالي ًا
استكمال هذا الطوق عبر التخطيط ملستوطنة جديدة على أراضي قريتي قلنديا ورفات ،عدا
توسيع املستوطنات القائمة .وتأتي األهمية اإلستراتيجية لهذه الكتلة من كونها تربط بني
الطريقني (طريق بيت عور ،وطريق باب الواد) اللذين يربطان القدس الغربية واملستوطنات بتل
أبيب ،حيث مت توسيع املمر الذي يربط القدس بتل أبيب.
 .2الطوق الداخلي (داخل حدود البلدية)
بنيت غالبية املستوطنات املنتظمة في هذا الطوق ضمن حدود بلدية القدس ،كما حددت
بعد العام  ،1967وذلك لتأكيد حدود البلدية ،بهدف منع التمدد الفلسطيني في املدينة ،وإحكام
السيطرة على النمو السكاني لضمان أغلبية يهودية في (القدس املوحدة) ،وحتى التطلع إلى
أغلبية يهودية في القدس العربية؛ ما يجعل إعادة تقسيم املدينة شبه مستحيل .ويتشكل الطوق
من مجموعة من التجمعات االستيطانية:
( )11مدت سكة احلديد القادمة من شارع يافا باجتاه البلدة القدمية ،وذلك مبحاذاة سور القدس عند باب اجلديد ثم باب العمود ،وبعدها تتجه السكة
شما ًال على امتداد الطريق رقم واحد لتصل إلى شعفاط ،وفي نهاية شعفاط تتجه شرق ًا باجتاه املستوطنات .ساهمت هذه السكة بتدمير الشارع التاريخي
الرئيس الذي يربط القدس برام الله عبر الشيخ جراح وشعفاط وبيت حنينا .
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في اجلنوب ،يتشكل الطوق االستيطاني من مستوطنات (جيلو) ،و(هار حوما)( :جبل أبو
غنيم) ،و(تلبيوت مزراح)( :تلبيوت الشرقية) ،وتقوم هذه املستوطنات بعزل القدس عن منطقة
بيت حلم ،وقد جرى استكمال هذا العزل عبر توسيع مستوطنة (هار حوما) وربطها بالطريق
الدائري ،وهي مستوطنة مستمرة بالنمو .أما الفراغ الباقي بني جبل املكبر والسواحرة الغربية
(جنوب غربي القدس) ،فقد مت عزله عبر الطريق الدائري ،والتخطيط ملستوطنة إضافية في
تلك املنطقة ،وذلك لربطها مبستوطنتي (كيدار) و(معاليه أدوميم) .أما ما تبقى من أراضي هذه
املناطق فقد التهمها اجلدار وامتداداته.
أما من ناحية الشمال ،فقد جرى قطع التواصل اجلغرافي الفلسطيني بني البلدة القدمية
وشعفاط وبيت حنينا ومن رام الله ،وذلك عبر التلة الفرنسية ومستوطنة (رامات أشكول)،
ومت تعزيز هذا الفصل عبر مستوطنات (ريخش شعفاط) ـ إلى اجلنوب الغربي من شعفاط ـ
و(بيزغات زئيف) ـ إلى الشرق من بيت حنينا ـ و(نفي يعقوف) ـ إلى الشمال الشرقي من بيت
حنينا ــ.
وفي محيط البلدة القدمية ،فقد استعرت احلملة االستيطانية لتطال :رأس العامود ،والشيخ
جراح ،وسلوان ،وجبل الزيتون ،واألطراف الغربية ألبو ديس؛ بهدف تفتيت األحياء العربية وخلق
عوامل طرد للسكان.
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 .5احلوض املقدس (احلوض التاريخي)
ظهر االستخدام الرسمي لهذا املصطلح منذ منتصف تسعينيات القرن املاضي ،ذلك بسبب
عملية السالم من جهة ،وبسبب إدراك املخطط اإلسرائيلي استحالة السيطرة الكاملة على النمو
السكاني الفلسطيني داخل حدود البلدية ،ومنو نزعة بني بعض املخططني ورجال السياسة
اإلسرائيليني للتخلص من غالبية األحياء الفلسطينية الضيقة واملنزوعة األراضي وغير القابلة
للتطوير والتنمية ،وإعطائها للسلطة الوطنية الفلسطينية ضمن مفاوضات احلل النهائي.
وجرى خالل هذه العملية تطوير مفاهيم مختلفة جلغرافية القدس ،وذلك بناء على املصالح
اإلسرائيلية ،والتي تقضي بضم أقل عدد من الفلسطينيني إلى إسرائيل ،مع أكبر بقعة جغرافية
ممكنة في منطقة القدس بشكل عام وفي منطقة البلدة القدمية بشكل خاص ،مبا يتوافق
والتواصل االستيطاني.
وبناء على هذه املعايير ،مت حتديد حدود القدس ،التي ستحاول إسرائيل احلفاظ عليها في
مفاوضات احلل النهائي .وقد تطورت فكرة هذه احلدود بالتوافق النسبي ومعايير الرئيس األميركي
السابق بيل كلينتون ،التي أطلقها في مفاوضات كامب ديفيد العام  ،2000والتي إلى حد بعيد
أصبحت من املرجعيات التفاوضية )12(.وميكن مالحظة معالم هذه (القدس) من خالل السياسات
التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ،كذلك مبتابعة تصريحات رجال السياسة في إسرائيل ،بأنها
تعني القدس الغربية باإلضافة إلى كل املستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية ،والتي مت
بناؤها بعد العام  ،1967واحلوض املقدس أو احلوض التاريخي .ويعني احلوض املقدس :كل البلدة
القدمية ،والسفوح الشرقية جلبل الزيتون ،وجزء ًا من سلوان خاصة ما يسمى (مدينة داود)
ووادي حلوة ،ووادي الربابة وجبل النبي داود .وميكن بالتأكيد إثبات رسوخ التفكير اإلسرائيلي في
هذه املنطقة ضمن املخططات الهيكلية التي سبقت احتالل القدس العربية قبل حزيران ،1967
وبالتالي البدء العملي واجلدي بتعزيز هذا املفهوم منذ اليوم األول لالحتالل.
وتسعى إسرائيل في هذه الفترة إلى تثبيت مفاهيمها في هذه املنطقة عبر سلسلة من
النشاطات االستيطانية واألثرية الواسعة ،كما يتضح األمر ـ في سلوان ورأس العمود بشكل عام،
وفي وادي حلوة بشكل خاص ـ فإن املعركة الدائرة اآلن في القدس ميكن تسميتها (وضع املالمح
األخيرة على املشروع اإلسرائيلي في املدينة) ،وذلك ضمن املكونات التي ذكرت أعاله .وضمن
( )12أعلن الرئيس كلينتون فيما يخص القدس أن األحياء العربية ستكون ضمن دولة فلسطني ،واألحياء اليهودية (مبا فيها املستوطنات في القدس
العربية) ستكون ضمن إسرائيل .ولكن لم يتم التوصل إلى شيء واضح بهذا اخلصوص؛ ألن اإلمكانات على أرض الواقع لتطبيق مثل هذه املبادئ تواجه
صعوبات كثيرة ،وقد جرت محاولة لترسيم أفكار كلينتون على األرض بإنتاج خرائط ضمن املفاوضات غير الرسمية التي أنتجت وثيقة جنيف .إن النظر
إلى خرائط وثيقة جنيف يظهر مدى صعوبة األمر ،كما أن الواقع قد تغير منذ وثيقة جنيف العام .2002
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هذه النشاطات ميكن فهم ،أيض ًا ،أعمال احلفر األثرية التي تتركز في سلوان ،وزيادة تشبيك
املستوطنات بعضها ببعض ،وخاصة استخدام األنفاق للوصول من منطقة ألخرى في البلدة
القدمية واملناطق احمليطة بها دون املرور باحلارات الفلسطينية.
ولتطوير ربط (احلوض املقدس) بشمال املدينة ،جتري حالي ًا عملية استيطان مكثفة في حي
الشيخ جراح ،والتي تهدف إلى تأمني تواصل جغرافي بني اجلامعة العبرية على جبل املشارف
والسفح الشمالي الشرقي جلبل الزيتون وبني (احلوض املقدس) ،مرة باستخدام ذريعة (املكان
املقدس) وهو قبر شمعون الصديق في هذه احلالة ،ومرة أخرى باستخدام حجة وجود أمالك يهودية
في تلك املنطقة تعود ملكيتها لليهود إلى ما قبل العام  ،1948وقد اشتدت وتيرة ذلك خالل الفترة
األخيرة (قضية بيت الكرد وبيوت أخرى) )13(.وأما املوقع اآلخر الذي سيجري إثارته في األيام
القادمة فهو فندق شبرد في حي الشيخ جراح أيض ًا ،والواقع حتت سيطرة حارس أمالك الغائبني،
والذي سيتم تطويره واملنطقة القريبة من كرم املفتي لربط املنطقة املذكورة بعضها ببعض.
وهناك نشاط استيطاني محموم في وادي حلوة ،الواقع خارج سور القدس اجلنوبي والذي ال
يبعد أكثر من  100متر عن املسجد األقصى ،حيث يتم االستيالء املنظم على العقارات واملواقع
األثرية ،وقد أعطيت إدارة املواقع األثرية ،خاصة املنطقة املسماة (مدينة داود) ،إلى اجلمعية
االستيطانية (العاد) ،ما يفضح التوجهات اإلسرائيلية القاضية بتسخير كل اإلمكانات لتسهيل
عملية االستيطان .إن هذا األمر يؤكد ،أيض ًا ،أن اجلمعيات االستيطانية الناشطة في البلدة
القدمية واملناطق احمليطة بها ما هي إال أذرع حكومية غير رسمية ،تقوم باألعمال الوسخة التي
تترفع عن القيام بها احلكومة اإلسرائيلية مثل تزوير األوراق الرسمية ،والضغط على السكان
الفلسطينيني وترحيلهم.
وال يقل حي رأس العامود معاناة عن وادي حلوة ،فبعد إنشاء مستوطنة رأس العمود املسماة (هار
هزيتيم) والتي تضم  60وحدة سكنية أصبحت كلها مأهولة اآلن ،قامت مجموعة استيطانية بشراء مقر
الشرطة في رأس العامود )14(،وستباشر بهدمه وإقامة وحدات سكنية حتت اسم (معاليه دافيد) ،لربطها
باحلي االستيطاني (هار هزيتيم)
( )13بيت تسكنه عائلة الكرد في حي الشيخ جراح منذ العام  ،1954وهو واحد من  28بيت ًا في حي الشيخ جراح تقول جمعية استيطانية إنها اشترت أرضها
من عائالت يهودية تدعي أنها متلكها منذ القرن التاسع عشر .وأعلنت اجلمعية خطة إلقامة حي استيطاني من  200وحدة سكنية على هذه األرض.
ويخشى سكان احلي من أن يكون قرار احملكمة اإلسرائيلية ،القاضي بإخالء عائلة الكرد من بيتها ،مقدمة لالستيالء على بقية البيوت الـ 28وهدمها وإقامة
احلي االستيطاني محلها .وأقيمت البيوت املذكورة مطلع اخلمسينيات من جانب وكالة غوث الالجئني إلسكان مجموعة من الالجئني الفلسطينيني
القادمني من غربي القدس بعد طردهم من بيوتهم .ويذكر أن البيوت مقامة على أراض استأجرتها الوكالة من احلكومة األردنية.
( )14تبلغ مساحة األرض املنوي إخالؤها  10دومنات ،وأن الـمخطط اإلسرائيلي الذي صادقت عليه اللجنة اللوائية اإلسرائيلية يقضي ببناء  110وحدات
استيطانية إضافة إلى  7مؤسسات إسرائيلية عامة على هذه األرض.
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 .6جدار الفصل العنصري حول القدس العربية وداخلها

تعتبر منطقة القدس إحدى أكثر املناطق التي طالها جدار العزل اإلسرائيلي وأصابها بأضرار
جسيمة ،وسيعمل اجلدار على عزل القدس كلي ًا عن الضفة الغربية .وميتد هذا اجلدار أكثر من
 133كم ،ويحاصر املدينة من جهاتها الشرقية والشمالية واجلنوبية ،وسيعزل اجلدار حوالى
 270.000مقدسي عن فلسطينيي الضفة الغربية .ويذكر أنه قد متت املصادقة على مخططات
اجلدار في شباط  2005من قبل احلكومة اإلسرائيلية برئاسة شارون .وجرى تعديل مسار اجلدار
بشكل طفيف نتيجة لالحتجاجات الفلسطينية واملتابعات القانونية .وأما على مستوى محافظة
القدس ،فقد أدى اجلدار إلى عزل حوالى  151.974دومن ًا أي حوالى  %43من مساحة احملافظة
ـ معظمها توجد فيها كتل استيطانية كبيرة مثل (معالي أدوميم) و(هار أدار) و(جفعات زئيف)،
حيث قامت إسرائيل بضمها بحكم األمر الواقع .كما فرض اجلدار عزل عدة قرى عن القدس
الشرقية ،بعدما كانت متثل املدينة مركز حياتها األساس( :الرام وحزما وعناتا ومخيم شعفاط
والسواحرة الشرقية والشيخ سعد والعيزرية وأبو ديس) ،يذكر أن مجموع السكان في هذه القرى
والبلدات يصل إلى أكثر من  85.000نسمة  .
ميتد اجلدار في الشمال مسافة  10كم ،وذلك من معسكر عوفر (غرب قلنديا) باجتاه الشرق.
وفي اجلانب اجلنوبي يبلغ طوله حوالى  10كم أيض ًا ،ويبدأ من النفق الواقع حتت بيت جاال،
وميتد شرق ًا إلى بيت ساحور.
وفي الشرق مت بناء جدار على امتداد حدود البلدية ويبلغ طوله أكثر من  30كم .اجلزء األول
منه بطول  17كم وميتد من الطرف الشرقي لبيت ساحور ويتجه شما ًال ليصل إلى الطرف
الشرقي للعيزرية .أما اجلزء الثاني منه فيبلغ طوله 14كم ويبدأ عند الطرف اجلنوبي لعناتا
وميتد إلى حاجز قلنديا .ولم يتصل جزءا هذا اجلدار (الشرقي) بسبب الطريق الذي يربط
القدس بـ(معاليه أدوميم) وطريق األغوار ،وقد استعيض عنه بجسور وأنفاق ،تقوم بفصل
املناطق الفلسطينية (الزعيم مث ًال) عن القدس ،وأخير ًا البدء ببناء اجلدار بني عناتا والطور
بطول يصل عدة كيلومترات.
ومن اجلدير ذكره ،أن غالبية اجلدار حول القدس هو من األسمنت ويبلغ ارتفاعه بني 6م إلى 9م.
ويسير اجلدار في غالبية أجزائه داخل حدود القدس (حسب التعريف اإلسرائيلي حلدود البلدية)،
ويتوسع على حساب الضفة الغربية في منطقة ضاحية البريد فقط ،حيث ضم (من خالل األمر
أجزاء كبيرة من القدس نذكر منها في
الواقع) جزء ًا صغير ًا إلى القدس ،في حني يستثني اجلدار
ً
الشمال كفر عقب واألجزاء الغربية من شارع القدس رام الله (أي كل ما يقع إلى الشمال من حاجز
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قلنديا) ،وفي الشرق يستثني مخيم شعفاط وضاحية السالم ورأس خميس ،هذا عدا أجزاء في
جنوب شرق القدس .ويقدر عدد من يخرجهم اجلدار خارج حدود البلدية حوالي  70.000نسمة
(من حملة هوية القدس) القاطنني إما داخل حدود البلدية وإما في األحياء والبلدات احمليطة بها
(العيزرية ،وأبو ديس ،وعناتا ،والرام ،وضاحية البريد ،وبير نباال) .كما يفصل السواحرة الشرقية
عن الغربية ،أي أنه يقطع أوصال العائلة الواحدة في أكثر من موقع.
لقد بقيت القدس متصلة مع الضفة الغربية عبر البوابات (نقاط التفتيش) التالية:
من الشمال حاجز قلنديا ،ومن الشرق احلاجز الواقع إلى الغرب من الزعيم ،ومن اجلنوب
حاجز قبة راحيل .وهناك املزيد من نقاط العبور التي فتحت خصيص ًا خلدمة املستوطنني،
وقد يستعملها أحيان ًا سكان القدس من الفلسطينيني ،ولكن ال يستطيع حملة التصاريح من
سكان الضفة الغربية استعمالها ،مثل حاجز الوجلة ،حاجز النفق (حتت جبل رأس بيت جاال)،
وحاجز الزعيم ،وحاجز بيت إكسا ،وحاجز حزما ،وحاجز عناتا .لقد كانت تأثيرات جدار الفصل
العنصري على القدس أكثر من درامية ،لكنه كما ذكرنا قد جاء تتويج ًا لسلسلة من اإلجراءات
والنشاطات االستيطانية.
بدئ عمليا ًبعزل القدس العربية عن باقي الضفة الغربية العام ،1993وذلك بعد إطالق
املفاوضات التي أدت إلى اتفاقيات )أوسلو( ،بوضع نقاط التفتيش األولى حول املدينة ،وبالطلب
من الفلسطينيني ـ سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ـ احلصول على تصاريح لدخول القدس.
وبعدها ،توالت أعمال عزل القدس ،وتكثيف االستيطان في محيط املدينة ،وإقامة مستوطنات
إسرائيلية إضافية داخل األحياء العربية .كما استمرت أعمال خنق املدينة من كافة االجتاهات
مبا فيها إغالق املؤسسات املختلفة بحجة تعاملها مع السلطة الوطنية الفلسطينية).(15
إن فرض التصاريح على سكان الضفة والقطاع لدخول القدس ـ في محاولة لضرب مركزية
القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني ـ قد قاد إلى حرمان املدينة من مورد دخلها األساسي املتمثل
في كونها السوق الكبرى للضفة الغربية ،وتتوج هذا التهميش االقتصادي بالتأكيد مبا أفرزته
االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى) من تراجع السياحة .وأدت هذه األوضاع إلى تنامي اعتماد
القدس الشرقية على ما تقدمه سوق العمل اإلسرائيلية من أعمال متدنية املستوى والدخل،
والتي ال يشغلها سكان القدس الغربية من اليهود؛ ما أدى بالتأكيد إلى تدني مستوى احلياة في
القدس الشرقية وهروب الكفاءات منها باجتاه أسواق الضفة الغربية (خاصة رام الله وبيت حلم)
( )15نذكر منها على سبيل املثال :بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية ،والغرفة التجارية ،وجمعية الرفاه االجتماعي ،ونادي األسير ،ومؤسسات عديدة
أخرى.
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املتنامية بسبب تأسيس مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والبنوك والقطاع اخلاص التي
كانت بحاجة إلى الكفاءات العلمية واإلدارية واملهنية املتمركزة في القدس.
لقد جاء جدار الفصل ،كتتويج لعملية طويلة لعزل القدس الشرقية عن امتدادها الطبيعي
في الضفة الغربية ،وحتويلها إلى (غيتو) محاط بسكان يهود من كل اجلهات .ومع االنتهاء
تقريب ًا من بنائه ،ال بد من التطرق إلى آثاره املتوقعة على القدس العربية ،والتي أصبحت اآلن
ملموسة بشكل جدي:
•عزل القدس العربية كلي ًا عن الضفة الغربية (أي فصل فلسطينيني عن فلسطينيني)،
وذلك في كل امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وذلك في محاولة لعزلها
سياسي ًا ووطني ًا عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
•فصل أحياء من القدس (حتى حسب احلدود البلدية اإلسرائيلية) عن باقي املدينة :حي
كفر عقب وقلنديا وضاحية السالم ،ورأس خميس ،ومخيم شعفاط ...إلخ ،وسيحولها إلى
أحياء ال هي في القدس وال هي خارجها .وتهدف هذه اخلطوة إلى التخلص من أعداد
كبيرة من السكان الفلسطينيني في محاولة لرفع نسبة اليهود في املدينة.
•فصل الكثير من السكان عن مراكز اخلدمات التي يرتادونها :مستشفيات ،مدارس،
مؤسسات عامة ،أسواق ...وذلك لتفعيل عوامل الطرد السكاني ،ودمج ما تبقى منهم
وإحلاقهم باملؤسسات اإلسرائيلية.
•إخراج الكثير من أراضي التطوير والبناء الباقية والضرورية لسكان القدس الفلسطينيني
خارج اجلدار ،زياد ًة في حشرهم ضمن مناطق مغلقة ما يسهل السيطرة عليهم من كل
النواحي احلياتية بشكل عام والسيطرة عليهم (أمني ًا) بشكل خاص.
•أصبحت الكثير من األحياء الفلسطينية وسكانها يصطدمون باجلدار بشكل فيزيائي
يومي ًا ،حيث مير اجلدار مبنظره املرعب مباشرة حتت نوافذ غرف نومهم ،وأصبح اجلدار
بذلك نهاية ميتة لكثير من أحياء املدينة ،والتي أصبحت بذلك غير قادرة على النمو
والتطور بشكل طبيعي ،حيث غيرت اجتاه عالقاتها ومراكز تلقي اخلدمات.
•أدى اجلدار إلى تكثيف عملية الترانسفير السكاني باالجتاهني :باجتاه خارج اجلدار
(الضفة الغربية) حفاظ ًا على الروابط االجتماعية ومكان العمل والتخلص من املرور
اليومي عبر نقاط التفتيش ،وباجتاه داخل اجلدار (داخل ما تبقى من القدس) ،حفاظ ًا
على الروابط العائلية ،وامللكيات ،واحلقوق املكتسبة ،ومكان العمل ،واملدرسة ،واخلدمات
األخرى.

31

•أصبحت حركة السكان الفقراء باجتاه داخل اجلدار حفاظ ًا على احلقوق املكتسبة
والركض وراء اخلدمات وتأمني العمل ،وللطبقة املتوسطة واملتعلمة باجتاه الضفة
الغربية حيث فرص العمل واالستثمار لها أعلى؛ ألن الطلب على هذه الفئة في القدس
منخفض جداً ،في حني أن الطلب على األيدي العاملة غير املؤهلة مرتفع ،ما سيزيد من
إفقار املدينة وسكانها.
•لن تتوفر أماكن سكن كافية الستيعاب القادمني إلى داخل اجلدار ،ما سيزيد من البناء
العشوائي ،لكن سيخفض بالتأكيد مستوى املعيشة ،وسيزداد مستوى الفقر وكل األمراض
االجتماعية املرتبطة بذلك.
ومن املفيد خوض نقاش باستفاضة حول تأثير اجلدار على اإلسكان في القدس .فقد دفع
اجلدار بعشرات اآلالف من الفلسطينيني من حملة هوية القدس إلى االنتقال من املناطق الواقعة
خارج اجلدار إلى داخل ما تبقى من املدينة ،وذلك حماية حلقوقهم في القدس والرتباط حياتهم
اليومية باملدينة ،باإلضافة طبعا إلى الدوافع الوطنية واالجتماعية والتاريخية والثقافية .لقد
ترك هؤالء بيوتهم التي استثمروا فيها مدخراتهم وأخرجها اجلدار خارج احلدود الفعلية
للمدينة ،وجعل استمرار سكناهم فيها عرضة ملصادرة حقهم في العيش في القدس .ولم يكن
االنتقال إلى املدينة على دفعات ،فقد شهدت األعوام  2006ـ  2008نزوح أعداد كبيرة منهم ،بلغت
في أقل التقديرات خمسني ألف ًا ،تدبروا أمر سكنهم في ظروف صعبة للغاية .فقد شهدت البلدة
القدمية على سبيل املثال ضغط ًا هائ ًال ،وحتولت أقبية املباني القدمية ،املعدة أص ًال للحيوانات،
إلى مساكن ال تتوفر فيها أقل شروط السكن .كما حصرت العائالت نفسها ضمن مساحات
ضيقة ،وأصبحت بعض العائالت ال تسكن في أكثر من غرفة واحدة .لقد أصبح عدد سكان البلدة
القدمية من الفلسطينيني حوالى  37.000نسمة ،ما يعني أن العائلة الواحدة تسكن في حيز
ال يتجاوز معدله  35متر ًا مربع ًا ،مع األخذ بعني االعتبار أن النسبة الكبرى من سكان البلدة
القدمية هم من الفقراء ،أي من العائالت كثيرة األوالد.
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. 7عالقة سكان القدس الفلسطينيني بالبلدية اإلسرائيلية
اتبع الفلسطينيون في القدس سياسة مقاطعة شبه شاملة لبلدية القدس ،كلما أمكن ذلك،
ومتثل ذلك مبقاطعة انتخابات البلدية ،حتى ال يتم إعطاء غطاء من الشرعية لضم القدس
العربية .وميكن مراقبة زيادة واضحة في املقاطعة مع مرور الوقت ،وصلت قمتها في االنتخابات
البلدية العام  ،2008حيث وصلت نسبة املشاركة في هذه االنتخابات حوالى  %1.7فقط من
مجموع أصحاب حق االقتراع من الفلسطينيني ،وكانت قد وصلت في االنتخابات السابقة
( )2003حوالى .%5
وتبقى عالقة سكان القدس العربية بالبلدية عالقة يسودها الشك والريبة واخلوف ،فالبلدية
متتنع عن إصدار رخص البناء ،وإن أصدرتها ال تأخذ بعني االعتبار اإلمكانيات املادية للسكان،
وال قلة أو حتى عدم توفر موارد دعم لإلسكان (كما هو احلال في القدس الغربية) ،كما أن
القروض البنكية شبه معدومة ،فال هم من سكان إسرائيل وال هم من سكان الضفة الغربية،
فالبنوك اإلسرائيلية تتشدد في إعطاء قروض إسكان للفلسطينيني ،خاصة وأنه يصعب على
الفلسطيني تلبية شروط هذه البنوك ،كما يصعب على املقدسي احلصول على القروض من
البنوك الفلسطينية لصعوبة املتابعة القانونية.
وتفرض بلدية القدس ضريبة مسطحات عالية جد ًا (تسمى األرنونا) ،وهي ضريبة غير عادلة
من ناحية اجتماعية .كما تفرض هذه الضريبة في كثير من األحيان على مناطق ال تتمتع
بخدمات بلدية أو أن اخلدمات البلدية ال ترتقي إلى مستوى الضريبة املدفوعة.
وتقوم البلدية بإصدار أوامر هدم للمباني التي تبنى بكثافة دون تراخيص ،لعدم توفرها
وارتفاع تكاليف استصدارها .فال البلدية تساهم في حل الضائقة السكنية ،وال هي تسكت عن
البناء غير املرخص .ويتم إصدار تراخيص البناء في القدس العربية في املناطق التي جرى
تنظيمها ضمن مخططات تفصيلية ،لذلك فإن غالبية أحياء القدس العربية لم يجر تنظيمها
حتى اآلن ،بالرغم من وجودها حتت االحتالل فترة جتاوزت  41عام ًا .وتقوم بلدية القدس
اإلسرائيلية بتحضير كمية كبيرة من املخططات لكل املستوطنات في شرق القدس ،وال تقوم
بذلك لألحياء الفلسطينية ،وبالتالي فإن أراد الفلسطيني إن يتقدم بطلب ترخيص بناء فعليه
حتضير مخطط هيكلي تفصيلي لكل املنطقة التي تقع بها ملكيته؛ ما يجعل األمر مستحي ًال
من ناحية التكاليف ،ومن ناحية ضرورة موافقة اجلوار على ذلك ،لذلك ال يصل عدد التراخيص
املمنوحة للفلسطينيني على  100رخصة سنوي ًا ،وكل ترخيص ـ إن صدر أص ًال ـ يكون ذلك بعد
مرور سنوات على تقدميه ،ما يعني احلاجة إلى استثمارات إضافية ريثما يتم احلصول على
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ترخيص .إن هذا األمر يدفع بعدد كبير من الفلسطينيني إلى املجازفة بالبناء دون ترخيص.
إن منح رخصة بناء للمقدسيني لم يكن يوم ًا وال بأي حال من األحوال أمر ًا تقني ًا بحت ًا ،ويتم
ذلك بناء على قانون التنظيم والبناء اإلسرائيلي لسنة  ،1965والذي ميثل بالتأكيد خطة لتحقيق
أغراض جيوسياسية .ويؤكد ذلك أعداد رخص البناء التي مت منحها للسكان الفلسطينيني في
القدس منذ العام  .1967ولو نظرنا إلى عدد الرخص في كل سنة ،بناء على اجلدول أدناه،
فستتضح متام ًا الفوارق بني البناء املرخص والبناء غير املرخص في القدس .وبالتأكيد ،يلبي
البناء غير املرخص جزء ًا من حاجة السكان للمساكن ،لكنه بالتأكيد ال يلبي كل احلاجة.
السنة
2000
2001
2002
2003
2004

املباني
املقامة
35388
36821
37993
39428
40661

الوحدات
السكنية
1008
1433
1172
1435
1233

الرخص
املمنوحة
129
110
97
59
49

املباني غير
املرخصة
879
1323
1075
1376
1184

جدول يبني العالقة بني البناء املرخص والبناء غير املرخص في القدس في سنوات مختارة

ويتضح من اجلدول أن عدد املباني غير املرخصة هو أضعاف عدد املباني املرخصة في جميع
السنوات ،التي تتوفر فيها بيانات ،والواقع على األرض يثبت استمرار هذه العالقة .وهي العالقة
نفسها التي سادت في السنوات التي سبقت ذلك.
وتتجلى سياسة البلدية اإلسرائيلي في التفرقة العنصرية عبر االستثمارات البلدية في
القدس العربية ،والتي لم تقترب ،وال في أي عام من العقود األربعة املاضية ،من ما نسبته% 10
من مجموع ميزانية البلدية ،علما ًأن السكان الفلسطينيني يشكلون ثلث مجموع السكان ،هذا
األمر قاد إلى زيادة الفوارق بني شطري املدينة وصوال ًإلى مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ
املدينة ،علما ًأن الفلسطينيني يساهمون بحوالى ثلث الضرائب املدفوعة للبلدية ،هذه املعلومات
تقديرية ،أما األرقام احلقيقية فيصعب الوصول إليها .لكن مستوى اخلدمات املتردي يدلل على
احلدود الفاصلة بني القدس العربية والقدس اإلسرائيلية واملستوطنات .يفهم الفلسطينيون
ضريبة البلدية (أرنونا) على أنها ضريبة إقامة وليست ضريبة لتقدمي اخلدمات .إن مجمل
الضرائب املفروضة على فلسطينيي القدس (دخل ،وتأمني وطني ،وأرنونا ،وتلفزيون ...إلخ)
واملخالفات الدائمة (اإلقامة ،والسير ،والتوقف خارج املواقف) التي يدفعونها تزيد من إفقار
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هؤالء ،وال تعود عليهم على شكل خدمات ،وهم على كل األحوال يعدون من أفقر (سكان إسرائيل)
مبوجب اإلحصاءات اإلسرائيلية .يذكر أن حوالى  % 67من السكان املقدسيني يعيشون حتت
خط الفقر بينما في القدس الغربية تقل نسبة الفقر عن  .% 29إن هذا الوضع يجعل إمكانية
احلفاظ على اإلقامة في املدينة قضية صعبة املنال بحاجة إلى استثمار مالي دائم وتتم حتت
ضغط نفسي عال.
وقد انعكس توزيع امليزانيات على اخلدمات املقدمة من قبل البلدية للتجمعات الفلسطينية
في شرقي القدس ،فعلى سبيل املثال ،هناك في املعدل  1كم من الشوارع املعبدة لكل  710نسمة
في القدس الغربية ،بينما في القدس الشرقية  1كم لكل  2.448شخص ًا .وكذلك األمر بالنسبة
للساحات العامة ،ففي القدس الغربية هناك حديقة عامة لكل  447شخص ًا ،بينما في القدس
الشرقية توجد حديقة عامة لكل  7.362شخص ًا .وتتصل كافة الوحدات السكنية في القدس
الغربية بشبكة للصرف الصحي ،حيث يوجد هناك  1كم من خطوط الصرف الصحي لكل
 743نسمة ،وباملقابل ،هناك  1كم من خطوط الصرف الصحي لكل  2.809شخص ًا في القدس
الشرقية .هذا عدا إهمال البلدية عملية تنقية مياه الصرف الصحي في األحياء العربية حيث
تتركها جتري ـ باإلضافة إلى ما ينساب إليها من القدس الغربية ـ باجتاه وادي النار لتسير في
برية القدس الشرقية وتصب في البحر امليت بعد أن تنضم إليها مجاري املستوطنات خاصة
(معاليه أدوميم) ،ملوثة بذلك البيئة احمليطة وناشرة األمراض بني الفلسطينيني القاطنني إلى
الشرق من القدس .وما ينطبق على املجاري ينطبق على النفايات الصلبة ،التي يجري جتميعها
من القدس الغربية واملستوطنات اإلسرائيلية ومناطق أخرى في إسرائيل وتركيزها في برية أبو
ديس )16(.إن هذا التدمير للبيئة في القدس العربية ومحيطها يؤدي إلى تردي شروط احلياة
ألعداد كبيرة من السكان ،كما يؤدي إلى تلويث البيئة واملياه اجلوفية.
إن هذه املعطيات ،والتي تنطبق على كافة نواحي احلياة والبنى التحتية في القدس العربية،
هي أفضل تعبير عن سياسة التفرقة العنصرية في القدس.

  
( )16لقد أصبح مجمع النفايات الصلبة في أبو ديس في وضع حساس جد ًا حيث وصل إلى طاقته االستيعابية القصوى ،وال تتوافر فيه معاجلات للعصائر
التي تتسرب إلى داخل األرض .يذكر أن القانون الدولي يحرم نقل النفايات إلى املناطق احملتلة.
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 .8سياسة هدم البيوت في القدس وتفتيت العائالت
وللتدليل على السياسة العنصرية التي متارسها بلدية القدس اإلسرائيلية على الفلسطينيني،
وعلى كافة املستويات ،يكفي أن نعرف أنه بني العام  1987والعام  2000مت هدم أكثر من  300مبنى
فلسطيني في املدينة ،وفي الفترة نفسها قامت بلدية القدس اإلسرائيلية ووزارة الداخلية بتنفيذ
أوامر هدم لبضع عشرات فقط من اإلضافات على األبنية في القدس الغربية ،لكن لم يتم هدم
أي بناء كامل في القدس الغربية .وفي العام  2008فقد مت تنفيذ  109حاالت هدم وإخالء منازل
فلسطينية في القدس العربية ،كما بلغ مجموع ما هدم أو أخلي من العقارات الفلسطينية ما
بني العام  2000ـ  2008حوالى  893حالة .وبهذا يكون مجموع ما هدم من املباني في القدس
العربية قد وصل مع نهاية العام  2008حوالى  1200بناية ،كما يتضح من األرقام زيادة وتيرة
الهدم بشكل تصاعدي ،وهذا دليل على أمرين ،أولهما :أن عدد املباني غير املرخصة باملعايير
اإلسرائيلية قد زاد؛ نظر ًا الزدياد احلاجة .وثانيهما :اشتداد حملة هدم املباني.
يذكر أنه يوجد اآلن أكثر من  2000أمر هدم مبان في القدس العربية حتتوي على أكثر من
 12.000وحدة سكنية ،وهذا يعني أن أكثر من ربع سكان القدس من الفلسطينيني يعيشون حتت
التهديد املباشر بوصول اجلرافات اإلسرائيلية لتهدم بيوتهم .كما أنه من املفيد االلتفات إلى
حقيقة أن عدد أوامر الهدم التي صدرت عن بلدية القدس ووزارة الداخلية اإلسرائيليتني تشكل
أربعة أضعاف عدد تراخيص البناء التي صدرت للفلسطينيني منذ العام  .1967هذا الواقع
يترافق مع حقيقة الفقر العام الذي يعيشه سكان القدس ،حيث حددت اإلحصاءات اإلسرائيلية
أن  112.700فلسطيني في القدس يعيشون حتت خط الفقر.
لم تخف بلدية القدس توجهاتها جتاه املباني في القدس العربية ،فقد أقرت ،على سبيل
املثال ،موازنة لهدم املباني العام  2008بلغت أربعة ماليني شيكل (أكثر من مليون دوالر) ،وهذا
يعني أن هناك مخطط ًا مسبق ًا لهدم أكثر من  150مبنى ،وقد يصل ذلك إلى  170مبنى ،هذا
إذا أخذنا بعني االعتبار أيض ًا أنه يفرض على الفلسطينيني هدم بيوتهم بأنفسهم أو متويل
هدمها .وباإلضافة إلى البلدية ،تقوم وزارة الداخلية اإلسرائيلية بإصدار أوامر هدم للمباني،
فقد أصدرت  14أمر هدم في العام  ،2004وأكثر من  6أوامر هدم في العام .2005
وكما ذكرنا أعاله ،فعلى الفلسطيني أن يثبت وجوده في املدينة بشكل مستمر ،فهو مطالب
دائم ًا بأن ميتلك الوثائق الضرورية إلثبات ذلك .وتبع ًا لذلك ،فقد مت في العام  2006سحب حق
اإلقامة من حوالى  1360مقدسي ًا ،وهذا العدد يبلغ خمس مرات أعلى مما سحب العام ،2005
متجاوز ًا بذلك كل سنوات االحتالل .ونتيجة لذلك فقد اضطر آالف األزواج الشابة املختلطة
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(أحدهم يحمل هوية الضفة الغربية) إلى العيش بشكل منفصل .فقد قررت وزارة الداخلية
اإلسرائيلية عدم السماح بتسجيل املواليد في هويات أمهاتهم إذا كان الزوج يحمل هوية ضفة
غربية ،واألم حتمل هوية القدس ،مدخلني بذلك آالف العائالت في أزمات نفسية واجتماعية لم
يستطيعوا اخلروج منها حتى اآلن ،هذا عدا التكاليف املالية العالية التي يتكبدونها جراء توكيل
محامني للدفاع عن حقهم الطبيعي في العيش املشترك كعائلة.
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 .9التخطيط احلضري

وبالتأكيد ،تبقى أداة التخطيط احلضري من أقوى وأشد األدوات املستخدمة في إحكام السيطرة
على الوجود الفلسطيني في املدينة .وتهدف املخططات احلضرية إلى إطالق يد االستيطان
اليهودي ،الذي يتمتع بكل أشكال الدعم والتخفيضات الضريبة ،وتشجيع االستثمار الرأسمالي
في حقل البناء ،هذا عدا التسهيالت في األمور املتعلقة بالقوانني والتراخيص ،ومتديد البنى
التحتية من جهة ،واحتواء النمو الفلسطيني في املدينة وحولها من جهة ثانية .لقد أدت هذه
السياسة إلى اإلبقاء على ما نسبته أقل من  %7من التراخيص املمنوحة للفلسطينيني ،بالرغم
من أن نسبتهم قد جتاوزت ثلث السكان في املدينة.
وعلى الفلسطيني قبل الشروع في البناء احلصول على تراخيص بناء باهظة التكاليف وصعبة
املنال ،تصل تكلفتها للشقة الواحدة أكثر من خمسني ألف دوالر ،وقد تصل أكثر من ثالثمائة
ألف دوالر للعمارة املتعددة الشقق ( 8ـ  10وحدات سكنية) .هذا عدا مسألة نسبة البناء املسموح
بها ،والتي ال تتجاوز في القدس الشرقية للفلسطينيني  .%25وهناك تقدير أولي يقول بضرورة
توفير أكثر من  25.000وحدة سكنية في القدس العربية حا ًال ،وذلك حلل مشكلة السكن .إن
عدم توفر هذه املساكن يعني تسارع وتيرة ارتفاع األسعار للمساكن ،وارتفاع تكاليف اإليجارات،
وذلك بشكل ال يتوافق وال بأي شكل من األشكال مع مستوى الدخل .وتقوم بلدية القدس مبنح
الفلسطينيني ما معدله  100ترخيص بناء سنوي ًا ،وتقوم في الوقت نفسه بهدم حوالى  150شقة
سنوي ًا ،بحجة البناء غير املرخص.
بالتأكيد جنحت السياسة اإلسرائيلية إلى حد بعيد في حتقيق جل أهدافها بالسيطرة
على األراضي وحتديد التمدد الطبيعي الفلسطيني ،وفصل سكان القدس الفلسطينيني عن
أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،كما جنحت هذه السياسة في وضع سكان القدس حتت
ضغط نفسي دائم ،لكنها فشلت وبشكل واضح في حتديد عدد السكان ،فقد منى الفلسطينيون
في القدس بشكل فاق التقديرات اإلسرائيلية ،بحيث أصبح األمر وكأنه تهديد إلسرائيل ،مما
استوجب مخططات وسياسات جديدة إلعادة السيطرة على هذا التطور ،لكن الثمن للحفاظ
على عدد كبير من الفلسطينيني في القدس يتم على حساب مستوى املعيشة واخلدمات.
ومن ناحية نظرية ،تترجم املخططات الهيكلية في العادة رغبات وطموحات السكان ،وذلك
عبر ممثلي السكان املنتخبني في البلدية واملجالس اللوائية ،ويتم حتضير املخططات من خالل
منظور تنموي تبع ًا للقيم االجتماعية والثقافية السائدة في املجتمع .وتسعى املخططات بالعادة
إلى ترشيد استخدامات األراضي وتخطيطها بشكل يضمن التنمية ويحقق العدالة واملساواة
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في استخدام احليز ،هذا عدا توفير الظروف البيئية واجلمالية والتاريخية والثقافية املناسبة،
واحلفاظ على حيز كاف للمؤسسات واخلدمات العامة.
ولكن ،وفي حالة القدس ،فإن التخطيط يستخدم كأداة بيد الطرف الذي ميلك القوة ألجل
فرض مفاهيمه ومصاحله على الطرف الضعيف ،ومتكني الطرف القوي (إسرائيل في هذه
احلالة) بكل اإلمكانات على حساب الطرف الضعيف (الفلسطيني) ،وذلك باستخدام أدوات
السيطرة على تخطيط احليز عبر القوانني املختلفة التي يشرعها سواء عبر وزارة الداخلية أو
عبر البلدية.
كما تستخدم مسألة السيادة ،والتي تعني من ضمن ما تعنيه ،امتالك الصالحية الفوقية
واملطلقة للدولة على األرض ،وتشكل أحد املركبات األساسية للدولة احلديثة .وميكن اعتبار
التخطيط الهيكلي ،الذي يحدد استخدام األراضي ضمن حدود البلدية ،هو اآللية لتحقيق
السيادة بشكل ملموس .وبهذا ميكن النظر إلى التخطيط الهيكلي كآلية سلطوية تؤمن السيادة
واستمرار فرض الواقع بالقوة .كما تستخدم السيطرة على سجالت األراضي كمرجعية إلثبات
امللكية لألرض ،والتي ميكن التالعب بها كلما دعت الضرورة ،خاصة ألغراض املصادرة وإقامة
املستوطنات .وقد اعتبرت إسرائيل نفسها مالك ًا ألراضي الدولة في القدس ،يضاف إلى ذلك
السيطرة على أمالك الغائبني )17(،عدا تلك األراضي التي متت مصادرتها (للمنفعة العامة)،
كذلك األرض املشاع ،واألراضي املتروكة.
ويرتكز الفكر التخطيطي اإلسرائيلي في القدس على منطلقات أيديولوجية ،ميكن تلخيصها
مبا يلي:
•االستيالء على األرض أو ًال ،ومن ثم البحث عن مبررات قانونية أو تاريخية لتبرير
هذا الفعل ،وبالتأكيد تلعب املصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية البوصلة األساس في
عملية التخطيط احلضري .وبعد ذلك يتم التخطيط التفصيلي املنفذ للتصورات
األيديولوجية .وضمن هذا املنظور فإن موقع الفلسطيني يكون إما غائب ًا وإما مشكلة
تشكل نشاز ًا ال بد من التخلص منه إن أمكن ،أو نفي فاعلية وجوده عبر السيطرة عليه.
•تسخير التغييرات السكانية بالتوافق ومصلحة التخطيط األيديولوجي ،وذلك عبر
التأثير في السكان ،جذب ًا للسكان اليهود من جهة ،وطرد ًا للسكان الفلسطينيني من جهة
أخرى .وبهذا تترابط السيطرة على األرض مع خلق وقائع دميغرافية عليها.
( )17ال منلك معلومات عن حجم أمالك الغائبني في القدس ،وفي كثير من احلاالت ال يقوم مالك العقارات بفتح ملفاتهم وال يتقدمون بطلبات
ترخيص للبناء سواء في األراضي الفارغة أو فوق املباني القائمة ،حتى ال يضطروا إلى فتح امللفات إذا كان أحد الورثة غير مقيم في القدس ،وذلك لعدم
إعطاء السلطات اإلسرائيلية احلجة لللسيطرة على العقار كأمالك غائبني ،وبهذا من الصعب استغالل مساحات واسعة من األراضي ألغراض التطوير
والسكن.
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•وبالتالي ،على املخطط اإلسرائيلي أن ينفذ مخططاته ،والتي تبدو أحيانًا تنموية،
والتي تخفي في طياتها ـ وأحيانا تظهر بشكل واضح ـ املصالح االحتاللية املباشرة
واإلستراتيجية.
مرت القدس في تاريخها احلديث منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اليوم
بعدة مراحل في إعداد مخططات هيكلية للمدينة .ويعتبر فهم هذه املخططات مفتاح ًا أساسي ًا
في تقييم الوضع الراهن ووضع سياسات مستقبلية.
في الفترة العثمانية ،مت وضع مخططات غير رسمية من قبل العثمانيني ،وكانت املهمة
األساسية للمخططني هي ترميم األحياء القدمية ،وشق الطرق إلى البلدة القدمية ،وتأهيل
البنية التحتية وحتسني مالمح املدينة .وقد اشتدت هذه العملية بشكل واضح خالل التحضير
لزيارة اإلمبراطور األملاني وليم الثاني للقدس العام  ،1898والتي تركت بصمات إيجابية على
املظهر اخلارجي للمدينة من تبليط الشوارع وإنارتها وإزالة التعديات على الطرق وحتسني
مالمح املدينة بشكل عام .وبالرغم من وجود الكثير من األحياء خارج أسوار املدينة في حينه،
فإن التخطيط قد اقتصر تقريب ًا على البلدة القدمية ،في حني أن األحياء اجلديدة قد ربطت
بالطرق والشوارع املعبدة ،كما مت ربط القدس باملدن الفلسطينية األخرى بالطرق املعبدة وسكة
احلديد.
أما التخطيط الفعلي واملؤثر للقدس فقد بدأ في فترة االنتداب البريطاني ،حيث أسقطت
التجربة البريطانية في التخطيط على القدس مبوجب أمر تنظيم املدن  .1921وكانت بداية
التخطيط العملية عبر إعالن حاكم القدس العسكري رونالد ستورس بتاريخ  1918/4/8ضرورة
استصدار رخصة لكل عملية بناء في محيط القدس ،والذي حدد بـ  2.5كلم من باب العامود.
والحق ًا ،مت وضع مخطط هيكلي من قبل ماكلني( (William Mclean))18بلغت مساحته
 17.910دومنات ،خصص منها  10.020دومن ًا ( )%56للتطوير والبناء ،و 5.990دومن ًا ()%33.5
للبناء والتطوير احملدود ،و 1.900دومن ( )%10.5منع به التطوير أو جمد .وبالرغم من قدم هذا
املخطط ،إ ّال أنه أصبح األساس لكل املخططات الالحقة ،خاصة العتماده على البلدة القدمية
كحجر أساس لتخطيط املدينة ،بعد ربطها بسكة احلديد ،حيث اعتبرت محطة القطار مركز ًا
لدائرة تخطيطية.
( )18كان وليم ماكلني مهندسا في بلدية اإلسكندرية ،وقد كلف بعمل مخطط هيكلي ملدينة القدس .وصمم مخططه بحيث ال يظهر أي مبنى عالي على
جبل الزيتون وكذلك الى اجلنوب من البلدة القدمية ،كما قرر عدم السماح ألي مبنى يزيد ارتفاعه على  9أمتار في محيط أسوار البلدة القدمية ،ومنع
أي وجود ملبان صناعية في نفس املنطقة ،وباختصار فقد اقترح املخطط الذي قدمه وود منطقة عازلة كبيرة نسبيا تقع الى الشرق والى اجلنوب من
البلدة القدمية.
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ومتت مراجعة هذا املخطط عبر جوديز ( )Patrick Geddesالعام  ،1919الذي اعتبر اجلامعة
العبرية حجر الزاوية ملخططه .أما مخطط  Geddes –C R Ashbeeلسنة  )19(،1922فهو تطوير
للمخططني السابقني ،كما قام بتوسيع حدود البلدية لتصل القرى املجاورة .باإلضافة إلى
ذلك ،فقد وضعت التعليمات والتوجيهات إلجناز املخطط من الناحية اإلدارية .كما مت حتديد
استعماالت األراضي في املدينة :أحياء سكنية وأسواق ( ،)% 64.8ومناطق خاصة (البلدة القدمية،
وسلوان ،واجلامعة العبرية ،ومجمع شنللر) ،وقد بلغت هذه ما نسبته حوالى ( ،)% 6.8ومناطق
صناعية وحرف ( ،)% 6.5وما تبقى ( )21.9مناطق مفتوحة وخضراء.
يالحظ من خالل املخطط توسعه باجتاه الغرب والشمال الغربي واجلنوب الغربي ،وسعي
املخطط إلى ضم أوسع مناطق في غرب املدينة لضم املستوطنات واألحياء اليهودية داخل حدود
البلدية ،واستثناء القرى العربية املجاورة للمدينة من الدخول في املخطط الهيكلي )20(.وبالتالي
فإن األبعاد الدميغرافية أي التوازن املختل في عدد السكان القاطنني في القدس لصالح اليهود،
بحيث تبدو القدس بأغلبية يهودية ،وضمان هذا التفوق السكاني لعقود قادمة .إن منطلقات
التخطيط البريطانية هذه مهدت الطريق لكل املخططات اإلسرائيلية الالحقة ،بل تعتبر أيض ًا
ترجمة وتوسيع ًا لها.
وبعد ذلك مت إقرار مخطط هوليدي( (Clifford Holliday))21العام  ،1930ومخطط
كاندل ) .1944 (Henry Kendallومبوجبهما ،مت اعتماد البلدة القدمية كمركز لدوائر تخطيط
املدينة ،ومت عبرهما حتديد حركة البناء في اجلزء الشرقي من املدينة وتقييدها على اعتبار
احتوائها غالبية املناطق املقدسة والتراث الثقافي واملشهد احلضاري .لقد هدفت مخططات
االنتداب البريطاني حماية البلدة القدمية وحتديد استعماالت األراضي ضمن حدود البلدية،
خاصة في األحياء العربية ،في حني قامت بتيسيرها إلى أبعد حدود في األحياء اليهودية.
وبعد حرب  1948مت تقسيم املدينة ،كنتيجة للحرب ،إلى جزأين ،عربي ضم الحق ًا إلى
اململكة األردنية الهاشمية ،في حني استطاعت إسرائيل السيطرة على الشطر الغربي من املدينة
( )19املخطط الذي قدمه كل من أشبي وجوديز ،قسم القدس الى أربع مناطق :األولى ،البلدة القدمية ،والثانية املنطقة احمليطة بالبلدة القدمية مبا فيها
من حدائق ،واملنطقة الثالثة جبل الزيتون ،أما املنطقة الرابعة فهي املناطق السكنية والصناعية.
( )20على سبيل املثال استثنيت قرى الطور والعيساوية وشعفاط والعيزرية وابو ديس من املخطط الهيكلي واعتبرت قرى مستقلة ،في حني اعتبرت كل
املستوطنات القريبة حتى لو بعدت أكثر من  10كم عن البلدة القدمية أحياء سكنية داخل احلدود البلدية ،وهذا يفسر ارتفاع نسبة اليهود في القدس خالل
فترة االنتداب البريطاني ،بحيث شكلوا األغلبية السكانية .أما فيما لو مت حتديد البلدة القدمية مركزا للمدينة ومت حتديد حدود البلدية مبحيط  10كم
عنها ألصبحت الغالبية السكانية فلسطينية .من هنا يتضح متاما كيفية استغالل املخططات الهيكلية كأداة سياسية واضحة وفعالة.
( )21مهندس معماري ومخطط مدن بريطاني ،حضر الى فلسطني عام  1922وتسلم منصبه كمستشار لتخطيط مدينة القدس ،عقب أشبي ،واستمر في
منصبه حتى عام  1922حينها فتح مكتبا هندسيا ،حيث عمل على تصميم الكثير من املباني في فلسطني ،كما ظل يعمل كمستشار حلكومة االنتداب وقد
حضر املخطط الهيكلي للقدس .1930-1926
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املقدسة ،وقامت مبصادرة األمالك الفلسطينية فيها بقانون سنته لهذه اإلغراض (قانون أمالك
الغائبني ـ  ،)1950والذي أقر خصيص ًا من أجل حتويل ملكية األراضي الفلسطينية إلى أمالك
حكومية إسرائيلية.
وبالتالي ،أدت هذه احلرب إلى تغيير في حدود املدينة مرة أخرى ،حيث قسمت إلى قسم شرقي
حتت السيادة األردنية وقسم غربي حتت السيادة اإلسرائيلية أصبح عاصمة لدولة إسرائيل .وخالل
هذه الفترة ،مت إعداد مخططات هيكلية لكل جزء من املدينة ،حيث شمل اجلزء األردني 13.580
دومن ًا ( )% 33.3من مساحة منطقة تخطيط املدينة جميعها .واجلزء اإلسرائيلي شمل 26.580
دومنا ( ،)% 66.7آنذاك كانت منطقة تخطيط املدينة أوسع من منطقة نفوذ البلدية.
ونتيجة للتقسيم القسري للقدس ،حتولت املدينة بشطريها من مركز فلسطني األول في
كل النواحي ،إلى مدينة حدودية مهمشة ومقسمة ومتعادية .وكان لهذا الواقع اجلديد أثر على
تخطيط املدينة واجتاهات تطويرها .وخالل الفترة األردنية استمر العمل باملخططات االنتدابية
حتى العام  ،1963حيث بادر األردنيون إلعداد مخطط هيكلي للقطاع الشرقي من القدس شمل
املدينة ومحيطها مبساحة حوالى  7كيلومترات مربعة .وقد أعد هذا املخطط ،أيض ًا ،من قبل
املخطط البريطاني كاندل.
في املقابل ،قام اإلسرائيليون بتحضير مخططني للقدس الغربية .املخطط األول ،كان
مخطط  Rowلسنة  ،1949والذي شمل كل املدينة ،وكأنها لم تقسم ،ولكنه ركز على القطاع
الغربي كأمر واقع .ونظر ًا النقطاع املدينة من اجلهات الشرقية والشمالية واجلنوبية ،فإن
مخطط املواصالت /كما يتضح من املخطط ،كان يهدف لوضع عدة طرق تربط املدينة غرب ًا مع
تل أبيب .أما املخطط الثاني ،فكان مخطط شبيب ( ،) Shabebالذي حضر سنة  ،1959اعتمد
على إقامة مركز حكومي إسرائيلي في غرب املدينة وربطه مبركز جتاري يتمركز حول شارع يافا،
وأضاف مساحات شاسعة لالستعماالت الصناعية واحلرف.
وباحتالل القدس الشرقية العام ،1967وبتفكيك املؤسسات البلدية العربية ،وإعالن
إسرائيل من طرف واحد وبشكل يتناقض والقوانني الدولية (القدس مدينة موحدة وعاصمة
لدولة إسرائيل) ،تخلصت املدينة من واقعها احلدودي املهمش .يذكر أن عملية تخطيط
(القدس املوحدة) قد بدأت العام  1964حينما أقرت بلدية القدس اإلسرائيلية إعداد مخطط
جديد لبلدية املدينة كلها .وشمل هذا املخطط اجلزء الغربي والشرقي للقدس مبا في ذلك
املناطق التي ضمت للقدس من القرى احمليطة بها .وبالرغم من أنه لم تتم املصادقة على هذه
املخططات رسمي ًا ،لكنها شكلت أداة توجيه وبوصلة عمل للمخططات املستقبلية ،وساهمت في
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بلورة سياسات إسرائيل القادمة في القدس .لقد وضع املخطط الرئيس للقدس العام ،1968
والذي ميكن تلخيص مكوناته مبا يلي:
•احلوض املقدس (قلب املدينة) ،والذي يشمل البلدة القدمية املسورة واملنطقة احمليطة
بها ،خاصة جبل الزيتون ،وجبل النبي داود.
•مركز املدينة التجاري (املدينة الداخلية) ،ويضم كل املنطقة التي حتيط بالبلدة القدمية
(احلوض املقدس) لتصل إلى جبل املكبر جنوبا ،و(محانيه يهودا) غرب ًا والتلة الفرنسية
شماال.
•أحياء سكنية (املنطقة احمليطة باملدينة الداخلية) ،والتي تشمل كل األحياء السكنية
والصناعية والتجارية واخلدماتية داخل حدود البلدية.
ومن حتليل استعماالت األراضي املقترحة مبخطط القدس  1968يالحظ أن حوالى %50
ً
مفتوحة) ،والتي أصبحت مواقع
من األراضي لم تخصص الستعمال معني وبقيت (مناطق
استيطانية .كذلك مت تخصيص أراض الستعماالت إدارية وحكومية وثقافية ،وذلك في سبيل
تأمني حتويل مدينة القدس إلى عاصمة إسرائيل ومركزها اإلداري والرسمي .لقد بلغت
مساحات األراضي الفلسطينية التي متت مصادرتها ضمن هذا املخطط حوالى  25ألف دومن،
وذلك لـ(املصلحة العامة) .والحق ًا ،فهمت (املصلحة العامة) لصالح املستوطنني اليهود فقط.
كما مت إعداد مخططات تفصيلية ،حدد فيها البناء في األحياء الفلسطينية ،وأطلق العنان
لبناء املستوطنات بعد أن وضعت احلكومة اإلسرائيلية وبلدية القدس األراضي الضرورية حتت
تصرف املستوطنات ،هذا عدا توفير احلوافز املالية السخية.
وفي العقود األخيرة من القرن املاضي ،بدأت بلدية القدس اإلسرائيلية إعداد مخططات هيكلية
تفصيلية لبعض األحياء الفلسطينية هدفت من خاللها باألساس إلى فصل األحياء العربية عن
املستوطنات التي بنيت على أراضيها ،وساهمت هذه بربط املستوطنات بالقدس الغربية.
وبادرت بلدية القدس العام  2000إلى إعداد مخطط هيكلي جديد للمدينة ،وهو ما يعرف
اليوم مبخطط (القدس  ،)2000والذي مت إعداده مبوازاة إعداد مخطط لواء القدس اإلسرائيلي،
والذي يشمل حدود بلدية القدس حسب التعريف اإلسرائيلي .ويشير هذا املخطط إلى هدفه
األساس وهو احلفاظ على:
“مكانة خاصة ملدينة القدس كمدينة عاملية ،عاصمة إسرائيل ،ومركز للفعاليات
امليتروبولونية ،على املستوى القطري واللوائي ،واملركز االقتصادي ،والثقافي،
والديني واإلداري ملواطني دولة إسرائيل عامة ولواء القدس خاصة”.
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ويسعى هذا املخطط إلى حتديد استعماالت األراضي في لواء القدس ،مبا في ذلك داخل
حدود بلدية القدس ،وتأمني أغلبية يهودية في القدس واملنطقة احمليطة بها.
وحسب هذا املخطط ،فإن عدد سكان املدينة قد بلغ العام  2003حوالى  690ألف نسمة ،منهم
حوالى  % 33فلسطينيون .وحسب التوقعات الدميغرافية ،فسيبلغ عدد سكان املدينة العام 2020
حوالى  950ألف نسمة منهم حوالى  % 40فلسطينيون ،طبع ًا إذا سادت الظروف احلالية ودون
تغييرات جذرية أو درامية في الهجرات باالجتاهني ،ومبعدل منو سكاني فلسطيني طبيعي
متباطئ.
السنة

عدد السكان (آالف)
فلسطينيون

النسبة املئوية
املجموع

فلسطينيون

إسرائيليون

إسرائيليون

1967

68.6

197.7

266.3

25.8

74.2

1980

114.8

292.3

407.1

28.2

71.6

1985

130.0

327.7

457.7

28.4

71.6

1995

181.8

420.9

602.7

30.2

69.8

2002

221.9

458.6

680.4

32.6

67.4

2004

237.1

469.3

706.4

33.6

66.4

جدول يبني تطور سكان القدس في سنوات مختارة .املصدر :كتاب اإلحصاء (اإلسرائيلي) السنوي للقدس العام .2004

وتتم حالي ًا دراسة هذا املخطط من قبل جلان التنظيم الرسمية ومن ثم إقراره ،بعد إجراء
التعديالت عليه إن متت ،حيث تقتضي القوانني فتح املخطط العتراضات اجلمهور .بالتأكيد،
يحاول هذا املخطط ضبط النمو السكاني الفلسطيني ،وسيعمل جاهد ًا على التخلص من
أعداد كبيرة منهم من جهة ،وزيادة أعداد اليهود في املدينة من جهة ثانية ،وهذا اجلزء من
املخطط يعتبر املرشد األساسي له ،وذلك عبر نصوص واضحة ومعلنة ألول مرة .إن مشاريع
البناء األخيرة في مستوطنات القدس العربية داخل احلدود البلدية أو في املنطقة احمليطة
بها ،هي التعبير العملي عن هذا املخطط ،وستشكل بالتأكيد مجرد البداية في تنفيذ املخطط،
والذي لم يقر بعد.
وبالتدقيق في استعماالت األراضي ضمن هذا املخطط ،يتضح أن نسبة األراضي املخططة
في األحياء املخصصة للفلسطينيني تشكل فقط  % 37من مساحة املنطقة التي ضمت بعد
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حرب  1967للقدس الغربية .وقد خصص حوالى  % 40فقط من هذه املساحة ألغراض السكن.
ويتضح من هذا أنه سيحشر الفلسطينيون في مساحات ضيقة جداً .كما يتضح حرص املخطط
على عدم تطوير املؤسسات واملراكز الصناعية والتجارية في األحياء الفلسطينية ،مما يزيد
من التبعية االقتصادية الفلسطينية لإلسرائيليني .وبهذا يتم القضاء على مركزية القدس
العربية كمركز حضري للضفة الغربية (لفلسطني) ،وإحلاقها خدمي ًا وإداري ًا كلي ًا مبركز القدس
الغربية.
إن حتليل تخطيط األحياء الفلسطينية مبوجب املخططات التفصيلية يحمل في طياته
الكثير من اآلثار السلبية التي ستترك بصماتها على تنمية وتطوير الوجود الفلسطيني
في القدس .لقد خصص حوالى  25كم 2من املساحة الكلية للقدس العربية للوجود العربي
الفلسطيني ،مبا يشمل املناطق السكنية والطرق واملناطق التجارية والصناعية ،عدا املناطق
اخلضراء واملناطق املفتوحة ...إلخ .وبعد حسم هذه املكونات يتبقى حوالى  % 21فقط من
مساحة القدس الشرقية مخصص ًا للوجود الفلسطيني حالي ًا.
كما يتم تخطيط املناطق الفلسطينية كمناطق سكن وخدمات محلية فقط ،في حني يجري
تخطيط املناطق اليهودية لتشمل االستعماالت التجارية والصناعية واخلدماتية ملجمل املدينة
بشكل خاص ،وإلسرائيل بشكل عام ،وهذا يعني أن القدس الشرقية ستفقد مركزيتها ،والشيء
الوحيد الذي سيحافظ على دور لها هو البلدة القدمية مبا حتتويه من أماكن جذب ديني
وسياحي.
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 .10مشاكل األراضي وحقوق البناء
ومن آليات السيطرة والتهميش املتبعة في القدس ضبط حقوق البناء ،بحيث تؤمن أقل كثافة
سكانية داخل األحياء الفلسطينية ،وباملقابل منح كثافات سكانية عالية في األحياء اليهودية
أو مراكز االستيطان اليهودي في املناطق العربية وبنسب تتجاوز أحيان ًا  1إلى  2ـ  3ملصلحة
األحياء اليهودية .فمث ًال ال تتعدى املساحة القصوى للبناء في األحياء الفلسطينية نسبة % 75
من مساحة القطعة (في بيت حنينا على سبيل املثال) ،في حني يتم منح نسب بناء تتعدى 200
 %في املستوطنات اليهودية داخل حدود البلدية.
كما تستعمل املناطق اخلضراء املفتوحة كآلية لضبط التطوير احلضري الفلسطيني
ومصادرة األراضي تدريجي ًا ،لقد أثبتت التجربة التاريخية أن املناطق اخلضراء ،بشكل عام ،هي
مجرد أراض حتفظ كاحتياطي لبناء مستوطنات يهودية جديدة أو توسيع املستوطنات القائمة.
ويكفي التذكير مبا جرى جلبل أبو غنيم ،الذي مت اإلعالن عنه كمنطقه خضراء سنة  ،1968وفي
العام  1991مت اإلعالن عن استمالكه لـ «املنفعة العامة» ،وفي العام  1996مت حتويل اجلبل من
أحراش ومنطقة خضراء إلى منطقة سكن وتطوير ،وبدأت عمليه «التطوير» للجبل واملنطقة
احمليطة به من خالل إقامة البنية التحتية إلقامة  6.500وحدة سكنية ،جرى توسيعها تدريجي ًا
باالجتاهات املختلفة لتتحول تدريجي ًا إلى مدينة.
وتأتي تعقيدات الواضع الداخلي الفلسطيني فيما يتعلق باألراضي لتشكل ،إضافة إلى
املشاكل املذكورة أعاله ،عناصر أخرى في ضبط النمو والتوسع السكاني الفلسطيني ،واملتمثلة
بتعدد امللكيات لألراضي التي لم يجر فرزها .ومبوجب القوانني السارية ،وفي احلاالت املثلى،
فإنه يتم استمالك هذه األراضي للمصلحة العامة ،ومن ثم يتم فرزها وإعادة توزيعها على املالك
بنسب ملكياتهم لها بعد حسم الشوارع وتخصيص حدائق وأماكن للمدارس واملالعب...إلخ.
ولكن هذه اآللية ترعب الفلسطينيني الذين ال يثقون ببلدية القدس للقيام بها .كما أن التركيبة
االجتماعية والثقافية تشكل حائ ًال بينها وبني ممارستها .ففي كثير من احلاالت ،يرفض املالك
توحيد األراضي في سبيل إعادة فرزها ،هذا عدا اخلوف من دفع الضرائب الباهظة واملتراكمة
ً
كمية غير
منذ سنوات طويلة .كما أن عملية الفرز تكشف امللكيات ،فاذا أخذنا بعني االعتبار أن
معروفة من األراضي هي أمالك غائبني ،فإن رفض التوحيد وإعادة الفرز يبقي هذه األراضي
ضمن ملفات مغلقة ،وحماية لها من املصادرة.
وأثناء عملية الفرز عادة ما يتم تخصيص أراض لالستعماالت العامة (مدارس مث ًال) وهذه
يتم بالعادة تسجليها باسم البلدية ،وألن البلدية هي أداة قمع وتعتبر مؤسسة معادية من وجهة
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نظر السكان ،وهي احملفز على االستيطان ،فيتم لذلك رفض عملية الفرز .أضف إلى كل ذلك،
أن امللكيات غير مسجلة بشكل واضح ووفق ًا للقانون ،لذلك يخشى أصحابها من عدم قدرتهم
على إثبات ملكياتهم عبر األوراق الثبوتية ،ألنهم مث ًال لم يقوموا بعمل حصر إرث ،وقد تستمر
امللكيات دون حصر لإلرث ألجيال متعاقبة ،جتعل من عملية الفرز مسألة في غاية الصعوبة
والتعقيد ،خاصة وأن الكثير من املالك قد تشتتوا في نواح مختلفة من العالم ،وأحيان ًا دون
معرفة مصيرهم أو عناوينهم ،لذلك يبتعد السكان عن املشاركة في عمليات التوحيد والفرز.
كما تعتبر هذه العملية مكلفة جد ًا إذا لم تقم بها جهة حكومية أو شركة تطوير كبيرة ،قادرة
على حتمل التبعات املالية والقانونية ملثل هذه العملية .إن كل هذه االعتبارات جتعل من مساحة
األراضي املتوفرة لبناء املساكن محدودة جداً.
ومن اجلدير بالذكر أن احلكومة ،أية حكومة ،تقوم بتوفير أراض للبناء ،وهذا ما تقوم به
احلكومة اإلسرائيلية في القدس للمستوطنني ،وال تقوم بذلك أبد ًا للفلسطينيني ،ما يجعل
البناء الفلسطيني مرتبط ًا قطع ًا باملبادرات الفردية على األراضي اململوكة بشكل خاص .وبناء
عليه ال يقوم أصحاب األراضي باستغالل حقوقهم في البناء بشكل كامل ،متام ًا على عكس ما
يتم في القدس الغربية أو في مستوطنات القدس الشرقية ،حيث تقوم بذلك شركات كبيرة ،تقوم
باستغالل حقوق البناء بأشكالها القصوى .وبذلك ،أصبحت سوق األراضي محدودة جد ًا في
القدس ،هذا عدا االرتفاع احلاد في أسعارها ،ما يحد من املبادرات.
وللتعمق في فهم مشكلة األراضي في القدس العربية ،ال بد من مراجعة بعض املعلومات املهمة.
إذ تبلغ املساحة الكلية للقدس الشرقية ،دون املستوطنات اإلسرائيلية املقامة على أراضيها نحو 46
ألف دومن ،ونصف هذه املساحة فقط مشمولة بـ  25مخطط ًا هيكلي ًا مصادق ًا عليه .ولكن ليست كل
هذه املساحة متاحة للبناء ،فقد خصص فقط  % 37منها لألغراض السكنية .في حني منع البناء
في بقية األراضي .لقد قادت هذه السياسة إلى جملة من املظاهر املتعلقة باألراضي ،وهي:
•نقص في مساحات األراضي اخلاصة ،وغياب توافر األراضي العامة ملصلحة سكان القدس
الفلسطينيني ،وتوفيرها فقط ملصلحة االستيطان اليهودي.
•جمود نسبي في سوق األراضي بسبب اخلوف من تعرض األراضي للمصادرة أو حملافظة
أصحابها عليها للمستقبل على أمل أن تتغير الظروف املوضوعية ،بحيث تتغير املعطيات
احمليطة بها كتغيير نسب البناء وشروطه مث ًال.
•ارتفاع حاد في أسعار األراضي ،ما أدى بدوره إلى ارتفاع حاد في أسعار الشقق السكنية،
نتيجة محدودية العرض.

47

•عدم توفر أراض لألغراض العامة مثل املدارس( )22واملستشفيات واحلدائق ،وباقي املرافق
العامة ،واقتصار األراضي على األغراض اخلاصة فقط.
•استيالء سلطات االحتالل ليس فقط على األراضي العامة واملصادرة ألغراض االستيطان،
بل أيض ًا على أمالك الغائبني ،وكذلك على األراضي التي ليس بها تسويات .وبالتالي
سجلت باسم خزينة الدولة اإلسرائيلية.
•إن عدم توفر أراض كاملة وارتفاع أسعارها بشكل غير معقول قد أجج الصراعات العائلية
على امللكيات املشتركة ،وعطل تطويرها.
•إن عدم تسوية األراضي قد أدى إلى زيادة املشاكل في تسجيلها ،وبالتالي قاد إلى تعطيل
تطويرها.

( )22على أقل تقدير حتتاج القدس العربية إلى أكثر من ثالثني مدرسة من احلجم الكبير حلل مشاكل النقص في الصفوف الدراسية ،حيث مت في السنوات
األخيرة استئجار الكثير من املباني الستخدامها كمدارس بالرغم من عدم مالءمتها لهذه الوظيفة.
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 .11واقع املساكن واإلسكان في القدس الشرقية
متنح بالعادة رخص البناء اعتماد ًا على مخطط هيكلي مصادق عليه ،وهناك أحياء كثيرة
في القدس العربية لم تتم املصادقة على مخططاتها الهيكلية ،في حني مت تقييد حركة البناء
في تلك املناطق من املدينة التي جرت املصادقة على مخططاتها ،مما يؤدي بالضرورة إلى إنشاء
املباني دون ترخيص .تشير كافة الدراسات إلى أنه قد مت من  1967ـ  2000استصدار حوالى 3100
رخصة بناء ،في حني أن عدد املباني التي أقيمت في الفترة نفسها قد جتاوز  19000وحدة سكن،
وبالتالي فإن البناء غير املرخص هو السمة السائدة في القدس العربية .ويزداد األمر وضوح ًا
إذا نظرنا إلى إحصاءات األعوام  2000ـ  ،2004فقد بلغ عدد الرخص املمنوحة للفلسطينيني
حوالى  444رخصة )23(،وفي الفترة نفسها وصل عدد املباني التي أقيمت دون ترخيص حوالى
 5837وحدة.
يتضح من هذه املعطيات النمو املضطرد في حجم البناء غير املرخص واملهدد بالهدم ،عدا دفع
غرامات مالية باهظة ،بلغت العام  2005مث ًال حوالى  29مليون شيكل (حوالى  8ماليني دوالر)،
وهذه النسبة ،أيض ًا ،بارتفاع مستمر .لقد بلغ مجمل الغرامات التي دفعها سكان القدس العرب
خالل الفترة من  2001ـ  2005حوالى  134مليون شيكل أي حوالى  35مليون دوالر أميركي .وتقدر
املصادر اإلسرائيلية أن عدد الوحدات السكنية غير املرخصة في القدس العربية اآلن هو حوالى
 15ألف وحدة ،تدفع غالبيتها غرامات مالية بانتظار مصيرها .لقد جرى تقدمي اقتراحات من
مخططني في البلدية لـ «إضفاء شرعية» على هذه املباني املقامة دون ترخيص ،لكن األمر لم
يتم حتى اآلن ،حيث ما زالت بلدية القدس تعتبر هذه املباني غير قانونية رغم مرور أكثر من
خمسة عشر عام ًا على بناء عدد كبير منها ،لكنها تبقى مصدر دخل لبلدية القدس باستمرار
جتديد دفع الغرامات.
وبسبب تكثيف الرقابة اإلسرائيلية على القدس العربية ،ومراقبة املدينة من خالل الصور
اجلوية ،وبسبب مصادرة آليات البناء التي تشتغل في املباني غير املرخصة ،أصبح البناء دون
ترخيص اآلن عملية شبه مستحيلة )24(.وتتركز عمليات البناء غير املرخص اآلن في املناطق

( )23من الصعب حتديد عدد الوحدات املمنوحة ضمن كل رخصة ،لكنها ال تتعدى وال بأي حال من األحوال  6وحدات سكنية باملعدل ،حيث يتجه الفلسطيني
إلى بناء بيت من طابق واحد على األغلب ،وقد يحفظ حقه في بناء طابق ثان ألوالده في املستقبل .أما فكرة البناء متعدد الطوابق ،والذي بدأ
باالنتشار في القدس العربية فهو ظاهرة متأخرة نسبي ًا تزداد بالتوسع كل يوم ،مبا فيها هدم مبان قدمية وإنشاء مبان متعددة الشقق بد ًال منها.
( )24تتم محاسبة العمال واملهندسني العاملني في املباني غير املرخصة ،كما مينع في القدس نقل الباطون اجلاهز إلى الورش دون وجود نسخة من ترخيص
البناء مع سائق الشاحنة ،وتتم معاقبة املخالفني باحلبس ومصادرة معداتهم وتغرميهم غرامات عالية.
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املكتظة جداً ،والتي يصعب مراقبتها من قبل البلدية مثل حي الثوري وسلوان ووادي قدوم ووادي
اجلوز ،أو أن البلدية غير مهتمة بها .وغالبية النشاطات في هذه املناطق هي إضافات على مبان
قائمة ،أية إضافة غرفة في الساحة اخللفية للمنزل أو تسقيف جزء من حديقة املنزل ...وهكذا.
إن مجمل اإلضافات والتي ال ميكن إحصاؤها وحصرها ،تؤدي إلى زيادة املسطحات ،لكنها
تؤدي ،أيض ًا ،إلى تردي شروط السكن ،حيث يتم إغالق شبابيك ،البناء في االرتدادات بني
اجليران ،والقضاء على الساحات ،وتقلص املناطق اخلضراء بني املباني ...إلخ.
استكما ًال لرصد واقع قطاع اإلسكان في مدينة القدس باالعتماد على واقعها الدميغرافي،
ومن أجل ربط معطيات كل منهما مع اآلخر ،لتقدير اجتاهات ومتطلبات السكان الفلسطينيني
السكنية واخلدمية في الوقت احلاضر واملستقبل ،ومن خالل االطالع على اإلجراءات والسياسات
واملخططات اإلسرائيلية احلالية واملستقبلية لهذا الشأن ،ال بد من إلقاء الضوء على واقع قطاع
اإلسكان ،والذي سيتم استعراضه من حيث أعداد الوحدات السكنية وحالتها وكثافة السكن
ومخططات استعمال األراضي وعمليات الترخيص وعقوبات البناء غير املرخص وأسعار
األراضي.
وال بد من االعتراف أو ًال إنه يوجد غياب لإلحصاءات الرسمية الدقيقة بشأن أعداد الوحدات
السكنية ،وحالتها ،وبذلك نكون مضطرين لالعتماد على اإلحصاءات التي توفرها بلدية القدس
فقط ،ودائرة اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية ،وكتاب القدس اإلحصائي السنوي )25(،وتقديراتنا
الشخصية النابعة من املراقبة ،وهذه مجتمعة تفيد في التوصل إلى نتائج عمومية ،ولكن ال
ميكن االرتكان املطلق إلى دقتها.
فلوا أخذنا منوذج ًا من األرقام املتوافرة بني أيدينا من كتاب اإلحصاء السنوي للقدس ،ولنقل
العام  ،2002فإن البيانات تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ميلكها الفلسطينيون في
القدس الشرقية ،وذلك ضمن احلدود البلدية قد وصل حوالى  33.683شقة ،ويشكل هذا العدد
نحو  % 19.2من مجمل الشقق السكنية في حدود البلدية .وإذا كانت هذه األرقام صحيحة ،فهذا
يعني أن ثلث سكان القدس قد حشروا في أقل من  % 20من مجموع شققها ،وبهذا نستطيع أن
نستنتج ليس فقط الضائقة السكنية ،بل الكثافة السكانية الهائلة في كل شقة .وللتدليل على
مدى تناقض األرقام ،واستخدامها ألغراض سياسية ،بل تضليلية في كثير من األحيان :تشير
البيانات املعتمدة من بلدية القدس إلى وجود  38.2ألف شقة مرخصة في القدس الشرقية،
( )25يصدر هذا الكتاب سنوي ًا عن مؤسسة أبحاث إسرائيلية ،شبه مستقلة ،تسمى معهد القدس لدراسات إسرائيل ،وذلك بتكليف من بلدية القدس
ومؤسسات إسرائيلية رسمية أخرى.
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إضافة إلى وجود  15ألف شقة أخرى غير مرخصة ميلكها الفلسطينيون داخل حدود البلدية.
وهذا يدل على وجود فارق كبير بني املصدرين.
أما مساحة الشقة في القدس العربية فيبلغ متوسطها  73.8متر مربع  ،ومعدل املساحة
املتوفرة للشخص الواحد تقتصر على  14متر ًا مربع ًا ،وملعرفة معنى ذلك ،فمن املفيد مقارنتها
باإلسرائيليني ،حيث يعيش كل شخص إسرائيلي في القدس في مساحة تصل حوالى 23.8
متر مربع ،وهنا ال نأخذ بعني االعتبار الشروط السكنية األخرى مستوى البناء ومالءمته،
من توافر أماكن لالستعماالت املشتركة داخل املساكن اجلماعية واحلدائق العامة ...إلخ .كما
أن ما يلفت النظر في الواقع السكني ليس عدد الوحدات أو صالحيتها فقط ،بل أيض ًا توفر
اخلدمات الرئيسة والضرورية في األحياء الفلسطينية .حيث تعاني خدمات البنية التحتية
واخلدمات العامة والترفيهية من واقع منخفض املستوى مقارنة مبا هو عليه حالها في األحياء
اإلسرائيلية.
واعتماد ًا على مخطط القدس  ،2000فسيبلغ عدد الوحدات السكنية للفلسطينيني في
القدس الشرقية حوالى  42016وحدة سكنية ،وهذا العدد يتضمن ما ميكن بناؤه خالل العشرين
سنة القادمة ،إذا توافرت العوامل املختلفة املشجعة على البناء وزالت كل املعوقات.
فحسب املسح اإلحصائي اإلسرائيلي العام  ،1995فقد كان العدد الكلي للشقق املتوافرة في
القدس الشرقية حوالى  25ألف وحدة سكنية ،فإن صحت هذه املعلومات فهذا يعني أنه حسب
املخططات ميكن إضافة فقط حوالى  17ألف وحدة سكنية بعد حسم ما متت إضافته فع ًال
خالل العقد والنصف األخيرين ،وبالتأكيد لن يتم التوصل إلى هذا العدد إال على افتراض
استغالل كامل حقوق البناء املمنوحة للسكن في هذه املخططات .ولكن نظر ًا ألن معظم األراضي
املخصصة للسكن هي ملك خاص ،وبالتأكيد ال يرغب كل مالك باستغالل أرضه خالل الفترة
القادمة أو أنه لن يقوم باستغالل كامل احلقوق املمنوحة له حسب هذه املخططات )26(.وهذا
الواقع سيؤدي بالتأكيد إلى خلق ضائقة أراض مخططة وصاحلة للبناء في معظم األحياء
الفلسطينية ،ونتيجة مباشرة لضائقة األراضي املخططة تبرز ضائقة سكنية ،وبناء عليه
سترتفع أسعار األراضي املخصصة للبناء بشكل جنوني ،وبالتأكيد بشكل محبط لالستثمار في
قطاع البناء ،ألن العملية خاضعة أيض ًا إلى مستوى الدخل في القدس العربية ،والقدرة على
متويل شقة جديدة.
( )26حيث تسود امللكيات اخلاصة ،كما هو احلال في القدس ،ال ميكن اإلقرار مسبق ًا كم هو عدد األفراد الذين ميلكون حقوق بناء سيقومون باستغاللها،
فالكثير من العائالت تنتظر زواج االبن حتى تضيف شقة جديدة للبناء ،وبالتالي وبالرغم من دخول هذه األرقام اإلحصاءات الرسمية ،إال أنها ال
تعبر عن الواقع.
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كما جتري إعاقة عملية تسوية األراضي خللق إشكاليات في إثبات امللكية )27(،ما يعيق أو
يحول دون إصدار رخص بناء .وما زالت معظم القدس الشرقية ،مبا في ذلك القرى احمليطة
التي أصبحت جزء ًا من املدينة ،دون تسوية أراض كاملة .وتسعى البلدية إلى إعاقة عملية إعداد
وإقرار املخططات الهيكلية ،ما يحول دون منح رخص بناء .يذكر أن معدل فترة إعداد وإقرار
املخطط الهيكلي احمللي تتجاوز عشر سنوات ،وهذا يعني جتميد ًا للمنطقة املعنية للفترة نفسها
تقريب ًا ،كما يعني ذلك وقف التنمية فيها .ومن املهم جد ًا معرفة أنه ال ميكن حتضير مخطط
هيكلي محلي دون إعداد مخططات توحيد وإفراز لألراضي ،وبالتالي تصبح إمكانية احلصول
على رخصة صعبة جداً.
ويجري حالي ًا وبشكل مكثف استخدام آلية البرامج التخطيطية ،وحتديد االحتياجات التي
تنطلق من اعتبارات محلية ،والتي تشمل األفراد واجلماعات التي تسكن احلي فقط ،وهذه
العملية تؤدي إلى عدم تخطيط مناطق جديدة )28(،وتوسيع رقعة التطوير والعمران ،بحيث
يتركز التخطيط في تنظيم املنطقة املبنية فقط ،أي األحياء القائمة ،وإقرار مرجعية قانونية
إلمكانية إصدار رخص بناء إما في الفراغات املتبقية وإما عبر إضافة طوابق إضافية لبناء قائم.
أما احلاجات املستقبلية لعموم سكان القدس من الفلسطينيني ،فال تقدم هذه املخططات أي
مؤشر على إمكانية إضافة أراض جديدة لألحياء الفلسطينية القائمة أو إضافة إمكانية بناء
أحياء جديدة ،بل يتركز التخطيط حول استغالل الفراغات داخل األحياء ،أو إضافة طوابق
جديدة ملبان قائمة.
ومن اجلدير بالذكر أن احلفاظ على مناطق خضراء مفتوحة واسعة باستخدام مبادئ
التخطيط ،هي من ناحية نظرية صحيحة وصحية وضرورية ،لكن املقصود منها في هذه احلالة،
ومن خالل جتربة القدس عبر العقود األربعة األخيرة ،منع التطوير الفلسطيني في املناطق
املفتوحة وحصره في مناطق مغلقة محدودة التطور ،وخلق ضائقة سكنية .وتخدم األراضي
اخلضراء بشكل كبير حتقق إستراتيجية التقطيع والتغلغل ،كما تؤدي بالضرورة ،وبالنتيجة
اخلتامية ،إلى التهجير القسري للفلسطينيني من داخل املدينة إلى خارجها.
ويتم حالي ًا تسخير مركبات التخطيط ،وهي مركبات معروفة بشكل جيد عند املخططني
بناء على القوانني اإلسرائيلية إصدار تراخيص
( )27لم جتر في غالبية األراضي في القدس عمليات تسوية وإفراز ،لذلك فإن امللكيات متشابكة ،وال ميكن ً
للبناء دون توفر كوشان طابو لألرض ،هذا يعني وضوح ًا في امللكية وتسجي ًال رسمي ًا لألرض ،وهذا ال ينطبق على مساحات ضخمة من األراضي في
القدس.
( )28أي األراضي الفارغة التي وضعت الدولة (إسرائيل) يدها عليها بحجج مختلفة :أرض دول ،أرض خضراء ...إلخ التي من املفترض أن يتم تطويرها
لصالح السكان ،وهي أراض تصلح خللق أحياء سكنية جديدة ،ومراكز حضرية إضافية.
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للجم التوسع ،وميكن وصفها من ناحية تخطيطية بأنها شرعية ،إذا متت دون خلفيات سياسية
وأيديولوجية ،مثل:
•تعتبر نسبة البناء من املفاتيح املهمة للحفاظ على املشهد احلضاري وتوفير بيئة
إنسانية مناسبة ،واحلفاظ على فراغات بني املساكن لضمان التهوية املناسبة وتوفير
حدائق محيطة باملباني .ولكنها تستخدم في القدس كمفتاح مركزي للسيطرة على
النمو السكاني واحلضري ،فإذا استمر الواقع في األحياء العربية على ما هو عليه اليوم،
فإن سعر األراضي سيرتفع بشكل جنوني؛ ألن نسبة البناء ال تتجاوز  % 70في أغلب
األحياء ،وتصل باملعدل إلى  % 30فقط .فعلى سبيل املثال ،سمحت املخططات الهيكلية
احمللية احمليطة باملدينة القدمية ببناء  5.5وحدة سكنية في كل دومن في بيت حنينا،
وبنسبة بناء  % 70وبعدد طوابق  4.2طابق للمبنى ،وبالبناء على  % 47من مساحة أراضي
املخطط للحي .وفي الوقت ذاته ،ومن باب املقارنة ،سمح مخطط (تلبيوت مزراح) ببناء
 6ـ  11وحدات سكنية على كل دومن ،وبنسبة بناء تتراوح بني  % 150ـ  % 170وبعدد مفتوح
من الطوابق .وتصل نسبة البناء في األحياء اليهودية واملستوطنات في القدس بشكل عام
إلى حوالى  ،% 300طبع ًا إذا وقعت خارج األحياء احملمية تاريخي ًا وتراثي ًا.
•أما موضوع مساحة قطعة األرض التي ميكن البناء عليها فله أبعاد إضافية ،فكلما كانت
قسيمة األرض أكبر؛ قلت فرص البناء في القطع املتوافرة ،فلو افترضنا أن قطعة األرض
املسموح البناء عليها يجب أن ال تقل عن  700متر مربع ،فإن هذا يعني أن كل قطع
األراضي التي تقل عن ذلك ستبقى فارغة .ولم يقتصر األمر على ذلك ،بل تعداه إلى
قانون يلزم املقدسي الفلسطيني ،الذي ميلك أرض ًا تفوق مساحتها الدومن الواحد ،أن
يقوم بتقسيمها إلى قطع ال تزيد مساحتها على دومن واحد كي يسمح له بالبناء .وهذا
يؤدي بالتأكيد إلى احليلولة دون تطوير مشاريع بناء كبيرة مستفيدة من املميزات التي
ميكن أن تنشأ عن ذلك.
•والكثافة السكنية ،حيث يقرر املخطط عدد السكان في كل حي ونسبتهم للكيلومتر املربع،
بحيث يتم خلق كثافة سكانية في منطقة معينة ،وهي سياسة متبعة في املستوطنات في
القدس العربية ،حيث متنح كثافة عالية لتركيز اليهود فيها خللق واقع دميغرافي ذي
أغلبية يهودية ،في حني تقل الكثافة السكانية في كثير من األحياء الفلسطينية خدمة
للهدف ذاته.
•وتستخدم كذلك االرتدادات (خط البناء) ،أي ارتداد املبنى عن الطريق العام وعن املباني
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املجاورة كآليات لتقليل املساحات املخصصة للبناء السكني ،وهي آلية معروفة جداً،
بحيث تؤدي إلى تقليل مساحة البناء بل وإلى قتل كمية كبيرة من األراضي صغيرة
املساحة ،والتي تصبح بذلك غير صاحلة للبناء ،فمث ًال فإن إقرار االرتداد بحد أدنى يبلغ
أربعة أمتار من اجلهات األربعة لألرض ،يختلف كلي ًا عن ثالثة أمتار .ويذكر أن االرتداد
في املشاريع اجلماعية يكون قلي ًال ،بل يصل إلى الصفر من جهتني أحيان ًا ،لكن غالبية
مبادرات البناء في الوسط الفلسطيني فردية وعلى قسيمة بناء واحدة.
•ويتم استعمال آلية حتديد ارتفاع املباني للسيطرة على البناء ،كتحديد البناء في مناطق
واسعة من األحياء العربية بطابقني إلى ثالثة طوابق ،إال في حاالت قليلة وفي مناطق
معينة ،وتثبيت ذلك في املخططات ،وهذا بدوره ـ باإلضافة إلى العوامل األخرى ـ يؤدي
ً
عملية غير مربحة.
إلى رفع أسعار الشقق بشكل خيالي ،ويجعل االستثمار في اإلسكان
أما بالنسبة للمستوطنات اإلسرائيلية في القدس العربية ،عدا أجزاء واسعة في غرب
املدينة فيتعدى املسموح به عشرة طوابق ،كما يسمح في كثير من املناطق بالبناء حتى
ثماني طوابق.
•وتستخدم فكرة التراث الثقافي ،أيض ًا ،كآلية ملنع البناء في بعض املناطق ،التي يتم
اإلعالن عنها كمناطق محمية كجزء من املوروث احلضاري ،مثل منطقة الشيخ جراح،
ومناطق واسعة من سلوان ،والبلدة القدمية ومحيطها .وبالتأكيد فإن الفلسطيني ليس
ضد حماية التراث الثقافي ،لكن تطبيق هذا املبدأ ال يتم على أسس واضحة ومتساوية،
فمث ًال يسمح للمستوطنني بالبناء في سلوان ،وعلى املوقع األثري فيها ،في حني يتم منع
الفلسطيني من البناء في أية بقعة من سلوان.
وتقوم البلدية بفرض مخططات هيكلية في غالبية األوقات دون استشارة سكان احلي ،وإذا
قامت بذلك فمن خالل مجموعات منتقاة تلبي مصالح البلدية وليس مصالح السكان .يذكر أن
املدينة تفتقد إلى مؤسسات متخصصة تلجأ إليها الستشارتها حول املخططات ،كما أن السكان
ال ميلكون أدوات أو تكاليف االعتراض على املخططات ،عدا تخوف الكثيرين من التعامل مع
()29
املخططات بحيث يظهرون في نهاية املطاف وكأنهم متعاونون مع البلدية أو حتى مع االحتالل،
وبهذا تستطيع البلدية مترير مخططاتها بسهولة.
( )29هذه إشكالية حقيقية لم يجر نقاشها في املجتمع الفلسطيني املقدسي بشكل عام ،فبالرغم من عدم االعتراف بالبلدية اإلسرائيلية وإجراءاتها منذ
أربعة عقود ،اال أن املقدسي على عالقة يومية بالبلدية ،وال ميكنه البناء دون ترخيص منها ،فاملعضلة لم حتل بعد .يذكر أن الكثير من االعتراضات
على املخططات تتم عبر مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية مثل( :مبكوم)( ،عير شليم)( ،عير عميم)...إلخ وفي احلقيقة لم يتم التوصل إلى قرار وطني
واضح حول هل يدافع الناس عن حقوقهم في مواجهة مخططات البلدية أم ال ،فإن قاموا بذلك فهم مضطرون لالعتراض وطرح بدائل ،والتي قد
يسميها البعض “تساوق مع املخططات اإلسرائيلية” وإن هم رفضوا؛ فقدوا الكثير من حقوقهم وإمكانات البقاء في املدينة.
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يذكر أن عدد ًا كبير ًا من املستوطنات قد أنشئ على أراض أميرية ،وبهذا مت سلب هذا االحتياطي
من األراضي من األحياء الفلسطينية التي لم ينشأ أي منها بعد العام  1967على أراضي الدولة
(األميرية) ،وحجزت كلها للمستوطنات اليهودية ،وبذلك حصر الوجود والتوسع الفلسطيني
املمكن في األراضي اخلاصة فقط.
ورغم أن عدد سكان القدس الفلسطينيني من املتوقع أن يصل حوالى  400ألف نسمة
العام  ،2020إال أن التخطيط ال يتعامل مع هذه الزيادة احملتملة ،والتي تعتبر حتدي ًا كبير ًا
ً
كاملة يلبي
ألي مخطط حضري ،وال يطرح املخطط اإلسرائيلي حلو ًال على مستوى املدينة
االحتياجات املتوقعة للفلسطينيني ،بل يقوم هذا املخطط بشرذمة القدس الشرقية إلى أحياء
صغيرة وحارات متناثرة ،كما يسعى إلى زيادة الكثافة في األحياء القائمة .ويتضح هذا األمر
من خالل عدم التخطيط ألية مراكز خدماتية مدينية ،مثل املراكز الثقافية والرياضية واملناطق
الصناعية والسياحية...إلخ وبهذا يتم قتل القدس العربية كمركز حضري وتعزيز تبعيتها
الشاملة للقدس الغربية.
ونظر ًا للمعيقات السياسية واإلدارية ،والبنيوية ،والتخطيطية ،واالجتماعية ،والثقافية
املختلفة سواء اإلسرائيلية أو الفلسطينية ،التي تشكل في مجموعها أسباب ًا وجيهة للصراع على
إشغال احليز املقدسي ،ظل قطاع اإلسكان ،بشقيه التجاري واملدعوم عاجز ًا عن توفير املتطلبات
األساسية السكنية الالئقة للفلسطينيني منذ احتالل املدينة العام  1967وحتى اآلن.
وال ميكن وصف سوق اإلسكان في مدينة القدس الشرقية بأنه قطاع حر ،بل هو قطاع مقيد
بناء على آليات عمل السوق وحدها ،لقد جاءت
إلى أبعد احلدود ،لذلك ال ميكن التعامل معه ً
هذه التقييدات نتيجة عوامل سياسية ،وبالتالي ال ميكن االبتعاد كثير ًا عن املعاجلات السياسية،
وتدخل السياسة (املصالح الوطنية العليا) في سوق اإلسكان .على أي حال ،فقد ترتب على
ذلك عدم قدرة عامل العرض على توفير االحتياجات اإلسكانية ،ألنه محكوم بعوامل عديدة،
في حني ازداد عامل الطلب املتأثر بالزيادة الطبيعية للسكان والهجرات اإليجابية والسلبية؛ ما
أدى بالتالي إلى تفاقم الضائقة السكنية في املدينة عند الفلسطينيني .ويعاني قطاع اإلسكان
الفلسطيني في القدس من ضعف وانقباض ،وال يشكل عنصر جذب لالستثمار.
ومن مظاهر املساكن في القدس ،والتي تتضح من خالل دراسة األحياء الفلسطينية وكيفية
متددها تاريخي ًا ،أن النمط السائد في غالبية هذه األحياء هو النمط الريفي ،احملكوم بسلوك
اجتماعي واقتصادي وثقافي ريفي ،ويتميز باملظاهر التالية:
• البناء األسري ،ويتولى فيه رب األسرة العمل على توفير منزل للعائلة ،ما يقتضي أن
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يقوم بشراء األرض واإلشراف على البناء بكل التفاصيل .وبسبب ارتفاع تكاليف األرض
والتراخيص والبناء ذاته ،فإنه ليس من النادر أن تبادر العائلة إلى حتقيق جزء من هذا
البناء أو االنتهاء من مرحلة فقط ،وقد تستمر عملية البناء أعوام ًا طويلة ،وذلك بناء
على قدرة األسرة على توفير األموال الضرورية في ظل غياب آليات متويل عقاري .ويأتي
البناء في كثير من األحيان مشوه ًا ألنه منى عضوي ًا ،إما أفقي ًا وإما عمودي ًا أو كليهما
على مراحل مختلفة.
• االستغالل غير املنظم حلقوق البناء املمنوحة ،والذي يتم من خالل التفاوت في
احتياجات السكن اآلني واملستقبلي ألصحاب األراضي .وهذا أدى إلى وجود الكثير من
قطع األراضي أو أجزاء منها فارغة ،هذا عدا أراض أخرى غير مخططة تقام عليها مبان
غير مرخصة .وتلك هي من صفات اإلسكان الريفي.
• عدم توفير أراض مخصصة للمرافق العامة خلدمة احلي والقرية ،وإن توافرت فهي
ال تلبي حاجات املدينة ،فاملرافق العامة التي يحتاجها املجتمع الريفي محدودة جد ًا
باملقارنة مع احلاجة الواسعة للمجتمع املدني ،هذا عدا احلديث عن مدينة مقدسة
وسياحية ومركز جتاري وعاصمة مستقبلية لدولة فلسطني.
•ومن الصفات الريفية لألحياء الفلسطينية في القدس سواد امللكية اخلاصة لألراضي
املخصصة للسكن ،وعدم قيام الدولة بتوفير أراض لإلسكان في تلك األحياء .وقد أدى
ذلك إلى ارتفاع قيم األراضي؛ نتيجة سيطرة الدولة على األراضي العامة ،وعدم السماح
لقطاع اإلسكان باالستفادة منها ،بل ومما زاد األمر سوء ًا حتويلها للمستوطنني اليهود
ومصادرة مساحات أخرى من األراضي اخلاصة ،عالوة على العامة.
•أما نتائج هذه العوامل فتتمثل في تفاوت الكثافات السكنية بني أحياء املدينة ومحدودية
ارتفاع املباني السكنية ،وعدم توفير االحتياجات الضرورية من املرافق العامة ،والنقص
املريع في البنى التحتية ،واخلدمات الرئيسة ،أو عدم كفايتها ،وبالتالي عدم توفير نسيج
حضري مديني متكامل ،وجتزئة القدس إلى أحياء وقرى ترتكز إلى احمللية دون توفير
ظروف حراك مكاني سكني حر.
وختام ًا ،فإننا نستطيع فهم نتائج عدم توفر أراض كافية للتطوير والبناء تقع ضمن املناطق
املخططة ،تقلل فرص السكن ،وتؤدي بالضرورة إلى خلق ضائقة سكنية كبيرة ،كما تؤدي إلى
ارتفاع سعر األراضي وسعر الشقق ،وبالتالي أيض ًا سعر اإليجار الذي أصبح خيالي ًا وال يتناسب
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بأي حال من األحوال مع مستويات الدخل في القدس العربية )30(.إن كافة العوامل املذكورة تؤدي
إلى هروب سكان فلسطينيني من القدس إلى محيطها ،ويتبع ذلك سحب هوياتهم (حق اإلقامة
في القدس) ،وبذلك يتحقق الهدف الدميغرافي اإلسرائيلي.
ومن جهة ثانية ،تساهم سياسة التخطيط اإلسرائيلية ،الهادفة إلى السيطرة على األرض ،في
تعطيل تطوير املؤسسات في القدس؛ منع ًا لتحويلها في املستقبل إلى عاصمة الدولة الفلسطينية،
حيث تتم إزالة مراكزها احلضرية ،وتفتيت أحيائها وعدم ترك مساحات إلقامة مؤسسات ذات
صبغة وطنية شاملة مثل الوزارات املستقبلية ،وجامعة فلسطينية مركزية ،ومستشفيات كافية،
وسفارات ،وحدائق كبيرة ،ومتاحف وطنية...إلخ من املؤسسات الضرورية في كل عاصمة.

( )30هذا باإلضافة إلى سكن عدد كبير من األجانب في املدينة ،واتخاذ عدد كبير من املؤسسات الدولية القدس العربية مقر ًا لها ،وهي قادرة على دفع إيجارات
عالية نظر ًا لدخلها العالي ،كذلك وبسبب انتقال عدد كبير من فلسطينيي األرض احملتلة العام  1948للسكن في القدس العربية؛ ما أدى إلى رفع إيجار
الشقق بنسب ال تتوافق أبد ًا ومستوى الدخل لفلسطيني القدس.
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 .12األمنــاط السـائدة فــي مت ــويل
مش ــاريع اإلسـك ــان واملخط ـطـات التفصيلية
ال يتوافر في القدس ،بشكل عام ،الكثير من املؤسسات العامة التي تعنى بتقدمي خدمات
التمويل واإلقراض بشروط ميسرة لذوي الدخل املتوسط واحملدود ،وذلك للتصدي ملشاكل
اإلسكان في أكبر مدينة فلسطينية يبلغ عدد سكانها اآلن حوالى  270.000نسمة .إن هذا األمر
ليس إنكار ًا جلهود كثيرة متت في هذا املجال ،نذكر منها جهود اللجنة الفلسطينية ـ األردنية
املشتركة ،التي ساهمت في بناء العشرات من الوحدات السكنية في القدس خالل السبعينيات
والثمانينيات من القرن املاضي ،كما ساهمت مجموعة من اجلمعيات التعاونية في بناء حوالى
 200شقة سكنية.
وتعتبر املدخرات العائلية املصدر األساسي لتمويل املساكن في القدس ،وقد ساهمت بعض
املؤسسات الفلسطينية (مجلس اإلسكان الفلسطيني على سبيل املثال) في توفير بعض
القروض امليسرة لإلسكان ،لكن هذه ال تستطيع بإمكاناتها احملدودة التصدي لهذه املشكلة
الصعبة واملركبة.
وتخضع ملكية السكن العتبارات كثيرة ،وعليه فمن املهم جد ًا أن تتوافق عملية التمويل مع
التراث احمللي السائد ،وذلك حتى تكون ناجحة .ومن املفيد معرفة أن حوالى نصف الشقق في
القدس مشغولة من مالكيها ،في حني أن ربع املساكن هي ملك للعائلة املمتدة ،والربع األخير
هي مساكن مستأجرة .إن هذا األمر يوضح بشكل عام االجتاهات االجتماعية نحو السكن ،بحيث
إن حوالى ثالثة أرباع السكان الفلسطينيني في القدس يسكنون في شقق ميلكونها بطريقة أو
بأخرى ،ما يفتح باب االستثمار على مصراعيه في حقل بناء املساكن وبيعها ،وذلك بالتوافق مع
التوجهات االجتماعية.
يذكر أنه من الصعب احلصول على قروض إسكان من البنوك اإلسرائيلية نظر ًا للتعقيدات
القانونية والتخوف من وضع املؤسسات املالية اإلسرائيلية يدها على املباني العربية في حالة تعذر
سداد القروض .إن غالبية سكان القدس ال تستطيع تلبية شروط قروض اإلسكان اإلسرائيلية؛
ما يجعل احلصول عليها ـ عدا املخاوف ـ أمر ًا في غاية االستحالة.
صحيح أنه في العقد األخير ظهرت مجموعة من املبادرين الفلسطينيني الذين قاموا ببناء
عشرات من املباني السكنية على قاعدة االستثمار والربح ،ولكن لم يصمد غالبية هؤالء في
السوق إال لبضع سنوات ،تعرضوا بعدها إلى مضايقات ضرائبية أجبرت غالبيتهم على التخلي
عن املبادرة .لقد وفر هؤالء مئات الشقق السكنية ،خاصة وأن املباني التي قاموا بإنشائها متعددة
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الشقق ،تتجاوز أحيان ًا عشر شقق في البناية الواحدة ،لكنهم أيض ًا لم يستطيعوا االستغناء عن
جتاوز رخص البناء املمنوحة لهم حتى تتحول العملية إلى ربحية؛ ما أدى إلى سرعة توقف
بعضهم عن العمل والدخول في محاكمات ال نهاية لها أدت إلى تآكل جزء كبير من رأسمالهم
وأرباحهم ،واخلروج من السوق.
بالتأكيد ،يعتبر التمويل مفتاح ًا مهم ًا لكل أعمال بناء املساكن ،وال يستطيع القطاع اخلاص
وحده التصدي للمشكلة دون دعم حكومي وضمانات قروض تتيح للمستثمر إمكانية القيام
مبشاريعه .وميكن تقسيم التمويل القائم اليوم في القدس إلى ثالث فئات:
•املبادرات الفردية ،وهي الصبغة األكبر لإلسكان في القدس ،أي أن تقوم العائلة ببناء
بيتها اعتماد ًا على مدخراتها أو باستخدام قروض عائلية ،معتمدة في ذلك على منط
معروف في املجتمع الفلسطيني بأن يقوم األخ بإقراض أخيه أو قريبه مبلغ ًا من املال
يسدد دون فوائد .وتقوم كثير من العائالت ببناء بيت متعدد الشقق لكل أفراد األسرة.
وبالرغم من أن شكل العائلة املمتدة قد تراجع باملفاهيم االجتماعية ،إال أن ضرورات
السكن تعيده من جديد إلى شكل قدمي أقرب مبفهوم احلوش لكن يأخذ الشكل العمودي،
وذلك استجابة لهذا التحدي.
•مبادرات املستثمرين ،وتتم هذه العملية كأي استثمار آخر ،بحيث يقوم املستثمر بشراء
األرض واستصدار التراخيص الالزمة لبناء متعدد الشقق ،وعرض الشقق للبيع .ومن
الالفت أن غالبية الشقق يتم بيعها قبل الشروع بعملية البناء؛ ما يؤكد احلاجة امللحة
للمساكن .وهذا الشكل ال يخلو من املخاطر الكثيرة ،فقد يلجأ الكثير من املستثمرين
إلى زيادة مساحة البناء املرخص إما أفقي ًا وإما عمودي ًا ،وذلك لتأمني هامش ربح كاف أو
لزيادة هذا الربح؛ ما يعرض أصحاب هذه الشقق إلى املساءلة القانونية والغرامات وهدم
املباني...إلخ بحيث تنشأ نتيجة ذلك أزمة ثقة بني املستثمر واملستهلك .كما تتم الكثير
من عمليات االحتيال وذلك عبر تزوير أوراق ملكية األرض أو تزوير التراخيص .وتتضح
الكثير من هذه املشاكل عندما يتم تسجيل الشقة رسمي ًا .ومما يزيد من تكاليف الشقق
في القدس الشروط الصعبة جد ًا التي تفرضها البلدية والتي تتضمن وجود غرفة ملجأ،
ضمن مواصفات معينة ،في كل شقة ،وليس في كل بناية أو حي ،باإلضافة إلى توفير
مواقف للسيارات حتت العمارة نفسها .يعتمد القطاع اخلاص على رأسماله من جهة،
وعلى بيع الشقق قبل البناء من جهة ثانية ،وال يوجد بني املستثمرين الفلسطينيني
من يستطيع احلصول على متويل من البنوك الفلسطينية أو اإلسرائيلية .واالستثناء
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الوحيد في تاريخ القدس كان مشروع نسيبة في بيت حنينا الذي وفر حوالى  600وحدة
سكنية ،والذي ميكن اعتباره أكبر مشروع سكني في القدس حتى اآلن ،وقد اعتمد في
متويله على املستثمر نفسه ،كما وفرت البنوك اإلسرائيلية قروض ًا طويلة األجل ،وذلك
في بداية العقد الثامن من القرن املاضي ،ولم تتكرر هذه التجربة بعد ذلك .وفي اآلونة
األخيرة دخلت (باديكو) هذا املجال االستثماري حيث قامت بشراء قطعة أرض ضخمة
في بيت صفافا (شرفات) وذلك لبناء حوالى  22بناية سكنية ستضم حوالى  160شقة
بتكلفة تصل إلى أكثر من  29مليون دوالر ،يذكر أن (باديكو) قد سجلت شركة في القدس
حتت اسم (بريكو) للقيام بهذا املشروع .إن هذا املشروع يعتبر منوذج ًا ملشاريع القطاع
اخلاص املستقبلية ،حيث يحتوي في كل مكوناته على عناصر اإلسكان في القدس،
بالتأكيد ستمضي عدة سنوات قبل االنتهاء من هذا املشروع ودراسته بشكل جدي ليتسنى
لنا استخدامه كنموذج .إن هذا يثبت أن إمكانية االستثمار في القدس ليست مستحيلة
بل هي مربحة أيض ًا ،وأنه بإمكان الشركات الفلسطينية املقيمة في األراضي الفلسطينية
االستثمار في القدس ،وذلك بالرغم من كل املعوقات املذكورة أعاله.
•مبادرات املؤسسات الالربحية ،مثل :النقابات املهنية ،والكنائس املختلفة ،واألوقاف
اإلسالمية ،ومجلس اإلسكان الفلسطيني ،والذي يعتبر أكبر مؤسسة متويلية وتنفيذية
في قطاع اإلسكان في القدس ،والذي قام بتنفيذ عدد كبير من املشاريع ،وألهمية هذا
املجلس ،فمن املفيد استعراض أعماله بشيء من التفصيل:
تأسس مجلس اإلسكان الفلسطيني كجمعية ال ربحية العام  ،1992ويقدم خدمات اإلسكان
في كل املناطق الفلسطينية ومن ضمنها القدس ،كما ويقدم خدمات اإلقراض لشرائح واسعة من
سكان القدس ،خاص الطبقات املتوسطة وأصحاب الدخل احملدود ،وذلك بشروط ميسرة ،وقد
استطاع هذا املجلس جتنيد ما يزيد على خمسني مليون دوالر خالل سنوات عمله واستثمارها
باإلسكان في املدينة .ويقدم املجلس نوعني من القروض ،األول هو قروض متويل عملية البناء
بحد ذاتها ،وذلك بعد حصول املقترض على التراخيص الرسمية )31(،ويصل قرض الشقة
الواحدة حوالى  45.000دوالر ،والنوع الثاني هو قروض تشطيب الشقق التي مت االنتهاء من
بنائها ،بحيث تستطيع كل شقة احلصول على قرض يصل إلى  24.000دوالر .لقد استطاع
املجلس دعم أكثر من  2000وحدة سكنية منذ إنشائه ،وهذا يعتبر إجناز ًا بكل املعايير.
( )31كما اتضح من البيانات التي تظهر في هذه الدراسة ،فإن الكم األكبر من البناء في القدس يتم دون تراخيص ،وهذا النوع من البناء ال يحظى بإمكانية
االقتراض من مجلس اإلسكان ،على اعتبار أن البناء دون تراخيص يعتبر مغامرة ال يستطيع مجلس اإلسكان حتمل نتائجها ،إال أن على املجلس
التفكير بآليات مغايرة ومبدعة في دعم اإلسكان غير املرخص ،اذا أردنا تشجيع البناء وتثبيت السكان في القدس.
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كما قام املجلس بتمويل بناء  30وحدة سكنية في صور باهر لعائالت ذات أوضاع اجتماعية
صعبة ،والتي تسكن حالي ًا في املركز الثقافي اإلسالمي في القدس (الشيخ جراح) .ويقوم املجلس
بالعمل على استصدار رخص لبناء  156وحدة سكنية على أرض تبلغ مساحتها  16دومن ًا وبتكلفة
تصل إلى حوالى  20مليون دوالر بتمويل من بيت املال ،بعد أن استطاع شراء قطعة أرض ضخمة
تبلغ مساحتها  89من اجلامعة العبرية في بيت حنينا ،وسيقوم املجلس مستقب ًال بالعمل على
استصدار تراخيص للبناء على باقي األرض .باإلضافة إلى هذا يقوم املجلس بترميم عشرات
املباني السكنية في البلدة القدمية.
ويقوم املجلس بإدارة برنامج تخطيط وتنفيذ البنى التحتية واخلدماتية ملواقع قريبة من
التجمعات السكانية بهدف زيادة املساحات املخصصة للبناء ،حيث يجري العمل على تقسيم
هذه األراضي إلى قطع مبساحات معينة تصلح لبناء مسكن قابل للتوسع ،ويتم تخصيصها
للفئات التي تنطبق عليها معايير املجلس في اإلقراض .وقد بدأ العمل ضمن مفهوم البرنامج
في العام  ،2004حيث مت االنتهاء من إعداد كافة املخططات الالزمة ملوقع ريادي على قطعة أرض
مختارة مساحتها  23دومن ًا وشراء قطعة أرض أخرى مبساحة  22دومن ًا ،حيث ينتظر دراسة
اجلدوى واإلمكانيات لتطبيق مفهوم هذا البرنامج على هاتني القطعتني.
وباإلضافة إلى املجلس قامت مجموعة من املؤسسات الالربحية بتنفيذ عدد من املشاريع،
نذكر منها على سبيل املثال كنيسة الروم الكاثوليك التي قامت ببناء  36وحدة سكنية العام
 ،1978كما قامت الكنيسة العام  1996بشراء أرض في القدس ،طريق حزما ـ بيت حنينا ،وبنت
فيه العشرات من الوحدات السكنية .وقامت اإلمارات العربية املتحدة بإنشاء حي سكني في بيت
حنينا لصالح املعلمني ،اشتمل على  58وحدة سكنية أقيمت على أرض بلغت مساحتها سبعة
دومنات .وباإلضافة إلى ذلك ،ميكن احلديث عن نقابة عمال شركة كهرباء القدس ،وموظفي
البريد...إلخ وكلها مشاريع جدية وناجحة ،وال بد من تشجيع هذه األمناط التي تشكل مفهوما
مديني ًا وعصري ًا حلل جزء من مشاكل السكن عبر التعاونيات.
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 .13فلسفة اإلسكان الفلسطيني
في القدس وآلياته (معالم خطة وطنية)
ومن اجلدير ذكره ،أن حتقيق أي مستوى من مستويات النماء والتطوير في القدس سيظل
رهن ًا بتوفير مجموعة املركبات األساسية املتداخلة واملتراكبة ،والتي يجب القيام بها وتوفيرها
لضمان جناح أية إستراتيجية تنشد التنمية والتطوير للمدينة وسكانها .ولكن يجب أن تبنى
اإلستراتيجيات في القدس بأشكال مختلفة ،فال ميكن اعتماد إستراتيجية واحدة ،وذلك بناء
على الواقع املعقد الذي يسود املدينة .فالعمل على حل مشكلة الضائقة السكنية يؤدي إلى
متكني املقدسيني من الصمود ،كما يعني احلفاظ على عاصمة القدس املستقبلية.
بناء على كل ما سبق ميكننا القول إن اإلستراتيجية اإلسرائيلية في القدس الشرقية تتلخص
ً
في معادلة بسيطة هي تشكيل وتكثيف عوامل طرد الفلسطينيني في القدس العربية ومحيطها
وتسخير كافة األدوات للقيام بذلك من جهة ،وتشكيل وتكثيف عوامل جذب اليهود للسكن في
القدس العربية ومحيطها من جهة ثانية .هذه اإلستراتيجية ميكن مواجهتها .صحيح أن من
ميلك اإلمكانات على األرض ومن يسخر القوانني وأدوات القمع املختلفة يتحكم مبقدرات كثيرة،
إال أن األوراق الفلسطينية في القدس كثيرة ،والتي تستخدم أحيان ًا وموسمي ًا ،وتهمل لفترات
أخرى .وهذه املراجعة ليس هدفها تطوير إستراتيجية فلسطينية شاملة في القدس بقدر ما
هو تركيز على قطاع اإلسكان كإحدى اآلليات املركزية في مواجهة اإلستراتيجية اإلسرائيلية،
حيث إن قطاع اإلسكان يتعلق باألرض واإلنسان ،وهما جوهر الصراع ليس في القدس وحسب.
وبالتأكيد يشكل اإلسكان أحد مفاتيح الصمود والثبات في القدس وعدم ترك املدينة ،حيث إن
امللكيات اخلاصة تساعد على عدم تسهيل عملية الطرد غير املباشر التي جتري في القدس،
فاالستثمار في اإلسكان هو استثمار في احلفاظ على احلقوق الوطنية في املدينة ،أي وبالرغم
من ضرورة صبغ قطاع اإلسكان بالصبغة االقتصادية االستثمارية الضرورية للحفاظ على
دميومته ،إال أنه ال ميكن إخضاعه آلليات السوق البحتة .فاملستثمر الفلسطيني في قطاع
اإلسكان في القدس يواجه حتديات كبيرة تقف وراءها آلة إسرائيلية ضخمة مزودة بقوانني
منحازة وعنصرية وإمكانات مالية هائلة ،سواء تلك القادمة من القطاع اخلاص أو من املتبرعني
والدعم احلكومي.
كما أن لإلسكان وظائف أخرى غير تثبيت سكان القدس في املدينة ،منها أن عليه مواجهة
إستراتيجية االستيطان اإلسرائيلية ومنعها من استكمال أهدافها ،وذلك من خالل:
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1البناء في الفراغات ما بني األحياء الفلسطينية ،خاصة في املناطق التي مازال مثل
هذا الفعل ممكن ًا فيها ،وذلك في مواجهة االستيطان الذي يهدف إلى عزل األحياء
الفلسطينية بعضها عن بعض.
2البناء في املناطق التي من املمكن أن تساهم في احلفاظ على التواصل بني القدس
واملناطق احمليطة بها من الضفة الغربية.
3التركيز على املناطق الشرقية ،والشمالية الشرقية أي السفوح الشرقية جلبل الزيتون
والعيسوية وعناتا وحزما ،وجبع ،ومخماس وعمل كل املمكن لوصلها بالقدس ،حتى
لو استمر جدار الفصل العنصري بالوجود لسنوات قادمة ،وذلك للحفاظ على بوابات
شرقية وشمالية شرقية للقدس .إن هذا األمر يتطلب ليس مبادرات مقدسية فحسب ،بل
مبادرات من السلطة الوطنية على تشجيع اإلسكان والتوسع العمراني في هذه املناطق.
4ومن خالل املنطق نفسه ،ميكن التركيز على االستثمار في قطاع اإلسكان في كل من
السواحرة الشرقية وصور باهر وأم طوبا ،وذلك داخل اجلدار وخارجه ،للحفاظ على
تواصل القدس مع بوابات جنوبية وجنوبية شرقية.
5يجب عدم السماح بتحول الرام وضاحية البريد وبير نباال وجبع إلى مناطق فارغة نسبي ًا
من السكان ،بل يجب شحنها بالسكان عبر إقامة مشاريع استثمارية جاذبة للسكان من
الضفة الغربية وليس من القدس .قد ال يكون من الضروري االستثمار بإنشاء مساكن في
هذه األحياء (القرى)؛ ألن فيها اآلالف من الوحدات السكنية الفارغة ،ما ميكن عمله هو
توجيه االستثمار اخلالق لفرص العمل فيها ،كإنشاء منطقة صناعية في الرام أو إنشاء
بعض كليات جامعة القدس فيها ،وإقامة مراكز خدمات أخرى مشابهة جاذبة للسكان،
واإلصرار على ربط الرام ببير نباال حتى لو عبر جسر أو نفق ،كما ميكن توجيه مؤسسات
رسمية وغير رسمية لبناء مقرات لها في هذه املناطق.

ال بد قبل اخلوض في وضع إستراتيجيات وآليات عمل لتحقيقها ،من حتديد مدى املهمة
وصعوبتها .لقد أشارت تقديرات احتياجات سكان القدس من الفلسطينيني إلى أكثر من 83.000
وحدة سكنية حتى العام  ،2020وذلك بناء على ما ورد في مخطط هيكلي محلي (القدس ،)2000
وفي حدود استغالل كامل الطاقة االستيعابية ،وشمول املباني والوحدات السكنية غير املرخصة
واملقدرة بـ  15ألف وحدة سكنية ،وإضفاء الصبغة القانونية عليها.
القدس العربية بحاجة اآلن وقبل الغد ـ بناء على التقديرات ومنها اإلسرائيلية ـ إلى حوالى
 5.000وحدة سكنية ،وذلك في سبيل تخفيف ضائقة السكن وتخفيض الكثافة السكانية في
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سبيل رفع مستوى السكان .أما خالل السنوات العشر القادمة فالقدس بحاجة إلى أكثر من
 30.000وحدة سكنية إضافية ،غير تلك التي بحاجة إليها اآلن ،وذلك على أقل تقدير .إذ ًا على
إستراتيجية اإلسكان العربي في القدس العمل على توفير حوالى  35.000وحدة سكنية قبل
العام  .2020ولتحقيق ذلك فإن القدس بحاجة إلى توفير أكثر من  7000دومن لتوفير أماكن بناء
للمساكن ،هذا عدا احلاجة إلى عدة آالف من الدومنات لالستعماالت العامة.
كما ميكن استغالل املباني القائمة ،خاصة القدمية واملرخصة إلضافة وحدات سكن إضافية.
يذكر أن الكثير من املباني املنتشرة في القرى ـ التي أصبحت جزء ًا من املدينة ـ مازالت حتوي
رصيد ًا إستراتيجي ًا ميكن استغالله ،وهذا الرصيد يتمثل في وجود مبان من طابق واحد على
أرض واسعة (سمة ريفية) ،هذه ميكن إعادة تطويرها لتصبح مباني متعددة الشقق ،وبالتأكيد
ستلعب الدوافع االقتصادية دور ًا محرك ًا لهذه العملية ،حيث إن قيمة األرض املقام عليها املبنى
ً
عالية جداً ،بحيث سيصبح من غير املجدي احلفاظ على (الفيلال) على أرض
املنفرد ستكون
مساحتها دومن ،في حني ميكن إقامة عشر وحدات سكنية في موقعها ،ما يدفع صاحبها إما
لالستثمار الشخصي فيها وإما تقدميها ملستثمر للقيام باملشروع أو إنشاء شراكة.
هذه اآلليات ستوفر عدة آالف من الوحدات السكنية ،لكنها لن تقوم بحل املشكلة .واحلال كذلك،
ال بد إذ ًا من استغالل املبادرات التي يسمح بها القانون اإلسرائيلي ،خاصة املخططات الهيكلية،
في إعادة تنظيم مناطق غير منظمة ،تفتح املجال إلضافة املزيد من الوحدات السكنية.
كما يوفر العمل على إعادة دراسة األراضي وملكياتها مدخ ًال مهم ًا حلل املشكلة ،فال يعقل أن
تستمر مئات الدومنات في كل من بيت حنينا وشعفاط ،خاصة في املناطق الواقعة إلى الغرب
من هذه األحياء ،رهينة خلالفات شخصية وأحيان ًا غير مبررة .يتطلب األمر إنشاء وحدة حتكيم
قانونية لها خبرة في مشاكل األراضي في القدس ،ذات مصداقية عالية حلل إشكاالت امللكية
بني املالك ،وتتوفر لدينا قاعدة بيانات جيدة حول هذه األراضي .كما ميكن السعي إلى حتويل
أراض خضراء إلى أراضي تطوير وسكن ،هذا بعد توفير احلد األدنى من التعاون بني املالكني .إن
هذا األمر ينطبق على الكثير من األراضي أيض ًا في كل من السواحرة الشرقية وصور باهر وبيت
ً
عالية نسبي ًا.
صفافا ،حيث إن إمكانات التطوير في هذه املناطق مازالت
وبالتأكيد ،ال بد من محاولة التوصل إلى إمتام هذه املهمات ،بالرغم من كل الظروف الصعبة
املوضوعية احمليطة باملوضوع ،لكن النمو السكاني املضطرد واحلاجة امللحة للسكن ،تشكل حوافز
دائمة ،باإلضافة إلى احلوافز السياسية الوطنية.
باختصار ،يعتبر التخطيط أداة مهمة ،إما للسيطرة واالحتواء وإما للتنمية والتطوير .في
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القدس استخدم التخطيط كأداة سخرت لصالح االستيطان اليهودي في القدس الشرقية،
وحتديد النمو السكاني واحلضري الفلسطيني في املدينة .وبالتالي ،وإلى حني التوصل إلى حل
سياسي ملستقبل املدينة ،ال بد من التوصل إلى ما يلي:
1 .1إعادة تنظيم األحياء العربية ،بناء على املخططات الهيكلية املوجودة ،وبصرف النظر
عن رفضنا لفلسفة هذه املخططات وأهدافها ،بل استغاللها إلى أبعد حد ممكن لتسهيل
تنمية األحياء العربية وحتسني اخلدمات فيها .وقد يكون من املفيد إقامة شركات تطوير
غير ربحية تقوم بالدفاع عن مصالح السكان ،وتقوم في الوقت نفسه بتحضير مخططات
التنظيم لألحياء.
2 .2التصدي عبر جلان األحياء لسياسة هدم املنازل بحجة عدم الترخيص ،والعمل على
استصدار رخص بناء لهذه املباني ،خاصة وأن عدد ًا كبير ًا من املباني املهددة بالهدم قد
وصلت إلى هذا لعدم توفر مخططات تفصيلية ،إن العمل على هذه املخططات سيؤدي
إلى سحب هذه الذريعة ،وميكن عبرها إنقاذ آالف من الوحدات السكنية.
ً
بديلة عن البدء العملي في بناء مخطط هيكلي
3 .3وبالتأكيد إن هذه األعمال ليست
فلسطيني للقدس الشرقية ،يأخذ بعني االعتبار املصالح الفلسطينية ،ليس ضمن حدود
بلدية القدس احلالية ،بل يتجاوز ذلك للمناطق الفلسطينية احمليطة .وقد يكون من
املفيد إعداد مخطط هيكلي للقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وبناء كل املخططات،
سواء تلك التي تقع ضمن املخطط الهيكلي اإلسرائيلي للبلدية أو خارجها .إن هذا
األمر سيسهل تطوير الفلسفة واملمارسة الفلسطينية في هذه املنطقة .وال ميكن القبول
مبنطق تأجيل هذا املخطط إلى ما بعد احلل السياسي؛ ألن إسرائيل ال تنتظر ذلك
من جهة ،وأن العمل الفلسطيني يجب أن ينتقل من ردة الفعل إلى املبادرة .إن وجود
مثل هذا املخطط سيساعد القطاع العام والقطاع اخلاص الفلسطينيني على استجالء
صورة االستثمار في القدس في قطاع اإلسكان .إن وجود مخطط هيكلي فلسطيني يتبعه
بالتأكيد إنشاء إدارة لذلك ،ولنسميها إدارة (أمانة) العاصمة ،تتولى عبر أذرع (شركات ال
ربحية) داخل حدود بلدية القدس ،ومجالس قروية ومحلية خارجها ،تنفيذ مخططاتها،
وتطبيق املخطط الهيكلي .ومن مكوناته أيض ًا مجلس ًا للتخطيط يشمل العديد من
الكفاءات التخطيطية في احلقول املختلفة ،يقدم خدماته لألحياء الفلسطينية ،وفي
داخل حدود البلدية قد يتشكل هذا املجلس من الشركات الالربحية .كما أن وحد ًة
قانونية أمر ال مفر منه ،حيث إن الكثير من العقارات إما بحاجة إلى دفاع قانوني ،وإما
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تسويات قانونية .ومجلس التخطيط يستطيع مساعدة األحياء على حتضير املخططات
التفصيلية التي ستمكنهم من زيادة املساحات املبنية .وقد يقوم بنشر املواد اإلرشادية
حول اآلليات املختلفة والقوانني السائدة .ولكن كل هذا ال يغني عن انخراط ممثلي
األحياء والقطاع اخلاص واملالك في عملية التخطيط.
4 .4هذا يدعونا إلى بناء قاعدة بيانات (رسمية  /شبه رسمية) لألراضي ،تشكل مرجع ًا رسمي ًا
للمالك وللمستثمرين ،من املمكن أن يتبع هذا السجل إلدارة أمانة العاصمة .وبالتأكيد
ً
خاضعة
فإن تشكيل جلنة حل للخالفات وتسوية املنازعات حول ملكية األرضي تصبح
أيض ًا لهذه اإلدارة ،وقد ترى هذه اإلدارة تشكيل محكمة لهذه األغراض .ومن املفيد
القول :إن قاعدة املعلومات هذه ستلعب دور ًا مهم ًا في مفاوضات الوضع النهائي للقدس.
من الواضح أن جزء ًا مهم ًا من هذا العمل قد مت ،لكن ال بد من تطوير آليات ملأسسته
وتطوير عمله وربطه بإدارة مركزية ،إدارة أمانة العاصمة.
5 .5وحتى نستجلي مدى املشكلة من املفيد معرفة أن الفرد الفلسطيني في القدس يعيش
في  0.71من الغرفة ،في حني يعيش الفرد اإلسرائيلي في القدس في  1.9غرفة ،وذلك
بناء على املعلومات املتوافرة من العام  ،2006ونحن نعرف أن الوضع قد زاد سوء ًا خالل
السنوات الثالث األخيرة ،بحيث إن الفوارق قد زادت بشكل ملموس ،وذلك بفعل جدار
الفصل العنصري وبفعل الهجرة الفلسطينية املكثفة إلى مناطق داخل اجلدار .ويتضح
األمر أيض ًا إذا عرفنا أنه خالل السنة نفسها كانت أكثر من  %23من العائالت الفلسطينية
تعيش مبا معدله  3أفراد لكل غرفة ،في حني أنه فقط  %1.6من العائالت اإلسرائيلية
تعيش في الظروف نفسها.
هناك حوالى  10.000دومن من األراضي اخلضراء ضمن أو بجوار األحياء العربية ،هي أراض
ميكن حتويلها نظري ًا إلى أراضي تطوير بعد العمل املناسب عليها ،ويذكر أن هناك بعض اخلبرات
احمللية التي القت بعض النجاح في هذه العملية ،لذلك يجب البدء فور ًا في هذه العملية .وميكن
أن يتم احتساب األراضي الضرورية ملباني اخلدمات واحلدائق العامة واالستعماالت العامة ،حيث
يحسم القانون  %40من مساحة األرض لهذه الغايات.
اجلدول التالي يتضمن مساحات األراضي التي مازالت فارغة في أحياء مختلفة ،وهي قائمة
ليست كاملة ،لكنها تشكل منوذج ًا ملا ميكن القيام به من أعمال تطوير وبناء في األحياء العربية
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والتي ميكن أن تستوعب آالف الوحدات السكنية ،وذلك حتى داخل جدار الفصل العنصري.
 132دومن ًا
العيسوية
 130دومن ًا
الرام
 400دومن
السواحرة الشرقية والغربية
 120دومن ًا
الطور
 2240دومن ًا
بيت حنينا
 1230دومن ًا
بيت صفافا وشرفات
 1480دومن ًا
حزما
 400دومن
شعفاط
 3000دومن
صور باهر وأم طوبا
 614دومن ًا
الوجلة
إن مجموع مساحة األراضي املتوافرة للبناء في هذه املناطق يقرب من  10.000دومن ،فإذا
افترضنا أن  % 40منها سيحسم ألغراض االستعماالت العامة ،فيبقى  6.000دومن قابلة للتطوير
والبناء ،وإذا افترضنا أن باإلمكان بناء أربع شقق سكنية في الدومن الواحد على األقل )32(،فهذا
يعني أن هناك أمكانية فورية لبناء  24.000وحدة سكنية دون االنخراط في عملية بناء فوق األبنية
القائمة ،ودون حتويل األراضي اخلضراء إلى أراضي تطوير .يذكر أن هناك حوالى  22.000دومن
في القدس الشرقية حتت التخطيط ،والتي ميكن البدء باستثمارها حا ًال في عملية االنتهاء من
تخطيطها ،وهذه أيض ًا في حال استكمال العمل عليها ،وبنسب طريقة احلسابات السابقة فإنها
ستوفر مكان ًا ألكثر  50.000وحدة سكنية.
إن هذه املعادالت تثبت ،أنه بالرغم من صعوبة األمر وتعقيدات الوضع القانوني ،وارتفاع
تكاليف البناء وبالرغم من األسعار اخليالية لألراضي ،إال أن هناك نوافذ كثيرة ميكن العبور من
خاللها لتحسني شروط السكن من جهة وبناء آالف الوحدات السكنية اجلديدة من جهة ثانية.
يتعلق هذا التوجه باألساس بقدرة املجتمع الفلسطيني املقدسي ـ ومن خلفه مؤسساته الوطنية
في القدس وخارجها ـ على استغالل اآلليات املطروحة واملتوافرة الستغالل الوضع ،واالستثمار
في املفاصل األساسية التي تساهم في تطوير سياسات إسكان فعالة وناجحة.
فمث ًال يجري اآلن ،وبتوكيل من البلدية اإلسرائيلية ،حتضير مخطط تفصيلي للمنطقة
( )32بالتأكيد ميكن بناء  6ـ  10وحدات سكنية في كل دومن في مناطق واسعة من األراضي املذكورة أعاله ،ما يعني أن مجال االستثمار واسع إلى حد بعيد،
لكنه يتطلب إرادة وتوفير رأسمال كاف.
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الواقعة من سور القدس الشمالي إلى الشيخ جراح ومن املصرارة غرب ًا إلى السفح الشرقي جلبل
الزيتون (الصوانة) ويقوم بإعداده مخطط فلسطيني من الداخل .يسعى املخطط إلى تطوير
عالقاته باملجتمع املقدسي ،وذلك في محاولة ملعرفة احتياجاته ونقاش أفكاره حول هذه املنطقة
احليوية ،حيث إنها تشكل املركز التجاري واخلدماتي للقدس العربية .ويبدو أن درجة عالية
من التخوف تسود الناس ،حيث ال يتعاونون معه في طرح أفكارهم ،خوف ًا من أن يقال إنهم
تساوقوا مع املخططات اإلسرائيلية ،علم ًا أن املخطط سيتيح املجال لبناء أكثر من ستة آالف
وحدة سكنية في هذه املنطقة ،وذلك باستغالل الفراغات القائمة من جهة وزيادة عدد الطوابق
املسموح بها ،ما سينشط املنطقة خاصة توفير أعداد كبيرة من املكاتب والغرف الفندقية عدا
الشقق السكنية .ولكن في قلب هذه املنطقة تقع أيض ًا مستوطنة (شمعون الصديق) في الشيخ
جراح ،والتخوف هنا من أن يقوم مشروع التخطيط لهذه املنطقة بالتشريع للمستوطنة ويفتح
آفاق ًا أمامها للتوسع .إن في األمر وجاهة ،لكن يجب أال يغيب عن بالنا أن املستوطنة تستطيع
إعداد مخطط خاص بها.
وبسبب عدم وجود مرجعية في القدس ملثل هذه املسائل ،يبقى الناس في املدينة في حالة
من الضياع وعدم القدرة على املبادرة سواء اإليجابية أو حتى السلبية ،وتعزز مع الوقت املبادرات
الفردية التي تقوم بحل مشكلة مبنى أو عدة مبان دون وضع مخططات شاملة للحي بأكمله،
الستغالل إمكاناته القصوى .إن املبادرة إلى تخطيط مناطق ،حتى ولو وكانت ضيقة نسبي ًا
ستساهم أو ًال في سد الطريق أمام التغلغل االستيطاني بني األحياء الفلسطينية وستساعد على
حل إشكالية السكن وتخفيف وطأتها.
إن هذا يعني أنه بالرغم من شح األراضي ،ومصادرتها ألغراض بناء املستوطنات ،إال أنه ما
زال بإمكان سكان القدس الفلسطينيني بناء الكثير من املنازل ،إذا استطاعوا تنظيم أنفسهم
من جهة ،وقاموا بحل اإلشكاالت الداخلية املتعلقة بامللكيات .ومن املفيد البدء مبناطق محددة
للقيام بتنفيذ مناذج تقنع السكان بالتعاون مع ًا لتنظيم األرض .وميكن اقتراح الكثير من
املناطق كنماذج للعمل مثل السهل في شعفاط حيث تتوافر فيها أراض واسعة نسبي ًا للقيام
مبشروع إسكان كبير ،وهناك أرض شبه جاهزة في الصلعة الواقعة في سلوان تتوافر فيها قطعة
أرض تصل مساحتها  35دومن ًا وتصلح ملشروع سكن كبير يوفر إمكانية بناء أكثر من  130وحدة
سكنية ومدرسة وحديقة عامة .كما توجد قطعة في بيت حنينا ـ اخلرايب تصل مساحتها حوالى
 120دومن ًا ميكن أن توفر مكان ًا حلوالى  500وحدة سكنية على أقل تقدير عدا اخلدمات العامة
الضرورية.
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وعلى شاكلة هذا األمثلة ميكن البحث عن عشرات اإلمكانات املتاحة ،وبالتأكيد ال ميكن لفرد
القيام بذلك ،فمثل هذا العمل بحاجة إلى موازنات كبيرة وبحاجة إلى استثمارات في املراحل
األولى .وميكن لغالبية االستثمارات أن تكون مستردة ،خاصة وأن أسعار األراضي ما بعد التنظيم
ترتفع بشكل كبير ،ما ميكن العملية من أن تتم على قاعدة الربح بعد االستثمار .وبحكم أن مثل
هذه العملية حتتاج إلى وقت طويل إلقرارها ،فمن املستحسن دعمها في البداية حتى تقلع ،على
أن يكمل القطاع اخلاص ما تبقى من تكاليف ومتابعات.
وميكن باختصار العمل على توفير حلول مناسبة للتقليل من نسبة التمسك بامللكيات الفردية
املفتتة لألراضي والتي تقف حائ ًال أمامها والقيام مبشاريع إسكان كبيرة .وبالتالي ،التوجه باجتاه
مشاريع اإلسكان اجلماعية التي تستطيع حتمل تكاليف التنظيم والبناء وتوفير البنى التحتية،
والتي تعجز عنها املبادرات الفردية والعائلية ،وهذه بدورها قد تقلل من ظاهرة السكن العشوائي.
كل هذا ممكن إذا استطاعت األحياء الفلسطينية أو مؤسساتها وشركاتها القيام بإعادة تخطيط
وتنظيم الكثير من األحياء واألراضي اخلضراء .وبالطبع لن يتأتى ذلك من دون تشكيل هيئات
وجلان اختصاص مهنية ملعاجلة مشاكل اإلسكان مبراحلها املختلفة.
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3. to create attractive conditions for investment in the housing sector,
4. to subsidize planning and zoning in East Jerusalem in order to make
more land available, especially green designated areas, which are not
actually green but marked as such on the map to be preserved for
further Jewish settlements.
5. to make long-term housing grants for the East Jerusalem population
available
Most of these points can be unilaterally initiated through Palestinians, but this
requires the establishment of suitable institutions like non-profit organizations
as well as non-profit companies.
To view Jerusalem as a lost cause is unacceptable, because the future of the
whole region depends on the stability of Jerusalem, and the two-state solution
is impossible to reach without considering East Jerusalem as the capital of
Palestine. Creating effective housing policies in East Jerusalem is therefore
an investment in the stability of the region.
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checkpoints and subsequently through the separation wall. Today, we estimate
about 80,000 Palestinians left their houses empty in the above-mentioned
communities and found shelter of any kind in Jerusalem, in order not to lose
their residency right in the city of East Jerusalem. The result was a further
deterioration of housing conditions and a dramatic rise in property and rental
prices.
Today East Jerusalem is in need of approximately 30,000 housing units, and
in view of the demographic growth, the need in the coming ten years will
be another 50,000 units. Without this the deterioration will continue and the
systematic destruction of East Jerusalem will be unavoidable. The worsened
living conditions will entail more poverty, poverty-related social problems,
and a wider gap between the two parts of the city. The continuation of the dedevelopment of East Jerusalem might explode in the form of a social Intifada
in the face of everyone, and soon it will be very difficult to stop.
In spite of all of the above-mentioned factors and problems, there are good
investment conditions in the housing sector. Although large pieces of land are
not available, still tens of thousands of housing units could be constructed in
different parts of the city and additional floors can be added to thousands of
standing buildings; the re-zoning of certain neighborhoods will allow further
constructions. There is a real investment opportunity in the field of housing,
but this requires certain change in certain conditions, namely:
1. to stop the expansion of Jewish settlements in East Jerusalem,
2. to stop Israeli discrimination polices against the Palestinians in the
city and its surroundings,
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The Israeli government has identified between 15,000 and 20,000 “illegal”
building activities in East Jerusalem. This means that between 80,000 and
100,000 Palestinians in this area are living under the threat of bulldozers and
the constant fear of Israeli soldiers carrying demolishing orders that would
demolish their investments, which most of the time are their life savings.
It is common in the rest of the world for the private market to invest in
the housing sector. At the same time it is also common that there are a lot
of government investments, support and regulation, especially to meet
the demands of the less fortunate part of the society. Furthermore it is the
government’s duty to secure enough land for demographic growth and public
needs (schools, parks, hospitals, playgrounds... etc), to make grants and loans
available for housing, and to develop master plans for community needs.
This has not been the case in East Jerusalem since 1967, leading to further
deterioration of housing conditions.
In order to cope with the problem of housing, Palestinians also began to
construct in towns and villages adjacent to Jerusalem, such as in Ar-Ram,
Dhahyat al-Barid, Bir Nabala, Izzariyya and Abu Dis. These were converted
into neighborhoods of the city, absorbing tens of thousands of Jerusalemites.
As a reaction against such demographic growth in the city and its surroundings,
Israel began to confiscate the residency rights in Jerusalem of those who lived
around the city, claiming that their life no longer revolved around Jerusalem.
The reaction to this policy was the return of tens of thousands of Palestinians
to the city, claiming that Jerusalem did not remain the center of their life
anymore. The reaction to this policy was the return of tens of thousands of
Palestinians to the city, which was accelerated through the construction of
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One of the most common policies exercised by the Israeli authorities is the
enforcement of its so-called “planning and zoning” laws. Since the 1967 defacto annexation of East-Jerusalem and the following illegal de-jure annexation
in 1980, Israel continuously expands its “Jerusalem vision”, insufficient and
regardless of Palestinian needs. The main aspect of the “planning and zoning”policies is clearly aimed to accommodate more and more Jewish settlements
in East Jerusalem, thereby squeezing Palestinian natural expansion in the city.
The effect of these polices are clearly visible, the number of Israeli settlers
in East Jerusalem rose from zero in June 1967 to ca 200,000 in 2009. Such
large figures would not have been possible without administering large-scale
land confiscations and demolitions, as well as exercising social and economic
marginalization, thereby forcing Palestinians out of the city.
The topic of this paper, housing conditions of Palestinians in East Jerusalem,
is a major showcase of these policies. Because of the lack of land to construct
new neighborhoods for Palestinian communities in East Jerusalem, due to
land use policies and the construction and expansion of settlements, most of
the existing Palestinian neighborhoods have turned into slums. To fulfill one
of their basic human rights, housing, residents have resorted to just about
everything: adding rooms or floors to existing buildings, using used materials
for new construction, buildings in courtyards of existing ones, subdividing
homes into smaller units, and of course building without the required permits.
Building licenses are not accessible to Palestinians because of the long list of
restrictions and their high cost which is not proportional to their income.
The Israeli government is considering such activities and constructions as
“illegal”, so that violators have to face trials in Israeli courts and get fined.
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Summary
Palestinians in Jerusalem are facing tremendous challenges concerning their
existence in the city. Israeli government institutions are operating within an
ongoing process of marginalizing the Palestinian population in the city. Israeli
measures vary between land confiscations, constructions of new settlements
while expanding existing ones, numerous checkpoints, separation barrier,
as well as confining Palestinian population into small, overcrowded and
impoverished enclaves. Above all, applying insurmountable socio-economic
obstacles, leads to a dramatic decrease of Palestinians within the Israeli
defined city limits.
In spite of the fact that the Palestinian population amounts to over 34% of the
total population in the so-called “united Jerusalem”, the Israeli government still
considers them as a “problem”. This is clearly reflected in the Municipality’s
policy towards Palestinian residents. Instead of dealing with the deteriorating
living conditions endured by its Palestinian residents, the Israeli government
is exercising discriminatory means to rid the city of its Palestinian residents
altogether. Numerous studies, reports and articles have already been and
continue to be published on the subject. Yet, Israel continues to pursue its
harsh, systematic and above all, illegal campaign. The reality is inescapable,
as Israel’s vision of “Jerusalem 2020” (the master plan) clearly shows. The
project is a further case portraying Israel’s intention to decrease the number
of Palestinians in Jerusalem on the one hand, while at the same time, raising
the number of Jews in the city (East and West).
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