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من املعلوم اأن القد�س ال�سرقية قد  �سمها فعليًا، واإعالن �سمها ر�سميًا، يف 
اأك��� من تاريخ وقرار وقانون احت���ال و�سوًل اإىل �سفقة نتنياهو – ترامب 
واإعالنه���ا عا�سمة لالحتالل ونقل ال�سف���ارة الأمريكية اإليها، اطة بجدار 
الف�سل العن�سري الذي يعزلها مبقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية عن ال�سفة 

الغربية وعديد �سواحيها وبلداتها.

فيم���ا وق���ف العرب والألبي���ة ال�ساحقة من دول الع���ا ومنمات �سد هذا 
ال�سم الق�سري الأحادي املناق�س للقانون الدو واملنتهك لقرارات ال�سرعية 
الدولية، والذي ي�سكل اعتداًء �سافرًا على احلق الفل�سطيني والإرادة الدولية. 
باملعن���ى الذي عرب عن عدم العرتاف الدو بهذا ال�سم وتباعات، باعتبار 
اأن��� لن يرتب حق���ًا اأو ين�ساأ التزام���ًا.. الأمر الذي مازال �ساري���ًا فيما لزال 

ال�سم الإ�سرائيلي قائمًا..

واليوم الثالثن من متوز يوليو 2020 ينق�سي اأجل اإعالن نتنياهو املدوي يف 

;ÏËÕÖç’\;ãÅŒ’\;k]dÑ]ŒŸ
ÏËdÖ∆’\;Ï ï’\;∫;€ï’\;‡_çd


امل�سرف العام ورئي�س حترير جملة املقد�سية 
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انتخابات الكني�ست الثالث���ة على التوا يف �سون عام واحد، ملحاولة ت�سكيل 
 ،التفاق علي  وهو الإعالن الذي ع���رب عن ما ،حكوم���ة اإ�سرائيلية برئا�ست
بخ�سو�س ت�سكيل احلكومة املنترة، بن رئي�سي احلزبن الكبريين الفائزين 
نتنياه���و وانت�س بخ�سو�س �سم اأجزاء وا�سعة م���ن ال�سفة الغربية مبا ي�سمل 
امل�ستوطن���ات و���ور الأردن كالتزام ر�سم���ي للحكومة يبداأ مطل��� ذات ال�سهر 

متوزيوليو.
وذل���ك الإعالن بال�سم ادي���د، الذي رف�ست اأي�سًا األبي���ة �ساحقة من دول 
الع���ا ومنمات���، وحب�س���ت اأنفا�سه���ا ترقبًا لإع���الن ر�سمي مع���ززًا بالدعم 
الأمريك���ي املعهود، وال���ذي ت�سمنت "�سفق���ة القرن" وت�سريح���ات امل�سوؤولن 
 يحدث، فيم���ا ا�ستمر املوق���ف الدو  ���الأمري���كان. وانق�س���ى ال�سه���ر لكن
 نتنياهو واأخفق يف الوفاء باإعالن هل تراج الراف�س لهذا ال�سم فم���ا الأمر
 يف قناعات ول يرتدد هو يف تكرار الإعالن عن عن ���م ما نعرفر ،���والتزام
الأيديولوجي���ة الرا�سخ���ة، يف التعامل م��� م�ساألة ال�سم كح���ق لدولة الحتالل 
يف ب�س��� �سيادتها وقوانينها، على اأر�سها، اأر����س اإ�سرائيل امل�سماة يف التوراة 
"يه���ودا وال�سامرة". هل تراج حلفاوؤ انت�س وترامب عن دعم وعن 
مواقفه���م لتبن���ي م�سروع ال�س���م اأو كان للموقف الدو العرب���ي الفل�سطيني 

يف ذلك الراف�س اأثر
م�س���ادر معلوم���ات العديد م���ن و�سائل الإع���الم تناولت ذل���ك بتاأويل وحتليل 
ي�ستخل����س من��� اأن كل م���ا تقدم �س���كل جزءًا م���ن عنا�سر امل�سه���د ال�سيا�سي 
الراهن بخ�سو�س ال�سم وخا�سة ه���ة طر املقاربات والت�ساوؤلت من قبيل 
م�ساح���ة ال�سم وهل تكون كامل املناطق امل�سنفة C اأو  ام اأر�س امل�ستوطنات 
ال�ستعمارية مع���ات وكتل ا�ستيطانية وماذا عن الب���وؤر املنت�سرة وهل معها 
% كما ورد ب�سفقة نتنياهو – ترامب اأك اأو اأقل وهل  الأ���وار وهل تكون 30 
تكون تدريجية اأو مرة واحدة وهل تكون اإن كانت تدريجية زاحفة من الغرب 
اإىل ال�س���رق مبا ي�سهل من متريرها على اأي اأر�س من امل�ستعمرات القريبة 
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 اوار لتزحف ثانية بالوار ال�سرقية اأو تبداأ من الأم���ن حدود 67 نحو الأ
املعاك����س نح���و حدود 67. وكي���ف �ستكون الي���ة الف�سل بن اإ�سرائي���ل واملتبقي 
م���ن اأر�س فل�سطن ال�سفة الغربية وم�سار احل���دود اديد الذي �سيزيد 
ع���ن األفي كم عند �سم البوؤر ال�ستيطاني���ة يف قلب ال�سفة الغربية واأي �سبكة 
ط���رق ومنافذ م���رور وماذا ع���ن الفل�سطينين املقيم���ن يف املناطق امل�سمولة 
بال�سم وال�سيطرة الأمنية وري ذلك من تلك التفا�سيل التي تدخل يف نطاق 
الرتتيبات الالزمة لتنفيذ عملي���ة ال�سم �سكاًل وم�سمونًا ولي�س يف مبداأ عملية 

ال�سم ذاتها.
 وهن���ا فاإن التفاعل واحلرا كما الت�س���اوؤلت واملقاربات ل تت�سل بالقد�س ول 
تعنيه���ا فه���ي اأي القد�س ال�سرقية يف هذا الإطار خ���ار املو�سوع وكاأن القد�س 
ال�سرقي���ة املعروفة لي�ست جزًء من الأر�س  الفل�سطيني���ة املحتلة اأو من ال�سفة 
الغربي���ة، واأن هنا قد�س���ًا جديدة خار جدار الف�س���ل العن�سري اأو املتبقي 
من قر وبلدات، اأحياء وخميمات معروفة باكتاها ال�سكاين واأكربها "اأبو 
دي����س" هي القد�س اديدة، وفيها قد تكون عا�سمة فل�سطن، اأو كما ت�سميها 
�سفق���ة نتنياه���و – ترام���ب فل�سطن ادي���دة، وهي يف الأر����س الفل�سطينية 
املتبقي���ة ما بع���د ال�سم واملحاط���ة من اهات ال�س���ت ولي�س الأرب��� من دولة 
الحتالل مفككة يف معازل وعلى الأ�س يتوهات تقارب املائتي يتو بعد �سم 

اأر�س امل�ستعمرات والأوار متقطعة التوا�سل والأو�سال مب�سمى دولة ..
وكم���ا  تخلي���ق القد����س ادي���دة  تخلي���ق فل�سط���ن ادي���دة وبالتاأكيد 
الفل�سطين���ي بل العربي اديد.. من بقايا الأر�س خ���ار نطاق ال�سم وبقايا 
الإن�س���ان يف معازل الف�سل العن�سري النموذجية وهي الإ�سكالية احلقيقية يف 
تنفيذ خطة ال�سم الإ�سرائيلية – الأمريكية. كما تك�سف ذلك يف معر�س تناول 

ذات م�سادر الإعالم العاملية.
وتلخي�س ه���ذ الإ�سكالية بعنوان���ن: الأول م�سري الأر����س املتبقية بعد تنفيذ 
ال�س���م وهل تك���ون دولة فل�سطن اديدة كما ت�سمنت��� ال�سفقة، الأمر الذي 
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يرف�س��� امل�ستوطن���ون وبع�س قو اليم���ن الإ�سرائيلي الذي يت�س���در ال�سلطة 
الإ�سرائيلية. والعن���وان الثاين هل يكون ال�سم عملية اأحادية مبعنى اإ�سرائيلية 
ومن جانب واحد هو الإ�سرائيلي اأو تكون نتا عملية تفاو�سية توافقية بح�سم 
و�س��� الأر����س امل�سمولة بال�سم م��� تلك املتبقي���ة يف ان واحد مع���ًا.. بكلمات 
اأخ���ر هل يكون تنفيذ عملية ال�سم باتفاق الطرفن ويف �سياق عملية �سيا�سية 
تعال م�ستقبل الأر�س املتبقية بعد ال�سم مب�سمى دولة فل�سطن اديدة رم 

 امل�ستوطنن ومبوافقة الفل�سطينين لتحقيق ما ي�سمى بال�سالم املبن
لع���ل الكثري من املناورات ال�سيا�سية واولت اإعادة احياء عملية ال�سالم مبا 
يف ذل���ك عرب اإحياء دور الرباعي���ة الدولية تتعر�س ل�سغوط املوقفن الأمريكي 
والإ�سرائيل���ي ومن يدعمها، با�سرتاط ه���ذا الأحياء، وا�ستئناف عملية ال�سالم 
على اأ�س�س ومرجعيات جديدة، هي اإطار �سفقة نتنياهو – ترامب �سفقة القرن، 
بدياًل يطي بكل مرياث املرجعيات الدولية، وكاأنها تقول بامتداد هذا اديد 
اىل النام الدو نف�س��� ليكون نامًا جديدًا بثنائية الهيمنة الإ�سرائيلية – 
الأمريكي���ة وبت�سفيق من يدور بفلكهم���ا من حيث توجي ال�سغ على اانب 

.ووجود وهويت على اإلغاء حقوق الفل�سطيني ل�ستجالب موافقت
 فكان م نهاية اليوم الثالثن من متوزيوليو موقف الرئي�س اأبو مازن يتجدد 
بح�سم وو�سو، موقف فل�سطن احلقيقة التاريخية الرا�سخة من اإحياء عملية 
ال�س���الم واإعالن ال�س���م، واإن  يعلن ال�سم ر�سميًا فان يتعم���ق واقعيًا، وبات 
اأك��� اقرتاب���ًا ب�سيغت الر�سمي���ة اأحاديًا، وبغ����س النر عن م�س���ري الأر�س 
املتبقي���ة، لأن جميعه���ا ال�سفة الغربي���ة باأكملها م�ستهدف���ة بال�سم م اقرتاب 
توج��� نتنياه���و اىل انتخابات جديدة رابعة قب���ل نهاية الع���ام بذريعة املوازنة 
ل�سن���ة اأو �سنتن اإخالًل مبا اتفق علي م �سريك��� يف احلكم انت�س.. نتنياهو 
ل���ن يخو�س النتخاب���ات القادمة دون �سم ر�سمي، �سبق ل��� التعهد بتنفيذ يف 

انتخابات �سابقة.
وخال�س���ة هذا املوقف الوطني الفل�سطيني اأن ل حل لالزمة الراهنة اإل باإلغاء 
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الإدارة الأمريكي���ة واحلكومة الإ�سرائيلية ملخط ال�سم م�سددًا على اأن اإحياء 
عملي���ة ال�س���الم يتم بع���د ذلك ولي����س قبل حتت مل���ة الأ املتح���دة ولي�س 
الرباعي���ة بعقد موؤمت���ر دو وعلى اأ�سا�س مرجعية ق���رارات ال�سرعية الدولية 
وتنفيذه���ا باإنهاء الحتالل واإقامة الدول���ة الفل�سطينية امل�ستقلة على الأرا�سي 
املحتل���ة من���ذ الراب من حزي���ران 1967 والقد�س ال�سرقي���ة عا�سمتها م حل 

ق�سية الالجئن على اأ�سا�س قرار 194 ومبادرة ال�سالم العربية.
وبذل���ك فلي�س���ت امل�ساألة هي �سكل وتوقي���ت م�ساحة م�سمون بداي���ة ال�سم وما 
يتبق���ى بعد اإا يف اأ�سل ومبداأ ال�سم املقرتن باإنهاء الحتالل ومتكن الدولة 
الفل�سطيني���ة وعا�سمتها القد����س ال�سرقية من ار�س���ة ال�سيادة وال�ستقالل 

ودون ذلك ا�ستمرار ال�سراع واجرتا اأ�سكال ال�سمود والن�سال..
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تتعرض مدينة القدس، منذ احتالهلا يف حزيران عام 1967، ملخطط شاملٍ لضمها إلرسائيل 
وهتويدهـا بطمس الوجود العريب الفلسـطيني املسـيحي واإلسـالمي فيهـا، حيث تعاقبت 
احلكومـات اإلرسائيليـة عىل هتيئة الظروف لتنفيـذ هذا التوجه التـورايت، والذي تم تتوجيه 
ـنّ «الكنيسـت اإلرسائييل» يف 1980/7/31 لقانون «القدس عاصمة إرسائيل»، والذي  بِسَ
ا يف  جعل إعالن القدس باحلدود التي رسمتها احلكومة اإلرسائيلية عام 1967، مبدأً دستوريً
القانـون اإلرسائييل، والذي رد عليه جملس األمن الدويل عام 1980 بالقرارين: 476 و478؛ 
ا استمرار رسيان  ا الضم اإلرسائييل غري قانوين ويرقى إىل مستو جرائم حرب، مؤكدً معتربً

اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م عىل اجلزء الرشقي للمدينة املقدسة.

سـنتناول يف هذا املقال، الظروف التي حيياها املقدسـيون، منذ حزيران 1967م حتى تارخيه، 
ـفيّة والقرارات االحتالليـة، التي تتعارض مـع القوانني واللوائح  اء اإلجراءات التعسّ جـرّ
تي تكفل  ة املحتلّة والشعب الواقع حتت االحتالل، والّ لة بالعالقة بني القوّ وليّة ذات الصّ الدّ
للشـعب الواقع حتـت االحتالل حقوقه يف املواطنة والعيش الكريم؛ دون املسـاس بأمنه يف 

ة. السكن والتعليم والعالج وغريها، والسيطرة عىل ممتلكاته ومنجزاته احلضارية والفكريّ



UÈ’˜itˆ\;n�÷m∏\Â;‡ÊËàÅŒ∏\
ØfiöÊiâ∏\;Ø“≤Â;‡]“ �â’\;ÄÖöÂ;GôÑ¯\;ÿ˜it\

رئ�����ي�����������س ج�����ام�����ع�����ة ال����ق����د�����س
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ت  رغـم املوقف الدويل احلازم املذكور أعاله، إال أن حكومات االحتالل اإلرسائييل اسـتمرّ
يف انتهاكاهتا وتعدياهتا بشكل يومي وممنهج، خللق وقائع عىل األرض بقوة االحتالل إللغاء 
الوجود الفلسـطيني وأرسلة املدينة، وصوالً إىل اإلعالن عن اخلطة املعروفة باسـم «القدس 
د جوهر املخطط اإلرسائييل إزاء املدينة املحتلة، واملتمثل بتقسيمها عرقيًّا،  2020» والتي جتسّ
عىل أساس حتويل الفلسطينيني يف مدينتهم إىل أقلية ال تتجاوز نسبتهم 20 باملئة من املجموع 
الـكيل لسـكان املدينة، يقطنـون ما ال يتجاوز جمموعـه 13 باملئة من مسـاحتها، مقابل أغلبية 
هيودية يتم إحالهلا يف املدينة وحميطها، وليأيت اإلعالن األمريكي عامّ يسـمى بـ«صفقة القرن» 
يف 2020/1/28 ليس أكثر من استمرارٍ للمخطط اإلرسائييل املقونن منذ عام 1980م، ولكن 
بقرارٍ أمريكي، سـعيًا إلجبار أكرب عددٍ من دول العامل عىل التسليم باألمر الواقع نتيجة الثقل 
األمريكي االقتصادي والعسـكري والسـيايس عامليًا، والتفرد اإلرسائييل عىل األرض لقلب 
ا، ودينيًا، ليصبح وصف  الوضع القائم يف القدس ديموغرافيًّا، وجغرافيًّا، وثقافيًا، واقتصاديًّ
املفكر الفلسـطيني إدوارد سـعيد لتجارب الفلسـطينيني حتت وطأة الصهيونية وتشـاهبه مع 
ا  جتارب السـود والسـمر والصفر مع اإلمربيالية االستعبادية يف القرن التاسع عرش، أكثر قربً

من الواقع الذي نعيشه اليوم!

 � ا�����
ّ
ا����

لقـد ارتكـزت السياسـة اإلرسائيليـة االسـتعامرية جتـاه القدس الرشقيـة إىل تتابعيـة ثالثية 
األضالع، تقوم عىل احتالل األرض، وهتجري السـكان منها، وإحالل املستوطنني مكاهنم. 
ر االحتالل اإلرسائييل هلـذه الغاية مجيـع اإلمكانيات احلكومية املتاحـة لترسيع هذه  ـخَ وسَ
العملية؛ سـواء مـن قوانني عنرصية، وسياسـات قمعيـة، وإجراءات عـىل األرض لتضيق 

اخلناق عىل املقدسيني، لدفعهم إىل مغادرة املدينة، منها:

ا  : املقـديس غريب عىل أرضه: قامت إرسائيل بحـرص مواطني املدينة بمن كان متواجدً أوالً
ا كتلك التي  ته بـ«اإلقامة املؤقتة»؛ متامً فيها عشـية االحتالل عام 1967، مانحة إياهم ما سمّ
متنح لألجانب، لتحرم عرشات اآلالف من السكان الذين تصادَفَ وجودهم خارج مدينتهم 
ليلـة احتالهلا مـن العودة إليها. وأتبَعَت هذا اإلجراء التعسـفي بعرشات القوانني واألوامر 
التـي وضعت رشوطًا تعجيزية عىل املواطـن املقديس للمحافظة عىل إقامته يف مدينته، حتت 
مسـمى إثبات «مركز احلياة» يف القدس؛ كاشـرتاط دفع رضائب خيالية كرضيبة ما يسـمى 
عة بأن املواطن اإلرسائييل يدفع الرضيبة ذاهتا، متجاهلة حقيقة أن معدل  بـ«األرنونا»، متذرّ
س معدل دخل املسـتوطن اإلرسائييل، وبنسـبة بطالة  دخـل املواطن املقـديس ال يتجاوز مخُ
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جتـاوزت 35 باملئـة بني الشـباب املقديس، واقتصاد ذايت شـبه معدوم بحكـم نظام اإلغالق 
املفروض عىل القدس. 

أد ذلك كله إىل وقوع أكثر من 75 باملئة من سكان القدس الرشقية حتت خط الفقر الوطني، 
يرتافـق مـع إمهال خدمايت متعمد من قبل سـلطات االحتالل يف كل القطاعات، سـواء من 
ا عىل  بنى حتتية أو يف قطاعات التعليم أو الصحة أو الشؤون االجتامعية، التي اشرتطت أيضً
املواطـن املقـديس االتـكال عليها وحدها لتحقيـق رشط إثبات «مركز احليـاة»، فبات عليه 
سني  مثالً إلثبات هذا املركز الدراسة يف مدارس القدس التي تعاين من نقصٍ شديدٍ يف املدرّ
ويف الغـرف الصفيـة املتاحة بحـوايل 2000 صف، األمر الذي وضـع املواطن املقديس أمام 
ا بذلك  خياريـن ال ثالث هلام: إما البحث عن مدارس مالئمـة خارج حدود القدس، خماطرً
بفقد إقامته، أو االستمرار يف الدراسة بمدارس تفتقر إىل احلد األدنى من الرشوط الواجب 
ا بذلك بمستقبله التعليمي، مما أد بأكثر من 34 باملئة من الطلبة إىل الترسب  توافرها، خماطرً

من املدارس.

 ال يقترص هذا التمييز املمنهج عىل قطاع التعليم فحسب، بل ينسحب عىل اخلدمات األخر
ـا ألحكام القانون  كافـة، التي يقع عىل عاتـق قوة االحتالل توفريها للسـكان املُحتلني وفقً
الدويل؛ فقد حرمت إرسائيل املقدسـيني من االسـتفادة من إمكانياهتم الذاتية يف توفري جزء 
من هذه اخلدمات، وذلك بقيامها بإغالق معظم املؤسسات الفلسطينية العاملة يف القدس، 

وفرض القيود اخلانقة عىل ما تبقى منها لدفعها للهجرة خارج املدينة.

ثانيًا: حرمان للمقدسـيني وتسـهيالت لالسـتيطان: تستمر السياسـية اإلرسائيلية املمنهجة 
يف خنـق مقومـات احليـاة للمواطـن املقديس، مـن خالل الرفـض اإلرسائييل شـبه الكامل 
ـا للبناء داخل القـدس، ضمـن رشوط تعجيزية وعملية  ملنح السـكان الفلسـطينيني رخصً
بريوقراطيـة تسـتغرق سـنوات، إذ يبلغ جمموع مـا متنحه من رخص أقل مـن 0٫5 باملئة من 
حاجـة السـكان، بينام حيتاج املواطنون املقدسـيون مسـاكن بواقع 200 ضعـف مما هو متاح 
حاليًّـا لتلبية احتياجات السـكن يف املدينـة. كام تقوم حكومة االحتالل هبـدم ما يقارب 70 
ا ومصادرة ممتلكات املقدسـيني بحجج وذرائع خمتلفة. وختصص بلدية  منشـأة قائمة سـنويًّ
القدس ما ال يزيد عىل 13 باملئة من موازنتها للقدس الرشقية، يف الوقت الذي يشـكل عدد 
ا لتعريف البلدية، التي أعادت  سكاهنا 37 باملئة من جمموع السكان داخل حدود املدينة وفقً
تعريـف حدودهـا عقب احتالل املدينة وتوسـيعها مـن 6٫5 كيلومرتات مربعـة قبل العام 
ا بعـد االحتالل؛ لتتحول القدس الرشقية إىل جمرد حي معزول  ا مربعً 1967 إىل 70 كيلومـرتً
ضمن حميط اسـتيطاين كبري يغلّفها من كل اجلهات، وحتويل السـكان الفلسطينيني إىل أقلية 
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عرقية مقطعة األوصال بفعل البؤر االسـتيطانية التـي رشعت ببنائها داخل وحميط األحياء 
السـكنية الفلسـطينية يف املدينـة، كالبلـدة القديمـة وسـلوان وجبل الزيتـون وجبل املكرب، 
لت عملية انتقال املسـتوطنني إليها، إضافة إىل تطويق املدينة بأحزمة استيطانية داخل  وسـهّ
حـدود البلديـة، ومن خالل الكتل االسـتيطانية خارج حدودها ككتلـة أدوميم وعتصيون 
وجفعـات زئيـف، اهلدف منها عزل القدس الرشقية بشـكل تام عـن امتدادها الطبيعي مع 

باقي فلسطني، ليأيت بعدها جدار الفصل العنرصي ليحكم إغالق املدينة وعزهلا.

دّ املقدسات الدينية أحد األساسات الرئيسة يف تكوين  سات يف عنيْ العاصفة: تُعَ ثالثًا: املقدّ
هويـة القدس التارخيية وطابعها العريب - اإلسـالمي واملسـيحيّ - ، فـكان من الطبيعي أن 
تقـع هذه املقدسـات يف عمـق دائرة االسـتهداف اإلرسائييل، وعىل رأسـها احلـرم القديس 
الرشيـف، والتي ال ترتدد تيارات عديدة يف حكومـة االحتالل يف اإلفصاح عن نيتها هدمه 
ا لروايات اليمـني الصهيوين املتطرف الذي يرتبع عىل  ى «اهليكل» مكانه، وفقً وبناء ما يسـمّ
ا، األمر الذي ينذر بإشـعال فتيـل حرب دينية  سـدة احلكـم يف إرسائيل منذ حـوايل 20 عامً

عاملية غري معروفة النهايات. 

ا لتهويدها  وملا كان اهلدف من استهداف احلرم الرشيف قلْب الطابع التارخيي للمدينة، متهيدً
، ومنذ عدة سـنوات، بتنفيـذ خمطـط التهويد هذا،  ، رشعـت إرسائيل فعـالً ا شـامالً هتويـدً
والـذي بدأ بفرض احلصار عىل املسـجد األقىص من خالل منـع مئات اآلالف من املصلني 
ا  الفلسـطينيني من الوصول إىل القدس، وتسـهيل اسـتباحته من قبل املتطرفني اليهود تنفيذً
ملخطط التقسـيم املكاين والزماين الصامت اآلخذ بالتوسـع وبتغيري الوضع القائم فيها منذ 
قرون، إضافة إىل تطويقه بالبؤر االسـتيطانية من كل صوب، واستمرار احلفريات املستمرة 
ا امليض يف خمطط هدم احلي اجلنويب املحاذي  أسـفل املسـجد التي تنذر باهنياره، وليس أخريً

ا لبناء ما يسمى بحدائق داود. للمسجد األقىص املعروف بحي البستان يف سلوان متهيدً

.. وصفقة القرن: عدوان غاشـم: خـالل أكثر من نصـف قرن من  ويلّ ـا: املجتمـع الـدّ رابعً
عمـر االحتالل اإلرسائييل للقدس، صـدرت عرشات القرارات األمميـة واملواقف الدولية 
التـي تديـن هتويد وابتـالع مدينـة القـدس، إال أن افتقارها آلليّـات التنفيذ دفـع بإرسائيل 
لالسـتخفاف هبا وشـجعها عىل التّامدي يف انتهاك احلق الفلسـطيني واالسـتهتار بالقوانني 
والرشائـع الدوليـة، لتتحد إرسائيل - بدعم أمريكيّ مطلـق - اإلرادة الدولية جمتمعة من 
خالل أحدث حلقات مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وأخطرها ما أُطلق عليه «صفقة 
القرن»، والتي توازي يف تداعياهتا وآثارها عىل حياة ومستقبل الفلسطينيني وعد بلفور عام 
ا إلنشـاء دولـة االحتالل اإلرسائيـيل، لتصبح القدس  ـا اسـتعامريًّ 1917م؛ الذي كان أساسً
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مـن خالل هـذه الصفقة اإلرسائيليـة - األمريكية، وبحكم القوة واألمـر الواقع، العاصمة 
أة أو املقسـمة إلرسائيل، مع اإلشـارة إىل السـامح للمسـلمني واملسـيحيني بزيارة  غري املجزّ
مقدسـاهتم كأي سـائح بالعامل، وخضوع املسـجد األقىص واملقدسـات املسـيحية للسـيادة 
اإلرسائيليـة، مع اعتبار جـدار الفصل العنرصي هو احلدود التـي تفصل القدس (عاصمة 
إرسائيـل)، عن األحياء العربية التـي تقع خارج اجلدار (كفر عقب، اجلزء الرشقي من بلدة 
ا العاصمة الفلسـطينية. كام ختنق الصفقة  يها الصفقة زورً شـعفاط، وأبو ديس) والتي تسـمّ
املحيط اجلغرايف ملا تبقى من القدس باملسـتوطنات الكبرية واحلزام األمني يف األغوار، ليتم 
تطبيق نظام التمييز العنرصي والفصل بني السـكان الفلسـطينيني واإلرسائيليني. وكل هذا 
عىل حسـاب األرايض التي صادرهتا وسـتصادرها إرسائيل من ملكية الفلسطينيني يف حميط 

مدينة القدس.

�ا�
� ا���س:  ��� ��ً�ا ر�� ا������ ا�����ّ��
إن التهديد الوجودي للفلسطينيني يف القدس، وللواقع التارخيي للمدينة املقدسة، يمر بأخطر 
مراحلـه، فاآللة االسـتعامرية اإلرسائيلية تضيّق اخلناق عىل كل املؤسسـات والتشـكيالت 
الفلسـطينية باملدينة، والتي ال يسـتثنى منها التعليم ومؤسسـاته التي حتظى باحرتام ومكانة 
قانونية وأخالقية يف أرجاء املعمورة كافة، فجامعة القدس كرب املؤسسات املقدسية، التي 
جيلس عىل مقاعدها الدراسية أكثر من (12) ألف طالب وطالبة، تتعرض عىل سبيل املثال ال 
احلرص إلجراءات وتضييق تعسفي إرسائييل دائم، فقد رفضت سلطات االحتالل لسنوات 
االعـرتاف بالشـهادات الصـادرة عن اجلامعة، رغم أهنـا توفر أكثر مـن 93 برناجمًا أكاديميًّا 
ت اآلالف من الطلبة املبدعني الذين  جَ نوعيًّا عىل مسـتو البكالوريوس واملاجستري، وخرَّ
متكنـوا من حتقيق إنجازات متميزة يف املجاالت العلمية والبحثية واملهنية، ومتكن جزء آخر 
منهم من استكامل دراساهتم العليا يف أرقى اجلامعات واملعاهد العاملية كهارفارد وأكسفورد 
والسـوربون والسـاينس بو، تلك املعاهد التي لطاملا أشـادت باملسـتو األكاديمي املتميز 
خلرجيي جامعة القدس، ويف الوقت الذي تتمتع فيه اجلامعة بعرشات الرشاكات األكاديمية 
مع أعرق اجلامعات العاملية يف خمتلف املجاالت من الطب إىل اهلندسـة إىل القانون، ليؤدي 
حرمان خرجيي اجلامعة املقدسيني، والذين يشكلون أكثر من 55 باملئة من جمموع طلبتها، من 
ا لرشوط التشـغيل التي يفرضها االحتالل.  فرصة العمل بالشـهادة اجلامعية يف القدس وفقً
هـذا اإلجـراء التعسـفي بحق اجلامعـة أد إىل انخفاض عـدد طلبتها بسـبب عزوف عدد 
مـن الطلبة املقدسـيني من االلتحاق هبا حتسـبًا من عائق االعرتاف بشـهاداهتم يف مدينتهم، 
ا باملدينة ألعباء اقتصادية لاللتحـاق بجامعات بعيدة عن أماكن  ض سـكانً األمـر الذي يعرّ

سكناهم، وبالتايل تعزيز اهلجرة الطوعية عن املدينة عىل املد البعيد!
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ا��ا ��
إن اإلجـراءات اإلرسائيليـة الرتاكمية طيلة العقود املاضية، وتوسـعها االسـتيطاين لوضع 
ا يف مدينة القدس، يضعنا أمام  اليـد عىل كل مناحي احلياة الطبيعية للفلسـطينيني وخصوصً
حلظـة تارخييّـة فاصلة؛ فإما أن يتكاتـف العامل أمجع لالنتصار للعدالة التي يفتقدها الشـعب 
الفلسـطيني، أو يتحـول الـرصاع إىل متاهـات صعبة التنبّـؤ تعيدنا إىل العصـور املظلمة من 
تي تتشـابه اليوم الكثري من خمرجاهتا مع مراحل ما قبل احلداثة، وإن كانت  حياة البرشية والّ
األدوات أكثـر عرصيـة وتواكـب التقدم واحلضـارة الغربيـة؛ فالكثري من وسـائل اإلعالم 
الغربيـة التـي حتـدد توجهاهتـا (املصالـح االقتصاديـة والسياسـية الكرب) تعمـل متامهية 
مـع الغطرسـة اإلرسائيلية األمريكية عىل خلق مسـلّامت فكرية زائفـة ومبنية عىل العنرصية 
ي الغريب بشـكل  وتزويـر احلقـوق اإلنسـانية والتارخيية للشـعب الفلسـطيني يف ذهن املتلقّ
خـاص، ما يـؤدي بالـرضورة إىل تغييب العدالة عـن ماليني الفلسـطينيني الذين خيضعون 
ا لالحتالل اإلرسائييل املدعوم من قو متطرفة أيديولوجيًا تسيطر عىل قرار حكومات  قرسً
عظمى، والتي تؤكد الرؤية االستعامرية لألب الروحي للصهيونية ثيودور هريتسل القائمة 
عىل امتداد للحضارة الغربية ضد الرببرية املتخلفة بالرشق! والتقليل من احلقوق السياسية 
واالقتصاديـة والدينيـة والتارخيية للطـرف األضعف، ليؤدي هذا التغييـب املتعمد حلقوق 
الشعب الفلسطيني عن خارطة االهتامم العام العاملي إىل جتريد إنسانيتنا كفلسطينيني وتعليق 
القانون العام العاملي حتت حالة االسـتثناء دائامً املرتبطة بالقوة والنظرة الفوقية والتخاريف 

التلمودية، إهنا قضية أخالقية تواجه العامل اليوم أكثر من أي وقت مىض.
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ا أساسـيًّا يف حياة األفراد والشـعوب، حيث إن اإلنسان  ا قِيَميًّا وماديًّ تشـكل األرض موردً
ال يتمكـن مـن العيـش إال إذا توفـرت له مسـاحة مـن األرض يتمكن خالهلا من ممارسـة 
حياته، وتشـكل حيز حركته. وعىل امتالك األرض والسـيطرة عليها يوجد رصاع وتنافس 
مسـتمر، وخاصة أن مورد األرض بشـكل عام ثابت، بينام اإلنسـان املستخدم لألرض هو 
متحرك أفقيًّا؛ بمعنى أنه يتنقل عليها ويقوم بتقسيمها بموجب حاجاته، متطلباته وأهوائه، 
ا؛ بمعنى أن األفراد والشـعوب يتغريون خالل فـرتات زمنية نتيجة لتغري  ومتحـرك عاموديًّ
الشـعوب املوجـودة عـىل األرض وتـوارث األرض. هناك عـدة نظريات حتـدد توجهات 
ومنطلقات التعامل مع عملية امتالك األرض والسيطرة عليها. بعض هذه النظريات تركز 
ا جيوسياسية، بام يف ذلك  عىل اجلوانب العقارية واالستخدامية لألرض، وأخر تضع أُطرً
جدلية عالقة األرض والقوة، بينام مسألة إدارة األرض وحوكمتها املتغرية تشكل جانبًا مهامًّ 
يف نظريـات إدارة مورد األرض وحتديد نظـام األرايض. حيث يتأثر هذا النظام باملنطلقات 
يَة، األيديولوجية، االقتصادية والسوسـيو - ثقافية للمجتمعات والدول. لذا نجد أن  يَمِ القِ
نظام األرايض، والذي يشـمل جممل مركبات تسوية وتسـجيل األرايض وختطيطها وكيفية 
اسـتخدامها حلفظ حـق االمتالك الفردي لألرض، وكذلك احلق العـام (الدولة، املجتمع، 



UÏËÕÖç’\;ãÅŒ’\;∫;Èî\Ñ¯\;◊ËqâhÂ;ÏÁÊâh
k]ö]Œà¸\Â;k]ÁÅui’\;Gk]Ë’]“å¸\

خمط مدن وجغرايف، اأ�ستاذ التخطي احل�سري يف ق�سم اغرافيا 
ودرا�سات البيئة، جامعة حيفا، ورئي�س مركز التخطي والدرا�سات، كفركنا
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البلديـة... الـخ)، يتغـري مع تغيـري األنظمة السياسـية، عدد السـكان وحجـم الطلب عىل 
األرض والتنافس والتصارع عليها. تزداد إشـكاليات وتعقيدات إدارة األرض وحوكمتها 
يف حاالت الرصاع اجليوسيايس والقومي، خاصة يف حالة احتالل كولونيايل إحاليل، حيث 
تقوم الدولة املحتلة الوافدة باسـتخدام قوهتـا، ومن خالل حتديد نظام أراضٍ خيدم أهدافها 
وحيقـق مصاحلها يف املنطقة املحتلة واملسـيطر عليها من قبلها، بينـام تتجاهل بقصد مصالح 
ومتطلبـات السـكان األصليني، ممـا يفاقم حالـة الـرصاع، ويدخل السـكان األصليني إىل 
ورطـات وأزمات، خاصـة نتيجة مبارشة لنظام األرايض املفروض مـن الدولة املحتلة عىل 

السكان املحتلني، وهذا هو حال املقدسيني الفلسطينيني حاليًّا.

ا من احلكومـة والبلدية اإلرسائيلية،   يواجه املقدسـيون الفلسـطينيون نظام أراضٍ مفروضً
حيـرص فرص تأمني احلقوق األساسـية بامتـالك وإدارة أراضيهم وحيزهـم، ليخرجهم من 
حـال الضائقـة احلياتيـة التي أُدخلوا هبـا. هذه الضائقـة واحلرص مها نتيجة مبـارشة لتطبيق 
منظومة من القوانني والسياسـات واملامرسـات التي تقوم هبا احلكومة لتحقيق أيديولوجية 
منطلقـة من مفاهيم، قناعات وروايات دينية قومية تسـعى لتهويد وعربنة وصهينة األرض 
واحليـز. لـذا فـإن نظـام األرايض يف القـدس، هـو جزء مـن الـرصاع بني مـرشوع احلركة 
الصهيونية، التي تسعى المتالك األرض يف فلسطني، وبني العرب الفلسطينيني األصليني، 
أصحاب األرض. هذا الرصاع مستمر منذ أكثر من قرن، ويشهده املقدسيون الفلسطينيون 
والعـامل يوميًّـا، بعـد أن أصبحـت احلركة الصهيونيـة متتلك قـدرة تطبيق قـوة الدولة، بعد 
احتالل القدس الرشقية عام 1967، وضمها لدولة إرسائيل وبسـط القانون اإلرسائييل عىل 
األرض، بام يف ذلك نظام األرايض. حيث يشـكل نظام األرايض املطبق يف القدس الرشقية 
ا من مصفوفة ضبط ذكية ذات مركبات قاسـية وناعمة تسـتخدم وثيقة/ صكّ تسجيل  جزءً
األرض ورخصة البناء أداة طيعة للسيطرة عىل األرض(1). حيث تعرض هذه املقالة املوجزة 
إشـكاليات وتعقيدات تسوية وتسـجيل األرايض يف القدس الرشقية واستخدامها من قبل 
احلكومـة اإلرسائيلية لتهويد احليز وأرسلته من ناحية، ومـن ناحية أخر إلقاء الضوء عىل 

إسقاطات وتبعات هذه اإلشكاليات والتعقيدات عىل املجتمع الفلسطيني يف القدس. 

هدف املقال، إلقاء الضوء عىل تعقيد مشـكلة نظام األرايض يف القدس الرشقية، مع الرتكيز 
عىل تسـوية األرايض. تسـوية األرايض هلا يف هذا السـياق معنى مهني حمدد: فهي تشـري إىل 
عمليـة دقيقة ومتعددة اخلطوات تـم تنفيذها إلضفاء الطابع الرسـمي عىل وضع األرض، 
وعـىل وجـه التحديد: مسـح األرض لتحديـد مسـاحتها وحدودها ومالكها/ مسـاحتها؛ 

(1) Khamaisi Rassem. «The Trap of Urban Planning Development in Jerusalem,» 
Contemporary Arab Affairs, Vol. 12, no. 2 (2019): 105–138.
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ودراسة األرايض من أجل حتديد مساحتها؛ وتسوية األرايض يف املنطقة. تسجيل األرض؛ 
ختصيـص األرض ملالـك أو مسـتخدم معـني؛ وتسـجيل كل مـا سـبق يف مكتب تسـجيل 
األرايض/ السجل العقاري (املتعارف عليه باسم «مكاتب الطابو»). وبمجرد االنتهاء من 
التسـوية، يمكن للاملك احلصول عىل شـهادة حق ملكية رسـمية «كوشـان/ سـند تسجيل 
لقطعـة من األرض التـي تثبت عالقته القانونية باألرض. لذلك، علينا أن نميز بني تسـوية 
األرايض وتسـجيل األرايض. تسـوية األرايض هي عملية مسح ورسـم خرائط األرايض، 
وحتديد موقع حدود قطعة األرض، وهوية مالكها، وتسجيلها يف مكتب السجل العقاري. 

ا لقانون األرايض(1). يف حني أن تسجيل األرايض يرتبط فقط بتسجيل األرايض وفقً

هـذه املقالة هي جزء من دراسـة قمنا هبا لفهم إشـكاليات تسـوية األريض، بعد أن أعلنت 
احلكومة اإلرسائيلية استئناف عمل مسؤول عن تسوية األرايض يف القدس الرشقية بعد أن 
مجـد عمله بقرار حكومي، كام أن خطة حكوميـة رقم 3970 التي اختذت يوم 2018/5/13 
حتـت شـعار «تقليـص الفجـوات االجتامعيـة واالقتصاديـة وتطويـر اقتصـادي بالقـدس 
الرشقيـة»(2). وجـاء يف البند السـادس من قرار احلكومة حتت عنوان - التخطيط وتسـجيل 
األرايض - : «أن تصدر تعليامت لتوجيه وزارة العدل بتنفيذ إجراءات التسـوية والتسجيل 
الالزمة، بحيث يتم حتديد تسوية ما ال يقل عن 50 % من أرايض القدس الرشقية يف موعد 
أقصاه الربع الرابع من عام 2021، وإهناء 100 % من تسـجيل األرايض يف القدس الرشقية 
ا لتعليامت قانون تسـوية احلقوق عىل األرض [النسـخة  بحلول هناية عام 2025، وذلك وفقً
اجلديدة]، 1969. لتنفيذ هذا القسـم، يتم ختصيص 50 مليون شـيكل موزعة بالتساوي بني 

السنوات 2018-2018.(3) 

ا من فخ يؤثر  حاليًّا، تشـكل عملية تسـوية األرايض وتسـجيلها يف األرض الفلسطينية جزءً
عـىل ملكية الفلسـطينيني لـألرايض، وأدوات لتنفيذ مصفوفة ناعمة وصعبة للسـيطرة عىل 
الفلسـطينيني. اليـوم حواىل 90 باملئة مـن األرايض يف القدس الرشقية ال توجد فيها تسـوية 
 Torrens ة «طريقة تورينـس رسـمية ومسـجلة وفقـا لـ«الطريقة احلديثـة اجلديدة» واملسـامّ
دت وأجلت إرسائيل تسـوية وتسـجيل األرايض  Method»(4). والسـؤال املطروح: ملاذا مجّ

(1) http://www.buyitinisrael.com/guide/land-registration-ownership-israel/

(2) https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018

(3) https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Torrens_title;  https://legal-dictionary.thefreedictionary.
com/Torrens+Title+System https://www.bcrealestatelawyers.com/torrens-system-an-
explanation/com/torrens-system-an-explanation/
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الفلسـطينية بشـكل شـامل يف القـدس الرشقيـة، ومـا هـي اآلثـار والعواقب عـىل التنمية 
الفلسطينية واحلقوق الفردية واجلامعية عىل األرايض؟.

يبدأ املقال بتوفري إطار عام عن نظام تسوية األرايض، بشكل عام ويف سياق القدس الرشقية. 
بعد ذلك، أناقش الوضع املعقد واإلشـكايل القائم بشأن تسوية األرايض وتسجيلها بظرفية 
القـدس الرشقيـة، وكذلك اآلثار والعواقب. وسـنقرتح مبادئ توجيهية عامة للسياسـات 
واألدوات لتمكني تسـوية األرايض يف القدس الرشقية. يسـتند املقال عـىل منهجية الرصد 
والتحليل الناقد للمعطيات لألدبيات والتقارير املنشـورة (اإلرسائيلية والفلسطينية) والتي 
تـم جتميعها، باإلضافة إىل مرجعية األدبيات واخلطط والربامـج املعمول هبا أو/ واملصاغة 
للقـدس وحميطهـا. كذلك تم إجـراء مقابالت مع اخلـرباء، ومراجعة القـرارات احلكومية 
اإلرسائيلية الرئيسـة منذ عام 2018، مثل القـرار احلكومي رقم 3790 الذي خصص موارد 

حكومية إلجراء تسوية األرايض. كام أننا استفدنا من منهجية «الباحث كالعب»(1).

�� و ���� ا�را� ��� أ���� أراٍض ��
�دة��ات  ��� 
ا مـن نظـام األرايض يف املجتمـع املحيل،  تشـكل عمليـة تسـوية وتسـجيل األرايض جـزءً
ا سـاكنًا.  الـذي يتنقـل ويتغري خلدمة املجتمـع(2). هكذا فإن نظـام األرايض هذا ليس جامدً
بل هو ديناميكي، ويتغري، وإعادة تكييفه ليتناسـب مع السياسـات االجتامعية واالقتصادية 
والسياسـية السـائدة، من ناحية، والتحول املجتمعي، الذي يـؤدي إىل تفتيت األرايض مع 
توريـث األرايض إىل اجليل القادم، وإكـامل إنجاز الصفقات العقارية من ناحية أخر. يتم 
ح هبا، يف حني أن الباقي يشـمل  ا خلطط مـرصّ تطويـر جـزء مـن األرض والبناء عليهـا وفقً
منطقـة مفتوحـة، إما مزروعة أو بريـة. وحيدد نظام األرايض من هـو مالك األرض؛ حيث 
تبدأ امللكية وتنتهي (عن طريق حتديد موقع وحدود قطعة األرض)؛ كيف يصبح شـخص 
ا، كيف يتم نقل ملكية األرايض من طرف إىل آخر؛ وكيف يتم تقييم األرض وفرض  ما مالكً
رضائب عليها. خيتلف نظام األرايض الرسـمي واحلديـث الذي يُدار من خالل وبموجب 
قوانـني الدولـة عن نظـام األرايض غـري الرسـمي التقليدي الـذي يُدار من خـالل معايري 
األعـراف والتقاليد املجتمعيـة والقوانني الدينية - الرشع. إن نقـل نظام األرايض من نظام 

ا، قام  (1) الباحـث، كاتـب املقـال، هو خبـري يف التخطيط احلـرضي واجلغرافيا احلرضية أكثر مـن 35 عامً
بإعـداد خطـط هيكلية حملية ملدن وقر فلسـطينية يف الضفة الغربية وإرسائيل، وشـملت إعداد خمططات 
بديلـة مضـادة لألحياء الفلسـطينية يف القـدس الرشقية. هذه التجربـة منحته خربة خاصة يف مسـألة نظام 

األرايض، بام يف ذلك تسويتها وتسجيلها. 
(2) Harold Demsetz, «Toward a Theory of Property Rights,» American Economic 
Review 57, 347–359.
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تقليدي غري رسـمي وعريف إىل نظام حديث رسـمي تنظّمه احلكومة، يبدأ بتسوية األرايض 
وتسـجيلها. وبعد ذلك، وبعد االنتهاء من التسـجيل الشامل، يمكن تعديل لوائح تسجيل 
األرض، حيـث تتـالءم مع النمو السـكاين، والتحرض، ومعدالت التنميـة، واالحتياجات 
إىل موازنة حتديد احليز املفتوح مقابل املسـاحة املبنية، وإدارة الصفقات العقارية ومتطلبات 

سوق األرايض(1).

ا من اإلمرباطورية العثامنية، وكان النظام  من عام 1516 إىل عام 1917، كانت فلسطني جزءً
القانـوين يف فلسـطني قائـامً يف املقام األول عىل مبـادئ الرشيعة اإلسـالمية. منذ حوايل عام 
1840، جلبـت حقبة جديدة من اإلصالحات والتنظيامت(2). واملهم بالنسـبة لدراسـتنا، أن 

هذه اإلصالحات شملت أول نظام رسمي مدين لألرايض يف فلسطني، بام يف ذلك القدس، 
بعد إقرار قانون األرايض لعام 1858 (الذي يعرف باملجلة)(3)، الذي صيغ عىل مد سنوات 
(4). كان قانون األرايض لعام 1858 بداية 

عديـدة ودخـل حيز التنفيذ بالكامل يف عـام 1877 
ك األرايض تسـجيل امللكية (عىل الرغم من  عمليـة إصالح منهجيـة، وكان يتطلب من مالّ
أن الكثريين قاوموا القيام بذلك ألسباب خمتلفة). وصنف قانون األرايض العثامين تسجيل 
األرض إىل مخسـة أنواع: موات، مريي/ أمريي، مرتوك، وقف وملك. وأضافت سلطات 
ا تصنيفات أرايض املشاع مقابل املفروز كجزء من عملية ختصيص  االنتداب الربيطاين الحقً
ا للطريقة  األرايض وتسـجيلها(5). كـام وجهـت هذه القوانـني عملية تسـجيل األرايض وفقً
ا مـن مالك قطعـة األرض  القديمـة املتمثلـة يف دفـرت «السـجالت»(6)، والتـي تعنـي تعريفً

واملساحة لغرض جبي الرضائب.

(1) .F. De Souza, T. Ochi, T., and A. Hosona, A., (ed.), 2018. Land Readjustment: 
Solving Urban Problems Through Innovative Approach; JICA Research Institute. 
Tokyo.
(2) http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/en/homepage/legal-status-in-palestine

(3) http://legal.pipa.ps/files/server/ENG%20Ottoman%20Majalle%20(Civil%20
Law).pdf

(4) http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/en/homepage/legal-status-in-palestine

(5) Kenneth Stein, The Land Question In Palestine, 1917–1939, The University of 
North Carolina, 1985.
(6) Dov Gavish and Ruth Kark, «The Cadastral Mapping of Palestine, 1858–1928,» 
Geographical Journal, Vol. 159, no. 1 (1993): 70–80. 
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يف ظل االنتداب الربيطاين (1917 - 1948) عىل فلسـطني، قامت السـلطات بتكييف جزء 
مـن نظـام األرايض العثامنيـة، وقامـت ببعض التعديـالت، ودجمت بني األسـلوب القديم 
واألسـلوب اجلديد القائم عىل نظام تسجيل األرايض بموجب نظام تورينس(1)، وهو نظام 
لتسـوية األرايض وتسـجيلها ونقلها، حيث تتوىل احلكومة (أي مكتب السـجل العقاري) 
حفظ مجيع سـجالت األرايض، وإصدار سـند ملكية األرايض - كوشان طابو - هو بمثابة 
شهادة قطعية مللكية قطعة أرض حمددة احلدود واملساحة بموجب خارطة مصدقة من دائرة 
املساحة ومن مكتب السجل العقاري الرسمي، حيث ال طعن وال جدال عليهام. بموجب 
قانـون األرايض العثـامين، والتعديـالت التـي أجريـت عليه من قبـل االنتـداب الربيطاين 
عمقت عملية تسـوية األرايض وتسجيلها حسـب النظام اجلديد، وذلك بعد إصدار قانون 
تسـوية األرايض - تسـوية حقوق امللكية، لعام 1928، وإنشـاء دائرة مسح األرايض (دائرة 
ا يف إعداد  ا جديدً (2). هكذا فتـح االنتداب الربيطاين عهـدً

املسـاحة) يف فلسـطني عام 1928 
خرائط مسـاحية (كدسرتال)(3)، تعتمد عىل مسح حقيل حيدد حدود قطع األرايض ويسجل 
ملكية األرايض بموجبها حسـب نظام عرصي متقدم لتسـجيل األرايض. حتى عام 1948، 
كانت إدارة االنتداب يف فلسـطني قد أكملت تسـوية وتسجيل أراضٍ تقل عن 20 باملئة من 
إمجايل مسـاحة فلسـطني (26,300 كيلومرت مربع). إن عدم إهناء تسوية األرايض وتسجيلها 
ا للنزاع عىل ملكية  بكامل فلسطني يف إطار مرشوع املسح والتسوية لألرايض، ظلت مصدرً
األرايض - سـواء عىل املسـتو الوطني والقومي، بني اإلرسائيليني والفلسطينيني، أو عىل 
املسـتو الفـردي، بني مالك األرايض من القطاع اخلـاص، وهو ما حيصل حاليًّا يف القدس 

ا. كنموذج، كام سنبني الحقً

بعد حرب عام 1948، وما جر من نكبة اإلنسـان واملكان وتقسـيم فلسـطني، بام يف ذلك 
القـدس، ضمت اململكة األردنية اهلاشـمية الضفـة الغربية إليها، والتي اسـتمرت يف تنفيذ 
نظـام األرايض االنتدابيـة مـع تعديـالت مثل «قانـون األرايض وتسـوية امليـاه (رقم 40)، 
ا هلذا القانون، استمر األردن يف إجراء عملية تسوية األرايض وتسجيله، بام  1952»(4). ووفقً

(1) The Torrens land registration system works on three principles (Ruoff, 1957): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Torrens_title

(2) Dov Gavish, Land and Map, published (in Hebrew) by Yad Izhak Ben-Zvi, 
1991
https://www.mapi.gov.il/en/Heritage/Pages/DepOfSurOffInNorIsr.aspx

(3) http://www.fao.org/3/V4860E/V4860E03.htm

(4) https://maqam.najah.edu/legislation/15/
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يف ذلـك يف القدس الرشقية. غري أهنم مل يكملوا هذا العمل يف معظم مناطق الضفة الغربية، 
بام يف ذلك القدس(1).

استمرت إرسائيل باستخدام نظام تسجيل األرايض بموجب نظام تورينس. وبعد احتالهلا 
للضفـة الغربيـة يف عـام 1967، فصلت القدس الرشقية عـن بقية الضفـة الغربية وفرضت 
عليهـا القانـون اإلرسائيـيل وبسـطت واليتها وإدارهتا، بـام يف ذلك نظـام األرايض، وذلك 
ا للقانون والرشعية الدولية. غري أن احلكومة اإلرسائيلية قررت جتميد استمرار تسوية  خالفً
وتسـجيل األرايض التـي قامـت هبا األردن، ومنعـت إكامهلا يف مناطق إضافيـة من القدس 
ا: فالقوانني اإلرسائيلية املفروضة  ا معقدً الرشقية املحتلة. هذا القـرار اإلرسائييل أنتج وضعً
عـىل القـدس الرشقية رسـميًّا تشـمل قانونًـا نظـام األرايض، ولكن مـن الناحيـة الواقعة، 
اسـتمر العمل بموجب نظـام األرايض غري الرسـمي التقليدي بشـكل انتقائي، مع األخذ 
بعـني االعتبار يف بعض احلاالت العادات والعادات التقليدية دون إجراء تسـجيل رسـمي 
ا لنظام تورينس. لذلـك، خالل القرن املايض،  لألرايض وإنتاج سـند ملكيـة األرايض وفقً
هناك مخسة نظم أراضٍ معمول هبا يف القدس الرشقية وتستخدم بشكل انتقائي مما يزيد من 
تعقيدات مشـاكل األرايض يف القدس الرشقية. هذه األنظمة هي: قانون األرايض العثامين، 
قوانـني األرايض االنتدابية، نظام األرايض األردين، نظام األرايض اإلرسائييل ونظام الرشع 

واألعراف والتقاليد.

بعـض أنظمـة األرايض (أي العثامنية واألردنيـة) احرتمت األعـراف والتقاليد والرشع، 
وشعر املجتمع الفلسطيني عىل األغلب بأن مصالح الدولة تتامشى مع مصاحلهم اخلاصة، 
يف حـني أن املجتمـع الفلسـطيني عانى وشـعر بالرتدد وعـدم األمان من نظـام األرايض 
االنتـدايب الربيطاين واإلرسائييل، السـيام مع النظام اإلرسائييل الـذي حيكم حاليًّا القدس 
الرشقية ويسعى لتهويد األرض. وهذا الوضع خيلق توترات وتناقضات بني نظام الدولة 
الرسـمي لألرايض والنظام غري الرسـمي، العريف التقليدي لألرايض السـائد يف املجتمع 
(انظر الشـكل1)، مما خيلق حواجز وعقبات أمام تسـوية األرايض وتسجيلها، كام نوضح 

أدناه.

(1) حاليًّا، حوايل 70 % من أرايض الضفة الغربية مل جيرِ هبا تسوية وتسجيل أرايض عرصية- حسب نظام 
تورنس. ماس، 2013، تسوية األرايض وتسجيلها يف الضفة الغربية: مشاكل ومعوقات:

https://www.mas.ps/files/server/20141111132933.pdf
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الشكل 1: نظام األرايض القائم يف حال وجود طريقتني لتسوية تسجيل األرايض يف القدس الرشقية.

وصف 
/ املعيار  املغريّ نظام األرايض التقليدي  نظام األرايض احلديث/ العرصي

تعريف 
نظام تسوية 
وتسجيل 
األرايض 

املوجود يف 
فلسطني، 
ويشمل 
القدس 
الرشقية

نظام تسجيل سندات 
مما يعني إنتاج وثيقة رسمية تشري عىل 

من الذين يملكون األرض «سند، 
حجة، إخراج قيد»، تأخذ بعني 

االعتبار األرايض املطالب بملكيتها 
ا للعرف والتقليد املحيل، مع حتفظ  وفقً
وخارج تطبيق عملية شفافة ورسمية 

لفحص وغربلة من له حق امللكية عىل 
األرض، وحتديد حدود ومساحة قطعة 

األرض. 

نظام منح حق ملكية األرض 
الذي يعني إنتاج وثيقة رسمية 
قطعية تشري إىل الذين يملكون 

األرض «امللكية»، وحتديد 
احلدود ومساحة قطعة أرض 

بعد تطبيق عملية شفافة رسمية 
تفحص وتغربل خالل االنتقال 

من وضع املطالبة بملكية 
األرض (جدول ادعاءات)، 

إىل الترصيح الرسمي عن حق 
األرض (جدول حقوق) 

طريقة تسجيل 
األرايض

قديمة، تعتمد األعراف والتقاليد 
السائدة يف املجتمع املحيل

جديد؛ تعتمد عىل تطبيق قانون 
الدولة املركزي

األدلة/ 
البينات 
الثبوتية 

عىل ملكية 
األرض 

واالنتامء إليها

ا إىل وصف موقع األرض،  سند - استنادً
ا دون أن  واحلدود، واملساحة، وعمومً

تعتمد عىل خريطة مساحة. 
ا لـ«سند  تسجيل األرض تم وفقً

تسجيل». عملية التسجيل كانت يف ظل 
وبموجب النظام العثامين أو/ واالنتداب 

الربيطاين. وثيقة التسجيل تقول من 
يملك األرض. وبناء عىل ذلك تم 

تسجيل األرض تم دفع وجبي الرضائب. 
لكن ربام تكون تفاصيل احلدود الدقيقة 

واملساحة خمتلف عليها

سند امللكية - كوشان - يصدر 
ا إىل حتديد موقع  استنادً

األرض، واحلدود، واملساحة، 
والتي تعتمد عىل خريطة 

مساحة معتمدة من جهات 
رسمية.
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مفكرة 
تسجيل 
األرايض

تسجيل األرايض عىل أساس دفرت 
سجل سندات امللكية

تسجيل األرايض عىل أساس 
دائرة السجل العقاري الرسمي 

- مكتب الطابو 

من الذي 
يبادر وما 

هي طريقة 
تسجيل 
األرايض

مبادرة خاصة، مبادرة مالك 
األرايض للتسجيل ملن تنتمي/ 

متتلك قطعة األرض (تعتمد 
منهجية من حتت إىل فوق).

جتري عىل الغالب بمبادرة من 
احلكومة لتسوية األرايض، 

وتشمل جمموعة/ كتلة من قطع 
ا للنظام الرسمي  األرايض وفقً

(تعتمد منهجية من فوق إىل 
حتت)

طريقة 
تسجيل 

األرايض التي 
قام هبا

ا  الدفرت، الصفحة، والسطر وفقً
ا لرتتيب  للمكان/ القرية وفقً
تسلسل زمني لبدء أو تطبيق 

تسجيل قطعة األرض دون النظر 
إىل موقعها

 Torrens - منهجية تورنس
وحتديد املنطقة / حوض/ 

قطعة/ قسيمة، وتشمل رسم 
اخلرائط املساحية وحتديد 

احلوض والقطعة وفقا لرتتيب 
واضح منهجي ورسمي (تعتمد 
املسح وإصدار كوشان طابو مع 

عنوان هلوية قطعة األرض.

التحقيق 
والتحقق 
املسبق يف 

نظام تسجيل 
األرايض

التحقيق والتحقق املحيل والبسيط/ 
العام عىل أساس العادات/ 

األعراف والتقاليد، كذلك فيام 
يتعلق بقطعة أرض عينية

حتقيق وحتقق دقيق شامل 
وعميق عىل أساس توفر أدلة 

موضوعية بعد النرش للجمهور 
ا لقانون الدولة - وتشمل  وفقً

األحواض والقطع

األدلة 
القانونية 

عىل ملكية 
األرض

أدلة ظرفية افرتاضية 
بينام تطلب املحاكم وجلان التخطيط 
والبنك مزيد من األدلة لقبول ثبات 

ملكية عىل األرايض 

أدلة قطعية الثبوت ال جدال 
عليها بحكم الواقع، وبحكم 
القانون، حيث تقبل املحاكم، 
جلان التخطيط والبنوك دليل 

ملكية قطعة األرض، حدودها، 
مساحته وماهلا املسجل دون أي 

شك 
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تبعات وإسقاطات: 
حتـول نظـام األرايض يف القـدس يف ظـل الـرصاع اجليوسـيايس والتحـرض والتغريات 
االجتامعية الثقافية، واملقارنة بني نظامي نظام األرايض اللذين يتعايشان برصاع وتناقض 
بحـال غري متناظر يف القدس الرشقية، مما يؤدي إىل التوتر والرصاع الداخيل واخلارجي، 
ا للتنمية وتأمني األرايض كموارد  وخيلق العديد من العقبات واحلواجز التي تشكل هتديدً

ا لرباط وتنمية املقدسيني الفلسطينيني يف أراضيهم. مهمة جدًّ

املصدر: إعداد الباحث

�� ا�را� و �����ا � ا���س ا��������ال  �
عمليات تسـوية األرايض وتسجيلها يف القدس الرشقية معقدة للغاية وتتألف من مكونات 
خمتلفة. ويرجع بعض هذه التعقيدات إىل تعقيد الرصاع اجليوسيايس عليه. يضاف إىل ذلك 
املكانة القانونية الفريدة للمقدسـيني الفلسـطينيني (مقيمون ثابتون). ويرتبط تعقيد إضايف 
بالتسلسـل الزمنـي لنظـم األرايض القائمـة التي ال تزال تسـتخدم بشـكل انتقائي من قبل 
خمتلـف املجتمعات املحلية يف القـدس الرشقية من ناحية، ومن قبـل احلكومة اإلرسائيلية، 
التـي هتدف إىل فصـل األرض عن أصحاهبا الفلسـطينيني وختصيص وضـع مؤقت وليس 
دائـامً هلم، لتسـهيل مصادرة األرض بأي وسـيلة كانـت. باإلضافة إىل ذلك، فـإن القوانني 
واألنظمـة اإلرسائيلية املتعلقة بتسـوية األرايض وتسـجيلها وإعادة تكييفهـا والتخطيط هلا 
وإدارهتـا هـي اليـوم مركزية ومعقدة بشـكل عام، ويضاعفهـا التعقيد الناجـم عن الرصاع 

القومي والوطني عىل القدس. بعض التعقيدات التي نشأت تشمل:

1. حدود بلدية مفروضة من جانب واحد ال تتامشى مع حدود أرايض القر: عندما فرضت 
وحـددت إرسائيـل حدود بلدية القدس املوسـعة يف عام 1967، مل تفكر بتسـوية األرايض. 
لذلـك، فإن احلـدود البلدية اإلرسائيلية التي تم حتديدها من جانب واحد مع جتاهل حدود 
ـا لنظـام األرايض العثامين  األحـواض والقطـع وحـدود أرايض القريـة التـي حـددت وفقً
ه  ا لتقسـيم األرايض األردين(1). كان االعتبار الرئيس الذي وجّ والربيطـاين، وبعد ذلك وفقً
املسـؤولني اإلرسائيليني عندما حددوا حدود القدس يف عام 1967 هو االلتزام بتطبيق مبدأ 

(1) Salman  Abu  Sitta, Confiscation of Palestinian Refugees’ Propriety and the 
Denial of Access to Private Propriety, submitted to the Social, Economic and 
Cultural Rights Committee, UN October 2000.
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االسـتحواذ عىل املدينة «أكرب مسـاحة من األرايض مع أقل عدد من الفلسطينيني»(1). داخل 
حدود بلدية املوسـعة، تقع مسـاحات من األرايض التي تعود إىل حوايل 28 قرية فلسطينية، 
باإلضافة إىل البلدة القديمة. وألن بعض هذه األرض كانت تعترب يف ظل احلكم األردين أهنا 
تقع خارج حدود املدينة، فقد كان هلا وضع خمتلف من حيث حال التسوية والتسجيل. وال 
تزال بعض أرايض هذه القر تتبع وتعمل قبل احتالهلا وحتى اليوم حسب النظام القديم، 
[نظام األرايض التقليدي] مثل صور باهر وسـلوان والسواحر؛ وبدأت قر أخر، حتى 
قبـل عام 1967، يف اتبـاع النظام احلديث [نظام األرايض احلديثـة]، مثل بيت حنينا وحزما 

(انظر الشكل 2).

2. وتتميز تسـوية األرايض عن تسـجيل األرايض، وتسـجيل أويل مللكية األرايض بغرض 
اسـتصدار رخصة البناء عن التسجيل الكامل لألرايض كحصيلة لتسوية األرايض. وهناك 
نوعان من تسـجيل األرايض: األول يقوم عىل أسـاس «نظـام األرايض التقليدي»، والثاين 
يقوم عىل أسـاس «نظـام األرايض احلديث». واليوم يف القدس، تشـارك هيئتان حكوميتان 
بشـكل مبارش يف تسـجيل األرايض. واحده تنتمي إىل وزارة العدل وتسـمى «هيئة السجل 
العقـاري وتسـوية احلقـوق»(2) التـي تدير عمليـة تسـوية األرايض حتى من خـالل عملية 
ا لطريقة تورنس(3).  التسـوية والتسـجيل الكاملة وإصدار كوشـان ملكية عىل األرايض وفقً
ا لـ«قانون رضيبة  والثانيـة تابعة لوزارة املاليـة وملصلحة رضائب امللكية اإلرسائيليـة. ووفقً
األرايض (حتسني ورشاء)، 1963»، وتعديالته الالحقة، فإن أي شخص يرغب يف تسجيل 
ا إىل مصلحة  األرايض أو القيـام بأي نشـاط يغري وضع حيـازة األرايض جيب أن يقدم تقريرً
الرضائب، وأن يدفع الرضائب، وأن حيصل عىل احلق يف استخدام األرض وتسجيلها، التي 
ال تزال غري مسجلة ومل جترِ هلا عملية تسوية كاملة. ويشمل ذلك نوعي األرايض املوجودين 
يف إطـار النظـام التقليـدي أو حتـى نظـام األرايض احلديـث. ويتعلق االختـالف الرئييس 
بتعقيد حتديد من يمتلك األرض. يف النظام احلديث هناك عملية واضحة، سـهلة وأرخص 
وقصرية نسـبيًّا، وال يسـتطيع طرف خارجي ثالث بالتأثري أو املشـاركة يف عملية التسجيل. 
ا لنظام األرايض التقليدي القديم. وبناء  وهذا الوضع خمتلف يف حالة تسجيل األرايض وفقً
ا لقانون رضيبـة األرايض، يمكن ملالك األرض اخلاص،  عىل إمكانية تسـجيل األرض وفقً

(1) Nur  Masalha, Maximum Land Minimum Arabs: Israel, Transfer and 
Palestinians 1949–1996 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1997).
(2)https://www.justice.gov.il/En/Units/LandRegistration/Pages/default.aspx.
(3) Ruoff, Theodore B.F. (1957). An Englishman looks at the Torrens system. 
Sydney: Law Book Company of Australasia Pty Ltd. p. 106.



28

املعرتف به من قبل «نظام األرايض التقليدي» طلب احلصول عىل ترصيح بناء، بعد أن يقدم 
األدلـة املطلوبـة (بام يف ذلك الشـهادة من خمتـار القرية والتوقيعات من اجلـريان) عىل أن له 

ا ألنظمة احلكومة اإلرسائيلية وبلدية القدس. احلق يف استخدام األرض والبناء عليها وفقً

3. قـررت إرسائيـل جتميـد عملية تسـوية األرايض يف القدس الرشقية مـع احتالهلا 1967، 
ـا عـىل هذا القـرار دون تعديل ليأخذ بعـني االعتبار فصـل أرايض الدولة عن  ومـرّ 51 عامً
األرايض واخلاصـة مـن جهة، والتحوالت الديموغرافية، البنيويـة واالجتامعية التي مرّ هبا 
املجتمع املقديس يف ظل مصفوفة الضبط والسـيطرة اإلرسائيلية من جهة ثانية. يف ظل هذا 
التجميد اسـتخدمت احلكومات وبلدية القدس اإلرسائيلية سـلطاهتا وقوة الدولة ملصادرة 
ل عليها  أراضٍ عربية مقدسية، وأن غياب تسوية أراضٍ بموجب نظام التسوية احلديث سهّ
ا عن مصادرة األرايض الفلسطينية لبناء  مهمة املصادرة وامتالك األرايض اخلاصة(1). خارجً
نت مـالك األرايض، املترصفني واملسـتعملني  املسـتوطنات اإلرسائيليـة، فـإن احلكومة مكّ
هبا، من االسـتمرار يف اتباع واسـتخدام أنظمة األرايض األربعة السابقة فيام بينهم (الديني، 
العـريف، العثـامين، االنتـدايب، واألردين). ويف بعض احلـاالت، متكنت املجتمعـات املحلية 
من أن جتد سـبالً للتنقل باحرتام بني هذه األنظمـة القائمة، معتمدة عىل العادات والقوانني 
العرفيـة غري الرسـمية؛ يف حاالت أخر, نشـأت تناقضات ورصاعـات حالت دون تنفيذ 
وتأويـل مـن يملك ويترصف يف األرض، مما دفع إىل نشـوء حاالت نزاعات وعنف. ثم تم 
التعامـل مع هذه النزاعـات يف املحاكم اإلرسائيلية، حيث كانـت األحكام القضائية حتاول 
يف بعـض األحيـان أن تبني القرارات عىل نوع من اهلجني بـني أنظمة األرايض املتعددة، مع 
األخـذ باالعتبار القوانـني اإلرسائيلية ونموذجها، مما أثر عىل نظـام األرايض الذي أضاف 

طبقة أخر إىل تعقيد النزاعات عىل األرايض يف املدينة.

4. املجتمعـات املتنوعـة: نتيجـة للبنيـة االجتامعيـة الثقافيـة وزيـادة توسـع املجتمعـات 
الفلسـطينية يف مدينة القدس، هنـاك أنواع خمتلفة من اسـتخدام األرايض (حرضية، ريفية، 
زراعيـة، ومزروعـة/ غري مزروعـة). وهذا التصنيـف له تأثري مبارش عـىل حجم األرايض 
اململوكـة أو احلائـزة/ احليازة؛ حتديـد قيمة األرض ألغـراض الرضائب؛ ونـوع التوثيق/ 
الشـهادات التي تبني كيف يتم امتالك األرض. واحلقيقة هي أن هناك ثالثة جمتمعات حملية 
يف القـدس الرشقية هـي: املناطق احلرضية والريفية والبدوية. ومـن بني البدو، بعضهم من 

(1) Geremy Forman and Alexandre (Sandy) Kedar, ‘From Arab Land to «Israel 
Lands»: The Legal Dispossession of the Palestinians Displaced by Israel in the 
Wake of 1948’, Environment and Planning D: Society and Space 22, no. 6 (2004): 
814.
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السـكان األصليني والبعض اآلخر من املهاجرين وحتى الالجئني. وهذا اهليكل املجتمعي 
االجتامعـي الثقـايف املتنـوع وصالت القرابـة فيام بينها لـه تأثري مبارش عـىل حيازة وترصف 
ا من مسـاحة األرايض يستخدمها ويمتلكها  أبناء املجتمعات باألرايض، التي تعني أن بعضً

األشخاص واألرس وحتى القبائل.

5. األطـر واملرجعيات القانونية املتعددة: إن التعامل مع نظام األرايض يف القدس الرشقية، 
بموجـب أطر ومرجعيات قانونية متعددة (دولية وطنيـة، وقطرية، بلدية، وحملية - عرفية) 
خيلق حتديات أمام تسـوية وتسـجيل رشعيني لألرايض يف سـياق واقع االحتالل والرصاع 

الوطني واملدين.

6. مسـاحة شاسـعة من األرايض التي مل يتم تسـوية وضعها رسـميًّا: رغم تبني واستخدام 
إرسائيـل لنظـام معدل ملنهجية نظام تورنس، حوايل 3 % من مسـاحة األرايض داخل اخلط 
األخرض 1949، ما زالت مسجلة حسب منهجية النظام التقليدي القديم لتسجيل األرايض 
- ما قبل تورنس - ، واعتامد نظام سند تسجيل بدل الكوشان. معظم هذه املساحة موجودة 
يف حميـط القـدس الرشقية. يف احلقيقة، حوايل 90 % من مسـاحة القـدس الرشقية، مازالت 
غري مسجلة وهبا تسوية بموجب نظام تورنس، بل يتم إثبات امللكية بموجب نظام سندات 

األرض القديم. 

7. النمو الديمغرايف وتغري وضع مالك األرايض األصليني: عندما احتلت إرسائيل األرض 
يف عام 1967، كان نحو 68000 فلسطيني يعيشون يف املناطق املحتلة حديثًا؛ اليوم هذا العدد 
قد ارتفع إىل حوايل 350٫000. كام مرّ السـكان الفلسـطينيون يف القدس الرشقية بعمليات 
حتـرض وتنمية، رغم املحددات والضوابط اإلرسائيلية. وقد اقرتنت هذه العمليات بسـوق 
األرايض وحتويل النشـاط مللكية األرايض. وقد مرّ أكثر من مخسـني سـنة منذ ذلك الوقت، 
وتسـوية األرايض وتسـجيلها تـم تأجيلهم. ونتيجة لذلـك، فقد تويف أو غـاد املنطقة اليوم 
بعـض مـالك األرايض ومسـتخدمو األرايض الذيـن طالبوا بـأراضٍ خالل عملية تسـوية 
األرايض التـي قـام هبـا األردن يف منطقة القـدس يف أوائل السـتينيات، مما يعنـي أنه يمكن 
ا «حلارس  اعتبارهـم «غائبـني» بموجب القانون اإلرسائيـيل وتصبح أراضيهم تلقائيًّـا ملكً
أمالك الغائبني» اإلرسائييل. ويف السـنوات األخـرية، تم تطبيق هذا القانون (املثري للجدل) 
ضـد مالكي املمتلكات يف القدس الذين يعيشـون عىل اجلانب اآلخـر من اجلدار الفاصل. 
وقد قام «حارس ممتلكات الغائبني» بتسـليم املمتلكات اخلاضعة لسـيطرته بشـكل روتيني 
إىل مشـاريع [هيودية] للمسـتوطنني ومشـاريع تتعلق باملسـتوطنني»(1). وعالوة عىل ذلك، 

(1) Daoud Kuttab, «Jerusalem Absentee Law a Major Roadblock to Peace,» al-
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ا بطرق أخر لبناء املستوطنات. صادرت إرسائيل بعض أرايض الغائبني قرسً

ا  8. تقـع بعـض هـذه األرايض ضمـن ما تـم تعريفه مـن قبل سـلطات االنتـداب، والحقً
سـلطات تسـجيل األرايض يف األردن عىل أهنا «أحواض قروية مؤقتة» للمسائل الرضيبية. 
هذه األرض مل تكن مدرجة يف عملية التسوية األردنية قبل عام 1967. ال تزال هذه األرايض 
ا، والتي ترتبط  ا لـ«نظام األرايض التقليدية»، وأصبحت تواجه مشاكل أكثر تعقيدً تدار وفقً
بتحديـد من يملك األرض، موقعها، مسـاحتها، وحجم مسـاحة قطـع، وتطبيق صفقات 
عقارية هبا، ألجل إجراء إفراز وتقسـيم بني األشـخاص املالكني املستخدمني والرشكاء هبا 

إلهناء حال املشاع باألرض.

9. سياسـة األرايض اإلرسائيلية مدفوعة بدوافع أيديولوجية ودينية، قومية ووطنية، هتدف 
سياسـة األرايض اإلرسائيلية هذه إىل امتالك والسـيطرة عىل أكرب قـدر ممكن من األرايض، 
باسـتخدام سـلطة الدولة والقوانني واللوائح الصـادرة عن احلكومـات اإلرسائيلية(1). إن 
منطلـق الدولـة اإلرسائيلية يفـرتض أن األرض اخلاضعة هلا هي ملـك للدولة، إال إذا كان 
ا لقانـون إرسائيل الذي يمكنه  مالـك األرض يسـتطيع تقديم دليل قطعي ال جدال فيه وفقً
مـن تسـجيل األرض كأرض خاصـة بـه. وإذا مل يكن األمر كذلك، فإن األرض ستسـجل 
باسـم الدولة مثل ما حيدث عند العرب الفلسـطينيني يف النقب(2). لذا، فإن إرسائيل ليست 
مهتمـة ببدء عملية تسـوية وتسـجيل لألرايض عىل مسـتو املدينة، ألن هـذه األرض من 
وجهـة نظرهـا مملوكة للشـعب اليهودي كـام متثله الدولـة اإلرسائيلية والصنـدوق القومي 
اليهـودي، وهي بحكم القانون أرايض دولة، عىل الرغم من اسـتخدامها بحكم الواقع من 
قبل أطراف خاصة يمكنها تسجيل األرض رشيطة أن تفي بمتطلبات الدولة للقيام بذلك.

10. وقـد اسـتخدمت إرسائيـل قانونًـا صدر بموجـب االنتـداب الربيطاين يسـمى قانون 
األرايض (احليـازة لألغـراض العامـة) (1943) كأداة فعالـة ملصـادرة األرايض اخلاصة يف 
القدس الرشقية(3). من 1967 - 1991، صادرت إرسائيل حوايل 26٫3كم مربع من أرايض 

Monitor, June 6, 2013, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/
jerusalem-absentee-law-israel-palestine.html.
(1) Kimmerling, B., Zionism and Territory, Berkeley, The Institute of International 
Studies, 1993.
(2) Kedar, A., Amara, A., and Yiftachel, O., Emptied Lands - The Legal Geography 
of Bedouins in the Negev, Stanford University press, 2018..
(3) B’Tselem, Under the Guise of Legality Israel’s Declarations of State Land in 
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ا والتي تم ضمها إلرسائيل(1).  ا مربعً القدس الرشقية، التي تبلغ مساحتها حوايل 71 كيلومرتً
ا مل تصادر رسـميًّا. معظم هـذه األرايض التي  ا مربعً وال يـزال هنـاك حـوايل 44٫4 كيلومرتً
مل تصادر هي انتظار تسـويته وتسـجيلها رسـميًّا، وجزء من القدس الرشقية. كام أن حوايل 
1٫4كم مربع تم إجراء تسـويتها وتسـجيلها خالل احلكم األردين قبل عام 1967 حتتاج إىل 
إعادة تسـوية وتأهيل ملكية األرايض هبا، مما يعني وجوب أن تتناسـب التسوية املجددة مع 
ا وبعـد تغيري حال العقـارات. ولذلك، فإن  الواقـع اجلديـد بعد مرور أكثر من مخسـني عامً
ا، والتي تشـكل حوايل 60٫5 باملئة من أرايض القدس الرشقية تفتقر إىل  حوايل 43 كم مربعً
ا ملسـح أُجري عام 2013 من قبل منظمة غري حكومية  التسـوية والتسجيل الرسـميني. وفقً
ا من منطقة  إرسائيليـة بيمكوم - خمططون حلفظ حقوق التخطيـط(2)، حوايل 37٫3كم مربعً
ا للخطط املحلية التي أعدهتا البلدية، يف حني أن حوايل 26٫4  القدس الرشقية املخططة وفقً
ا) يف منطقة القدس الرشقية للفلسطينيني خمصصة  باملئة من املساحة املخططة (37٫3 كم مربعً
لألغـراض السـكنية (انظر اجلـدول 1). وإىل جانب ذلـك، هناك حـوايل 5٫7 كيلومرتات 
مربعـة (حـوايل 12٫8 باملئة) من القدس الرشقيـة ال تزال خارج اخلطـط املحلية التفصيلية 
املعتمدة التي حتتاج إىل إدراجها يف تسـوية وتسـجيل األرايض وتصديق اخلطط املحلية من 

قبل نظام التخطيط اإلرسائييل والتي متكن من إصدار تراخيص البناء هبا.

ا خلطة األحياء الفلسـطينية املعتمدة التي أعدهتا  جـدول 1: تصنيـف املناطق األساسـية وفقً
.(3)

وأذن هبا نظام التخطيط اإلرسائييل 2013 

نسبة مئوية مساحة - دونامت االستخدام
28٫1 10,474٫5 منطقة مفتوحة
26٫4 9,844٫3 سكن
15٫0 5,621٫6 طرق

the West Bank (February 2012), 19; available from http://www.btselem.org/
download/201203_under_the_guise_of_legality_ eng.pdf

(1) Zandberg Chaim, 2003. Jerusalem-Settlement and confiscation of land Right, 
Hameshbat, [the Law], 8, pp. 505-519 (بالعربية)
(2) http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-
neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf.
(3) http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-
neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf, 11.



32

4٫9 1,863٫6 مبانٍ عامة ومؤسسات
1٫2 458٫5 مساحة خمصصة لتخطيط مستقبيل
0٫7 281٫0 مساحات جتارية
0٫02 73٫6 استخدام خمتلط سكن وجتاري
0٫4 172٫4 مقابر
0٫3 144٫0 فنادق

0٫02 86٫6 منشآت هندسية
0٫02 81٫6 قطار خفيف
29٫97 8,198٫0 *استخدامات أخر

100٫0 37٫300 جممل املساحة املمسوحة

*املناطـق غـري املخططة أو املناطـق املخططة للمؤسسـات اإلرسائيليـة، ومنطقة عطروت 
الصناعيـة، واملقربة اليهودية عىل جبل الزيتون، واملسـتوطنات اإلرسائيلية يف قلب األحياء 

الفلسطينية.

11. يوجد حاليًّا يف القدس، بام يف ذلك القدس الغربية، سـتة أنواع من األحواض حسـب 

حال التسـوية. تصنيف أنواع األحواض حسب واقع ومراحل تسوية األرايض والتي تؤثر 
عىل حتديد مراحل وحال تسجيل ملكية األرايض:

أ. أحواض مع تسـوية منتهية وكاملة: تشـمل األرايض التي تم تقسيمها إىل أحواض وقطع 
ا لنظـام تورينس. هذا النوع من األحـواض موجود يف ثالث  أرض، مملوكـة ومسـجلة وفقً

مناطق:

1. القدس الغربية.

2. منطقـة بيت حنينـا يف حدود القدس الرشقية، التي حتتـوي عىل حوضني يقعان حتت 
االستخدام الفلسطيني بالكامل (وعر أبو صالح وحوض الطبل) (انظر الشكل 2).

3. أحـواض تقـع ضمن مسـاحة أرايض القرية يف قريتـي حزمة وقلنديا الفلسـطينيتني 
(انظر الشكل 2)، ولكن متت مصادرهتا لالستخدام اإلرسائييل.
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ا إىل  ا حلالة تسوية األرايض (استنادً الشكل 2: توزيع تصنيف األحواض يف القدس وفقً
املركز اإلرسائييل لرسم اخلرائط - دائرة املساحة)(1).

الشكل 3: مثال عىل حوض تسوية أردين جرت له تسوية وتسجيل منتهٍ وكامل - وعر أبو صالح يف بيت حنينا.

(1) Israel center for mapping and survey https://www.govmap.gov.il/?c=223139٫34,633
950٫73&z=7&b=1&lay=LOCALITY_210410,PARCEL_ALL,SUB_GUSH_ALL
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ب. أحواض ختمني تارخيية. وترتكز هذه األحواض يف املنطقة املحيطة باملدينة القديمة؛ ويوجد 
بعضها ضمن حدود نفوذ بلدية القدس العربية قبل عام 1967. وتم تسجيل قطع األرايض يف 
ا لـ«رسم اخلرائط املساحية» لتحديد مقدار الرسوم الرضيبية  هذه األحواض وتم تعريفها وفقً

ا لنظام تسجيل سندات األرض التقليدية. عىل األرض التي يمكن تسجيلها وفقً

ت. أحـواض التخمـني اإلرسائيليـة: اسـتخدمت احلكومـة اإلرسائيليـة قانون اسـتمالك 
األرايض للغايـات العامـة االنتـدايب (االسـتحواذ لألغـراض العامـة) (1943) قبل أن متر 
األرض رسـميًا بعمليـة تسـوية وتسـجيل، صـادرت أرايض هـذه الكتـل. وقـد سـجلت 
ا للبند رقم 5 و7 من قانون األرايض اإلرسائييل لعام  احلكومـة اإلرسائيلية هذه األرض وفقً
1969، مما يعني أن الدولة استولت عىل األرض. وعالوة عىل ذلك، وبعد بناء املستوطنات 
اإلرسائيلية، اسـتخدمت الدولة البند رقم 19 من قانون األرايض اإلرسائييل لتسـجيل هذه 
األرض باسـم  «دولـة إرسائيـل» وتعريفهـا بأهنـا «أرايض الدولة». حدث هـذا دون إكامل 
ا ملا يسمى «التسجيل األول»، باستخدام ما يعرف  عملية تسوية رسمية، ولكن تم ذلك وفقً
بخطة/ رسم خرائط للفرز والتسجيل. وباستخدام هذه النهج، قامت احلكومة اإلرسائيلية 
برسـم خرائط وتسـجيل احلي اليهـودي يف البلـدة القديمة الذي كان قد تم إخالء سـكانه 
من الفلسـطينيني، هدمه ومصـادرة أرضه يف عام 1970، باالعتامد عىل قانون (االسـتحواذ 
ن احلكومة من نقل األرايض إىل أصحاهبا  لألغراض العامة، 1943). ويف وقت الحق، يمكّ

ا لنظام إصالح األرايض اإلرسائييل منذ عام 2009. ومستخدميها اإلرسائيليني وفقً

الشكل 4: مثال يشري إىل حال تسوية األرايض حسب أحواض التخمني/ التسجيل اإلرسائيلية 
يف «احلي اليهودي» يف البلدة القديمة (الصورة العليا)، وجبل أبو غنيم - «هار حوما» (الصورة 

السفىل)؛ ويشمل األحواض املحيطة هبا، ال تزال تعرف أحواض قروية مؤقتة.
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ا لنظام تسجيل سندات  ث. أحواض قروية مؤقتة: مرت بعض هذه املنطقة بتسجيل أويل وفقً
عثامنيـة خـالل العهـد العثامين. جزء من هذه األحواض تم إجراء رسـم خرائط مسـاحة –
ا لسجالت أرايض  كاداسرت - هلا يف ظل االنتداب الربيطاين لغرض التخمني الرضيبي، وفقً
ا لشـهادة األرايض األردنية كام هو مسـمى باللغة العربية  املختـار، وتـم تعريفه فيام بعد وفقً
«إخراج قيد». جزء من هذه املنطقة مل يمر بأي تسـجيل، ألهنا مصنفة عىل أهنا أرض موات 
ا  ـا لقانـون األرايض العثامين. تضم هذه املنطقة حوايل 60 باملئة من مسـاحة 44 كم مربعً وفقً
من أرايض القدس الرشقية، وال تشـمل األرايض التـي صادرهتا إرسائيل، وتلك املوجودة 
تتوزع يف احلوض البرصي حول البلدة - املدينة القديمة وجنوب القدس (انظر الشكل 2).

ج. أحواض حتت التسوية األردنية: يشمل ذلك األحواض التي متت تسويتها يف ظل احلكم 
األردين (1948 - 1967) عندمـا بـدأ األردن بتنفيـذ تسـوية األرايض وفـق نظـام تورينس 
وإصدار سـندات امللكية - كوشـان طابو - ليحل حمل نظام تسـجيل السـندات التقليدية. 
وبالنسبة هلذه األحواض، توجد جداول ادعاءات عىل األرايض، وقد نرش بعضها األردنيون 
قبـل عـام 1967، يف ذلك الوقت لغرض السـامح باالعرتاضات العامـة، ولكن مل يؤذن هلم 
فيـام بعد بقبوهلم رسـميًّا كدليل عىل احلقـوق يف األرض - لتحويلها جلداول حقوق - ، مما 
يعني أنه يمكن إصدار سـندات ملكية رسـمية لكل قطعة من قطع األرض باسـتثناء القطع 

املرتوكة. وتقع معظم هذه األحواض يف منطقة شعفاط وبيت حنينا يف شامل القدس.

ح. أحواض حتت التسـوية اإلرسائيلية: وتشـمل املناطق التي متت تسـويتها بالفعل يف ظل 
النظـام األردين، مـع توفـر وثائق ملكية هنائية ورسـمت خرائط تسـوية مسـاحية وجدول 
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ادعـاءات لألرايض. ومن األمثلة عىل تلك األحواض حوض رقم 30605 (حوض 5 بيت 
حنينا)؛ واحلوض رقم 30606 (جزء من احلي 6 بيت حنينا)، ولكن اإلرسائيليني يسجلوهنم 

بعد تسجيل املرتوكة عىل اسم احلكومة اإلرسائيلية أو بلدية القدس.

ا لفئات األرايض املسـجلة مقابل غري املسـجلة  وبالنظـر إىل تعقيـد تصنيفات األرايض وفقً
ا تقييـم الصورة الدقيقة السـتخدام األرايض يف  يف القـدس الرشقية، فـإن من الصعب جدًّ
هـذه املنطقة بأكملها بدقة. وتتعلق هذه الصعوبة بمسـتو التسـجيل ونوعه. وتبلغ نسـبة 
ا لنظام  األرايض يف القـدس الرشقيـة التـي تم تسـجيلها عىل أسـاس التسـوية النهائيـة وفقً
تورينـس وإصدار سـندات إثبـات امللكية أقل مـن 10 باملئة، يف حني أن األرايض املسـجلة 
ا لتقديراتنا، بالنظر  ا لنظام تسـجيل السـندات التقليدي تصل إىل حوايل 50 يف املائة وفقً وفقً
إىل الطريقـة املختلفـة لتسـجيل األرايض بني أنظمـة األرايض املختلفة، عـىل الرغم من أن 

السلطات اإلرسائيلية ال تعرتف بالتسجيل يف معظمها.

 ا���س ا������� �� و ���� ا�را���  ���  ا�
��ات وا���ا�� ا��
ت إرسائيل من تسـوية وتسـجيل  والسـؤال الذي حياول هذا املقال أن جييب عليه، ملاذا حدّ
ا للنظام احلديث والرسـمي لألرايض يف القدس الرشقية منذ عام 1967؟ فيام  األرايض وفقً
ييل نحاول تلخيص األسـباب الكامنة وراء الوضع احلايل لتسـوية األرايض وتسـجيلها يف 

القدس الرشقية.

1. الدافع من جانب الدولة إلعاقة تسـوية وتسـجيل األرايض لزرع الفوىض: بشكل عام، 
هتتـم إرسائيـل بتنظيم نظامهـا العقاري لتمكـني التنمية ومجع الرضائـب وتقديم اخلدمات 
للمجتمعـات واألفـراد. ويعتمد التنفيذ عـىل توافر املوارد وأولويات الدولة. ويف سـياقنا، 
مل تكن احلكومة اإلرسائيلية مهتمة باسـتئناف واسـتكامل تسوية األرايض، لتجنب املشاكل 
الداخليـة واخلارجية، مثل الـرصاع عىل ملكية األرايض، وبناء مسـتعمرات جديدة، ومجع 
الرضائـب. وأد قـرار جتميد تسـوية األرايض إىل ختفيض تسـجيل األرايض. ومن ناحية 
أخر، تُركت للدولة سـلطة مصادرة األرايض اخلاصـة، وهو ما فعلته. وإىل جانب ذلك، 
ـا لـردع مـالك األرايض عن تسـجيل أراضيهم. وهبـذه الطريقة،  كانـت الدولـة أكثر محاسً
ا، مما أد إىل نشـوء نزاعات داخل  ا وغموضً أصبحت املسـألة مع مرور الوقت أكثر تعقيدً
املجتمـع، والتي ختدم يف هناية املطاف مصالح قائـد الدولة املحتلة عن طريق هتيئة الظروف 

التي تسهل نقل األرايض إىل الدولة أو حظر التنمية املجتمعية الفلسطينية(1).

(1) Lven-Shnor Ronet, 2011. Privatization, separation and discrimination-the 
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2. الوضع واملكانة املتنازع عليهام يف القدس الرشقية وغياب اليقني بشـأن الترصف النهائي 
فيها: منذ عام 1967، تم حتديد مكانة القدس الرشقية بوضوح كموقع نزاع ينتظر احلل النهائي 
كنتيجة لعملية تفاوضية. وسواء اعرتفت إرسائيل بذلك أم ال، فإن سلوكها وترصحياهتا يف 
ا بعدم اليقني حول ما إذا كانت القدس ستنتهي إىل االنقسام  بعض األحيان يعكسان شعورً
بطريقـة أو بأخـر. فعىل سـبيل املثـال، يف عام 2012، اعـرتف رئيس البلديـة آنذاك إهيود 
ا من  أوملـرت بقولـه، «لقد جتنبنا االسـتثامر يف جماالت أعتقد أهنا لن تكون يف املسـتقبل جزءً
القدس التي ستكون حتت السـيادة اإلرسائيلية»(1). وباملثل، كان املجتمع الفلسطيني يعمل 
يف ظل شـعور مؤقت، مما أد إىل ظهور شعور مسـيطر عليه حال االنتظار - البقاء اليومي 
ا. وقد انتظـر العديد من مالك  عـىل قيـد احلياة حييطه شـعور بالصمود نحو غد أكثـر إرشاقً
ا إىل  األرايض حتـى يتغـري الوضع اجليوسـيايس ويعتقـدون أن هلم احلق يف األرض اسـتنادً
الوثائق التي حيملوهنا من نظام تسجيل السندات، أو القانون العريف، أو السكن أو الزراعة 
ا  بحكـم األمـر الواقع الذي يمكن أن حيمـي أراضيهم. ومن ناحية أخـر، يترصفون أيضً
ا ما، وأن وضعهم وأوضاعهم سيتغريان.  عىل افرتاض أن االحتالل اإلرسائييل سينتهي يومً
هذا املناخ اجليوسـيايس، والسـلوك العام للمجتمع الفلسـطيني يف املدينة وقيادته السياسية 
بشـكل عام لتجنب العمل أو التعامل مع االحتالل اإلرسائييل حتى ال يتم تطبيع أو إضفاء 
الرشعية عىل االحتالل، ساهم يف إعاقة الرشوع يف تسوية األرايض وتسجيلها، وحال دون 

قيام الفلسطينيني بتسوية األرايض حسب النظام الرسمي احلديث.

3. التكلفـة: عمليـة التسـجيل الرسـمي لألرايض هـي عملية معقـدة، تتطلـب الكثري من 
الوقت واملوارد املالية للوفاء باملتطلبات املعقدة لتسجيل قطعة من األرايض ومتلكها للقطاع 
اخلاص، سـواء تم احلصول عليها من خالل املرياث أو الرشاء. كام أهنا مكلفة للغاية، ويتم 
ـاحني، الرسـوم،  تكبد التكاليف يف كل مرحلة (عىل سـبيل املثال دفع أتعاب املحامني، املسّ

movements of the order of rights in real estate in East Jerusalem, Eyone Meshbat, 
[Legal Theory], no. 34, pp. 183238- (بالعربية). 
Zandberg Chaim, 2003. Jerusalem-Settlement and confiscation of land Right, 
Hameshbat, [the Law], 8, pp. 505519- (بالعربيـة) https://hamishpat.colman.ac.il/
wp-content/uploads/201812//%D799%%D7%A8%D795%%D7%A9%D79%C%D
799%%D79%D-%D794%%D7%A1%D793%%D7%A8-%D795%%D794%%D7%A4%D
7%A7%D7%A2%D7%AA-%D796%%D79%B%D795%%D799%%D795%%D7%AA-
%D791%%D79%E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D799%%D79%F.pdf

(1) ICG 2019, p. 14;
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الرضائـب، الـخ). يصـل التقدير العـام هلذه األنشـطة حلـوايل 2500 دوالر لـكل دونم يف 
األرايض املفتوحة والزراعية إىل حوايل 100 ألف دوالر لكل دونم معدّ للتطوير(1).

4. الرصاع والنزاع حول ملكية األرايض: هذا احلاجز قائم عىل مستويني. ويتعلق أحد هذه 
املسـائل بالرصاع بني مالك األرايض والدولة، التي تسـتخدم وسائل خمتلفة لنقل األرايض 
إىل نفسها، مثل املطالبة باألرايض التي تم تسجيلها باسم «خزانة اململكة األردنية اهلاشمية» 
كأراضٍ للدولة، واإلذن باالسـتيالء عىل األرايض املسـجلة بأسـامء أولئك الذين يعتربهم 
«حـارس أمالك الغائبني «غائبني»». أما املسـتو الثاين فهـو يتعلق بالنزاع عىل األرض بني 
األفراد، سواء أكانوا ورثة أو أقارب أو جريانًا. كام تنشأ مثل هذه النزاعات بني اليهود الذين 
يطالبـون باألرض وبني الفلسـطينيني. وعندمـا يكون اليهود طرفًا يف مثـل هذه النزاعات، 
فإهنم يتمتعون دائامً بدعم املؤسسـات احلكومية واملوظفني والوكالء، األمر الذي يشجعهم 
نهـم. ومثـل هـذه النزاعات الشـخصية حول األرض تسـتغرق وقتًا ومـوارد وطاقة  ويمكّ

عاطفية كلام تم التقايض بشأهنا يف املحاكم.

5. القواعـد القيميـة التقليديـة املتعلقـة بتسـجيل األرايض: يف إطـار القطاعـات التقليدية 
يف املجتمـع الفلسـطيني، كـام هو احلـال يف املناطق الريفية والقبلية، تسـتند املعايـري الثقافية 
ا إىل القانون  واملواقف جتاه تسـوية وتسـجيل األرايض يف أوسـاط املجتمع التقليدي عمومً
الدينـي والقوانـني العرفيـة وأعراف املجتمـع املحيل. ويف سـياق، حيث املجتمـع والدولة 
مشـرتكة يف املصلحـة، فإن هـذه الثقافة سـتواجه املزيد مـن التفاهم والتسـامح من جانب 
الدولة. ولكن يف سـياق الرصاع املشـحون وانعـدام الثقة العميق والتناقضـات، مثل حالة 
القدس الرشقية، تشبث املجتمع باستمرار بمدوناته وقواعده الثقافية التقليدية ومل يكن عىل 
وعي كافٍ أو علم بام فيه الكفاية بالعواقب املحتملة هلذا السـلوك السـلبي، إىل واقع جديد 
شمل التناقض املتعلق بتسجيل األرايض يف املد القصري والطويل داخل األرسة أو القبيلة 

ومع االحتالل اإلرسائييل.

6. مواقف السـلطات املعنية وذات العالقة باألرايض: تعارض سلطة األرايض الفلسطينية 
عملية تسوية وتسجيل األرايض يف السياق السيايس القائم. ومن ناحية أخر، ترفض هيئة 
األرايض األردنيـة تبادل البيانات واملطالبات املتعلقة باألرايض التي تم توثيقها أثناء عملية 
تسوية سندات ملكية األرايض قبل عام 1967، عندما كانت القدس الرشقية حتت السيطرة 

األردنية.

(1) مقابلة مع السيد عزالدين السعد يوم 16٫3٫2020 مركز القدس للعالقة بني الثقافات.
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��ا�� وإ��ا�ات
ـا كانـت أسـباهبا العديدة، فإن غياب التسـوية والتسـجيل الرسـمي العـرصي يف جزء  وأيًّ
كبـري من األرض قد أد إىل مشـاكل وعواقب خطرية بالنسـبة للمقدسـيني الفلسـطينيني 

وللمجتمع ككل. وأمهها:

1. متتلـك احلكومـة والبلديـة سـبالً قانونية ملصـادرة األرايض اخلاصة التي مل يتم تسـويتها 
وتسجيلها حسب نظام األرايض احلديث.

2. وإذا حدثـت هذه املصادرة، كام هي موجودة اليوم، فإن مالك األرض ليس لديه سـبيل 
قانوين للطعن أو حتى سبيل لالعرتاض، وال يمكنه املطالبة بأي تعويض أو احلصول عليه.

3. األرايض التـي مل تتـم تسـويتها أو تسـجيلها بالكامـل، ال يمكن تطورهـا ألنه ال يمكن 
إصـدار تراخيـص بناء أو احلصول عىل رهون عقارية عىل هذه األرض. ودون سـند ملكية 
األرض، ال يمكن للفلسـطينيني طلب أو احلصول عىل رخصة بناء، أو إذا متكنوا بطريقة ما 
من ذلك، فال يمكنهم التقدم بطلب للحصول عىل رهن عقاري، ألن البنوك تشـرتط توفر 

سند ملكية عىل األرض باستخدام نظام أرايض تورنس. ونتيجة لذلك:

ا. فعىل سبيل  1. عدد رخص البناء الصادرة للفلسطينيني يف القدس الرشقية منخفض جدًّ
املثـال، بـني 2010 - 2014، من بني 10٫750 طلب رخصة يف جممل املدينة، فقط 1٫906 
طلب رخصة بناء (15 يف املائة) قدمت من سكان األحياء الفلسطينية يف القدس الرشقية، 
 ويف الفرتة نفسها، تم إصدار 6٫960 رخصة بناء يف املدينة ككل، ولكن تم إصدار سو
965 رخصة (14 يف املائة) ملقدمي الطلبات الذين يعيشـون يف أحياء فلسـطينية يف منطقة 

القدس الرشقية(1).

2. وقد أصبحت تكلفة القيام باألعامل التحضريية والتقدم بطلب للحصول عىل رخصة 
بناء باهظة. يفرض القانون اإلرسائييل عىل مقدم الطلب أن يقوم أوالً بعملية أولية تسمى 
«التسجيل األول» عىل األرايض يف مصلحة رضيبة األرايض، حتى من أجل تقديم طلب 

للحصول عىل ترصيح بناء. ويرتاوح متوسط التكلفة بني 30٫000 و100٫000 دوالر.

3. ازدادت الفجوة بني الطلب والعرض عىل املساكن، ألن املجتمع الفلسطيني ال يستطيع 
احلصـول عـىل تراخيص بنـاء. ويف الفرتة بني عامـي 2009 و2018، رشع بنـاء 26٫737 
شـقة يف القدس ككل، منها 4٫900 (18٫3 يف املائة) من هذه الشـقق رشع هبا يف األحياء 

(1) https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/2071447/
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الفلسطينية يف منطقة القدس الرشقية(1). وبناءً عىل حسابنا، كان معدل النقص يف املساكن 
ا. يف كل عام يف الفرتة بني 2011 - 2017 حوايل 1,618 شقة سنويًّ

ا من التدابري العقابية الصارمة التي اختذهتا إرسائيل  4. يعاين الفلسطينيون املقدسيون كثريً
بشأن البناء دون ترخيص. ويف القدس الرشقية تتم معاقبة الفلسطينيني الذين يبنون دون 
ترخيص بغرامات شـديدة وأوامر هدم املنازل. ويف الواقع، قامت السلطات اإلرسائيلية 
ا مليزانية  ا(2). ووفقً ، أي بمعدل 65 منزالً سنويً يف الفرتة بني 2004 - 2019 هبدم 970 منزالً
بلديـة القـدس لعام 2018، بلغت إيـرادات الغرامات املفروضة عـىل البناء غري املرخص 
نحـو 25 مليون شـيكل إرسائيـيل جديد يف ذلك العـام، وجبي حـوايل 70 باملائة منها من 

أصحاب املنازل من القدس الرشقية(3).

ك األرايض يواجهـون صعوبات مجة أمام رشاء أو بيع األرايض، فإن سـوق  5. وألن مـالّ
ـا لدراسـة أجرهتا نارش (2018، 6)، فإن غياب تسـوية وتسـجيل  األرايض راكـدة. ووفقً
ا وغري  ا مبـارشً األرايض رسـميًّا يف القـدس الرشقيـة يكلف السـكان الفلسـطينيني مبلغً
مبارش، بمتوسـط، حوايل 80٫000 شـيكل (حوايل 23٫000 دوالر أمريكي) لكل أرسة، 
مما يعني أن عدم توفر نظام تسوية وتسجيل األرايض يكلف سكان القدس الرشقية ما بني 
630 مليون شـيكل إرسائييل جديد إىل 4٫1 مليارات (180 مليون إىل 1٫17 مليار دوالر 
أمريكـي) كل عـام(4). للمقارنة، يقدر إمجايل الدخل السـنوي للموظفـني من الرواتب يف 

القدس الرشقية بنحو 3٫5 مليارات شيكل إرسائييل جديد (مليار دوالر أمريكي)(5).

وال يدفـع األفـراد واملجتمع ثمن البناء غري القانوين فحسـب: ففـي كل عام، خترس بلدية 
القـدس مـا يقـرب من ربع مليـار شـيكل جديد، ورشكـة امليـاه اإلرسائيليـة 10 ماليني 

(1) https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/2071447/
(2) Calculated from data https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/2071447/
(3) Calculated from data Budget of the municipality of Jerusalem

(4) Nasher, Ma›ayan, 2018, Illegal Building, Bloodshed Conflict and Two Milliard Shekels 
Per Year: the price of non registration right of land in East Jerusalem. Policy research no. 483, 
Jerusalem institute for Policy Studies, Jerusalem (in Hebrew). https://jerusaleminstitute.
org. i l /wp-content /uploads /2019/05/PUB__%D7%A0%D7%A9%D7%A8- 
%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%
A2%D7%99%D7%9F.pdf.

(5) املصدر السابق
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شـيكل إرسائيـيل جديد بسـبب غيـاب تسـوية وتسـجيل األرايض يف القـدس الرشقية. 
وتقدر اخلسـارة اإلمجالية التي حلقت بـ«صندوق التنمية»، النامجة عن عدم وجود تسـوية 
وتسـجيل لألرايض، بحوايل 1٫1 بليون شـيكل إرسائييل جديد، ومن املحتمل أن تصل 
إىل 12 بليـون شـيكل إرسائييل جديد. لو كانـت هذه املبالغ اهلائلة قـد توفرت، لكان من 
املمكـن أن تتمكـن البلدية من توفري البنية التحتية األساسـية الالزمـة يف القدس الرشقية 

عىل األقل(1).

6. غيـاب تسـوية وتسـجيل األرايض يؤدي إىل حـال تكون بـه األرض عالقة يف «منطقة 
ميتة»، مما خيلق حال «رأس املال امليت»(2)، أي ضعف القدرة عىل نقل األرايض املسـجلة 
بموجب نظام تسـجيل السـندات القديمة، ومن نظام األرايض العريف التقليدي إىل نظام 
تورينس اجلديد، إلصدار سـندات امللكية قد مجّد بشـكل فعال، مما حال دون اسـتخدام 
وتطويـر هذه األرايض. هكذا أصبحت هـذه األرايض ختضع حلال به «رأس مال ميت»، 

حيث ال يستطيع املالكون االستفادة منه عمليًّا.

7. وبعـد مـرور ثالثة أجيال، يشـتبك ويتصارع الورثة والرشكاء عـىل األرض: منذ آخر 
تسـجيل لـألرض قبل عام 1967 فقـد ولدت أجيال ثالثة عىل األقـل، تم توريث ونقلها 
وتوزيعها وتفتيتها. وكثري من مالك األرايض من اجليل األول الذين لدهيم معرفة مبارشة 
بحـدود األرض وغريها من السـامت ربام قـد ماتوا أو عجزة أو غائبـون. وقد جيلب كل 
جيـل الحـق املزيد من الورثة، ممـا يؤدي إىل تقلص قطـع األرايض املتاحـة للوراثة ويتم 
توزيـع األرايض ألعداد كبرية من األقارب الذين يشـرتكون يف امتالك نفس القطعة. كام 
ا،  ، وتغيري مالك األرض األصيل أيضً أن اختـالط اجلريان نتيجة مبارشة لصفقات أراضٍ
حيث ال يكون لد الوافدين اجلدد نفس العالقة أو الفهم املشـرتك للحدود عىل احلدود 
واسـتخدام لألرض متوافق عليه. ويمكن جلميع هـذه العوامل جمتمعة أن تثري النزاعات 

ومتنع حتى التوصل إىل فهم مشرتك أسايس بشأن استخدام األرض عىل اإلطالق.

8. يف القـدس الرشقيـة، حيث يقـوم املسـتوطنون ووكالؤهم بالتفتيش عـىل املمتلكات 

(1)https:/ / jerusaleminstitute.org.i l/wp-content/uploads/201905 //
PUB__%D7%A0%D7%A9%D7%A8-%D794%%D7%A1%D793%%D7%A8-%D79%E
%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D799%%D79%F.pdf.

(2) Hernando De Soto. 2001. Citadels of Dead Capital, Reason, digital edition, 
May; De Soto, Hernando. 2002. Law and Property Outside the West — A Few 
New Ideas about Fighting Poverty, Forum for Development Studies 29, 349–361.
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العربيـة للحصـول عليهـا، بـام يف ذلك من الورثـة. بِيعَ وتـرسب جزء من أرض املشـاع 
املقدسـية جلمعيـات صهيونيـة خيلق اعتـداءات عـىل األرايض، ويف بعض احلـاالت يتم 
اغتصاهبـا ومصادرهتـا. حيـث عدم توفر تسـوية األرايض وتسـجيلها رسـميًّا يؤدي إىل 
نزاعات سـاخنة بني املشـاركني يف األرض بعد عدم قدرهتم عىل إفراز األرض وتسويتها 

ا. وتسجيلها رسميًّا وعرصيًّ

 � �� و �ــ��� ا�را����ادرة ا��¡��� ا��ــ�ا����� ��ــ���اف  �
ا���س ا������

ـا مـن جتميـد تسـوية األرايض يف القـدس الرشقيـة بنـاء عىل حجـج احلكومة  بعـد 51 عامً
اإلرسائيليـة التي قدمها وحددها مئري شـامغار، املستشـار القانوين للحكومـة اإلرسائيلية، 
: «ألن عملية تسوية األرايض  ا للمحكمة العليا. وبرر شامغار قراره قائالً ا رئيسً وعنيّ الحقً
مل تسـتمر، بسبب صعوبات عملية وسياسية، وذلك ألسباب قانونية باألساس...»(1). هذه 
احلجة أخذت بعني االعتبار السـياق اجليوسيايس، أولوية احلكومة، إمكانية الفساد، تزوير 

الوثائق، وجتنب الضغوطات عىل املطالبة بملكية األرض(2).

واستمرت هذه احلجة حتى 6 مارس/ آذار 2018، عندما أعلنت وزارة العدل، دائرة تسوية 
ـا للامدتني 5 و9 من أمر تسـوية األرايض لعام 1969، ستسـتأنف إرسائيل  األرايض أنـه وفقً
تسـوية وتسـجيل األرض يف القـدس الرشقيـة يف 18 آذار/ مـارس 2018. إىل جانب ذلك 
اختـذت احلكومـة اإلرسائيليـة القرار رقـم 3790 يف 13 أيار/ مايـو (3)2018. وهذا هو أول 
قرار حكومي شـامل يعلن أنه يسـعى إىل تقليص الفجوات االجتامعية واالقتصادية وحتفيز 
ا هلذا القرار، خصصت الدولة نحو 2٫1 مليار  التنمية االقتصادية يف القدس الرشقية. ووفقً
شـيكل إرسائييل جديد، ترصف عىل مد مخس سـنوات لعدد مـن املجاالت املحددة، من 
بينها تسـوية وتسـجيل األرايض(4). وجاء قرار احلكومة بعد شـهر من بدء العمل يف تسوية 

(1) مقابله مع املحامي مهند جبارة يوم 16 آذار 2020 يف مكتبة يف القدس.

(2) Shragae Nadav, 2010. Planning, Demography and Geopolitical in Jerusalem. 
Policy paper. Jerusalem Center for Public Affairs, pp-2633- (in Hebrew). https://
jcpa.org.il/wp-content/uploads/201009//DemographyJeru.pdf

(3) https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018.
(4) Ephraim Lavie, Sason Hadad, and Meir Elran. 2018. Israel’s Plan to Reduce 
Socioeconomic Gaps in East Jerusalem. Strategic Assessment, Volume 21, No. 
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األرايض بأحيـاء بيـت حنينـا وصور باهـر ويف جبل الزيتـون يف عام 2018. غـري أن القرار 
ا عـىل التمييز  ـع اخلطة بدرجـة كبرية. وعـىل الرغم من أن اخلطـة ال تقدم ردً 3790 قـد وسّ

نَظِّم بشـكل روتيني التخطيط للفلسطينيني يف القدس الرشقية(1)، إال أن قرار  القايس الذي يُ
احلكومة هذا يسعى إىل إقامة نظام تسوية لألرايض يف أحيائهم.

فمـن ناحيـة أخر، من الواضح أن غياب تسـوية وتسـجيل أراضٍ رسـمي يعني أن عدم 
ا أساسـيًّا يف اسـتخدام أصحاب  وجـود حقوق ملكية حمدد عىل أرض الواقع، وشـكل قيدً
األرايض. وهذا يؤدي إىل زيادة املنازعات عىل األرايض ويعوق البناء القانوين، ومع ذلك، 
تعـوق إمكانية الرهن العقاري وأخذ قروض بنكية ورهن األرايض. مندويب وزارة العدل، 
عربوا عن حتفظاهتم بشأن إمكانية إنجاز تسوية وتسجيل األرايض عىل األرايض التي ختضع 
لسـلطة «حارس أمـالك الغائبني»، بام يف ذلك حتديد أصول ومكانـة الغائبني يف ظل تطبيق 
عملية التسوية. وعىل اجلانب اآلخر، أعرب حتالف املنظامت الفلسطينية يف القدس الرشقية 

عن معارضته ملبادرة احلكومة بتسوية وتسجيل األرض(2).

فحص تنفيذ القرار 3790 يواجه عقبات كثرية، السـيام يف جماالت بشـأن تسـوية وتسـجيل 
األرايض. الفريـق اإلرسائيـيل املعـنيّ من قبل احلكومة إلجراء تسـوية وتسـجيل األرايض 
ا مـن التحديات فيـام يتعلق بمسـألة الرضائب وختوف السـكان مـن مصادرة  يواجـه عـددً

األرايض.

�� و ���� ا�را����ا�
�  ���� ��ار ا��¡��� ��£ن  �
وعـىل الرغم من التحديات واإلشـكاليات املعقدة، حققت السـنة األوىل مـن تنفيذ عملية 
تسـوية وتسجيل بموجب القرار 3790 بعض النجاحات املحدودة. وقد متكن فريق تسوية 
األرايض يف التغلـب عـىل بعض العقبات خالل العام املايض، بام يف ذلك حتسـني وتبسـيط 

3 .9–21. https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/antq/fe-
2761584636.pdf
 https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/antq/fe-
2761584636.pdf,

(1) Ir-amim, 2015, DISPLACED IN THEIR OWN CITY: The Impact of Israeli 
Policy in East Jerusalem on the Palestinian Neighborhoods of the City beyond 
the Separation Barrier.http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/akurim_
ENG_for%20web_0.pdf.
(2) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/245878
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اخلدمـات، وإصـدار ومجع املعلومات إلكامل التسـوية املسـتقبلية، وتفعيل فـرق إرسائيلية 
مهنية ستقوم بتسوية األرايض وتسجيلها. 

وقـد نُـرش عطاء النتخاب رشكة تعمل عىل إجراء تسـوية األرايض يف املسـتقبل(1). وتوخيًا 
هلـذه السلسـلة، أنشـئت فرقة مسـاحة عاملـة؛ وفريق يسـاعد يف مجـع املعلومـات املتعلقة 
باألرايض من خمتلف السلطات. ويف الوقت نفسه، جيري العمل املستمر عىل بناء عالقة مع 
خمتلف العنارص يف خمتلف الوحدات التي هلا ارتباط مع عملية التسوية وتسجيل األرايض. 
ويف مقدمة إجراء عمليات التسـوية جيب العمل بمشـاركة اجلمهور. ومع اسـتالم اخلرائط 
من دائرة املسـاحة - مركز رسـم اخلرائط اإلرسائييل، سيمكن طواقم املسح امليداين من بدء 
 العمل امليداين للمسـح. ويف املرحلة األوىل، تتم معاجلة التسوية وحتديد األحواض يف قر

صور باهر وبيت صفافا وعطروت، والشيخ جراح وبيت حنينا(2).

�� ا�را� و �����ا � ا���س �أ��اب وراء ��ادرة إ��ا��� ا��¡�ال  �
1. تعزيـز السـيادة اإلرسائيليـة عىل القـدس الرشقية(3)، حيـث قالت وزيرة العـدل أيليت 
شـاكيد: «... وكان هـذا أول تطبيـق عميل للسـيادة [اإلرسائيلية] منذ قـرار دولة إرسائيل 
ببسط السيادة يف القدس الرشقية بعد حترير املدينة املقدسة وإعادة توحيدها يف عام 1967».

2. متكني احلكومة والبلدية من تنظيم مجيع األرايض يف القدس الرشقية بحلول عام 2025، 
وختفيف إصدار تصاريح البناء للسكان.

3. متكـني احلصـول عـىل رضائـب األرايض بسـبب إجراء تسـوية وتسـجيل األرايض وما 
يرافقها من فرض وجبي الرضائب عليها.

4. تقليـص الفجـوات بني القـدس الرشقية والقـدس الغربية كمعيار عـىل مد توحيد 
القدس.

ا ملديرية سـلطة األرايض يف منطقة  (1) وخـالل مقابلـة الباحث مع السـيد بنيس أفراهام (الـذي كان مديرً
القدس يف الفرتة 1974-2018) ، يوم 27 آذار/مارس 2020 يف القدس، قال إنه تم اختيار رشكة خاصة 

حتمل اسم D.A.T.G إلدارة عملية تسوية األرايض وتسجيلها وفقاً للقرار 3790.
(2)https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-37902019/he/EatJer_
NotebookA4_E_DIGITAL.pdf

(3) https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/
israelpalestine/202-reversing-israels-deepening-annexation-occupied-east-
jerusalem
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5. متكني توحيد نظام إدارة األرايض عن طريق النظام الرسمي احلديث وإهناء نظام تسجيل 
السندات التقليدي.

6. احلد من النزاع والعنف عىل األرض والتوتر بني األقارب وداخل األرس املمتدة.

7. إهناء املشـاركة وتقاسـم األرايض املشـاع بـني املالكـني، والتمييز بـني األرايض اخلاصة 
وأرايض الدولة، يشمل املالكني اليهود واألرايض التي يملكها الغائبون.

ا لقانون «ترتيب حقوق سجل  ا، فإن عملية تسـوية األرايض وتسـجيلها وفقً كام ذكر سـابقً
األرايض (نسـخة جديـدة)، 1969»، التـي حتـدد إجراءات تسـوية األرايض وتسـجيلها(1) 
تشـمل يف القدس الرشقية. بدأ مأمور التسـوية عمله يف إعالن األحواض أهنا قيد التسوية. 
ا، بدأ مجع البيانات.  ا، بدأت عملية تسوية وتسجيل األرايض، ويف 18 حوضً ويف 17 حوضً
وترتكز هذه األحواض يف بيت حنينا وصور باهر، وتشـمل أحواض قريبة من املستوطنات 

اإلرسائيلية.

ا����ة ا���ا���
يف الواقع، ال يمكن لكل قرار أو خطة حكومية إرسائيلية أن يتجنب التصور اجليوسـيايس. 
تـم اختـاذ القرار 3790، الذي يسـمى «خطة للحد مـن الفجوات االجتامعيـة واالقتصادية 
يف القدس الرشقية» يف ظل «القانون األسـايس: إرسائيل كدولة قومية للشـعب اليهودي»، 
2018، الذي نقل السفارة األمريكية إىل القدس يف سياق سيايس معني(2). فمن ناحية، توجد 
حكومة يمينية يف السـلطة يف إرسائيل؛ ومن ناحية أخر، فإن املفاوضات بني الفلسطينيني 
واإلرسائيليـني قد وئدت منذ فرتة طويلة، والسـيام بشـأن القدس. يف السـنوات التي تلت 
ذلـك عندمـا كان اجلانبـان متباعدين حـول قضية القـدس، تقدمت احلكومـة اإلرسائيلية 
باسـتمرار لتعزيـز حكمها عـىل القدس الرشقية وخلـق حقائق ال رجعـة فيها عىل األرض 
لضامن السيطرة اإلرسائيلية الدائمة وهتويد املدينة. وهكذا، وكام ينص قرار اخلطة بوضوح، 
فإن من بني أهدافها توطيد السـيادة اإلرسائيلية عىل القدس الرشقية، والسـيام تنمية منطقة 

البلدة القديمة وحوضها البرصي.

(1) https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_031.htm

(2) International Crisis Group, 2019. Reversing Israel’s Deepening Annexation 
of Occupied East Jerusalem, Middle East Report N°202 | 12 June 2019 https://
d2071andvip0wj.cloudfront.net/202-reversing-israels-deepening-annexation.
pdf
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يُظهـر اسـتعراض تفاصيـل القـرار 3790 أن رصف أمواله مرشوط بالتشـديد عىل مسـائل 
تأمني االندماج الفردي والتنمية يف النظام اإلرسائييل، وكذلك - بالنسـبة خلطط التعليم - 
ختصيص املوارد ألولئك الذين يدرسـون يف اجلامعـات والكليات اإلرسائيلية، أو مدارس 
القـدس التي تعتمد املناهج اإلرسائيلية (والتي ال تشـكل حاليًّا سـو نسـبة ضئيلة). ويف 
الواقـع، يتـم ختصيـص موارد حمـدودة للتخطيط وتسـوية األرايض والتسـجيل - فقط 50 
مليـون شـيكل إرسائييل جديد [حوايل 15 مليون دوالر أمريكـي] تم ختصيصها هلذا العمل 

املهم، وهو أقل من 2٫5 باملئة من إمجايل األموال املخصصة يف اخلطة بأكملها.

�� و ���� ا�را� ¨�§ ا��¡ان ا�¦���������ا�©� ا������ ���
ومما ال شـك فيه أن تسـوية األرايض وتسـجيلها يف القـدس الرشقية، سـيعود بالفائدة عىل 
ا لنظام األرايض  ا ومجاعات)، وقد تأخر تأمني حقوقهم يف األرض وفقً الفلسـطينيني (أفرادً
احلديـث الرسـمي، الذي حيدد بدقـة قطعة األرض «بطاقـة اهلوية» و«عنواهنـا» و«املالك» 
يَرسِّ نقل «رأس املال امليت الراكد»  الرشعي. كام حتفز تسـوية األرايض وتسجيلها التنمية وتُ

إىل «رأس مال حي ومتدفق».

ومع ذلك، ويف ظل السياق اجليوسيايس احلايل، فإن لتسوية وتسجيل األرايض للمقدسيني 
الفلسطينيني القدرة عىل خلق مشاكل خطرية يمكن أن تلقي بثقلها عىل الفلسطينيني كأفراد 

وكجامعة، وفيام ييل نتناول بعضها بإجياز: 

1. أرسلة وحتى هتويد األرض عن طريق:

1. تطبيـع وإضفـاء الرشعية عـىل إدارة األرايض يف إطار النظام القانـوين اإلرسائييل ونظام 
األرايض التابـع إلرسائيـل، خاصة أن الدافع هو أن تنشـأ مع مالـك األرض عالقة بطريقة 

طوعية، عىل عكس ما كان عليه احلال قبل الرشوع بعملية التسوية.

ك األرايض،  2. أثناء عملية تسوية وتسجيل األرايض، وبموجب القانون، سيُطلب من مالّ
تقديـم أدلة تثبت مطالبتهـم بملكية قطعة أرض. وهلذه العملية خطـران حمتمالن: (1) إهنا 
تتيح فرصة لليهود واملسـتوطنني اإلرسائيليني للمطالبة باألرايض بنفس الطريقة؛ (2) ومن 
ناحية أخر، فإن أي أرض ال تكون املطالب فيها صلبة يف نظر مأمور التسـوية واملحكمة، 
ك األرايض الذين يدخلـون العملية  ربام تسـجل باسـم دولـة إرسائيل. لذلك قـد جيد مـالّ

ويعتنقوهنا بحسن نية أنفسهم حمرومني من أراضيهم فجأة بموجب عملية التسوية(1).

(1) https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/DocLib1/DG-Directive-62015--
Draft.pdf (بالعربية).
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3. تطـرح عملية تسـوية وتسـجيل األرايض بشـكل إشـكالية ممتلـكات/ أرايض الغائبني 
الفلسطينيني حسب التعريف اإلرسائييل، حيث يكون «حارس أمالك الغائبني» اإلرسائييل 
ا من العملية، وبمجرد حتديد هذه املمتلكات، سيسـتحوذ عليها ويسـجل أي ممتلكات  جزءً

الغائبني عىل اسمه ثم ينقلها مبارشة وغري مبارشة إىل الدولة.

4. ستشـمل عمليـة تسـوية وتسـجيل األرايض مسـاحات شاسـعة مـن األرايض (حوايل 
) صادرهتـا إرسائيـل منذ عام 1967 لبناء املسـتوطنات وتسـجيل األرايض  26٫300 دونـامً
ا إىل قانـون األرايض (االسـتحواذ لألغراض  املصـادرة باسـم الدولـة اإلرسائيلية، اسـتنادً
العامة) (1943). حاليًّا سـجلت عىل أسـاس ما يعرف بـ«التسـجيل األول»(1). وأن إجراء 
ن إرسائيل قانونيًّا من إكامل تسجيل األرايض حسب نظام تورنس دون  التسوية سوف يمكّ

معوق.

ا إىل املخططـات اهليكليـة والتفصيليـة املصدقـة لألحيـاء الفلسـطينية، فجميـع  5. اسـتنادً
األرايض املخصصـة للطـرق واالسـتخدام العـام، بام يف ذلك السـاحات العامـة واملناطق 
اخلرضاء، وسـوف يؤذن ومتكن عملية التسـوية مأمور التسـوية واملحكمة من تسجيل هذه 

األرايض باسم بلدية القدس أو دولة إرسائيل.

6. أي طلب ألي شخص يدعي امللكية عىل األرض وال يستطيع تقديم أدلة قطعية الثبوت 
بأنـه املالـك، حيث تقنع مأمـور التسـوية واملحكمة بأن هـذه القطعة مـن األرض ملك له 
كاملك و/ أو وريث سـيتم تسـجيلها تلقائيًّا باسم الدولة. جيدر بالذكر أن املنطلق األساس 
واالفـرتاض ملأمـور التسـوية واملحكمة أن األرض ملـك للدولة ما مل يثبـت املالك خالف 

ذلك.

2. إن تسـوية األرايض وتسجيلها باهظة التكلفة. بموجب القانون، جيب عىل كل مالك أن 
ا دفع رضائب األرايض، مثل هذه الرضائب  يسـجل عىل األرض بموجب التسـوية والحقً
عـىل الرشاء ورضائب حتسـني. هذا باإلضافة إىل التكاليف التـي ينطوي عليها إعداد طلب 
للحصـول عـىل جـدول املطالبات - االدعـاءات عـىل األرايض (التي ينبغـي إعدادها عىل 
ا ألن حوايل 75 باملئة من السـكان الفلسـطينيني يف  ـاح)(2). ونظرً سَّ األقل، بواسـطة حمامٍ ومُ

(1) Lven-Shnor Ronet, 2011. Privatization, separation and discrimination-the 
movements of the order of rights in real estate in East Jerusalem, Eyone Meshbat, 
[Legal Theory], no. 34, pp. 183238- (بالعربية). 
(2) هـذا مـا تـم تلخيصه من خـالل مقابالت ولقـاءات مع مالك أرايض، حمامني، مسـاحني، مهندسـني 

وخمططني يف القدس.
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القـدس الرشقيـة يعيشـون حتت خط الفقـر(1)، فإن هذا يضـع عبئًا ماليًا مفرطًـا عىل معظم 
السكان.

3. وداخـل املجتمع الفلسـطيني، فإن العديد من النزاعات الكامنة والنشـطة عىل األرايض 
وغـري ذلك، ربام سـوف ختـرج بالكامل إىل العلن، مما يعطل السـالم املجتمعـي، وربام يثري 
العنف اجلسـدي. بعض هذه التوترات والعنف الذي سيصاحب عملية التسوية يكون بعد 
أن تزعزع قوة األعراف التقليدية السائدة، بام يف ذلك اعتامدها عىل نظام األرايض التقليدي 
دون زعزعـة وتدخـل خارجي بموجب قانون الدولة وسـعيها تسـجيل األرايض حسـب 
النظـام احلديـث. إن التناقضات بـني القوانني العرفيـة وقوانني الدولة يف سـياق االحتالل 

وندرة املوارد ستؤدي حتامً إىل العنف والتوترات االجتامعية.

�� ا�را��ا���
�ادات ا�¦������� ���ا��� إ��اء  �
يواجـه الفلسـطينيون اآلن معضلة كيفيـة التعامل مع قرار احلكومـة اإلرسائيلية رقم 3790 
بشـكل عام، والسـيام مع موضوع تسوية األرايض وتسـجيلها. هل يمكنهم االستفادة من 
تسـوية األرايض وتسـجيلها املقرتح؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟ للرد عىل هذه األسـئلة 
مطلوب أن نقوم ببحوث متعمقة يف هذا الشـأن. أدناه أقرتح بعض االجتاهات األولية ملثل 

هذه البحوث.

1. تقع مسؤولية عىل سلطة األرايض الفلسطينية أن تدرس وتعرف الوضع يف حال القدس 
الرشقيـة، وأن تضـع خطة مضادة لتقديم توجيهات للفلسـطينيني يف القدس الرشقية حول 
كيفية الرد عىل اخلطة اإلرسائيلية. فعىل سـبيل املثال، يمكن لسلطة األرايض الفلسطينية أن 

تتقاسم جتربتها مع قضايا األرايض يف بقية األرايض الفلسطينية املحتلة(2).

ك األرايض. ال  2. ال يمكن تنفيذ مرشوع تسـوية وتسـجيل األرايض دون مشـاركة مالّ
ك األرايض أن  يمكـن للحكومة ببسـاطة فرض املرشوع. لـذا، عىل ممثيل اجلمهور ومـالّ
يرشحوا فائدة املرشوع. باملقابل، فإن مؤسسات التخطيط (املحلية واإلقليمية/ اللوائية)، 
بـدأت يف وضـع املزيد من العراقيل التي تتعلق بمسـائل إثبات امللكيـة الذي يعتمد عىل 

(1) https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2016.pdf (بالعربية)
http://din-online.info/pdf/m-i41.pdf

(2) http://www.alquds.com/tagged/topics/%D8%AA%D8%B3%D988%%D98%A%D8%A920%
%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D98%A-1230-1/46-/
حن حبيب، 2019، يف اآلثار املالية واالقتصادية املتوقعة والتحديات املصاحبة لتسوية األرايض وتسجيلها 

يف الضفة الغربية، معهد ماس، رام اهللا.
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نظـام األرايض التقليدي، وذلـك عند تقديم طلب احلصول عىل رخصـة بناء أو املبادرة 
ك  إلعداد خمطط هيكيل تفصييل. بعض هذه العراقيل والقيود هتدف إىل دفع وتشجيع مالّ
األرايض باملشـاركة يف مرشوع تسوية وتسجيل األرايض، كرشط للحصول عىل رخصة 
بنـاء حمتملة، مما يضـع هؤالء املالكني يف مواجهة حتديات قبول مرشوع تسـوية األرايض 

وتسجيلها.

ا للبند 6 من القرار 3790، يشمل املرشوع يف الواقع معظم مساحة القدس الرشقية.  3. ووفقً
وكـام ذكر أعاله (انظر الشـكلني 2 و5)، فإن هـذه املنطقة فيها أنـواع خمتلفة من األحواض 
حسـب مراحـل التسـوية، وخمتلـف أنـواع اسـتخدام األرايض وختصيصـات التخطيـط، 
وتصنيفات خمتلفة لتسجيل األرايض، حتى بام يف ذلك األرايض التي ال يوجد فيها أي نوع 
من تسـوية األرايض أو أراضٍ يف مراحل خمتلفة من التسـوية. لذلك مـن املهم إجراء تقييم 
شـامل لكيفيـة التعامل مع الوضع والتصنيف اخلاصني لكل جمموعة أحواض، عىل سـبيل 

املثال:

1. تبدأ باألحواض األردنية التي مرت بتسـوية أراضٍ بالفعل ومالءمة «جدول املطالبة 
باألرايض» وهي متاحة لرتسيخ املبدأ األسايس الذي يقيض بأن هذه األحواض األردنية 
ينبغـي أن تؤخـذ كنقطة انطالق ينبغي أن تكون مصدقة تلقائيًا من قبل إرسائيل. وهلذا، 

جيب احلصول عىل البيانات من األردن بدعم من سلطة األرايض الفلسطينية.

2. هل األولوية للبدء يف مرشوع تسـوية وتسجيل األرايض يكون باألرايض املفتوحة/ 
غـري املزروعـة/ الزراعيـة/ الريفيـة أو املنطقـة احلرضيـة/ املأهولة بالسـكان/ املنطقة 
املخططة للسكن؟ وسيكون من األسهل واألكثر فعالية من حيث التكلفة البدء باملناطق 

الريفية غري املزروعة.

3. ينبغي ملالك األرايض، داخل كل حوض أو منطقة أكرب، أن ينظموا أنفسـهم إلعداد 
ـا للقانون العريف  خريطـة مسـاحة، تعرض التوزيع القائـم واملقبول لقطع األرايض وفقً
والعادات والتقاليد، إىل جانب قائمة بأسامء املالك احلقيقيني احلاليني. وبمجرد أن يوقع 
عليهـا مجيـع مالك األرايض واملخاتري، ينبغـي أن تقدم هذه اخلريطة إىل مأمور التسـوية 
واملحكمـة. ولكـي حيدث هذا، حيتاج شـخص مـا إىل أخذ القيـادة واملبـادرة - للعمل 
وليـس فقط لرد الفعل - وتنظيـم موارد أولية لدحرجة وتقدم إنجـاز املرشوع بمبادرة 
أصحـاب األرايض خللـق التوافـق بـني نظـام األرايض املعمول بـه واملتوافـق عليه بني 

السكان، ووضعه كبديل لتبنّيه من مأمور التسوية وحتويله إىل النظام اجلديد.
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ا لوضعها مـن حيث مراحل تسـوية األرايض، وهو ما  الشـكل 6: تصنيـف األحـواض وفقً
يمكـن أن يُسرتشـد بـه يف وضع سياسـة حتديـد أولويات للتدخـل إلنجاز مرشوع تسـوية 

األرايض يف القدس.
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إن الرصاع عىل األرض يكمن يف جوهر الرصاع بني الصهيونية والفلسـطينيني، والسـيام يف 
القدس الرشقية. متارس الدولة اإلرسائيلية سلطتها من خالل مصفوفة متطورة من القوانني 
واإلجـراءات البريوقراطية، بام يف ذلك تلك املتعلقة بتسـوية األرايض وتسـجيلها، لضامن 
سيطرهتا عىل األرايض. ملكية قطع األرايض ليست جمرد أداة للتنمية املحتملة. بل هي جزء 
من األمن القومي إلرسائيل جتاه فلسطني. ولذلك، ال يمكن، يف هذا السياق، فصل تسوية 
األرايض وتسـجيلها عن الرصاع الوطني، وال يمكن النظر إليها إال عىل أهنا مسـألة روتينية 
تتعلق بضامن النظام املدين. ومن الواضح، وبالنظر إىل السياق السيايس األوسع، أن إرسائيل 
ا من االحتالل  قررت استئناف تسوية األرايض يف منطقة القدس الرشقية بعد حوايل 51 عامً
من أجل ممارسـة السـيادة عىل منطقة ال تزال يف هناية املطاف غري مقبول سيادة إرسائيل منذ 
احتالهلـا عام 1967، وهـي مصدر نزاع عنيف. وحتى اآلن، كان االفرتاض السـائد هو أن 
هذا الوضع سـيتحدد من خالل املفاوضات بني الطرفـني اللذين يطالبان باملدينة: إرسائيل 
والفلسطينيني. ويوضح القرار 3790 أن احلكومة اإلرسائيلية مل تعد تنتظر مثل هذه اللحظة 
من التوافق مع الفلسـطينيني عىل مستقبل القدس، وتشعر هي بالقوة الكافية، ومرخص هلا 

بافرتاض أن القدس الرشقية ستبقى حتت السيطرة اإلرسائيلية.

لذلك، وافقت احلكومة اإلرسائيلية عىل خطة تسوية وتسجيل األرايض يف القدس الرشقية 
وكلفـت مديريـة السـجل العقـاري يف وزارة العدل إلنجازهـا، متبنية منهجيـة العمل من 
«أعىل نحو األسفل»، مفرتضة أن الفلسطينيني املقيمني يف القدس الرشقية سيستفيدون من 
استكامل عملية حديثة لتسوية األرايض وتسجيلها(1). وبمجرد اكتامله، يمكن ألي شخص 
يدعـي ملكيـة األرض أن يقدم مطالبة إىل مأمور التسـوية. وإذا وردت مطالبات متضاربة، 
حتـال اإلجـراءات إىل املحكمـة للبـت فيها، عىل النحـو الـذي يقتضيه القانـون. ولتحقيق 
ا أقل من املال والوقت  األهـداف الطموحة للقـرار 3790، خصصت إرسائيل مع ذلك قدرً
الالزمـني بالفعـل. ومن ناحيـة أخر، يتيح ذلك للفلسـطينيني يف القـدس الرشقية فرصةً 
للتغلـب عـىل الواقع اجلديد الذي يتعـني عليهم التعامل معه ووضع إسـرتاتيجيات لكيفية 

االستجابة بشكل استباقي بدالً من رد الفعل.

(1) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/245878
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ربام قد فتح هذا املقال نافذة عىل موضوع تسـوية وتسـجيل األرايض للفلسـطينيني يف ظل 
الوضـع احلايل املعقد واملشـكل يف القدس الرشقية. لقد عرضت بإجيـاز الوضع وتداعياته، 
كـام قدمت بعض االقرتاحات حول كيفية التعامل مع الواقع اجلديد، األمر الذي سـيخلق 
أحدث سياسـة إرسائيلية جديـدة يف القدس الرشقية. يضع هذا املقال ربام األسـاس، لكن 
عـىل اآلخرين أن يتبعوه ملناقشـة وحتليل عواقب السياسـة اإلرسائيلية اجلديـدة، ويتعاملوا 
بشـكل أوسع مع توجيهات للمقدسـيني الفلسطينيني حول كيفية محاية أراضيهم وأنفسهم 

بمجرد أن تتم تسوية األرايض وتسجيلها بشكل كامل. 



53

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

U �ÈàÅŒ∏\; �ÍÄ]ëiÕˆ\;ÄÊŒfi¬’\
–]…˙\Â;k\ÄÅ,\



اأ�ستاذ القت�ساد، جامعة القد�س– القد�س

 �����

أد إنشـاء إرسائيل جلدار الفصل العنرصي يف العام 2002، إىل تقسـيم القدس العربيَّة، 
 ، إىل منطقتني جغرافيتني: إحدامها داخل اجلدار والتي يقطنها حاليًّا (285) ألف فلسطينيّ
ا للعام نفسـه1. كام أدَّ إنشـاء هذا اجلدار إىل  والثانيـة خارج اجلـدار ويقطنها (157) ألفً
اء عزل القـدس عن باقي أرايض  ة؛ جرَّ حـدوث تراجع متسـارع يف األوضـاع االقتصاديَّ
الضفـة الغربيَّة ومدهنا، وهتميش األحياء العربيَّة داخلها، وعزهلا عن بعضها البعض من 
قيَّـة داخل اجلدار  ة للقدس الرشَّ خـالل إقامـة املسـتوطنات، وتراجع األمهيَّـة االقتصاديَّ

بالنسبة ملحافظة القدس بشكل خاص واالقتصاد الفلسطينيّ بشكل عام. 

لقد تراجعت نسـبة املسـامهة يف الناتج املحيلّ اإلمجايلّ ونصيب الفرد منه، وزيادة الفجوة 
خـل اإلمجايلّ املتـاح للترصف ونصيـب الفرد منه، بسـبب تراجـع القدرة  بينـه وبـني الدَّ
، األمر الَّذي زاد من االعتامد عىل االقتصاد اإلرسائييلّ يف  االسـتيعابيَّة لالقتصاد املقديسّ
توليد الدخل؛ بسبب ضعفه يف خلق فرص عمل جديدة، والذي انعكس عىل زيادة نسبة 
، كام انتقل العديد من املنشـآت العاملة  العاملـني من املقدسـيني يف االقتصاد اإلرسائيـيلّ
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داخـل اجلـدار لتعمل خارج اجلدار2. كـام انعكس ذلك عىل حدوث تغـريات هيكليَّة يف 
 ، ـة داخل اجلدار، من حيث املسـامهة يف الناتج املحيلّ اإلمجايلّ أداء القطاعـات االقتصاديَّ
وتوزيع العاملني بني القطاعات املختلفة وتراجع عدد املنشآت وإعادة توظيف العاملني 

من الناحيتني القطاعيَّة واملهنيَّة3.
وبالرغـم مـن ارتفاع الدخـل املتاح للترصف ونصيـب الفرد منه، نتيجـة لزيادة االعتامد 
عىل إرسائيل يف اسـتيعاب العاملة املقدسـيَّة الَّتي وصلت إىل حوايل (55 باملئة) من جمموع 
القـو العاملـة املقدسـيَّة خـالل الفـرتة (2014 - 2018)، فـإن القوة الرشائيَّـة للدخل 
الفرديّ املقديسّ كانت أقل بكثري مما عليه يف املدن الفلسطينيَّة املجاورة. كام أن نسبة الفقر 
قيَّة كانت تزداد من سنة إىل أخر، حتى وصلت إىل أكثر من  بني فلسطينييّ القدس الرشَّ
قيَّة يقل بنسبة (50  ا مع أن متوسط األجور يف القدس الرشَّ (70 باملئة)، وهذا ينسجم أيضً
قيَّة  باملئة) عن مسـتو األجور يف القدس الغربيَّة، بالرغم من أن فلسطينييّ القدس الرشَّ
تي تواجهها األرس اإلرسائيليَّة يف  يواجهون نفس مسـتو األسـعار وتكاليف املعيشـة الَّ

القدس الغربيَّة4. 

قيَّة (2142)  ـهريّ يف القـدس الرشَّ مـن جهة أخر، بلغ متوسـط اسـتهالك األرسة الشَّ
ا والتـي تشـكل (60 باملئـة) من مسـتو االسـتهالك األرسيّ يف إرسائيل والذي  دوالرً
ا تقريبًا، وأعىل من متوسـط اسـتهالك األرسة يف الضفة الغربيَّة  يصـل إىل (3620) دوالرً
ا4. ويرتكـز اإلنفـاق لـألرسة املقدسـيَّة عـىل االحتياجات األساسـيَّة من  (1334) دوالرً
ا)؛  ا شهريًّ الطعام واملواصالت واالتصاالت، ويشـكل اإلنفاق عىل السكن (850 دوالرً
ل حـوايل (40 باملئـة) من نفقات األرسة املقدسـيَّة، وحوايل (40 باملئـة) من الدخل  تشـكِّ
ا يف معدالت غالء املعيشـة، والتي  ا مسـتمرً تنفق عىل الغذاء، حيث يواجه املقديسّ تزايدً

تقرتب من تلك السائدة يف إرسائيل5. 

� ا�������� «�ا���ا¨ات ا���¬اد

تشكل قطاعات اإلسكان، والسياحة، وقطاع جتارة اجلملة والتجزئة والصناعة والزراعة 
وتكنولوجيـا املعلومات، العنقـود االقتصادي املقديس، والذي تكمـن أمهيته يف اعتباره 
ة، والذي يناسـب  ا يعتمد عليه يف حتديد اآلليات والسياسـات االقتصاديَّ ا تنمويًّ أنموذجً
ا لبورتر6، فإن التجمع العنقوديّ يعمل يف ظروف متامثلة  خصوصيَّة مدينة القدس. وتبعً
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دة جتاه تشـغيل  من حيث اإلنتاج والتوريد والتسـويق. ولذلك، فإن تبنّي سياسـات حمدَّ
ا من التشبيك فيام بينها، ويؤسس  تلك القطاعات سيقود إىل تعاون وتكامل ويطور إطارً

لتطوير قطاعات أخر يمكن أن ترتبط بالعنقود.

 (SWOT ANALYSIS) وقـد تم حتليـل جوانب الضعف القوة والتهديدات والفـرص
تـي يمكن االعتـامد عليها لتعزيز القـدرة التنافسـيَّة القتصاد القدس  وآليـات التدخل الَّ
الرشقيَّـة، ومتكني املواطـن املقديسّ من الصمـود والبقاء وعدم اهلجرة. ويقوم أسـلوب 
التحليل اإلسرتاتيجي (SWOT) عىل إجراء حتليل للبيئة الداخليَّة واخلارجيَّة للقطاعات 
ة املقدسـيَّة. وبينام ترتبـط نقاط القوة والضعف بالبيئـة الداخليَّة، فإن الفرص  االقتصاديَّ

والتهديدات تشكل حماور للبيئة اخلارجيَّة. 

تـي تعكـس السياسـات  كـام يوفـر حتليـل (SWOT) نظـرة فاحصـة لنقـاط الضعـف الَّ
 ا لنقاط القوة املتوفرة، وهي ذات جدو واإلجـراءات اإلرسائيليَّة، للوقوف أمامها وفقً
، ولكنَّ ذلـك حيتاج إىل  وفائـدة يف تقييـم أداء القطاعـات الرئيسـة يف االقتصـاد املقديسّ
دة حتى يمكن صياغة إسـرتاتيجيَّة لتقدير  ة واملحدَّ فريـقٍ يمتلك الرؤية واألهداف العامَّ
ـة املتوفـرة واملطلوبة لتحقيـق ذلك، وهـذا مل يتحقق خالل  ـة والبرشيَّ اإلمكانيـات املاديَّ
العقـود اخلمسـة املاضية. فقـد ركزت خطط التنميـة عىل اقرتاح عدد من املشـاريع لكل 
 دون السعي للتحكم يف عوامل اإلنتاج وإدارهتا، مثل: األرض والقو ، قطاع اقتصاديّ
تي  ـة، ومل يرتتب عىل ذلك أيّ تصحيح أو تقويـم، أو تصويب، واغتنام الفرص الَّ البرشيَّ
دّ  تـؤدّي إىل انتقـال االقتصـاد املقـديسّ إىل درجة معقولـة من الكفـاءة والفعاليَّـة9. وتُعَ
مواجهـة جوانـب الضعـف والقوة لتحسـني األداء أكثر جـدو وفائدة قبـل االنطالق 

ملواجهة التهديدات7.

ا���ارات ا����و�� 

قيَّة تأخذ عىل  مل تتوفـر خـالل العقود اخلمسـة املاضية مجاعـات مرجعيَّة يف القـدس الرشَّ
ة، فلم تكن هناك أيّ مبادرات لتطويرها  عاتقها مهمة توجيه وقيادة القطاعات االقتصاديَّ
مـن جهـة، ومن جهة أخـر، مل يكن هناك أيّ تدابـري للرد عىل التهديـدات اإلرسائيليَّة 
املتعاقبـة واملتتاليـة جتـاه القـدس الرشقيَّة، والتـي كان يعـربّ عنها بإجراءات وممارسـات 
ة وخمططات بناء تنظيميَّة وتعليامت وترتيبات من  ة، وأنظمة عسـكريَّ وسياسـات عنرصيَّ
ـة القدس الغربيَّة، تسـتهدف يف معظمها هتميش الوجـود العريبّ املقديسّ يف القدس  بلديَّ
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الرشقيَّة، وهتميش اقتصاده8. وتبني بعد بناء جدار الضم والتوسع، أنَّ اهلدف من ذلك مل 
، كـام ادَّعت حكومة إرسائيل، وإنام كان اهلدف غري املعلن،  يكـن حتقيق األمن اإلرسائييلّ
ة  ، لتصبح احليـاة االجتامعيَّة واالقتصاديَّ قيَّة عن حميطها الفلسـطينيّ إقصـاء القدس الرشَّ
ا  داخلها مماثلة للبلدات والقر النائية فيام يسـمى باملناطـق (ج)، وأن يتم احتواؤها وفقً
ة والسياسـيَّة، وقـد متثل ذلك يف تفريـغ االقتصاد  ملصالـح إرسائيل األمنيَّـة واالقتصاديَّ
املقـديسّ من القو العاملة لتشـغيل أكثـر من (50 باملئة) من القو العاملة املقدسـيَّة يف 
تي ال يرغـب اإلرسائيليون القيـام هبا والتي  ، وذلـك يف األعامل الَّ االقتصـاد اإلرسائيـيلّ

تعرف (3Djobs)، وهي: األعامل الشاقة والصعبة، وغري الالئقة9.

ا للقيام بأعامل عندما يكون  ة املقدسيَّة هامشً وقد ترك اإلرسائيليون للقطاعات االقتصاديَّ
: يرتك أحيانًا للقطاع  هناك فائض عن القدرة االستيعابيَّة يف القطاعات اإلرسائيليَّة، فمثالً
السـياحيّ املقديسّ اسـتيعاب أفواجٍ من السـياح عندما يكون معدل األشغال يف الفنادق 
اإلرسائيليَّـة يقـرتب من 100 باملئة؛ إذ يتم اسـتيعاب الفائض غري املسـتوعب يف الفنادق 
يادة للقطاعات  اإلرسائيليَّـة. ولذلـك، فإن رؤية اجلانب الفلسـطينيّ تتمثل يف إعـادة الرِّ
ة مثل السياحة، كام كان عليه احلال يف هناية التسعينيات من القرن املايض وقبل  االقتصاديَّ
ا  ، وفقً ن العنقود االقتصاديّ تي تكوِّ ة الَّ بناء اجلـدار. وقد تم اختيار القطاعات االقتصاديَّ

لالعتبارات اآلتية10:

ا  ّ اإلمجايلّ وتراجعً ا من حيث مسامهتها يف الناتج املحيلّ 1) القطاعات الَّتي شهدت تراجعً

يف قدرهتا االستيعابيَّة للعاملة املقدسيَّة.

تي انتقـل عملها إىل خارج اجلدار من حيث تزايد عدد املنشـآت خارج  2) القطاعـات الَّ

اجلدار عىل حساب املنشآت داخل اجلدار.

3) درجـة الرتابط بني القطاعات املختلفة (الروابط األماميَّة واخللفيَّة)، كام هو احلال بني 

الزراعـة والصناعة مـن جهة، والتجارة الداخليَّة من جهة أخـر، والقطاعات الداعمة 
مثل الدعم املطلوب من قطاع تكنولوجيا املعلومات.

تي أُنجزت خالل السنوات األخرية، وإذا كانت بعض  راسات الَّ بناءً عىل نتائج أحدث الدّ
، فإن هذا القطاع  القطاعات قد سعت إىل تشكيل عنقود خاص هبا مثل القطاع السياحيّ
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ال يمكـن أن يعمـل بمعزل عـن القطاعات األخـر. وهناك آفاق كثـرية وراء التداخل 
والتعـاون بـني العناقيد القطاعية التي ال يمكن أن تعمل بمعـزل عن بعضها دون توجيه 
أو دعم من مرجعية عليا متخصصة وذات صالحيات حمددة، تعمل بالدرجة األوىل عىل 
تعزيز القدرة التنافسـيَّة لتلك القطاعات، وذلك من خالل إنتاج سـلع وخدمات يرتتب 
، حيث يكون  ايتّ عليها خلق فرص عمل مدفوعة األجر وإنشـاء مشـاريع التوظيف الـذَّ
لـكل عنقـود أدواته وبرامـج وأمهيته. ويعترب قطاع اإلسـكان، من أهـم القطاعات التي 
ا للتداخل والرتابط مع القطاعات (العناقيد االقتصادية) األخر، مثل:  تعكـس نموذجً
التعليم عرب إنشـاء املدارس، والسـياحة عرب إنشـاء وترميم الفنادق واملطاعم، والتجارة 

الداخليَّة إلقامة املراكز الصحيَّة واملشـايف11. 
وللحـد من تـآكل االقتصاد املقديسّ فـإن تطبيق نموذج العناقيد عـىل االقتصاد املقديس 
سيكون جتربة مميزة وفريدة إذا توفرت الرشوط الالزمة والكافية لتحقيق ذلك، مع األخذ 
تي فصلت عن حميطها الفلسطينيّ منذ عام  ا الَّ بعني االعتبار خصوصيَّة القدس، خصوصً
2002؛ بسـبب جدار الفصل العنرصيّ ويف ظل اهلامش املتاح للتعامل مع جوانب القوة 

والفرص، فإن معاجلة نقاط الضعف يمكن معاجلتها، وإن كان ذلك بتكلفة عالية.

لقـد تـم حتديد األهـداف للعنقود االقتصاديّ بشـكل عام، ولكل قطاع بشـكل خاص، 
للسـنوات الثـالث القادمة، وهي فـرتة قصرية املـد، يمكن من خالهلـا مواجهة نقاط 
الضعـف لزيادة القدرة التشـغيليَّة والتنافسـيَّة لتلك القطاعات، وهذه اخلطة تسـتهدف 
إعـادة تطويرها عند تشـغيلها من جهـة. ومن جهة أخر، تعزيز التعـاون والتكامل فيام 
ا آلليـات تدخل حمددة تسـتهدف احلصول عىل عدد مـن املخرجات املؤجل  بينهـام، وفقً
تنفيذها منذ عرشات السـنني، وهذا يعني ارتفاع تكاليف تلك املخرجات بسـبب التأخر 
، مثل توفري الشـقق للسـكن وتأهيل البيـوت، وخدمات  يف توفريهـا للمواطـن املقديسّ
الصيانة للفنادق الَّتي مىض عىل بنائها أكثر من مخسة عقود، باإلضافة إىل ذلك، فإن هناك 
تي يتطلـب توفريها يف كثري من  العديـد من اخلدمات القانونيَّة واهلندسـيَّة واملحاسـبيَّة الَّ
األحيان من اجلانب اإلرسائييلّ إلقرار املعامالت املرتبطة باإلسـكان والصحة والتعليم، 
تي يمكن ختصيصهـا للنهوض باالقتصاد املقديسّ  األمـر الَّذي يزيـد من حجم املوازنة الَّ

كه.  للحد من تآكله وتفكّ
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تي تـم تقديرهـا لكل قطـاع للوصـول إىل عدد من  وقـد وجـد مـن موازنة التكاليـف الَّ
تي يتطلب توفريها اعتامد حوايل (200)  املخرجات، أمهها: خمرجات القطاع السـياحيّ الَّ
تي يمكن أن تعيد االقتصاد املقديسّ  مليون دوالر؛ يشكل (40 باملئة) من املوازنة املقدرة الَّ
تي كان يمتلكها قبـل عام 2000؛ عندما فرضـت إرسائيل جدار  ا لقدراتـه الَّ ليعمـل وفقً

العزل والفصل العنرصيّ حول املدينة املقدسة12.
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وحدة دعم املفاو�سات

�����

 قيَّة لد لقد شـكلت القدس قبل عام 1848 قلب احلياة الفلسـطينيَّة، وكذلك القدس الرشَّ
تقسـيم املدينة عام 1948. وظل األمر كذلك بعد عام 1967 عندما احتلتها إرسائيل. ورغم 
، إال أهنا حافظت عىل مركز األنشطة االجتامعيَّة  كوهنا لبّ الرصاع الفلسطينيّ - اإلرسائييلّ
ة والروحيَّة والسياسيَّة للفلسطينيني. إن تارخيها وتراثها الثقايفّ والدينيّ ال مثيل  واالقتصاديَّ

له.

لـد احتالهلـا القدس الرشقيَّة عام 1967، قامت إرسائيل بشـكل غـري قانوينّ ومن جانب 
ة للقدس من 6٫5 كم2 إىل 71 كم2 وضم 28 قرية فلسـطينيَّة  أحاديّ بتوسـيع احلدود البلديَّ
ة  حتيط هبا من اجلنوب والرشق والشامل، وفرضت عليها قوانينها ووضعتها حتت تبعيَّة بلديَّ
القدس الغربيَّة اإلرسائيليَّة. واليوم تغطّي «القدس الكرب» اإلرسائيليَّة - حسـب املفهوم 

ا؛ تصل إىل غور األردن وبيت حلم. ا مربعً اإلرسائييل - حواىل (250) كيلو مرتً

م، نفـذت إرسائيل بقـوة خططها االسـتيطانيَّة مع ختصيص  وبالتـوازي مـع التَّوسـع والضَّ
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(1). فقد أقامت - حتى  قيَّة ملرشوع االسـتيطان اليهـوديّ وحجـز معظم منطقة القدس الرشَّ
ة الغربيَّة. تشـري  فَّ اليـوم - (190) مسـتوطنة غـري قانونيَّـة و(128) بـؤرة اسـتيطانيَّة يف الضَّ
الرتكيبة السكانيَّة للمستوطنني إىل وجود أكثر من (670) ألف مستوطن غري قانوينّ يف دولة 
قيَّة(2) (34 % من إمجايلّ عدد  ا يف القدس الرشَّ فلسطني املحتلَّة، بام يف ذلك أكثر من (230) ألفً

ة الغربيَّة املحتلَّة). فَّ املستوطنني يف الضَّ

قيَّة؛  يمثـل اجلـدار(3) (جدار الضم والتوسـع)، الذي شـيَّدته إرسائيـل حول القـدس الرشَّ
لتحقيـق هدفهـا اإلسـرتاتيجيّ املتمثّل يف إعادة ترسـيم احلـدود من جانـب واحد، وعزل 
ـع (80)  مّ والتَّوسّ كل القـدس الرشقيَّة عن الدولة الفلسـطينيَّة املسـتقبليَّة. يبتلع جدار الضَّ
ة الغربيَّة، ويضع (140) ألف فلسـطينيّ عىل اجلانب  فَّ مسـتوطنة غري رشعيَّة مبنيَّـة عىل الضَّ
ـامليَّة  اآلخـر من اجلـدار وبالتايل خارج القدس. إن قطع التَّواصل اجلغرايفّ بني األجزاء الشَّ
ض وجود دولة فلسـطينيَّة قابلة للحياة  تي سـبّبها اجلدار يعرّ ة الغربيَّة الَّ فَّ واجلنوبيَّة من الضّ

للخطر. 

ويلّ والقانون  ياديَّة بتعارض مع القانون الدَّ هتا السّ ا من قوَّ قيَّة جزءً تعترب إرسائيل القدس الرشَّ
قيَّة  اإلنسـاينّ الدويلّ وقرارات األمم املتحدة(4)، حيث تعترب إرسائيل أن سكان القدس الرشَّ

(1) يشـمل املرشوع االسـتيطاين إىل جانب منطقة االسـتيطان املبنيَّـة عىل الطرق الَّتي ختدم املسـتوطنات، 
تي يتعذر عىل الفلسطينيني الوصول إليها وما إىل ذلك.  واألرايض املحيطة الَّ

(2) اجلهاز املركزي لإلحصاء اإلرسائييل. 

ة الغربيَّة  فَّ (3) بـدأ بنـاء جدار الضم والفصل من قبل إرسائيل يف عـام 2002 عىل أرض حمتلة يف عمق الضَّ
ة الغربيَّة ويقطع حوايل 9٫6 % من أرايض دولة فلسـطني)، وعند اكتامله سيصل طوله  فَّ (85% داخل الضَّ
ة الغربيَّة، وجيزئ  فَّ إىل 850 كـم - ضعف طول اخلـط األخرض. يعزل اجلدار القدس الرشقيَّة عن بقيَّة الضَّ
جمتمعات القدس الفلسـطينيَّة مع ترك البعض داخل اجلدار والبعض اآلخر خارجها. ويضم املستوطنات 
ا بعـض املناطق املكتظة بالسـكان يف  اإلرسائيليَّـة غـري القانونيَّـة عـىل األرايض الفلسـطينيَّة، ويرتك خارجً

القدس مثل خميم الالجئني- شعفاط.
تي تتخذها  ة الَّ (4) قـرار جملـس األمن رقـم ( 252) 1968 يعترب أن «مجيع اإلجراءات الترشيعيَّـة واإلداريَّ
تـي متيل إىل تغيري الوضع القانوين للقدس «باطلة»  إرسائيـل، بام يف ذلك مصادرة األرايض واملمتلكات» الَّ

وغري فعالة .
قـرار جملـس األمـن (478) 1980 «اللوم بأقـو العبارات» سـن إرسائيل للقانون األسـايس الَّذي يضم 
ا للقانون الـدويل وال يؤثر عىل  القـدس الرشقيَّة، ويؤكد أن سـن إرسائيل للقانون األسـايس يشـكل انتهاكً
ـة املدنيني يف وقت احلرب، يف 12 آب/ أغسـطس 1949، يف  اسـتمرار تطبيـق اتفاقيَّـة جنيف املتعلقة حلاميَّ
األرايض الفلسـطينيَّة والعربيَّـة األخر املحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، بـام يف ذلك القدس ويقرر أن 
تي اختذهتا إرسائيل والتي غريت أو هتدف إىل تغيري الطابع  ة الَّ مجيع التدابري واإلجراءات الترشيعيَّة واإلداريَّ



63

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

الفلسـطينيني «مقيمـون دائمون» وليسـوا مواطنـني. إذ يتعرض وضـع إقامتهم وحقوقهم 
لتهديـد متواصـل مـن السـلطات اإلرسائيلية إذا مـا خالفوا «قرار/ سياسـة مركـز احلياة» 
اإلرسائيـيلّ عـىل املقدسـيني الفلسـطينيني. وبالتايل، يتـم جتريدهم من وضع «األشـخاص 

ا التفاقيَّة جنيف الرابعة.  املحميني» وفقً

فتها السـلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة، حوايل  تسـتضيف املدينة، مع باقي حمافظة القدس، كام عرّ
ض سـكان القدس  ـة الغربيَّـة وقطـاع غـزة). تعرّ فَّ (9%) مـن السـكان الفلسـطينيني (الضَّ
قيَّـة لسياسـات إرسائيليَّـة خمتلفـة، هبـدف اقتالعهـم مـن مدينتهـم، شـملت خمتلف  الرشَّ
ة، وهـدم املنـازل، واالسـتخدام املقيَّد  اإلجـراءات التَّعسـفيَّة، مثـل: إلغـاء بطاقـات اهلويَّ
لـألرايض، وتصاريح البناء املحدودة، والرضائـب املرتفعة وغريها من أمور أخر. تؤدّي 
ة للفلسـطينيني، بام يف ذلك: السـكن املحدود  هـذه السياسـات والتدابـري إىل صعوبات عدَّ
ة املحدودة،  واملزدحـم، والغرامات املدفوعة عـىل البناء غري املرخص، والتنميَّـة االقتصاديَّ
قيَّة، ومالحقة املجتمع  وزيادة الفقر، والتهجري القرسيّ للسكان املدنيني خارج القدس الرشَّ

املدينّ الفلسطينيّ والقادة السياسيّني. 

ياسـات واإلجـراءات اإلرسائيليَّة القضايا الـواردة يف إعالن املبـادئ املوقَّع يف  تنتهـك السّ
تة  واشـنطن العاصمـة يف أيلـول/ سـبتمرب 1993، واالتفاقيَّـة اإلرسائيليَّة الفلسـطينيَّة املؤقَّ
املوقَّعـة يف واشـنطن يف أيلول/ سـبتمرب 1995 والقانون الدويل، من خـالل انتهاك املبادئ 
ـالم الدائم عـىل النحو املتفق عليـه. وعملت إرسائيل بجدّ عـىل إنكار إقامة  األساسـيَّة للسَّ

يادة، وعاصمتها القدس الرشقيَّة. دولة فلسطني ذات السّ

ا كتابيًّا من إرسائيل  دً ت منظَّمة التَّحرير الفلسـطينيَّة خالل عمليَّة أوسـلو للسـالم، تعهّ تلقَّ
ة ملؤسسات القدس(1). ومع ذلك، وخالفا لرسالة التَّطمينات، أغلقت  بشـأن املكانة اخلاصَّ

ووضع مدينة القدس املقدسـة الغ وباطل، كام أشـار إىل أن اإلجراءات اإلرسائيليَّة لضم القدس الرشقيَّة 
تشـكل «عقبة خطرية أمام حتقيق سـالم شـامل وعـادل ودائم يف الرشق األوسـط»، ودعـت مجيع الدول 
األعضـاء يف األمم املتحدة لعدم التصديق عىل قرار إرسائيل بضم املنطقة وسـحب أي بعثات دبلوماسـيَّة 

من املدينة املقدسة.
(1) http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Peace+Process/1993/Peres-olst20%
Letter20%regarding20%Jerusalem20%-2011%-Oct-93.

 رسـالة تطمينـات من وزير اخلارجيَّة اإلرسائييل شـيمون برييـز آنذاك إىل الوزير النروجيـي يوهان يورغن 
هولسـت، «أود أن أؤكـد أن املؤسسـات الفلسـطينيَّة يف القـدس الرشقيَّة ومصالح ورفاه الفلسـطينيني يف 
القدس الرشقيَّة ذات أمهيَّة كبرية وسيتم احلفاظ عليها. لذلك، فإن مجيع املؤسسات الفلسطينيَّة يف القدس 
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سـة فلسـطينيَّة يف القدس منذ عام 1967، وتمَّ  ـلطات اإلرسائيليَّة أكثر من (120) مؤسَّ السّ
ة الغربيَّة(2). وال  فَّ سـات عمليَّاهتا إىل الضَّ ا(1)، يف حني نقلت بقيَّة املؤسَّ إغالق (88) منها متامً
قيَّة  ـة املختلفة يف القدس الرشَّ تـزال إرسائيل حتظر األنشـطة التَّعليميَّة والثَّقافيَّة واالقتصاديَّ
ـلطة الوطنيَّة الفلسـطينيَّة؛ وذلك هبدف القضـاء عىل أيّ وجود  ـة دعمهـا من قبل السّ بحجَّ
فلسـطينيّ منظَّـم يف القـدس الرشقيَّـة. وهـذا يتعـارض مع اتفاقيـات إرسائيل مـع منظَّمة 

تي ال تقيد أنشطة املنظمة يف القدس الرشقيَّة. التَّحرير الفلسطينيَّة الَّ

قيَّة بميزانيَّـة القدس الغربيَّة، يالحظ املرء الفجوة يف  ة القدس الرشَّ عنـد مقارنة ميزانيَّة بلديَّ
ـة وأصدقاء إرسائيل يف مجيع أنحاء العامل أكثر  ا إن مسـامهة الوكاالت اليهوديَّ التمويل. أيضً
ة ووفـرة عند مقارنتها بالتَّربعات للقدس الرشقيَّة من خمتلف املنظَّامت احلكوميَّة وغري  يَّ دّ جِ
ـلطة الوطنيَّة  صة من قبل السّ ا امليزانيَّة املخصَّ عـني من مجيع أنحاء العامل. أمّ احلكوميَّـة واملتربّ
مود،  قيَّـة املطلوبة للصّ ا ملتطلَّبات دعـم القدس الرشَّ الفلسـطينيَّة فهـي منخفضة نسـبيًا نظرً
ا يف العامنيْ  ـلطة الفلسـطينيَّة املطلوبة (8) ماليني دوالر سـنويً حيث مل تتجاوز مسـامهة السّ
املاضيـنيْ مع ختصيص حوايل (50%) لوزارة شـؤون القدس. هذا باملقارنة مع أكثر من (5) 
ة اإلرسائيليَّة يف  صة للبلديَّ مليارات شـيكل أو (5%) من امليزانيَّة الوطنيَّة اإلرسائيليَّة املخصَّ
قيَّة جيعل التَّخطيط  القـدس، لذلك فالتمويل الَّذي ال يمكـن التَّنبّؤ به واملتوفر للقدس الرشَّ

ومتويل تنفيذ اخلطط أكثر صعوبة.

 � «���
«

���¯ ����س ا��
«

ا��
ئيـس يف القـدس الرشقيَّـة، منذ احتالهلـا للمدينة عـام 1967م، كان  اهلـدف اإلرسائيـيلّ الرَّ
دة مع القـدس الغربيَّة كعاصمة أبديَّة إلرسائيل، وذات  ة موحَّ واليـزال مدينة بأغلبيَّة هيوديَّ
بنية ديموغرافيَّة لصالح السكان اليهود (حوايل 75 % هيود مقابل 25 % عرب فلسطينيون). 
عـىل الرغـم من مجيـع اإلجراءات اإلرسائيليَّة، فإن نسـبة السـكان العرب الفلسـطينيني يف 
القدس (الرشقيَّة والغربيَّة) هو حواىل (38%)، يف الوقت الَّذي ال يوجد فيه أكثر من (%10) 

ة واالجتامعيَّة والتعليميَّة والثقافيَّة واملقدسـيَّة واملسـيحيَّة املقدسة،  الرشقيَّة، بام يف ذلك األماكن االقتصاديَّ
تؤدي مهمة أساسيَّة للسكان الفلسطينيني. وغني عن القول إننا لن نعيق نشاطهم؛ عىل العكس من ذلك، 

جيب تشجيع تنفيذ هذه املهمة اهلامة.
(1) أبرز مؤسسـة تم إغالقها كانت بيت الرشق يف آب 2001، واملقر الفعيل ملنظمة التحرير الفلسطينيَّة يف 

ا حتى اآلن. قيَّة ومركز احلياة الثقافيَّة والسياسيَّة الفلسطينيَّة. يبقى مغلقً القدس الرشَّ
(2) املقديس القدس.
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من اليهود يف البلدة القديمة يف القدس. كام يشـكل املقدسـيون (9%) من مجيع الفلسطينيني 
ة الغربيَّة(1). فَّ يف دولة فلسطني املحتلة و(14٫6%) يف الضَّ

عـالوة عـىل ذلك، فـإن االختالفات بـني رشق مدينة القـدس وغرهبا، يف مجيـع املؤرشات 
ا وليـس وحدة بـني جانبيّ  ـة والثقافيَّـة وغريهـا، تعكـس انقسـامً االجتامعيَّـة واالقتصاديَّ
ـكان العرب والَّذين يسامهون بام  املدينة(2). تنبع هذه التباينات من اإلمهال والتمييز ضد السّ
ة القدس، ولكنهم ال يتلقون منها سـو 10% تقريبًا عىل  يزيـد عـىل (30 %) يف ميزانيَّة بلديَّ

شكل خدمات(3).

ياسـات واإلجراءات  لقـد تـم تطوير اخلطـط اإلرسائيليَّة للمدينـة دائامً يف سـياق تنفيذ السّ
ىل من جانب واحـد، حيث تضمن حتقيق الرؤيـة اإلرسائيليَّة للقدس  اإلرسائيليَّـة والتـي متُ
ياسيَّة  ـيطرة السّ ـمة وعاصمة أبديَّة إلرسائيل(4) لضامن السَّ قيَّة: أيّ رؤية ملدينة غري مقسَّ الرشَّ
كان الفلسطينيني املحتلّني. وقد استمرت إرسائيل يف هذه املامرسات، رغم  الكاملة عىل السّ
موافقتهـا من خـالل توقيع اتفاقيات أوسـلو عىل تأجيل قضيَّة القـدس ملفاوضات الوضع 

النهائي. 

ل خطَّة إرسائيليَّة شاملة تغطّي القدس  تعدّ اخلطَّة اإلرسائيليَّة الرئيسة للقدس لعام 2000 أوَّ
دة،  ـا للمدينة املوحَّ ة إرسائيليَّة مدهتا 40 عامً قيَّـة والغربيَّـة، وتعترب إسـرتاتيجيَّة حرضيَّ الرشَّ
ة ووزراء إرسائيليني  ن تعاقب عليها من رؤسـاء بلديَّ وقـد تـمّ تعديلها هنا وهناك من قبل مَ
وء عىل التَّداخل  ذوي صلة، لكن الفكرة الرئيسيَّة للخطَّة بقيت كام هي(5). تسلط اخلطَّة الضّ
السـيايسّ والفنيّ دون أيّ إشـارة إىل االحتالل أو حتى التوتر السـيايسّ يف املدينة، يف حني 
نـات خمتلفـة تتعلق بـ: السـكن، واملدينة القديمـة، والقضايا البيئيَّـة، واجلدار،  تشـمل مكوّ
ولة  واملسـاحات املفتوحة، الخ. وتعكس اخلطَّة األهداف األيديولوجيَّة واجليوسياسـيَّة للدَّ

(1) اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب القدس اإلحصائي السنوي.

https://972mag.com/ (2) مايـكل شـيفر عمـر مـان- القـدس باألرقـام: الفقـر والعـزل والتمييـز
/jerusalem-by-the-numbers-poverty-segregation-and..//91425

ACRI (3)، القدس الرشقيَّة 2015 حقائق وأرقام (أيار/ مايو 2015)

(4) كل هذه السياسـات واملامرسـات تنتهك القانون الدويل واالتفاقيات السـابقة وقرارات جملس األمن 
التابع لألمم املتحدة 242 و 252 و 478 وغريها. 

(5) Francesco Chiodelli. The Jerusalem Master Plan :Planning into the Conflict 
.Jerusalem Quarterly 2012 .www.palestinestudies.org
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، وتقييـد اإلمكانيات املمكنـة لألحياء العربيَّـة مما جيعل  يف التَّهويـد وإلغـاء الطَّابـع العـريبّ
تنميتها غري قابلة للتَّحقيق يف ظلّ سياسـة مدروسـة يف التَّحكم االجتامعيّ - ويف األسـاس 

سياسة عدم التَّخطيط للعرب(1). 

ـلميَّة  ض إمكانيَّات التَّسـوية السّ قيَّـة وتنفيذهـا تُعـرّ إنَّ اخلطـط اإلرسائيليَّـة للقـدس الرشَّ
تي تنهي االحتالل اإلرسائييلّ للمدينة للخطر بشـكل متزايد، والتي تعترب قلب  والعادلـة الَّ
اع اإلرسائييلّ - العريبّ األوسع. واليوم أصبح  حلّ الرصاع الفلسطينيّ - اإلرسائييلّ والرصّ
وء  عوات ملزيد من ضمّ األرايض واحلصول عىل الضّ هذا أكثر عرضة للتَّهديد من خالل الدَّ

األخرض من قبل اإلدارة األمريكيَّة. 

يعدّ ختطيط املدن مهمة صعبةً للغاية ويتطلب مسامهة من خمتلف اخلرباء واخللفيات. ويزداد 
قيَّة كمدينة حمتلَّة ملحقة بشكل غري  ي صعوبة عند حماولة التخطيط للقدس الرشَّ هذا التحدّ
قيَّة من املدينة بمثابة  ة احتالل، وتزعم بأنَّ أجزاءها الغربيَّة والرشَّ قانوينّ بدولة إرسائيل كقوّ
ي بشـكل أكرب عندما تتـم صياغة اخلطط دون  ـة. ويتفاقم التحدّ ـدة األبديَّ عاصمتهـا املوحَّ
ة  ن من تنفيذ اخلطـط، إىل جانب حمدوديَّ دة متكّ وجود قيادة فلسـطينيَّة نشـطة أو مظلَّـة موحَّ
عب املتمثّل يف احلفاظ عىل تشـغيل ما تبقى من املنظَّامت الفلسطينيَّة  التَّمويل، والوضع الصَّ

قيَّة، ناهيك عن تطويرها.  يف القدس الرشَّ

قيَّة،  ـيطرة الكاملة عىل القدس الرشَّ عالوة عىل ذلك، تقوم إرسائيل من خالل احتالهلا بالسَّ
يطرة  ة التَّخطيط ضمن هذا السياق. من ناحية أخر، ال يملك الفلسطينيون السَّ ولدهيا حريَّ
عىل األرض واحلركة والتّجارة وغريها، وهذا جيعل أيّ ختطيط فلسـطينيّ للمدينة يفتقر إىل 

موليَّة يف الرتكيز عىل القضايا التي يمكنها املناورة فيها. الشّ

دة القطاعات للمدينـة حتت االحتالل تعود إىل عام 2000.  إن وضع خطط فلسـطينيَّة متعدّ
دة القطاعـات للقدس  ل دراسـة إسـرتاتيجيَّة متعدّ لقـد أطلـق املرحوم فيصل احلسـيني أوَّ
ا ألن تصبح العاصمة  د الطريق لوضع إسرتاتيجيَّة تنمية شاملة يف املدينة حتضريً قيَّة متهّ الرشَّ
ل إطار التمويل والدعم التنمويّ  املسـتقبليَّة لدولة فلسـطني. أصبحت هذه الدراسة تشـكّ
راسة  للمدينة، خاصة من قبل االحتاد األورويبّ والصناديق العربيَّة. وقد تمّ حتديث هذه الدّ

(1) Trapped by Planning .Bimkom.org(2014)
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سـة التعاون، ويف عام 2010 وضع مكتـب الرئيس خطة تطوير  يف عـام 2005 من قبل مؤسّ
ثة للقـدس الرشقيَّـة ( - SMSDP (EJ)، تبعتها خطَّة  إسـرتاتيجيَّة متعـددة القطاعـات حمدَّ
ا  يصً هتا «بكدار» PECDAR يف عـام (1)2012 خصّ تطوير إسـرتاتيجيَّة للقـدس الرشقيَّة أعدّ

عم للقدس. ملؤمتر القدس، الَّذي عقد يف قطر يف ذلك العام حلشد الدَّ

ئيس، بالتعاون مع جامعة القدس، خطَّة إسرتاتيجيَّة قطاعيَّة  ويف عام 2017، أعدّ مكتب الرَّ
ة  ابقة، وزيادة دعم االحتياجات ذات األولويَّ قيَّة يف حماولة لتحديث اخلطَّة السَّ للقدس الرشَّ
قيَّـة(2). يف أواخر عام 2018، قامت دائرة شـؤون املفاوضات، بالتعاون مع  يف القـدس الرشَّ
ـة الفلسـطينيّ (MAS)، بوضع أجنـدة تنمية قطاعيَّة  معهـد أبحاث السياسـات االقتصاديَّ
قيَّة(3). لقد أخذت هذه األجندة بعني االعتبار التغريات اجلارية أو الَّتي ستطرأ  للقدس الرشَّ
نتيجة إعالن الرئيس األمريكيّ القدس عاصمة إلرسائيل، األمر الَّذي سـيزيد الضغط عىل 
تي تواجه املقدسـيني ودولة فلسـطني. لقد كان القصد  املدينـة، والتعقيـدات والتحديات الَّ
ـات تطوير القدس  ئيس لالسـتجابة ألولويَّ مـن هذه اخلطَّـة متابعة وتفعيل خطَّة مكتب الرَّ
دة مـن قبل األطراف املعنيَّة، ودعمها من خالل  قيَّـة، ووضع توصيات وتدخالت حمدَّ الرشَّ
ائم  قة والتَّحليالت القطاعيَّة، كام ضمنت اخلطَّة قضايا متعلّقة بالوضع الدّ املراجعات املتعمَّ
قيَّة  للـرد عىل إعـالن الواليات املتحدة بشـأن القـدس وآثارها عىل مسـتقبل القـدس الرشَّ

وسكاهنا(4).

(1) بعنـوان «إهنـا القدس: خطة التنميَّة اإلسـرتاتيجيَّة للقـدس العربيَّة». الوثيقة هـي متابعة ملؤمتر جامعة 
الدول العربيَّة حول القدس املنعقد يف الدوحة، وبناء عىل توصيَّة من أمري قطر آنذاك، كلف الرئيس حممود 
عباس بكدار بإعداد وثيقة إسـرتاتيجيَّة مع املشـاريع املقرتحة التمويل. تستند الوثيقة عىل دراسات سابقة، 
تي أعدها مكتب  وبشـكل أسـايس عىل مراجعة القطاعات املتعـددة وخطة التطوير لـ«القدس الرشقيَّـة» الَّ
الرئيـس بتمويـل من االحتـاد األورويب (2010)، وركـزت الوثيقة عىل ما هو ممكن يف ظـل هذه الظروف 
واختتمـت بجـدول يعكس احلاجة مليزانيَّة يبلـغ جمموعها ما يقرب من 500 مليون دوالر موزعة حسـب 

القطاعات.
(2) بعنوان - اخلطة االسرتاتيجيَّة للتنميَّة القطاعيَّة يف القدس 2022-2018.

(3) بعنوان - احلفاظ عىل القدس الرشقيَّة يف سـياق حل الدولتني: املد القصري واملتوسـط أجندة التنميَّة 
القطاعيَّة للقدس الرشقيَّة (SMSDA- القدس الرشقيَّة) (2019- 2023).

ة، 2) املجموعة  ة مسـتقلة: 1) جمموعة احلوكمة، حقوق اإلنسـان واحلاميَّ (4) ثالثة تقارير مراجعة عنقوديَّ
ـة. يمكن الوصول إىل هـذه التقارير من خـالل www.mas.ps و  االجتامعيَّـة، 3) املجموعـة االقتصاديَّ

 http://www.nad.ps www.nad.ps
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مـن جهة أخـر، جر إعداد دراسـات إضافيَّة حـول القدس من قبل العديـد من مراكز 
الفكـر واخلـرباء يف خمتلـف القطاعات يف حماولة لتسـليط الضوء عىل االحتياجات وحشـد 
التمويـل للمدينـة(1). لقـد تـم تطوير مجيـع اخلطط الفلسـطينيَّة للقـدس الرشقيَّـة كأدوات 
لتوجيه احلكومات الفلسـطينيَّة املتعاقبة، ومنظمة التحرير الفلسـطينيَّة ملسـاعدة املقدسـيني 
امدين، والرتكيز عىل أكرب قدر ممكن من األولويات والربامج واجلهود عالية التأثري. كام  الصَّ
تم تقديم إرشادات للجهات املانحة يف جماالت التدخل كام أقرهتا اجلهات املعنيَّة يف املدينة: 
عـت هذه اخلطط يف بيئة شـديدة  األشـخاص واملنظـامت املعنيَّـة وبمشـورة اخلرب. وقد وضِ

الصعوبة ومتغرية باستمرار. 

يف الواقـع، سـيبقى العديـد مـن املشـكالت والتحديـات الـواردة يف خطة عـام 2000 ويف 
اخلطـط املتتاليـة دون حلّ إذ مل تتحقق أهدافها. لقد تدهور الوضع يف العديد من القطاعات 
ة واملوسعة عىل  والقطاعات الفرعيَّة بسبب النمو السكاينّ وإحكام القبضة اإلرسائيليَّة القويَّ

ا يف عرقلة التنفيذ، بام يف ذلك:  ا كبريً املدينة، حيث لعبت عوامل خمتلفة دورً

:¨�§ ا�����ى ا���ا�

• عدم وجود عنوان فلسطينيّ واضح للمدينة للتواصل معه.

نيا يف املدينة بسبب اتفاقات أوسلو.  الدّ لطة الوطنيَّة يف حدوده  • تدخل السّ

:����ى ا������ §�¨

قيَّـة من خـالل القنوات  يّ للقـدس الرشَّ • متـارس إرسائيـل سـلطاهتا ملنـع أيّ متويـل جـدّ
الفلسطينيَّة، أو من خالل قنوات أخر إذا كانت مرئيَّة بشكل كبري وعىل نطاق واسع.

• إن األجـواء السياسـيَّة املحبطـة واجلمود العميق يف عمليَّة السـالم ال تسـاعد يف جذب 
التمويل إىل املدينة. 

• أشـارت مجيـع اخلطط السـابقة إىل احتياجـات التمويل ملختلف التدخـالت يف خمتلف 

(1) بام يف ذلك خطة تطوير إسرتاتيجيَّة للسياحة والثقافة يف القدس يف عام 2015 من قبل جمموعة السياحة 
ـة أجرهتا MAS لربنامـج األمم املتحـدة اإلنامئي (2017)،  يف القـدس (JTC)، ورسـم خرائـط اقتصاديَّ

وتقارير أخر من قبل MAS، خاصة عن السياحة (2016) واإلسكان (2015).
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القطاعـات بـام يصل إىل (500) مليـون دوالر، إال أن االسـتجابة التمويليَّـة كانت حمدودة 
للغاية مقارنة بام هو مطلوب. 

¨�§ ا�����ى ا���±��ّ ¨�§ ا�رض:

تُلزم املنظَّامت واألفراد باملغادرة واالستقرار خارج القدس الرشقيَّة.  • عوامل طاردة 

يّ  ـلطة الوطنيَّـة أو العـرب أو املجتمع الـدويلّ بفعل جدّ • الشـعور العـام بعـدم قيام السّ
قيَّة املحتلة، ممّا أد إىل زيادة عزلة املدينة، وكثَّف من عوامل الطرد  وكافٍ جتاه القدس الرشَّ
املفروضـة عـىل شـعبها، وأجربهم بالتايل عـىل مغادرة املدينـة، وحتويل األنشـطة من مركز 
سـات القدس وزاد  ة الغربيَّة، وبالنتيجة أضعف مؤسّ فَّ قيَّة إىل الضَّ إقامتهـم يف القـدس الرشَّ

من هتميشها. 

• إن الفلسـطينيني الذيـن يعتمدون عىل التمويل الدويلّ كنتيجـة لالحتالل يالقون صعوبة 
مود  متزايدة يف تأمني األموال للمؤسسـات القائمـة عىل القدس الرشقيَّة والتي تعكس الصّ
سات طوال سنوات االحتالل عىل التَّامسك  الفلسطينيّ يف املدينة، حيث حافظت هذه املؤسّ

االجتامعيّ يف املدينة.

ة األموال املتاحة تؤثر بشـكل سـلبيّ عىل قدرة املؤسسـة عىل العمل والتطوير   • إن حمدوديَّ
سات اإلرسائيليَّة النامية. والتنافس مع املؤسّ

قيَّة املحتلة ما ييل:  ة عمليَّة ختطيط فلسطينيَّة للقدس الرشَّ  • تتطلب أيَّ

 • عمليَّـة حتديـث ومراجعة مسـتمرة ملدينة تعاين من كارثة، يتعرض سـكاهنا ومؤسسـاهتا 
لتهديدات عوامل طاردة متواصلة.

 • النظـر يف خصوصيَّة القدس الرشقيَّة لد التدخل من أجل تطويرها كوهنا عاصمة دولة 
فلسطني. 

• إرشاك األطـراف املعنيَّـة بأكـرب قـدر ممكـن من الشـمول بام يف ذلـك: اهليئات السياسـيَّة 
ة  ملنظَّمة التَّحرير الفلسـطينيَّة، ووزارة شؤون القدس، وحمافظة القدس، واإلدارات التَّنمويَّ
ملكاتـب املمثّليـات احلكوميَّة - الدوليَّة يف األرايض الفلسـطينيَّة، واملنظَّـامت غري احلكوميَّة 



املحليَّـة والدوليَّة، جهات التمويل، واملنظَّامت الدينيَّة، ومنظَّامت األمم املتَّحدة وغريها من 
األطراف املطَّلعة واملعنيَّة. 

هة واملقرتحـة نحو التنمية، والَّتي ال تسـتوعب فقط احلقائق  • الصمـود والتدخـالت املوجَّ
ا تتحداها.  قيَّة ولكن أيضً قات التنميَّة يف القدس الرشَّ تي تفرضها معوّ الَّ

عىل أيَّة خطة أن: 

قيَّة مع  • تسـلّط الضـوء عـىل الفجـوات واخلدمـات بـني القـدس الغربيَّـة والقـدس الرشَّ
ثة من مصادر خمتلفة.  إحصاءات حمدَّ

ى  قيَّـة. لن يتبقَّ سـات يف القدس الرشَّ • هتـدف قبـل كل يشء إىل دعم صمود الناس واملؤسّ
هنـاك عرب فلسـطينيون - مسـيحيون ومسـلمون - يف القـدس الرشقيَّـة إذا مل يكن أهلها 
تي يواجهوهنا حتت االحتالل.  مود يف ظلّ التَّحديات اهلائلة الَّ مدعومني ومتمكنني من الصّ
قيَّة وتطويرها حتى ال يتمّ إكراه سكاهنا عىل  لذا، يف األساس، جيب احلفاظ عىل القدس الرشَّ

كان للخطر. كيبة الديموغرافيَّة للسّ املغادرة وتعريض الرتَّ

• حتشـد الدعم لألولويات القصو من حيث الربامج واملشـاريع وجلهود الدعم والتنميَّة 
ذات التأثري العايل.

ة حقوق الناس يف املدينـة لتمكينهم من احلفاظ عىل حقوق  • تـربز اخلطّـة أمهيَّة الدعم حلاميَّ
إقامتهم والثبات والصمود فيها. 

وء عىل دعم وتقديم اخلدمات األساسيَّة وحتسني الواقع االجتامعيّ واالقتصاديّ  • تسلّط الضّ
واالحتياجات اهلائلة للمؤسسـات غري احلكوميَّة الفلسـطينيَّة وغريهـا من اجلهات الفاعلة 
تي تواجه احلكومة الفلسـطينيَّة يف  يف املجتمـع املـدينّ العاملة يف املدينة، يف ضـوء العوائق الَّ
تقديم اخلدمات يف املدينة. حيث تعترب املنظَّامت غري احلكوميَّة العمود الفقريّ للحفاظ عىل 

النسيج الفلسطينيّ يف املدينة. 

• تركيـز عـىل مـا هو ممكن وقابـل للمناورة، ومـا يمكن أن يكـون له تأثري تراكمـيّ بتغطيَّة 
واسعة.

7070



71

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

تي  • تطلب/ تويص بوضع آليَّة متويل مرنة لتدفّق الدعم لتخفيف اإلجراءات اإلرسائيليَّة الَّ
قيَّة.  الت يف القدس الرشَّ تعيق التَّدخّ

 .مّ وخارجه يف املحافظة الكرب قيَّة داخل جدار الضَّ • متيز احتياجات القدس الرشَّ

 دور ا�����² ا��و�ّ

قيَّة مدينة  ة لالحتـالل والتأكيد عىل كون القـدس الرشَّ قيَّة برسـالة قويَّ • دعـم القدس الرشَّ
حمتلة. 

ة املدينـة وكوهنا عاصمة لدولة  ة لسـكاهنا حول مركزيَّ قيَّة برسـالة قويَّ • دعـم القدس الرشَّ
قية. سات والربامج يف القدس الرشَّ فلسطني من خالل زيادة الدعم املايلّ للمؤسّ

• الطلب وباستمرار إلعادة فتح املؤسسات الفلسطينيَّة املغلقة بأوامر إرسائيلية.

• مساءلة إرسائيل جتاه إهناء االحتالل.

 ���ا���

قيَّـة يف مجيـع القطاعات بشـكل كبري عىل  سـات املوجـودة يف القـدس الرشَّ • تعتمـد املؤسَّ
قيَّة الفلسـطينيَّة مع حجم تدفق  دعم اجلهات املانحة. جيب أن يتناسـب متويل القدس الرشَّ
ة القـدس اإلرسائيليَّة وأصدقـاء إرسائيل من اليهود  األمـوال ألرسلة املدينـة من قبل بلديَّ

والدوليني وغريهم. 

يَّة  ا ألمهّ ول العربيَّة واإلسالميَّة بشكل سلس نظرً • جيب جتنيد التمويل بشكل أكرب من الدّ
تي يمكن متويلها مـن قبل اآلخرين.  املدينـة، واسـتخدام هده األمـوال لتغطية املشـاريع الَّ
تي يثري  تي يصعب اجتذاب األموال إليها، تلك الَّ ولكن األهمّ من ذلك، متويل املشاريع الَّ

تنفيذها التساؤل من جانب إرسائيل، وبالتايل قد يتجنَّبها العديد من املمولني.

ص لدعم القدس.  ّ من الفلسطينيني خمصَّ • تشكيل صندوق حميلّ

• ختصيص نسبة أعىل من أموال منظَّمة التحرير للمقدسيني ومؤسساهتم.

ـيايسّ والقدرة عىل  قيَّة تتطلَّب االسـتقرار السّ إن عمليَّـة التخطيـط التنمـويّ للقدس الرشَّ
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التَّنبـؤ بمجريات األمور يف املسـتقبل، ومها أمـران غري متوفرين يف الوقـت احلايلّ مما يفقد 
ة واضحة املعامل قابلة للتحقيق.  القدرة عىل وضع - وبدرجة عاليَّة من اليقني - رؤية تنمويَّ
وأن هذا الغياب يؤدّي إىل تعطيل كبري للقدرات والطاقات الكامنة لتحقيق التغيري والنمو 
قيَّـة تتطلَّب حالًّ سياسـيًّا، إالَّ أنَّه من  املنشـوديْن. وعـىل الرغـم من أن قضيَّـة القدس الرشَّ
قيَّة الوسـائل  األمهيَّـة بمـكان، يف غضون ذلـك، أن يتم منح الفلسـطينيني يف القدس الرشَّ
تي  يـات القاسـية الَّ ل الواقـع والتحدّ مـود والوجـود عـىل أرضهـم، وحتمّ واآلليـات للصّ

يفرضها عليهم االحتالل.

 إن عدم الوضوح بشـأن نتيجة عمليَّة السـالم الطَّويلة األجل يشـري إىل احلاجة إىل ختطيط 
سـيَّة بديلة يف ظل الوضع الراهن. وهذا يتطلَّب  طارئ قويّ وقائم عىل سـيناريوهات مؤسَّ
التفاعل، واالجتامعات املنتظمة، وتبادل املعلومات بني السلطة الوطنيَّة ومنظَّامت املجتمع 
املدينّ لتحسـني التَّنسـيق بشأن التَّخطيط واسـتخدام املوارد القليلة واالسـتجابة يف الوقت 

املناسب وحسب احلاجة. 
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ا عربيًا خيضع حلكم إرسائيل  نجم عن نكبة عام 1948م أن أصبحت القدس قسمني، واحدً
وسـيادهتا، ويشـمل هذا اجلزء الضواحي التي أقيمت خارج أسـوار املدينة القديمة، ابتداءً 
من الربع األخري من القرن التاسـع عرش وتقع غريب باب اخلليل، وتشـمل األحياء اليهودية 
مت  ر أهلها خـالل النكبة مثل: الطالبيـة والقطمون. كذلك ضُ واألحيـاء العربيـة التي هجّ
أرايض القـر الفلسـطينية املهجرة غرب املدينـة إىل املدينة اخلاضعة للسـيطرة اإلرسائيلية 
مثـل: عـني كارم واملاحلة ودير ياسـني ولفتا وغريهـا. ثم قامت إرسائيل بعد ذلك بتوسـيع 
حـدود بلديتهـا لتشـمل منطقة تصل إىل نحـو 40000 دونم، وأقرب نقطة يف هذه املسـاحة 
ا يف نقطة التقائه بشـارع امللك  للمدينـة القديمـة تقع يف منتصف شـارع مأمن اهللا، وحتديـدً

داود.

ا قانونيًّا يف اهليئة الفلسطينية  ، ماجسـتري يف القانون، عمل حماميًا، ومستشـارً (1) أمحد حممود الروييض، حمامٍ
ا  ا ملركز حقوق املواطن التابع للملتقى الفكري العريب بالقدس، ثم رئيسً املسـتقلة حلقوق اإلنسـان، ومديرً
ا لشـؤون القدس يف ديوان الرئاسـة الفلسطينية  لوحدة القدس يف ديوان الرئاسـة الفلسـطينية، ومستشـارً
ا ملكتب متثيل منظمة التعاون اإلسالمي لد دولة فلسطني، أرشف عىل إعداد اخلطة  ا ومديرً وحاليًّا سـفريً
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أما القدس الرشقية التي تشمل كامل البلدة القديمة، فأصبحت حتت سلطة اململكة األردنية 
اهلاشمية، حيث قامت اململكة اهلاشمية بتوسيع حدود بلدية القدس التي خضعت لسيادهتا 
لتضم مناطق من وادي اجلوز وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح بمساحة إمجالية تصل 

إىل حوايل 6000 دونم.

يف السـابع مـن حزيران، أمتت إرسائيل احتـالل اجلزء الرشقي من مدينـة القدس، الذي كان 
ا حتت احلكم األردين، وتشـكلت إدارة عسكرية إرسائيلية للمدينة، وبارشت السلطات  واقعً
اإلرسائيلية بسلسلة من اإلجراءات العملية التي هدفت إىل دمج شطري املدينة فأزيلت بوابة 
 مندلبـاوم التي كانت نقطـة العبور بني القدس الغربية والرشقيـة، وأزيلت احلواجز األخر
التـي كانت تفصل بني جزأي املدينة وامتدت عىل طول «اخلط األخرض» الذي أفرزته اتفاقية 

اهلدنة التي وقعت بني اململكة األردنية اهلاشمية وإرسائيل يف نيسان 1949.

وبتاريـخ 11 حزيران 1967، اجتمعـت احلكومة اإلرسائيلية ألجل وضـع القالب القانوين 
 ، ا للقانـون اإلرسائييل، وتم ذلك خالل أسـبوعني أو أكثر قليالً لضـم القـدس الرشقية وفقً
إذ صادقـت احلكومـة اإلرسائيليـة عـىل ثالثة مشـاريع قوانـني بتاريخ 25 حزيـران 1967، 
وأجري إحصاء للسكان يف املناطق التي تقرر ضمها بتاريخ 26 حزيران 1967 وأقر الربملان 
اإلرسائييل مشـاريع القوانني الثالثة بتاريخ 27 حزيـران 1967، وبتاريخ 28 حزيران 1967 
صـدر مرسـومان حكوميان بموجـب القوانني اجلديدة، حـدد أحدها حـدود املنطقة التي 
ن الثاين بلدية القدس الغربية من بسـط نفوذها عىل املنطقة اجلديدة وتم  جر ضمها، ومكّ

حل املجلس البلدي وأمانة القدس بتاريخ 29 حزيران 1967.

ركزت السياسات اإلرسائيلية عىل إبقاء نسبة الفلسطينيني يف املدينة بنسبة التتجاوز 28 باملئة 
ا إىل اخلالصات التي وصلت إليها (جلنة جافني)  من جممل سـكاهنا يف شقي املدينة، اسـتنادً
الوزارية اإلرسائيلية التي شكلتها احلكومة اإلرسائيلية يف العام 1973 والتي درست الزيادة 
الفلسطينية للسكان بفعل ضم أحياء جديدة للقدس بعد العام 1967 والنقص يف عدد اليهود 
فيها، موضوع النسبة السكانية الفلسطينية والزيادة فيه، دفع إرسائيل إىل وضع خمطط هيكيل 
جديد للمدينة يف العام 2000 هو (خمطط القدس 2000)، حيث إن هذا املخطط من مجلة ما 

ا ألهدافه التي ذكرها: هيدف وفقً

اإلسـرتاتيجية للتنميـة القطاعية يف القدس الرشقية، ودراسـة األبعـاد القانونية واهلندسـية ملخطط 2020 
اإلرسائييل للقدس، وآخر إصداراته والتي اعتمد حتضري هذه الورقة عليها كتابه «اآلليات القانونية للدفاع 

عن األمالك العقارية يف القدس» من إصدارات دار اجلندي للنرش والتوزيع، القدس، 2012.
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ا  «يف سـنة 2020 متوقـع أن يكون تعداد سـكان القدس 947 ألف شـخص، منهـم 589 ألفً
ا وآخـر (37٫8 باملئة)، جيب القـول إن التوقعات تبني  ا عربً ا (62٫2 باملئـة) و358 ألفً هيـودً
ا لألغلبية اليهودية يف القدس، معظم الزيادة السكانية املتوقعة حتى سنة 2020  ا كبريً تراجعً
هي لد السـكان العرب. الطموح السـيايس للمحافظة عىل نسـبة 70 باملئة هيود مقابل 30 
باملئـة عرب التبدو عىل أهنـا واقعية بناء عىل نتائج التوقعـات دون حدوث تدخل ختطيطي 

وسلطوي».

يكشف هذا الذي ورد يف املخطط اهليكيل 2000 للقدس، الوجه احلقيقي له، والذي أهم ما 
هيدف له تقليص عدد الفلسطينيني يف املدينة، وبناء مزيد من املستعمرات واألحياء اليهودية 

اجلديدة التي حتقق أغلبية هيودية مطلقة، وخاصة يف القدس الرشقية.

:« «إ��ا������� ا���س  �� ��ا�´ �ا��١. ��ا��  �
2. بـدأت إرسائيـل يف املراحـل األوىل مـن االحتالل تكريـس االحتالل والضـم، وبدأت 
اإلخضـاع الفعـيل للمواطنـني واألرض للقوانني واملصالـح اإلرسائيليـة. وإلمتام إخضاع 
وتبعيـة القـدس للقانـون اإلرسائييل، صدر بتاريـخ 11 حزيران 1967 قـرار حكومي، ضم 
ل جلنة وزارية لتصوغ الغطاء القانوين اإلداري  بموجبه القدس الرشقية إىل إرسائيل، وشـكّ
لذلـك، ويف 27 من الشـهر ذاته، أقرت إرسائيـل برسيان قانون قضـاء وإدارة إرسائيل عىل 
القـدس (قانـون معـدل لقانون أنظمة السـلطة والقضاء (رقم 11) لسـنة 1967)، ثم يف 27 
ا، تم بسـط نفوذ البلدية اإلرسائيلية عىل القـدس (قانون معدل لقانون  من الشـهر ذاته أيضً
البلديـات (رقـم 8) لسـنة 1967). ثـم يف 1968/8/14 تـم سـن قانـون تسـويات قضائية 
وإداريـة لسـنة 1968، وجاء هذا القانـون كام يفيدنا الرشح املرفق بمـرشوع القانون مكمالً 
لقانون تعديل أنظمة السلطة والقضاء (رقم 11) لسنة 1967، الذي وضع األساس القانوين 
لرسيان القضاء واإلدارة اإلرسائيليني عىل القدس الرشقية، وجاء قانون عام 1968 (والذي 
جـر تعديله وصـدوره يف نص مدمج يف العـام 1970) لريتب ويؤمن انتقـال املنطقة التي 

ها وسكاهنا لتخضع للقانون اإلرسائييل. جر ضمّ

3. بعـد الضم اإلرسائيـيل للقدس الرشقية، أجـرت احلكومة اإلرسائيلية إحصـاءً للمواطنني 
الفلسـطينيني يف هذه املدينة، متخض عنه تسـجيل 66000 فلسـطيني يقطنون الشطر الرشقي، 
44000 منهـم يقطنـون فيـام كان يطلق عليه اسـم القدس الرشقية قبل حرب العـام 67، أما ما 

تبقـى أي الـ22000 فلسـطيني فكانـوا يقطنون بقية املناطق التي تم ضمهـا بعد احلرب. وتبدأ 
املشـكلة القانونيـة ملواطني القدس، من النظرة اإلرسائيليـة القانونية إليهم، والذي تظهر جليًّا 
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من خالل تطبيق قانون اإلقامة الدائمة لعام 1952، وتعديالته يف العام 1974، إذ تعترب إرسائيل 
Citi- يف دولة إرسائيل وليسـوا مواطنني Residents الفلسـطينيني املقيمني يف القدس مقيمني

zens، وبالتايل ليس هلم أي حقوق يف جمال املواطنة وإنام عليهم التزامات اإلقامة.

4. أعلنـت إرسائيـل منـذ 27 حزيـران العـام 1967 أن املنطقـة اجلغرافية التي تشـمل حوايل 
71000 دونـم مـن أرايض القدس الرشقيـة والضفة الغربية املحيطة هبا جـزء من منطقة نفوذ 
بلدية القدس اإلرسائيلية وجزء اليتجزأ من أرايض دولة إرسائيل. هذا اإلعالن حيمل بطياته 
الصبغـة القانونيـة لفرض سـيادة احلكم اإلرسائيـيل يف هذه املنطقة لتصبـح خاضعة بالكامل 
وبصـورة مطلقـة لـإلدارة والقانـون اإلرسائيليـني. النتيجة القانونيـة لذلك هـي أن القانون 
الوحيـد الـذي يتم تطبيقه يف القدس الرشقيـة هو القانون اإلرسائيـيل واإلدارة الوحيدة التي 
يكـون بيدها زمام األمور والسـلطات املطلقة بالقدس الرشقيـة هي اإلدارة اإلرسائيلية. هبذا 
ا للقانـون اإلرسائييل ختضـع للقانـون واإلدارة اإلرسائيلية،  أصبحـت القـدس الرشقيـة وفقً

املرجعية الوحيدة للمامرسات واإلدارة يف القدس الرشقية هي القانون اإلرسائييل املحيل.

5. أصبحت املؤسسات اإلرسائيلية هي املسؤولة الوحيدة عن اخلدمات يف القدس الرشقية 
وأصبحـت مجيع األمور املدنية واألخر مرجعيتهـا أذرع احلكم اإلرسائيلية. كذلك اعترب 
القانون اإلرسائييل أن إرسائيل صاحبة سـيادة مطلقة باملحاكم واإلجراءات القانونية، وأن 
كل قضية كانت معلقة قبل 5 حزيران 1967م سيتم النظر هبا يف املحاكم اإلرسائيلية حسب 

القانون اإلرسائييل.

6. تطبيـق سلسـلة مـن القوانـني ملصـادرة األرايض والعقـارات يف القـدس أمههـا: أنظمة 
الطـوارئ لسـنة 1945، قانـون الغابات لسـنة 1926، قانون أرايض املوات –البور - لسـنة 
1921، قانـون تسـوية األرايض لسـنة 1928، قانـون وضـع اليـد عـىل األرايض يف حاالت 
الطوارئ لسنة 1950، قانون أمالك الغائبني لسنة 1950، وقانون سلطة التطوير سنة 1950، 
قانون اسـتمالك األرايض والتعويض سـنة 1953، وقانون صندوق أرايض إرسائيل لسـنة 
1953، قانون وضع اليد املؤقت سـنة 1956، قانون تقادم الزمن سـنة 1958، قانون أرايض 
إرسائيل سـنة 1960، قانون األرايض سـنة 1961، قانون تسـوية احلقوق يف األرايض سـنة 

1919 وقانون االستيطان الزراعي سنة 1967.

 ا���س:� �¸ �£·�اف ا�����¯ ا���¡� �¶را��
٢. ا��
يرتكـز الفكر التخطيطي اإلرسائييل يف القدس عىل منطلقات أيديولوجية، يمكن تلخصيها 

بالتايل:
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، وذلك مـن خالل البحث عن مـربرات قانونية أو تارخيية  1. االسـتيالء عـىل األرض أوالً
لتربير هذا الفعل، وبالتأكيد فإن املصالح اإلسـرتاتيجية اإلرسائيلية تعدّ البوصلة األسـاس 

يف عملية التخطيط احلرضي.

2. تسخري التغريات السكانية بالتوافق ومصلحة التخطيط األيديولوجي، وذلك عرب التأثري 
 ،ا للسكان الفلسطينيني من جهة أخر ا للسـكان اليهود من جهة، وطردً يف السـكان، جذبً

وهبذا ترتابط السيطرة عىل األرض مع خلق وقائع ديموغرافية عليها.

ا تنموية، والتي ختفي  3. وبالتايل، عىل املخطط اإلرسائييل أن ينفذ خمططاته، التي تبدو أحيانً
ا تظهر بشكل واضح - املصالح االحتاللية املبارشة واإلسرتاتيجية. يف طياهتا - وأحيانً

إن التخطيط اهليكيل استخدم كوسيلة ملنع البناء العريب، وبناء مزيد من املستوطنات اإلرسائيلية 
ا يتضح حجم الوسـائل القانونية التي تُسـتخدم كآلية  عـىل أرايض القـدس، ومن خالله أيضً
لالسـتيالء عـىل األمالك العقارية يف القدس بحجة اسـتخدامها للمصلحـة العامة أو أراضٍ 
أثرية يتم وضع اليد عليها من قبل أجهزة خمتلفة يف احلكم اإلرسائييل، لذلك سنسـلط الضوء 

عىل التخطيط اهليكيل للقدس كآلية متبعة لالستيالء عىل األرايض يف القدس.

ـا قانونيًّا، وإنام هو  إن الدافـع الرئيس وراء سياسـات جلان التخطيـط اإلرسائييل ليس دافعً
ما يسـمى «بامليزان السـكاين» أو «بالنسـبة السـكانية»، بمعنى املحافظة عىل نسـبة السكان 
اليهود مقابل نسـبة السـكان العرب، وجغـرايف، بمعنى خلق تواصل بـني املناطق اليهودية 
ملنع التواصل والتوسع للمناطق العربية، ومما يؤكد ذلك أن احلكومة اإلرسائيلية تبنَّت عام 
1973م توصيات «جلنة جافني»، اخلاصة بوضع خطة عمل إرسائيل بالقدس، والتي كانت 

توصيتها الرئيسـة واملركزية هي املحافظة عىل النسـبة السـكانية لليهود مقابل نسبة السكان 
الفلسـطينيني يف القـدس كـام كانـت يف أواخر سـنة1972 م، وهـي نسـبة 73٫5 باملئة هيود 
مقابل 25٫5 باملئة فلسـطينيون، هذا اهلدف كان ومازال حتى اليوم الدافع وراء السياسات 

التخطيطية لبلدية القدس.

�¸ �£·�اف ا����¯ ا���¡� (ا���س ٢٠٠٠)�
١,٢ ا��
بـادرت بلديـة القـدس اإلرسائيلية إىل إعداد خمطط هيـكيل جديد للمدينـة، وهو ما يعرف 
بمخطـط (القـدس 2000) ويعـرف بـني العامة باسـم (خمطـط 2020)، والذي تـم إعداده 
بمـوازاة إعداد خمطط لواء القدس اإلرسائييل، والذي يشـمل حدود بلدية القدس حسـب 

التعريف اإلرسائييل.
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وقـد صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف مدينة القدس عىل هذا املرشوع يف صيغته 
األوىل يف أيلول 2008، ثم تم تعديل املخطط حسـب قرار اللجنة اللوائية وإعداده لإليداع 
يف أيـار 2009. ومل يقـر هذا املرشوع هنائيًّا بسـبب رفض وزير الداخلية احلايل) إييل يشـاي) 
املصادقـة عليه، والسـبب كام أشـيع، هو اعـرتاض الوزير عىل املسـاحات املخصصة للبناء 
ر خمطط القـدس 2000 األدوات التخطيطية مـن أجل األهداف  العـريب، رغم قلتها، يسـخّ
السياسـية االسـتيطانية يف القدس، فمثالً بني أهداف سياسة التطوير كام جاء يف التقرير رقم 

4 لـ «املخطط املقرتح وسياسات التخطيط» حددت بلدية القدس ما ييل:

«تـوازن ديموغرايف «بنـاء عىل قرارات احلكومة» هذا اهلدف. كام عرضته بلدية القدس وتم 
تبنيـه يف اجتامعات احلكومـة حول املوضوع. يتوخى احلفاظ عىل نسـبة 70 باملئة من اليهود 
مقابل 30 باملئة من العرب. توقعات السكان، أسوة بتلك التي عرضت يف أطر أخر تشري 
إىل أن اهلـدف غـري قابل للتنفيذ يف الفـرتة املرئية. وأن االجتاهـات الديموغرافية منذ أواخر 
سـنوات الـ60 تبعد القدس عن اهلدف املقرر. منذ بداية سـنوات الـ90 ال يوجد يف القدس 

نسبة 70 باملئة - 30 باملئة بشكل مستمر».

فاهلـدف املركزي للمخطـط املذكور هو حتقيق التـوازن الديموغرايف، ومـع ذلك، يتضمن 
تنفيذ املرشوع اهليكيل اجلديد للقدس حتقيق جمموعة من األهداف ومنها:

أ. تكريس مدينة القـدس باعتبارها «عاصمة دولة إرسائيل املوحدة ومدينة العامل»، وجيري 
التعامـل مـع القدس العربية كجزء اليتجزأ من املدينة، حيـث جيري تثبيت ضمها وإحلاقها 
بالقـدس الغربيـة، عـن طريق حمو أي أثـر للخط األخـرض، وجعل أية عمليـة للفصل بني 

القدس الغربية والقدس العربية عملية أشبه باملستحيلة.

ب. تقليل عدد سـكان القدس العرب، حيث اليتعد نسـبة الـ30 باملئة من سـكان املدينة 
املوحدة (بالتعريف اإلرسائييل). 

• حتديـد األرايض الفلسـطينية املؤهلة للتوسـع السـكاين الفلسـطيني كأراضٍ خرضاء 
مفتوحـة أو كمحميـات، أو متنزهـات (مثـل حي البسـتان ووادي حلـوة وجبل املكرب 

وجبل املطلع).

• زيادة املساحات املخصصة لسكن اليهود، إن كان ذلك عن طريق توسيع املستوطنات 
القائمـة عىل حسـاب األرايض الفلسـطينية –يف القـدس العربية - أو زيـادة عدد البؤر 

االستيطانية داخل التجمعات السكانية الفلسطينية.
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• تقليل عدد سكان البلدة القديمة يف القدس بذريعة ختفيف الكثافة السكانية فيها.

• حتديد املسـاحة املحيطة بالبلدة القديمة من القدس، باعتبارها حدود املدينة التارخيية، 
يتم احلد فيها من البناء العريب ويتم استغالهلا عن طريق إقامة تسع حدائق عامة.

• اإلشـارة إىل جـزء كبري من املبـاين العربية (مـن 15,000إىل20,000 بيـت) كمبانٍ غري 
حاصلـة عـن تراخيص للبناء، وتثبيـت خطر اهلدم عليها، وذلك حتت شـعار «رشعنة» 

البناء يف القدس».

ج. تطوير شبكة الطرق واملواصالت هبدف ربط املستوطنات يف القدس العربية مع بعضها 
البعـض مـن جهـة، ومع الشـطر الغريب من جهـة أخر (خـط القطار اخلفيف عىل سـبيل 

املثال(، باإلضافة إىل كوهنا أداة حتد من توسع القر والتجمعات العربية.

د. التخطيط لتحضـري البنية التحتية لتطوير املركز التجاري الرئيس واملنطقة الصناعية)، يف 
(الشطر الغريب من املدينة(، هبدف استجالب وتشجيع الصناعات املتطورة املنتجة واملندجمة 

يف لعبة العوملة.

ذ. تعزيز مكانة القدس كمدينة سياحية عاملية.

ر. حتديـد املناطـق اخلـرضاء واملفتوحـة عـىل كل املسـتويات، القـدس الكـرب واألحيـاء 
والتجمعات السكنية.

ز. تشجيع االهتامم بالبيئة، والعامرة اخلرضاء (الصديقة للبيئة).

بالنظر إىل تطبيق القوانني اإلرسائيلية عىل القدس الرشقية بعد ضمها، فلم يكن أمام املواطن 
ا  ، إال متابعة قضاياه أمام املحاكم املحلية «اإلرسائيلية، املختلفة دفاعً املقديس الفلسطيني بدّ

عن حقه يف الوجود والدفاع عن عقاره يف القدس من اهلدم أو املصادرة.

٣. أز�� ا���اء � ا���س ا������:
سـببت أزمة البنـاء يف القدس، وحالة اإلجـراءات القانونية املعقـدة للحصول عىل رخصة 
بنـاء من قبل املواطن الفلسـطيني املقديس يف القدس، إىل قيام الفلسـطينيني بإقامة عرشات 

وحدات السكن دون تراخيص، وهي معرضة للهدم بموجب قرارات إرسائيلية.

وعىل الرغم من أن عدد سـكان القدس الفلسـطينيني من املتوقع أن يصل حوايل 400 ألف 
نسـمة العـام 2020م، إال أن التخطيـط الـذي تقـوم به إرسائيـل ال يتعامل مع هـذه الزيادة 
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املحتملـة، وال يقـرتح االعـرتاف بأيٍّ مـن املباين غري املرخصـة، وبالتـايل ال يقرتح أي حل 
ألزمة املباين والسـكن يف القدس الرشقية، وال يطرح حلوالً عىل مستو املدينة كاملة يلبي 
االحتياجـات املتوقعة للفلسـطينيني، بـل يقوم برشذمـة القدس الرشقيـة إىل أحياء صغرية 
وحـارات متناثرة، كام يسـعى إىل زيـادة الكثافة يف األحياء القائمـة، ويتضح عدم التخطيط 
ألي مراكز خدماتية مدنية، مثل املراكز الثقافية والرياضية واملناطق الصناعية والسـياحية.. 
الـخ. هلـذا فإن املخطـط اهليكيل املقـرتح هيدف إىل زيـادة أزمة السـكن القائمـة يف القدس 
الرشقية، حيث إن هذا العدد املقرتح إضافته من الوحدات السـكنية للفلسـطينيني والتي ال 
تتجاوز 10000 مسكن، ال يتامشى مع النمو الطبيعي املتوقع ألهل القدس الرشقية، إضافة 

للعجز القائم حتى يومنا هذا.

بعيد الضم يف العام 1967م، ألغت السلطات اإلرسائيلية خطة التطوير (األردنية) التي كانت 
لق فراغ ختطيطي  قد اعتمدت عام 1966م، والتي أتاحت فرصة واسعة للتطوير، وهكذا خُ
بانتظار اعتامد خطط جديدة، ويف هذه األثناء مل يتم إصدار إال عدد نادر من تراخيص البناء 
ألغراض خاصة للفلسطينيني، ويف مناطق حمصورة للغاية. ومنذ الثامنينيات، أُعدت خطط 
عامـة ملعظـم األحياء الفلسـطينية يف القـدس الرشقية، والسـمة امللفتة يف هـذه اخلطط هي 
ظر  نفت نسـبة 40 باملئة منهـا «كأراضٍ مفتوحة»، حيُ املسـاحة غري االعتيادية لألرض، إذ صُ
فيها أي شكل من أشكال املشاريع اإلنشائية. وال تسمح اخلطط التي اعتُمدت بحلول هناية 
العـام 1999م بالبناء إال عىل أكثر قليالً مـن 11 باملئة من األرايض يف منطقة القدس الرشقية 
التي يملكها أشخاص فلسطينيون، وهذه األرايض تقع بصورة رئيسة ضمن مناطق مأهولة 
، ويتـم إصدار خطط عامـة منفصلة للمسـتوطنات اليهودية ولألحياء الفلسـطينية،  أصـالً
مع اعتامد معايري خمتلفة بشـكل واضح، فاخلطط اخلاصة باألحياء الفلسـطينية تتسـم بقيود 
جغرافية، وتفتقر إىل الطاقة االسـتيعابية الكافية ومل تأخذ بعني االعتبار احتياجات السكان 

الفلسطينيني.

ا «بخط أزرق»، حول معظم املناطق املأهولة  ومن الناحية اجلغرافية، ترسم اخلطط حدودً
احلاليـة، تُقسـم األرايض بداخلهـا عـىل نحو يسـمح بتطوير «لسـد الثغـرات» عىل قطع 
أراض فضاء بني املباين القائمة، ومل يتم قط ختصيص يُذكر ألرض جديدة للبناء. ويشـار 
يف السـجالت اإلرسائيليـة إىل احلاجـة إىل حرص احلـدود، حيث ال يتم جتـاوز «احلصة» 
كمربر لتضييق حدود مشـاريع البناء، وتُصنـف األرايض املوجودة خارج اخلط األزرق 
«كمسـاحات مفتوحـة» ال يُسـمح بإقامة أي مشـاريع عليها، ممـا يمنع عمليًـا يف أغلب 

األحيان حتى املشاريع الزراعية.
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واسـتُخدم تصنيـف األرايض «كمسـاحات مفتوحـة» بصـورة متكـررة لتجميد مشـاريع 
ا إلقامة مسـتوطنات إرسائيلية (كام حدث يف  اسـتغالل األرض إىل أن تتـم مصادرهتا الحقً

ا يف جبل أبو غنيم). شعفاط وبيت صفافا واملستوطنة الكرب األحدث عهدً

نفت لبناء مساكن فلسطينية يف اخلطة األردنية   فمثالً األرض املوجودة يف شعفاط، والتي صُ
للعـام 1966م، أعـادت إرسائيـل تصنيفها فيام بعد «كمسـاحة مفتوحة» وزرعتها بأشـجار 
صصت للصندوق الوطني اليهودي إلنشـاء مساكن لليهود تم  الرسو؛ ويف العام 1994م خُ

بناؤها منذ ذلك احلني.

�ان ���ال ¨�§ ��ا�� ا�����¯ وا���اء �� ٤. �¾�� � ا���ــ�ان �
و·�م ا���ازل وا��¬ادرة:

للموضوع عالقة بالقوانني التي فرضت إرسائيل تطبيقها عىل القدس الرشقية بعد احتالهلا 
ا، ومن أهـم القوانني التي تـم اسـتخدامها يف قضية حي البسـتان، فانون  كـام حتدثنـا سـابقً
اسـتمالك األرايض للمنفعة العامة لسـنة 1943م، والذي يسـمح لوزير املالية (اإلرسائييل) 
باإلعالن عن مصادرة ما شاء من األرايض واألمالك، إذا رأ أن هناك حاجة عامة لذلك، 
ا لالعتبـارات التي يرتئيها وزير املالية اإلرسائييل، ويعطي  وحيـدد القانون املنفعة العامة وفقً
ملالك األرض التي صدر أمر بمصادرهتا احلق يف احلصول عىل تعويض يسوي سعر األرض.

التفسـري الـذي أعطته املحكمـة العليا اإلرسائيلية هلذه السـلطة يشـمل املصـادرة من أجل 
ا تشـمل هذه  االسـتيطان اليهودي وإقامة مسـاكن لليهود القادمني اجلدد إىل إرسائيل، طبعً

السلطة مصادرة األرض لبناء أي نوع من املباين العامة أو املرافق احلكومية.

وعـادة ال يعلـن وزيـر املاليـة اإلرسائيـيل أسـباب مصـادرة األرض للمنفعة العامـة، املرة 
الوحيـدة التي أوضـح فيه وزير املالية ذلك كانت يف العـام 1991م، حني رصح أن الغرض 
مـن مصـادرة األرايض الواقعـة يف جبل أبو غنيـم (ما بني القدس وبيت حلـم) كان لغرض 
أن املصادرة سـتخصص لبناء حي سـكني، واحلي السكني كان عبارة عن مستوطنة جديدة 

باسم (مستوطنة جبل أبو غنيم).

وكذلـك قانـون التنظيم والبناء اإلرسائييل لعام 1965 والذي دفع املقدسـيني إىل البناء دون 
ترخيـص يف ظـل غيـاب التخطيـط اهليكيل مـن ناحيـة، والتكاليـف الباهظـة والتعقيدات 
اإلجرائيـة والقانونية املرافقة لعملية احلصول عىل رخصة بناء، حيث حتدد املادة (145) من 
قانـون التنظيم والبناء لسـنة 1965م، وأنظمة التخطيط والبناء (العمل واالسـتعامل) الذي 
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حيتاج إىل رخصة لسنة 1967م، احلاالت التي جيب فيها تقديم طلب رخصة ومن بينها:

 - إقامة بناية جديدة، هدمها أو إقامتها من جديد.

: شـباك خارجي، إغالق رشفة، موقف مسـقوف، جدار،   - كل إضافـة لبناء قائم مثالً
عريشة، عريشة من خشب، بام يف ذلك سقف رشفة قائمة، حتى لو كان من مواد خفيفة 

خمتلفة.

 - كل تغيري يف اجلدران اخلارجية.

 - ختطيط طريق، من حيث شقها وإغالقها.

 - حفـر وتعبئة تغري سـطح األرض، من جهة ثباهتا وأماهنـا، وذلك بوضع بنى حتتية أو 
جدران داعمة.

 -  قامـة أو وضـع مبنـى مؤقـت مثل مكتـب مبيعات، كذلـك وضع خمـزن، أو حاوية 
وبنايات متنقلة.

 - كل طلب الستعامل البناء لغرض استثنائي أو تم التصديق عليه يف املايض يف رخصة 
البناء.

وعمليًّا الستصدار رخصة بناء، فإن مقدم الطلب جيب أن يستكمل تقديم الوثائق اآلتية:

1. إثبـات ملكيـة األرض املـراد البنـاء عليها بتقديم وثائـق ملكية معتمدة مـن قبل الدائرة 
القضائية للبلدية:

أ. كوشـان طابو (الحيتاج إىل ترصيح من رضيبة األمالك إال يف حالة بيع األرض للغري 
فعندها يتوجب تقديم الوثائق اآلتية:

ب. إخراج قيد.

ج. ترصيح رضيبة األمالك بتاريخ حديث.

ا إرسائيليًّا. د. ترصيح من خمتار املنطقة مصادق بخاتم وتوقيع حمامٍ محل ترخيصً

ا بخاتم حمامٍ وتوقيعه. هـ. ترصيح شخيص من صاحب قطعة األرض مصادق أيضً

و. خمطط مسـاحة لـألرض، عليه ملصق حيمل ختـم دائرة أرايض إرسائيـل وتوقيعها، 
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وينفـي وجـود أي حقوق ملكية للدائرة يف قطعـة األرض، مرفق بترصيح من حمامٍ يفيد 
بأنه قام بفحص قطعة األرض يف سـجالت دائرة أرايض إرسائيل وتأكد بنفسه من عدم 

اعرتاض الدائرة عىل طلب الرتخيص.

 2. وثيقة «خط بناء» ويتم استصدارها من دائرة املساحة واالستعالمات يف البلدية كاآليت:

ا إرسائيليًّا. اح يمتلك ترخيصً  أ. تقديم خمطط مساحة لألرض مصدق بختم وتوقيع مسّ

ب. تعبئة نامذج يقدمها املوظف املسؤول تتطلب معرفة بيانات األرض، واسم مالكها، 
ومقدم طلب البناءعليه، ومعلومات عن طبيعة ومساحات املبنى املراد إقامته.

ج. صورة عن كوشان األرض.

 3. يف حال كان املطلوب هدم بناء قائم واستبداله بآخر أو إضافة طوابق أو اجتزاء منها إىل 
بناء قائم يف توجب تقديم صور فوتوغرافية لواجهات البناء األربع.

4. يتوجب عىل املهندس املسؤول عن متابعة الرتخيص تسليم:

أ. موافقة قسـم املالجئ من مهندس الدفـاع املدين، ويتم احلصول عليه كاآليت: تصميم 
غرفـة حمكمة يف داخل كل شـقة سـكنية يف البناء املخصص للسـكن، وغرف حمكمة يف 
ا عىل املسـاحات)، والتوجه إىل املهندس بثالث نسـخ  املبـاين التجاريـة والعامة، (اعتامدً
مـن املخططـات املعامرية واإلنشـائية للمبنى، والغرف املحكمة، يف منـح موافقته بختم 

وتوقيع، وحيتفظ القسم بنسختني وتبقى الثالثة مع طالب الرتخيص.

ب. موافقة قسم تنظيم السري يف البلدية.

ج. موافقة رشكة كهرباء حمافظة القدس عىل متديد البنى التحتية الالزمة إىل املبنى.

 د. دفع رسوم رضيبة التحسني التي يعتمد تقديرها عىل مساحة األرض ومساحة البناء 
وثمن األرض يف تاريخ املصادقة عىل التنظيم اهليكيل الذي يشملها.

هـ. موافقة (رشكة جيحون للمياه والري اإلرسائيلية) بتسديد رسوم متديد البنى التحتية 
ا. إليصال املبنى بالشبكة ويعتمد تقدير املبلغ عىل مساحة األرض ومساحة البناء أيضً

و. موافقة (خدمات اإلطفائية واإلنقاذ) عىل جاهزية املبنى ملواجهة احلرائق، واسـتقبال 
سيارات الدفاع املدين يف حاالت الطوارئ، وتقدم خدمة املوافقة عىل املخططات مقابل 

مبلغ مايل.
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ز. موافقة رشكة اهلواتف «بيزك» اإلرسائيلية عىل إيصال املبنى بالشبكة، وذلك باملوافقة 
عىل خمططات التمديدات التي يتم تسليمها ملوظف الرشكة املسؤول.

ح. موافقـة دائرة اآلثار عىل ختصيص أيام لزيـارة املوقع والوقوف عىل أعامل احلفريات 
ا عىل عدد األيام املقرتحة  بعد إصدار الرخصة ويتم دفع رسـوم وتكاليف الزيارة اعتامدً

من املوظف املسئول.

ط. موافقة دائرة الطرق يف البلدية بتسليم إحد نسختي موافقة دائرة السري اإلرسائيلية. 

ي. التعاقد مع رشكة إرسائيلية لتعمل عىل فحص الباطون املستعمل يف البناء ومطابقته 
للمواصفات.

ك. التعاقد مع رشكة إرسائيلية للسـامح باسـتعامل مكباهتـا للتخلص من الردم والطمي 
الناتـج عـن عملية البناء مع التقيد بكمية األطنان املتفـق عليها مقابل مبلغ مايل يودع يف 

حساب الرشكة البنكي.

ب غاز الـرادون املتجمع  ل. احلصـول عـىل موافقـة دائرة جـودة البيئة بخصوص تـرسّ
بشكل طبيعي يف الرتبة.

ا حسـبام يصـدر عن الدوائر  إضافـة إىل طلبـات أخـر ختتلف التعليامت بخصوصها دوريًّ
اإلرسائيلية املختصة.

كل ذلك دفع أهايل حي البسـتان عىل البناء دون ترخيص يف ظل غياب ختطيط يسـمح هلم 
بالبناء عىل أراضيهم.

وتشـكل حالة حي البسـتان حالة قانونية نـادرة جتمع ما بني هدم املنازل عىل أسـاس البناء 
غـري املرخص، واالسـتيالء عـىل األرض للمصلحة العامـة إلقامة ما يطلـق عليه «حديقة 
وطنيـة»، وبالتـايل فإن بحث قضية حي البسـتان يـأيت يف إطار البحث يف إطـار هدم املنازل 
(البناء دون ترخيص) واملصادرة للمصلحة العامة. كام تشكل حالة نادرة يف إطار استخدام 
األمـر (212) مـن قانون التنظيم والبناء اإلرسائييل لعام 1965م، الذي ينفذ أوامر اهلدم عىل 

أساس «املصلحة العامة» برصف النظر عن تاريخ بناء املبنى املنوي هدمه.

وللتعريـف أكثر باحلي، فإنه يقع يف بلدة سـلوان جنوب البلـدة القديمة من القدس، حيث 
تنشـط اجلمعيات االستيطانية، ويف مقدمتها مجعية إلعاد لالسـتيالء عىل العقارات واملنازل 
يف سلوان، وخاصة يف حي وادي حلوة املجاور للمسجد األقىص املبارك، إضافة إىل وضع 
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دائرة اآلثار اإلرسائيلية يدها عىل ما يطلق عليه «منتزه داود الوطني» وتقوم بحفريات أثرية 
يف حي وادي حلوة.

ويقع مبارشة أمام حي وادي حلوة، احلي املعروف بحي البستان يف سلوان، نسبة إىل بستان 
سـلوان الذي ترويه مياه عني سـلوان التارخيية، وحيتوي حي البسـتان عىل 88 منزالً يقطنها 
حـوايل 1500 مواطن، وتنوي بلدية القدس اإلرسائيلية هـدم احلي بالكامل، وذلك بحجة 

الرغبة يف الكشف عن موقع أثري من أيام هيكل داود.

كتبت الكلامت بالتفصيل يف وثيقة رسمية موقعة من مهندس بلدية القدس يف ترشين الثاين 
2004، حيث تقول الوثيقة:

«املوضوع: إجالء البيوت غري الرشعية يف وادي امللوك

بدايـة القـدس هـي يف مدينة امللـك داود، فعىل هذا التـل واملناطق املحيطة بـه توجد البقايا 
األثرية منذ مخسـة آالف سـنة خلت، وهلذه البقايا قيمة كبرية دولية ووطنية، وتوفر للمدينة 

مكانتها كواحدة من املدن املهمة يف العامل».

«ووادي امللك، الذي هو أحد املكونات املهمة لوادي قدرون، يشكل مع مدينة داود وحدة 
أثريـة كاملة تتواصل فيها مجيع املواقع، وتشـكل بدورها مكونًا مهامًّ لفهم الكل املؤلف من 

أجزاء وحقبات خمتلفة».

«لقـد تقرر من الناحية الترشيعية منذ بداية التخطيط احلديث للمدينة يف عهد االنتداب، أن 
الـوادي املحيـط بالبلدة القديمـة واملناطق املحيطة هبا التي تم إعدادها يف سـبعينيات القرن 
العرشين، جر حتديد النقاط اهلادية للتخطيط والتنمية، وكيفية استخدام األرض، وشبكة 
الشـوارع، وكذلك النقاط اهلندسـية اهلادية بالتفصيل، وذلك مـن أجل املحافظة عىل طابع 
ا كل املنطقة التي تقـع يف حوض البلدة القديمة. ووفق  املدينـة الواقعة داخل السـور، وأيضً

هذه اخلطة تم حتديد منطقة وادي امللك منطقة عامة مفتوحة».

ا لكل ما سبق ذكره، فإنني آمر هنا بإزالة كل األبنية غري الرشعية يف وادي امللوك». «ونظرً

تشري الوثيقة بشكل واضح إىل رغبة إرسائيل يف وضع اليد عىل أرض البستان وهدم املنازل 
فيها وإقامة حديقة وطنية حتت مسمى «حديقة امللك داود».

إن الترصحيات الالحقة لقرار البلدية اإلرسائيلية والقايض بتطبيق خمطط قديم لد البلدية 
اإلرسائيلية حيمل الرقم ع/م/9، يؤكد أن القانون اإلرسائييل يسـتخدم إلغراض سياسـية 
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متمثلـة يف مصـادرة األرض وهـدم املنـازل وطـرد السـكان، وتغيـري واقـع يف أرض حمتلة 
بموجـب القانـون الدويل، ويؤكد ذلك بشـكل خـاص الترصحيات الصـادرة عن مهندس 

البلدية اإلرسائيلية «أوري شطريت» والتي أعقبت قراراته والتي جاء فيها.

«إن بإمكاننـا منـع السـكان (الفلسـطينيني) مـن دخول بيوهتـم حتى لو مل نتمكـن من هدم 
البيـت نفسـه بحجة أن البناء غـري املرخص ال يرسي عليه التقادم. إننـي أنوي هدم بيوتكم 

ملصلحتكم أنتم إلنقاذكم من فيضانات هذا الوادي».

ـيدت يف املنطقة قبـل عام 1967   «أنـوي جتـاوز منـع القانون اإلرسائيـيل هبدم املباين التي شُ
وتلـك التي بنيت قبل أكثر من سـبع سـنوات ويرسي عليها قانون التقـادم والتي ال يمكن 

هدمها ولو بنيت دون ترخيص».

وأضاف هذا املهندس يف مقابلة مع راديو «يروشليم» اإلرسائييل أن املخطط املعني سيشمل 
ه «احلـوض املقدس»  املناطـق املحيطـة بالقـدس القديمـة ليحارصهـا بحزام إرسائييل سـامّ

(سلوان وسفوح جبل الزيتون (الطور) ووادي اجلوز والشيخ جراح). 

ويمثل املخطط عملية نقل مجاعي (ترانسـفري) للفلسـطينيني من القدس، ولتمرير املخطط 
ا بإخالء وهدم، يف حماولة  بخداع املواطنني قامت بلدية القدس الغربية بتوجيه 30 - 40 أمرً
عية أهنا تبحث هلم عن  منها لشق املوقف الرافض واملوحد لسكان سلوان وحي البستان، مدّ
«أرض حكومية» كبديل ألراضيهم، ومع هذا فإن البلدية تؤكد أهنا ستهدم بيوهتم حتى لو 

. مل جتد للسكان حالً بديالً

ا إعادة تطبيق املادة (5/212) من قانون التنظيم والبناء اإلرسائييل لسـنة  وما ميز القرار أيضً
1965م، وتطبيـق هـذه املـادة عىل منازل يف حي البسـتان تم بتوجيه قـرار صادر عن حمكمة 

ه إىل جمهول ومن خالل جمهـول وبخصوص جمهول، والذي  البلدية للشـؤون املحليـة موجّ
أمـر فيه القايض بأن يقـوم صاحب البناء هبدم منزله بيده حتى تاريخ 2005/3/28 كام منح 
بموجبـه ختويـالً للجنة التنظيـم والبناء اإلرسائيليـة هبدم املنزل بعد تسـليم األمر لصاحب 
املنـزل إذا ختلـف عـن اهلـدم وتكليف صاحب املنـزل بدفـع كل تكاليف اهلدم للسـلطات 

اإلرسائيلية.

وقد استخدم قانون «املصلحة العامة» هنا، حيث رفضت بلدية القدس اإلرسائيلية طلبات 
ودرت  ترخيص البناء التي قدمت من قبل املالكني الفلسطينيني يف حي البستان، وبالتايل صُ
أراضيهـم مـن أجل خدمـة املصلحة العامة بإقامة مواقف سـيارات وحافالت سـياحية يف 
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اجلـزء الشـاميل مـن حي البسـتان، وحديقة يف القسـم اجلنويب مـن احلي، واسـتخدام األمر 
(212) السـابق الذكر عادة ما يكون عندما يكون صاحب امللك غائبًا، مثالً يف حالة وفاته، 
أو ال يعرف صاحب املبنى، حيث مل تسـتطع إرسائيل أن تثبت هنا أن بعض البيوت يف حي 
البسـتان مل يكن بناؤها قانونيًّا، فقررت هدمها مسـتخدمة هذا األمر الذي يرجع إىل «أمهية 
تارخييـة وأثريـة للمنطقة بالنسـبة للشـعب اليهودي» (كـام ورد يف الوثيقـة املرتمجة أعاله)، 
وهـدم املنازل األخـر بحجة البناء غري املرخص، هذا يوضـح أن «املصلحة العامة» تعني 

اهتاممات اليهود ومصاحلهم مستثنية أي وجود أو ملكية فلسطينية للحي.

 ولـد السـكان وثائق تشـري إىل ملكيتهم ألرض البسـتان، وعرضت أمـام الباحث وثيقة 
من العهد الربيطاين، يشـري إىل تقسـيم األرايض يف حي البسـتان بني عائالت بلدة سـلوان 

املختلفة، مما يشري بشكل واضح إىل أن امللكية مثبتة لسكان احلي.

إن اسـتخدام القانـون يتـم من قبـل إرسائيل بام حيقق الغـرض من تطبيقـه، وليس بام يفرس 
بشـكله الصحيح، حيث إن الوثائق تشـري إىل ملكية العائالت حلي البستان، والبناء املقام به 
صحيح أنه تم دون ترخيص، لكن جمرد موافقة البلدية اإلرسائيلية عىل إبقاء جزء من احلي 
يف إطار املخطط البديل الذي قدمته والذي قسـمت عىل أساسـه احلي إىل قسـمني: الرشقي 
والغـريب، وأشـارت إىل إمكانيـة االحتفـاظ بــ22 منزالً يف اجلـزء الرشقي وإقامة مشـاريع 
. وهذا يشـري إىل أن اسـتخدام القانون  املصلحـة العامـة يف اجلزء الغـريب بعد هدم 22 منزالً
هنا يتم لتحقيق أغراض سياسـية تنوي من خالهلا إرسائيل تقليص الوجود الفلسـطيني يف 
ا خدمة أهداف اسـتيطانية باالسـتيالء عىل  القدس، وطرد سـكان احلي من القدس، وأيضً

أرض لصالح مجعيات استيطانية.

نتيجة للضغوط الدولية والشعبية أوقفت البلدية اإلرسائيلية هدم احلي، حيث كان السكان 
ـا قـد تقدموا من خـالل املحامي زيـاد قعـوار بمذكرة للمستشـار القانـوين للحكومة  أيضً
اإلرسائيليـة مطالبـني بعـدم هدم احلي، أعلـن رئيس البلديـة عن تراجعه عـن تنفيذ اخلطة 
وإتاحـة الفرصة لسـكان احلي لتقديم خمطط يعرب عن االحتياجـات التطويرية اخلاصة هبم، 
ويف شـهر آب 2008م عرض سكان احلي خمططهم عىل بلدية القدس، لكن مهندس البلدية 
ا تم رفض  «شلومو أشكول» أعلمهم أن املخطط الذي تقدموا به لن يبحث قريبًا، ثم الحقً
هذا املخطط البديل، وتقدمت البلدية اإلرسائيلية بمخطط من طرفها يشمل هدم 22 منزالً 
فقط من احلي لغرض إقامة مصالح عامة فيه. ويف يوم االثنني 21 حزيران 2010م صادقت 
جلنـة التخطيـط التابعة لبلدية القـدس اإلرسائيلية رسـميًّا عىل خطة مطـورة تتعلق بتطوير 
حي البسـتان والتي سـتؤدي إىل تقسـيم املنطقة إىل قسم رشقي وقسـم غريب، وبالتايل إزالة 
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22 منـزالً يف القسـم الغريب من خـالل عمليات هدم أولية، وقد أشـار رئيس بلدية القدس 
اإلرسائيلية الذي شـارك باملصادقة عىل اخلطة بأن الفلسـطينيني املترضرين سيسمح هلم بأن 

يبنوا مساكن بديلة وقريبة من مواقع منازهلم.

٥. ا����Áات:
1. دعم املواطن الفلسـطيني بشـتى األساليب القانونية املتاحة من أجل احلفاظ عىل رخصة 
بقائه يف القدس، ضمن هذا النشاط تندرج عمليات التوعية لكامل أفراد املجتمع عىل املكانة 
القانونية للسـكان الفلسـطينيني بالقدس الرشقية، كذالك يندرج ضمن هذا النشاط العمل 
عـىل رشح اإلجراءات واخلطوات التي جيـب اختاذها أو االمتناع عنها من أجل احلفاظ عىل 
اهلويـة الفلسـطينية التي تعترب رخصة اإلقامة بالقدس. يف هـذا املضامر جيب أن يكون هناك 
دعـم واسـع لإلجـراءات القانونية التي من شـأهنا احلفـاظ عىل تواجد األفـراد والعائالت 

بالقدس ومنع تشتيتهم منها.

2. توفـري الطواقـم القانونيـة املختصـة ملعاجلة قضايـا املواطنني أمـام املحاكـم اإلرسائيلية 
عـىل الرغـم من قناعتي بأن اللجـوء إىل القضاء املحـيل اإلرسائييل عديم الفائـدة من ناحية 
ا وتتعلق فقط  حتقيـق العدالـة للمواطن املقـديس، وإن كانت هنـاك فائدة فهي حمدودة جـدًّ
باإلجـراءات. كذلـك ال بد مـن متابعـة املحامني من جهاز رسـمي خمتص يفهـم بالقانون 
اإلرسائييل واللغة العربية حتى ال يرض املحامي املوكل بمصالح موكله، كام حصل يف بعض 

ا لواجبه املهني واألخالقي. القضايا املتعلقة بالعقارات خالفً

3. العمـل دبلوماسـيًا لتغيري املكانـة القانونية للمواطنـني الفلسـطينيني يف القدس الرشقية 
باعتبارهم أهل البالد وأصحاهبا.

4. العمل دبلوماسـيًا عىل احلفاظ عىل احليز اجلغرايف للقدس الرشقية كحيز فلسطيني عريب 
له صبغته ووحدته اجلغرافية والقومية واالجتامعية اخلاصة.

5. العمـل قانونيًـا ودبلوماسـيًا للحفاظ عىل البناء الفلسـطيني ليبقى لكل عائلة فلسـطينية 
مأو داخل حدود القدس اجلغرافية.

6. دعم مجيع األنشـطة القانونية والدبلوماسية، والتي من شأهنا احلد من سياسات التهجري 
وهدم البيوت.

7. العمـل دبلوماسـيًا وسياسـيًا وقانونيًـا لتوفري اخلدمـات الالزمة للمجتمع الفلسـطيني 
ا. ا وليس فقط أفرادً ا واحدً بالقدس الرشقية باعتباره جمتمعً
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• عىل مستو استخدام أدوات القانون الدويل:

ا لألمم املتحـدة، ويف هذا  1. االهتـامم بإعـادة موضوع القـدس والقضية الفلسـطينية جمددً
اإلطار، فإن االعرتاف بدولة فلسـطني غري عضو اآلن يف األمم املتحدة يشـكل ضامنة لعدم 
فـرض االحتـالل ملا يراه من حلول وأسـس لتسـوية قضيـة القدس والقضية الفلسـطينية. 
وبالتـايل إصـدار قـرارات واضحـة ورصحيـة بتجديـد تأكيد املجتمـع الدويل عـىل الوضع 
القانوين للقدس كمدينة حمتلة، ورفض كل اإلجراءات واملامرسـات التي تقوم هبا سـلطات 

االحتالل اإلرسائييل لتهويد هذه املدينة وإحلاقها بإرسائيل.

2. إثارة الفلسـطينيني ملوضـوع التزامات إرسائيـل التي قطعتها أمام اجلمعية العامة بشـأن 
احرتامهـا لقرار التقسـيم وحق العـودة والوضع القانـوين ملدينة القدس وهـي االلتزامات 
التـي توقف عليهـا اعرتاف األمم املتحدة بدولة إرسائيل، حيث تـم قبول عضوية إرسائيل 
يف األمـم املتحـدة بطلبها الثاين بتاريـخ 1949/2/24 بعد تأكيد إلزاميـة كل من القرار رقم 
181 والقـرار 194 ووجـوب احرتامها وتطبيقها من قبل األطـراف املخاطبة هبا وعىل وجه 

التحديد الطرف اإلرسائييل.

3. بالرجوع ألحكام ومبادئ قواعد القانون الدويل العام وألحكام القانون الدويل اإلنساين 
اخلاصـة باالحتالل احلريب، نجد تأكيد كل املادة 146 مـن اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 88 
مـن أحـكام بروتوكول جنيف األول املكمل التفاقيات جنيـف األربع، عىل حق األطراف 
التـي تـرضرت من اقـرتاف الغري جلرائـم دولية بحقهـا يف مالحقة األمريـن بارتكاب هذه 
اجلرائم ومرتكبيها ومسـاءلتهم كمجرمي حرب أمام حماكمهـا الوطنية، كذلك أكدت عىل 
ا املادة 6 من ميثاق حمكمة نورمربغ «.. ويسأل املوجهون واملنظمون  هذا احلق وضمنته أيضً
واملحرضـون واملتدخلـون «الـرشكاء» الذين سـامهوا يف وضـع أو تنفيذ خمطـط أو مؤامرة 

الرتكاب إحد اجلنايات املذكورة أعاله عن كل األفعال املرتكبة...».

مـن هذا املنطلق هناك إمكانية مالحقة مجيع األشـخاص الذين غريوا معامل األرض املحتلة 
ا لقواعد وأحـكام قانون االحتالل  (القـدس) وهدمـوا املنازل وصادروا العقارات اسـتنادً

احلريب وقواعد قانون النزاعات الدولية املسلحة.

4. هناك دور املؤسسـات احلقوقية ومؤسسـات املجتمع املدين بتوثيـق االنتهاكات، خاصة 
املتعلقـة بـاألرض، وبالتـايل الرتكيز عىل املخططـات اهليكلية اإلرسائيلية للقدس كوسـيلة 
لتكثيف االسـتيطان وممارسـة سياسة التهجري للفلسـطينيني من القدس. واستمرار إصدار 
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التقاريـر والتواصـل مـع املؤسسـات احلقوقيـة الدولية ومركبـات األمم املتحـدة املختلفة 
والشخصيات القانونية الدولية.

5. تفعيـل دور رجـال القانون وخاصة املختصني يف جمال القانـون الدويل، وإعطاء الفرصة 
إلبداء الرأي القانوين، وخاصة يف جمال املفاوضات السياسية، حتى تبقى املرجعية القانونية 
وقرارات األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل هي املرجعية األساسية ألي عملية تفاوضية، 
وحتى تكون النتائج متوافقة مع البعد القانوين الذي يضمن احلق وخاصة بموضوع القدس 
ومواجهـة الفقـه القانوين اإلرسائييل الذي حياول أن جيعل مـن قضايا القدس املختلفة جمرد 
ملحـق بالقانـون اإلرسائييل وبمرجعية املحاكم اإلرسائيلية وبشـكل خـاص حمكمة العدل 

العليا اإلرسائيلية.

لنحافظ عىل القدس ومقد ساهتا اإلسالمية واملسيحية
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دكتورا فل�سفة يف العالقات الدولية

���� 

ل إىل استعراض التخطيط املبني  : هتدفُ يف قسـمها األوَّ راسـة إىل قسمنيْ تنقسـم هذه الدّ
ّ من النَّاحية املفاهيمية، وييل ذلك وصف مرشوع للتخطيط للمجتمع  عىل املجتمع املَحيلّ
، أرشف عليه الباحثان وليد سـامل وسـامر رداد مـن جامعة القدس، وتم  ّ املقديسّ املَحـيلّ
م  راسـة تقدّ برعايـة معهـد القدس للدراسـات واألبحاث. أما يف قسـمها الثَّاين، فإن الدّ
رات تمَّ تطويرها عـرب تداول الباحث مع (400) شـخصية مقدسـية إلعادة إحياء  تصـوّ
أمانـة القدس (بلديـة القدس العربية) «وفـق أفضل صيغة ديمقراطية تشـاركية ممكنة»، 
ي املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسـطينية يف كانون الثاين  كام جاء يف قراراتِ اجتامعَ
يغة ضمن قرارات املجلس الوطني الفلسـطيني  ل عام 2018م، وبنفس الصّ وترشين األوَّ
الـذي عقـد يف نيسـان - أيار من العام نفسـه، وحيث تصبح أمانة القدس بمثابة اجلسـم 
ا باملشـاركة مع تلك  التَّنسـيقيّ العـام لتنميـة املجتمعات املحلّية املقدسـية ختطيطًا وتنفيذً
د خالصات استرشافية لتطوير التخطيط وتنفيذ  ِ رتَ املجتمعات. ويف ختام هذه الدراسة سَ

اخلطط يف القدس.
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 ا�����ّ
ّ
ا���� ا�ول: ا�����¯ ������² ا�َ���

�����
ا جمتمع البلد  ، ويمكن أن يكون أيضً ّ هو جزءٌ من املجتمع العام لبلدٍ معـنيَّ  املجتمـع املَحـيلّ
كلّـه باملقارنة مع جمتمع بلدٍ آخر كام يرد أدناه. ويعـرف املجتمع املَحيلّ جغرافيًّا، أو قطاعيًّا، 

أو فئاتيًّا:

دة،  ّ يتمثل «بمجموعة من الناس يعيشون يف منطقة جغرافية حمدَّ  جغرافيًّا فإن املجتمع املَحيلّ
نشأت بينهم عالقات إنسانية متبادلة، وترتب عىل هذه العالقات وجود مجاعاتٍ ومنظامتٍ 
ومؤسساتٍ اجتامعية، وأصبح هلم، بحكم اجلرية املكانية والرؤيا اإلنسانية، عادات وتقاليد 
ّ بشبه  وقيم وعقائد وأمانٍ وأهداف متيّزهم عن التجمعات األخر، ويتمتع املجتمع املَحيلّ
ا  ّ جغرافيًّا يمثل نطاقً ». (حسـن حممد حسـن، يف: سـامل 2001). واملجتمعُ املَحيلّ اكتفاءٍ ذايتّ
ّ الفلسـطينيّ مقابل  ـا يقارن عادة بام يقابلـه، فيمكنُ مثالً احلديثُ عن املجتمع املَحيلّ عريضً
ّ األردين أو املـرصي أو األمريكي وهكذا. كام يمكـن احلديث عن املجتمع  املجتمـع املَحـيلّ
يَّة لنابلس أو القدس وغريها داخل فلسطني، ويمكن  ّ لرام اهللا مقابل املجتمعات املحلّ املَحيلّ
يّة صغر داخل كل حمافظة كام نفعل أدناه بشأن حمافظة القدس.  احلديث عن جمتمعات حملّ
 . ّ البدويّ ، واملجتمع املَحيلّ ّ املدينيّ ، واملجتمع املَحيلّ يفـيّ ّ الرّ ا هنالك املجتمع املَحيلّ وأخـريً
 ّ ا، حيث يعود املجتمع املَحيلّ يَّة إال جمازً ويف الغالب ال تشكل خميَّامت الّالجئني جمتمعات حملّ

جئ إىل املكان الذي جلأ منه. لالّ

ّ سـياحيّ وزراعيّ وجتاريّ ومـايلّ وصناعيّ  ّ إىل جمتمع حميلّ قطاعيًّـا ينقسـم املجتمع املَحـيلّ
 ّ ّ فئاتيًّا إىل املجتمـع املَحيلّ ا ينقسـم املجتمـع املَحـيلّ ا. وأخريً ـيّ وهلـمّ جرً وتعليمـيّ وصحّ

الشبايب وغريه من الفئات املجتمعية.

 واملامرسات املقبولة واألخر ؤ يم والرّ ّ عىل حدّ معنيّ من القِ ورغم توافق املجتمع املَحيلّ
ع العرقيّ أو  ع، سـواء منـه التَّنـوّ ّ يتّسـم بشـتّى أنواع التنوّ املرذولـة، إال أن املجتمـع املَحـيلّ
د األديان  ياسـية، وتعدّ ع األجيال واأللوان واملشـارب الفكرية والثقافية والسّ ، وتنوّ اجلنيسّ
واملذاهب. وهذا التنوع الذي ال حرص له قد يكون نعمة إذا ما أحسنت إدارته بشكل إجيايب 
عني، بام يؤدي إىل تقوية اجلميع عرب تكامل قدراهتم ومهاراهتم.  يقوم عىل املشاركة بني املتنوّ
ّ إجياد  ويف املقابل قد يصبح نقمة تقود للتّرشذم والتّصارع إذا مل حيسن أعضاء املجتمع املَحيلّ
الصيغة املثىل للمشـاركة وترصيف النزاعات بشكل سلميّ فيام بينهم. وإذا ما أحسنوا إجياد 
ا عن انتشـار حسّ املواطنة املسـؤولة يف كل املجتمع بام هو  تلك الصيغة فإهنا سـتكون تعبريً
ا يف محل عبء بناء الوطن بشكلٍ متساوٍ بدالً  جمموع جمتمعاته املحلّية املتشاركة واملتكاملة معً
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رين  ائني املتذمِّ ائني البكَّ كَّ من حتميل املسـؤولية لقسـم، فيام تأخذ األقسام األخر أدوار الشَّ
النَّاكصني عن العمل والعطاء.

يف العـرض الالحـق، نقـدم صيغة مقرتحة جلمـع املجتمعـات املحلية اجلغرافية اخلمسـني 
ّ منها، شـامالً  ا، وباملشـاركة لكل جمتمع حميلّ ـا لتخطط أوالً معً املكونـة ملحافظـة القدس معً
ا لكل حمافظة القدس. وثانيًا لكي تنفذ وتتابع وتراقب  قطاعاتِه وفِئاتِه، وكذلك لتخطط معً
ا عرب املشـاركة اإلجيابية لكل قطاعاهتا وفئاهتـا وحتت إرشاف أمانة  وتقيـم تنفيـذ اخلطط معً
 ّ تِها اجلديدة التي تنبثق ديمقراطيًّا عن اللجان الفاعلة املنتخبة يف كل جمتمع حميلّ القدس بحلَّ

. مقديسّ

 �ا�� ا���س� ا�����¯ ا���� ¨�§ ا�����² ا�َ���ّ
هيـدف التخطيط للمجتمع املَحيلّ يف حالة القدس إىل املسـامهة يف اسـتعادة مركزية القدس 
يف احليـاة الفلسـطينية كمركز عاصمي، وذلك من خالل دراسـة ووضع سياسـات لتطبيق 
يّة  نـات اخلطّـة القطاعيّـة الفلسـطينيّة العامـة ملحافظـة القدس عـىل املجتمعـات املحلّ مكوّ
اخلمسني للمحافظة بمشاركتها الفعالة، والتّخطيط لتنمية القطاعات والفئات يف كل جمتمع 
مـن تلـك املجتمعـات املحلية. عىل أن يـيل ذلك تنفيذ اخلطّـة وفق منهج املشـاركة ذاته مع 

يّة املقدسية، وبام يتكامل مع اخلطّة القطاعيّة العامة للقدس ككل.  املجتمعات املحلّ

ق يف  كانـت اخلطّة القطاعيّة للقدس قد شـهدت حمـاوالت جزئيّة لتطويرها مـن بيت الرشّ
ل خطّة شاملة منها كانت قد صدرت عام 2003 عن بيت  تسعينيَّات القرن املايض، ولكنّ أوّ
ئيس  ئاسـة يف مكتب الرّ ا من قبل وحدة الرّ ت حتديثات هذه اخلطّـة الحقً ق، واسـتمرّ الـرشّ
ثة من الوحدة، بالتّعاون مع جامعة القدس،  . ولعلّ خطّة 2018 - 2022 املحدَّ الفلسـطينيّ
تُعـدّ اخلطّة األوىف واألشـمل حلاجات املحافظـة والتّخطيط هلا حتّـى اآلن، وهلذا فهي تُعدّ 
يّة املقدسيّة.  املصدر األساس الّذي يبنى عليه هذا البحث للتّخطيط لتنمية املجتمعات املحلّ
سـت اخلطـط القطاعية لصـدور خطط مسـتندة إليهـا كاخلطة التـي صاغتها  هـذا وقـد أُسّ
مؤسسة بكدار (املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر) وقدمتها السلطة الوطنية 
الفلسـطينية ملؤمتر منظمة التعاون اإلسـالمي عام 2012، كام أسسـت لصدور خطة قطاعية 
أخـر صـدرت عام 2019 عـن دائرة شـؤون املفاوضـات يف منظمة التحرير الفلسـطينية 
بالتعاون مع معهد ماس (معهد أبحاث السياسـات االقتصادية الفلسـطينية). كام أصدرت 
وزارة شؤون القدس «خطة عنقود القدس التنموي» عام 2020 باالستناد للخطة القطاعية 

(انظر/ي قائمة املراجع).
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ـمةً إىل ثالث  ا مقسَّ  وكانـت اخلطّة القطاعيّـة ألعوام 2018 - 2022 قد عاجلت (15) قطاعً
جمموعات:

فاه   - جمموعـة احلاميـة االجتامعيّـة والتّنمية: وتشـمل قطاعـات التّعليم والثّقافـة، والرّ
، وحكم القانون. لم األهيلّ ةَ واملواطنة، والسّ حّ باب، والصّ ، والشّ االجتامعيّ

راعة،  ة: وتشـمل قطاعـات االقتصاد، واإلسـكان، والزّ  - جمموعـة التّنميـة االقتصاديّ
ياحة واآلثار. والسّ

 - املجموعة عرب القطاعيّة: وتشـمل قطاعـات البيئة، وتكنولوجيا املعلومات، والتّنمية 
، واجلندر، واإلعالم. ّ ة، واحلكم املحيلّ احلرضيّ

أثنـاء املرحلـة األوىل للبحث اهلادف لتطوير خطـة مبنية عىل املجتمعات املحلية املقدسـية، 
والذي تم من خالل معهد جامعة القدس للدراسات واألبحاث وجدنا أمهيّة إضافة قطاعي 
سات اإلسالميّة واملسيحيّة، والطّرق واملواصالت، حيث أصبح عدد القطاعات (17)  املقدّ
يت هذه اخلطّة  ـمّ ها حمافظـة القدس، لذا فقد سُ يًّا تضمّ ـا حملّ ـا للبحـث يف (50) جمتمعً قطاعً

باسم (50/17).

 :Ä و��� ���أ·�ّ�� ا�
باالسـتناد إىل اخلطّـة القطاعيّة لعـام 2018 وقطاعاهتا الـ(15)، وإضافـة قطاعني هلام، يتميّز 

هذا البحث بأنّه الوحيد الّذي هيدف إىل أمرين:

يفيّة  ة والرّ نات اخلطّة القطاعيّة للقدس عىل جمتمعاهتا اخلمسني: احلرضيّ ل: دراسة مكوّ األوّ
تي يشتمل جمتمعان منها للبدو من عرب اجلهالني وعرب الكعابنة، عىل (38)  ة، والّ والبدويّ

ا واقعةً ضمن حمافظة القدس (حنيطي، 2018، ص 152 - 154).  ا بدويًّ عً جتمّ

ا تعتمد اخلطّة القطاعيّة كمصدر وأسـاس.  ا، وخالفًا خلطط أخر، تتميّز هذه اخلطّة بأهنّ إذً
ومـن تلك اخلطـط األخر: خطّة صندوق البلديات ملدن القـدس - 2، وملدينة كفر عقب 
تـي يقـع جزء منها يف قـدس - 1. وكذلك اخلطّة املكانيّة للقـدس الّتي جيري إعدادها من  الّ
، ووزارة  ّ قبل منظّمة األمم املتّحدة للمسـتوطنات البرشية بالتّعاون مع وزارة احلكم املحيلّ
سـة التعـاون، وخطة وزارة شـؤون القدس ملعاجلـة القضايا  شـؤون القـدس، وخطة مؤسَّ
تي ال تعتمد اخلطّـة القطاعيّة  الطارئـة الصـادرة عـام 2013 (انظـر/ي قائمة املراجـع)، والّ

ا.  كمرجعيّة هلا أيضً

ـةً وفق ما تقتضيه  يّة املقدسـيّة الفاعلة كافّ نات املجتمعات املحلّ الثّـاين: حتقيق مشـاركة مكوّ
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ا لالحتياجات  ّ يف البحـث القائمـة عىل املشـاركة حتديـدً منهجيّـات تنميـة املجتمـع املَحـيلّ
ز ملكيّة هذه املجتمعات للخطّة من جهة، كام يعزز إمكانات تطبيق  ا، ممّا يعزّ وختطيطًا وتنفيذً
فّ من جهـة أخر. ويف هذا  ا بديـالً لوضعها عىل الرّ اخلطّـة القطاعيّـة باملشـاركة فيها أيضً
يّة  ا تتعامل مـع املجتمعات املحلّ ـابقة، وذلك بأهنّ اإلطـار ختتلف هذه اخلطّة عن اخلطط السّ
د فئات مسـتهدفة يتمّ إرشاكهـا يف اإلعداد  كـرشكاء يف إعـداد اخلطّة وتنفيذهـا، وليس جمرّ

رم من حقّ حتديد خمرجات اخلطة.  فقط، فيام حتُ

ª¬ا�Å ا���� وا�����¯ ������² ا���� و�¦ا·����ا:
ه  ّ (أو التنمية املجتمعية وفق اسم آخر)، وبالتّايل فهو يتوجّ هو بحث يف تنمية املجتمع املَحيلّ
يّة، وتنمية رأسامل برشيّ معاىف (بورديو وبوتنام: انظر/ي  إىل الفاعلني يف املجتمعات املحلّ
ّ من جهة والكفاح من أجل  قائمـة املراجـع باإلنكليزية) قادر عىل النهوض بمجتمعه املَحيلّ
ر مـن جهة ثانية، وذلك من خاللِ املشـاركةِ القائمةِ عىل تطويرِ أُطـر جمتمعيّةٍ للتّنميةِ  التّحـرّ
ع، واحرتام املواطنة، ومكافحة الترشذم، وحلّ النّزاعات بشكلٍ سلميّ بام ال  مبنية عىل التّنوّ

ا. يُعيق املشاركة يف التّنمية والكفاح من أجل التَّحرر معً

، فإنه هبذا يتجاوز الفصل التّعسفيّ  ّ  وإذ يتمّ البحث بمشاركة كلّ الفاعلني يف املجتمع املحيلّ
 ، ّ بني التّخطيط من أعىل والتّخطيط من أسـفل نحو تكاملهـام؛ فالوزير يعيش يف جمتمع حميلّ
يفّ واملُزارع  ـرَ ، واألكاديمـيّ والباحث... وهكـذا، إىل جانب املهنيّ واحلِ وكذلـك الربملـاينّ
ياسيّة  لطة السّ ... وهكذا. عدا ذلك، فإنّ السّ ـيايسّ أو اإلطار اجلامهرييّ ونشيط احلزب السّ
سميّة - كلّها معنيّة  سـميّة وغري الرّ ّ - الرّ ، ومنظّامت املجتمع املَحيلّ ومنظّامت املجتمع املدينّ
. لذا يتشـارك البحث مـع كلّ هـؤالء، ويقطع مع التّمييـز بني أعىل  ّ بتنميـة املجتمـع املحـيلّ

وأسفل؛ إذ يقوم عىل مشاركة اجلميع دون إقصاء.

ا تنفذ  يف هـذا اإلطار، فإنّ مفهوم البحث ليس هو التّنمية االجتامعيّة الّتي ختتلف، حيث إهنّ
ولة ككلّ كربامج رعاية األمومة  ولة للجانب االجتامعيّ عىل مستو الدّ بناء عىل خطط الدّ
ة القتصاد البلد ككل، وإن شـمل  والطفولـة ورعاية الشـباب، وهو ليس التّنمية االقتصاديّ
يّة  ة املحلّ ، وإنّام عىل مستو التّنمية االقتصاديّ قطاعاهتا، ولكن ليس عىل مستو البلد ككلّ
LocalEconomic Development: LED كام تسمى (انظر/ي قائمة املراجع باإلنكليزية)، 
كام أنَّه ليس تنمية مكانيّة تعتمد أسـلوب اإلرشاك لفئات مسـتهدفة، عرب التّشـاور معها من 
أجل حتديد مناطق صناعيّة وزراعيّة وغريها من قبل اخلرباء عرب االستشارات مع ما يسمى 
بالفئات املسـتهدفة بدالً من مشـاركة النّاس/ املواطنني واملواطنات يف كل املراحل، وهي: 
حتديـد االحتياجـات والتّخطيط والتّنفيذ واملراقبـة والتّقويم. من جهة أخـر فإنّ البحث 
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يّة من خالل تفعيل مشـاركة  يوفّـر عنرص االسـتدامة للتّنميـة املبنيّة عـىل املجتمعـات املحلّ
ها وألجلِها.  يّة يف تنمية نفسها بنفسِ املجتمعات املحلّ

���Æ ا���� � ا�����¯ ������² ا����
ّ (تشـامربز  ره دارسـو املجتمع املَحيلّ يعتمـد البحث (منهج البحث باملشـاركة) كمنهج طوّ
وكامبفينـز وغريمهـا كام يظهر يف ثبت املراجـع باإلنكليزية)، وطبّقوه عىل دراسـاتٍ عديدةٍ 
. ويشـمل  ز إلجياد جوّ تعلُّميّ بني الباحث واملبحوث، حيث يكون التَّعلّم متبادالً بام هو حمفّ
يّة  هذا املنهج املشـاركة بني الباحثني، وكذلك املشـاركة بني الباحثني وبني املجتمعات املحلّ
ا لالحتياجات، وحتليالً هلا، ووضع آليّات لتنفيذها. لذلك، يستخدم البحث أساليب  حتديدً
يّة من  ات أوليّة عن املجتمعات املحلّ تشـاركيّة تتجاوز االسـتامرة، وتشـمل بداية إعداد ملفّ
املصادر املنشـورة من قبل الباحثني باملشـاركة بينهم وبني املجتمع املحيل، وييل ذلك العمل 
ة واجلامعيّة وورش  يّة باملشاركة من خالل املقابالت الفرديّ من الباحثني مع املجتمعات املحلّ
ا تتمّ  ة؛ جلمع املعلومات عن االحتياجات واألولويّات، والحقً العمـل واملجموعات البؤريّ
اجتامعات وورش عمل أخر ملناقشـةِ نتائج البحث التي يعدها الباحثون قبل اعتامدها يف 
يّة ونوعية  التّقريـر النّهائيّ للبحث. ويسـتخدم البحـث يف هذا اإلطار وسـائل وأدوات كمّ
عـة، ومن فريق  وكورتوجرافيّـة، كـام يعتمد األسـلوب الثّالثيّ للتّدقيـق (من مصادر متنوّ
لها ضمن  عة). ويرتتب عـن ذلك مراحل للبحـث نُفصِّ ع، ومن خالل أسـاليب متنوّ متنـوّ

خمطَّطه أدناه.

���ــ¯ ا���� �ا��ــ��اد ���ــ�د ا��ّ�ــ� ا���ا¨ّ�� و�����ّ�ــ�  ���� 
ّ

ّ
ا�����² ا����

ياسـيّة والقانونيّة  ياسـايتّ للخطّـة، وأبعاده السّ 1) إعـداد اإلطار النّظـريّ واملفاهيميّ والسّ
ـابقة  ا التّشـخيص للواقع، ومراجعة اخلطط السّ ـة واملاليّة، شـامالً أيضً سـيّة والتّنمويّ املؤسّ

للمحافظة، وأدوار الفاعلني واملرجعيّات فيها، ونطاق اخلطّة، ومنهجيّة إعدادها.

يّـة مـن املصادر املنشـورة، ويـيل ذلك العمـل امليداين  ـات املجتمعـات املحلّ 2) إعـداد ملفّ
باملشـاركة شـاملة حالة كلّ قطاع فيها، ونقاط التّقاطع واالختالف بني قدس - 1؛ الواقعة 
مة وفق اتفاقات  ضمن حدود البلدية اإلرسائيلية املفروضة عىل القدس، وقدس - 2؛ املُقسَّ
أوسلو بني مناطق (ب) اخلاضعة لسيطرة أمنية إرسائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية، ومناطق 
. وكذلك نقـاط التقاطع  ا ومدنيًّـا لسـلطات االحتالل اإلرسائيـيلّ (ج) اخلاضعـة عسـكريًّ
ّ وآخر، واألهـداف وأنـامط التّدخـل، وأدوار الفاعلني،  واالختـالف بـني كلّ جمتمع حمـيلّ
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ا اخلطّة القطاعيّة. هتْ تي اعتمدَ ا للطّريقة الّ ات اإلنجاز والتّكلفة وفقً ومؤرشِّ

3) اخلطّة االستثامريّة.

ـا، من خالل منتـد التّنمية  4) آليّـات التّنفيـذ من خـالل اللجان املجتمعيّـة، منفردة ومعً
املجتمعيّـة املقـرتح يف اخلطّة القطاعيّة (ص 125)، والذي يعمـل مع (أمانة القدس) املنبثقة 
ا معاجلة آليّات  عن املجتمعات املحلية املقدسـية واملنسـقة ألعامهلا. ويف هذا القسم تتمّ أيضً
ّ فلسـطينيّ قادر عىل الفعل بسـبب قيود  التّنفيـذ بـني قـدس - 1، حيـث ال يتوفّر حكم حميلّ

يّة. االحتالل، وبني قدس - 2، حيث تتوفّر جمالس حملّ

5) املراجع.

6) املالحق.

إ��ازات ا������ ا�و�§ �� ا���� ��ÈÉاف �
�� ا���س ���را�ات وا���اث
نـت املرحلـة األوىل من البحث يف عامي 2017 و2018 وأوائل عام 2019 إنجاز البنود  تضمّ

اآلتية، وذلك ضمن وثيقةٍ تتجاوز ثالثامئة صفحة:

ّ ومدارسـها املختلفة، وصلتها بفلسـطني  : إطـارٌ نظـريٌّ حول تنميةِ املجتمع املَحيلّ الً أوَّ
والقدس.

ّ يف حمافظة القـدس: ماضيهـا وواقعها  ثانيًـا: تشـخيص مسـرية تنميـة املجتمـع املَحـيلّ
دود الوطنيّة املجتمعيّة  وليّة، والرّ ياسات االحتالليّة والدّ ومستقبلها، وذلك يف ضوء السّ
، وختطيطًا، ومأسسةً للعمل الوطنيّ واملجتمعي يف القدس، ومراحل  الفلسـطينيّة؛ فعالً

ذلك. 

ات ملواقع حمافظة القدس اخلمسـني باالعتامد عـىل املراجع واإلحصاءات  ثالثًـا: إعـداد ملفَّ
املنشـورة، السـيّام املراجع الفلسـطينيّة وتصنيفات اإلحصاء املركزيّ الفلسـطينيّ للمواقع 
(انظـر/ي املراجـع). كام تـمّ اعتامد اخلطّـة القطاعيّة للقـدس الصادرة عن وحـدة القدس 
ئاسـة الفلسـطينيّة وقطاعاهتا اخلمسـة عرش، حيث فُحص واقع كلّ قطاع منها ضمن  يف الرّ
املواقـع اخلمسـني ملحافظة القدس. وقد أضيـف هلذه القطاعات قطاعـان آخران للفحص 
ا،  سـات، وقطاع الطّـرق واملواصالت. وأخريً مل يـردا يف اخلطّـة القطاعيّة، ومها: قطاع املقدّ
ن مـن مجعه عن (38)  ـات خرائط لـكلّ موقع، ومعلومات أوليّـة ممّا تمّ التّمكّ شـملت امللفّ
ـا قائـامً يف حمافظة القدس، حيث يقطـن فيها ما يزيد عىل سـبعة آالف بدويّ تمّ  ـا بدويًّ موقعً
ات اإلرسائيليّة، وذلك من منطقة النقب.  ترحيل غالبيتهم عام 1948 وحواليه من قبل القوّ
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تي مل تغطِّها األدبيّات املنشـورة حول مواقع  ا النّواقص الّ ن أيضً ا: تمّ إنجاز إطار يتضمّ رابعً
ن نقاط التّقاطع واالختالف بني قدس - 1 وقدس - 2، وبني  حمافظـة القدس، ولكنّه تضمّ
تي تمّ حتديدها حتّى  يات الّ ن األولويـات والتّحدّ املواقـع املختلفة داخل كلٍّ منها. كام تضمّ
اآلن، وبعض املشاريع الالزم تنفيذها، واجلهات ذات العالقة بذلك: مقدسيًّا، وفلسطينيًّا، 

وعربيًّا وإسالميًّا ودوليًّا.

ـا: تـمّ تصميم قاعدة بيانـات جيومعلوماتيّة من قبل جامعة القـدس جاهزة لتغذيتها  خامسً
ّ املقديس. باملعلومات لد اكتامل اخلطة املبنية عىل املجتمع املَحيلّ

��ات 
�¬ا¨´ و�
انتهـت املرحلـة األوىل مـن البحث بجمـع املعلومـات املتوفّرة مـن املصادر املنشـورة عن 
يّـة يف قدس - 1 وقـدس - 2، وقد تبنيّ أنَّ هذه املعلومـات ناقصة، وفيام  املجتمعـات املحلّ

ييل بعض األمثلة:

 - يـورد اإلحصاء املركزيّ الفلسـطينيّ يف كتابه اإلحصائيّ عن القـدس معلومات إمجاليّة 
عـن قـدس - 1، دون أن يغطّي معلومات عن كلّ جمتمع حميل فيها، كام أنّه يغطّي معلومات 
يّة يف قـدس - 2، دون أن يغطّـي املعلومات عن كل  ـة عن املجتمعـات املحلّ إحصائيّـة عامّ

قطاع داخل كل جمتمع حميلّ يف قدس - 2 (انظر/ي قائمة املراجع).

سة أريج عام 2012، وال يوجد حتديث  يّة املقدسيّة عن مؤسّ  - صدر دليل املجتمعات املحلّ
ا  ملعلوماتـه حتّى اآلن، وعلمنا أنّه قد يصدر عـن أريج حتديث للمعلومات عن (12) جمتمعً

حمليًّا مقدسيًّا عام 2020م (انظر/ي قائمة املراجع).

ادرة عن صندوق البلديّات،  راسات املتوفّرة عن بعض مواقع قدس - 2، كتلك الصّ  - الدّ
ة (املوئل)، وعن مركز العمل املجتمعيّ يف  وعن برنامج األمم املتّحدة للمستوطنات البرشيّ
يّـة معيّنة من قدس - 2،  جامعـة القدس وعن امللتقى الفكـري العريب، تغطّي جمتمعات حملّ

يّة فيها (انظر/ي قائمة املراجع). وليس كل املجتمعات املحلّ

ة اإلنامئـيّ عن جمتمعات القدس   - هناك دراسـة قيد اإلعـداد من قبل برنامج األمم املتحدّ
ـمة إىل (13)  يّـة يف قدس - 1، وبعض قدس - 2، وذلك باسـم حارات القدس، مقسّ املحلّ

حارة، ومل تنرش بعد.

سـة  ـة يف حمافظـة القدس كدراسـات مؤسّ يّـة البدويّ راسـات عـن املجتمعـات املحلّ  - الدّ
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راسـات الفلسـطينيّة وغريها ليسـت كافية لتغطية كل مواقعها والقطاعات يف كل موقع  الدّ
(انظر/ي قائمة املراجع).

م، فقد واجهت عمليّة مجـع املعلومات عن قدس - 1 إجراءات قمعيّة من   - إضافـة ملـا تقدّ
ا هلذه املعوقات جاءت احلاجة إىل مرحلة ثانية من البحث تشـمل مجع  قبل االحتالل. ونظرً

يّة املقدسيّة. املعلومات من امليدان، بالتّفاعل مع املجتمعات املحلّ

��ات ا������ ا��ا��� �� ا����¡�
ـق خالل املرحلـة األوىل من البحث، فـإنّ املرحلة الثّانية ستشـمل املراحل  يف ضـوء ما حتقّ
: ّ ّ خلطّة تنمية حمافظة القدس املبنيّة عىل املجتمع املحيلّ الفرعيّة اآلتية باجتاه االستكامل الكيلّ

ا وخبرية مـن القطاعات الــ(17)، حيث يقوم  1) تشـكيل طاقـم أكاديمـيّ من (17) خبـريً
يّة اخلمسـني من  ات القطاعيّة بـام يتوافق مـع املجتمعات املحلّ كلّ منهـم بتحديـث املـؤرشّ
ـابقة، حيـث يتمّ عمل  يّة السّ ات الكمّ ات نوعيّة للمؤرشّ ن إضافة مـؤرشّ جهـة، وبـام يتضمّ
ل هلم ملناقشـة أهـداف البحث ومفاهيمه  الطّاقـم األكاديمي باملشـاركة، حيث يعقد لقاء أوّ
ات بالعودة إىل املراجع الفلسـطينيّة والعربيّة واألجنبيّة  ون املؤرشّ ومنهج العمل به، ثمّ يعدّ
ودراسات احلاالت يف جمال التّنمية املجتمعيّة، ويعودون بعد ذلك ملناقشتها يف لقاء آخر هلم 
ات فيها وتعديلها وفق رؤيتها ثمّ  يّة ملناقشة املؤرشّ ا. ييل ذلك لقاء مع املجتمعات املحلّ مجيعً
تي يتلقوهنا خالل اللقاء الثّاين. ات بصيغتها النّهائيّة وفق امللحوظات الّ يعدون بعدها املؤرشّ

2) مرحلـة مجـع املعلومـات النّاقصة بمنهجيّة املشـاركة، كـام ورد أعاله مـن كل موقع من 
املواقع اخلمسني ملحافظة القدس ومواقع البدو فيها، وذلك من قبل (21) طالبًا وطالبة من 
ع عىل أقاليم القدس  نة من (3) أفراد، تتـوزَّ جامعـة القدس، حيث يغطـي كلّ جمموعة مكوَّ
قي البحث. بعة: األربعة يف قدس - 2، والثّالثة يف قدس - 1، وذلك حتت إرشاف منسِّ السّ

 ّ ة يومني كاملني؛ ملناقشة مفاهيم تنمية املجتمع املَحيلّ وسيتمّ يف البداية لقاءات مع الطّلبة ملدّ
وخطّـة البحث وطـرق العمل، ثمّ يقومون بجمع املعلومات من امليدان من خالل: لقاءات 
يّة،  ة ومجاعيّة مـع كلّ من: اللجان املحلّ ة، ومقابالت فرديّ وورش عمـل، وجمموعـات بؤريّ
ة  ـباب، والنّشـطاء، والبلديّـات، واملجالس القرويّ والنّوادي القائمة، وقطاعات املرأة والشّ
سـميّة  القائمـة يف قـدس - 2 ويف قـدس - 1، حيث تسـود فيها األجسـام واللجان غري الرّ
، ولقاءات  أكثر. كام ستتمّ مقابلة أعضاء يف املرجعيّات القائمة للقدس، ومن القطاع اخلاصّ
مـع خرباء يف القطاعات املختلفة للقـدس، ووزراء وأعضاء جملس وطنيّ وجملس ترشيعيّ 
ة سيتمّ العمل مع فعاليّات املجتمع  حاليني وسابقني وغري ذلك من الفاعليّات. بصورة عامّ
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. ، واملجتمع االقتصاديّ ّ ، املجتمع املدينّ وجلان املجتمع املحيلّ يايسّ السّ

ن قيام فريق البحث  3) يـيل ذلك املرحلة الثّالثـة الفرعيّة من املرحلة الثّانية، والّتي سـتتضمّ
يّة  يّة املقدسيّة ومناقشتها مع اللجان املحلّ يغة النّهائيّة خلطّة تنمية املجتمعات املحلّ بكتابة الصّ
وطاقم اخلرباء الـ(17)، ثمّ طباعتها بعد التّعديالت النهائيّة عليها، ونرشها من قبل املعهد، 

ا عقد ندوة ينظمها املعهد.  وإدخاهلا إىل قاعدة البيانات اجليومعلوماتيّة يف اجلامعة. وأخريً

4) بعـد إنجاز البحث، سـيتم إجياد آليَّـة لتحديث املعلومات عن املواقع املقدسـيّة يف موقع 
قاعـدة البيانـات اجليومعلوماتيّة يف اجلامعة، كام يمكن أن يتم إنشـاء وحـدة أو مركز فرعيّ 
)؛ هيتمّ بتوفري كلّ مصادر التّنمية املجتمعيّة  ّ للمعهد باسم (مركز مصادر تنمية املجتمع املحيلّ

ملحافظة القدس ومتطلباهتا. 


�� ��ا��� ا���س:Á §�¨ ����� �

ّ

��ا�����ات ا���
 - بحث شـامل وخطط إسـرتاتيجيّة للمواقع اخلمسني يف حمافظة القدس، حيث يتم تطوير 
ـا للعمل امليداينّ واملشـاركة يف البحث خاللـه، وبإضافة هذا  امللكيّـة املحليّة لـكل منها تبعً
ئيس وباملشاركة  ة من قبل وحدة القدس يف مكتب الرّ البحث الشامل للخطّة القطاعيّة املعدّ

مع جامعة القدس ستصبح لدينا خطّة شاملة قطاعيّة وجمتمعيّة للمدينة.

مود اإلجيايبّ املسـتند ملواطنة فاعلة ولرأسـامل برشيّ معاىف   - آليّـة يتـم تطويرها لبنـاء الصّ
ومناعـة وطنيّة يف حمافظة القدس، وذلك من خالل شـبكة جلـان جمتمعيّة فاعلة منخرطة يف 
منتـد للتّنميـة املجتمعيّـة يف املحافظة، تنبثق عنـه أمانة جديدة للقدس، كـام ورد يف اخلطّة 

القطاعيّة للقدس (ص 125).

 - آليّة جمتمعيّة لتطبيق وتنفيذ اخلطّة القطاعيّة للقدس. 

لميّة  عبيّة السّ يادة باملشاركة املجتمعيّة يف التّنمية واملقاومة الشّ  - آليّة يتم تطويرها لبناء السّ
ع واملشـاركة بني املختلفني وحلّ النزاعات بينهم، حيث  الفاعلة عىل قاعدة احرتام التّنوّ

يادة من أعىل يف املحافظة. ز جهود بناء السّ تضيف وتعزّ

ـة واالجتامعيّـة  ـة القـدس يف احليـاة السياسـيّة واالقتصاديّ  - آليّـات السـتعادة مركزيّ
لفلسطني، وذلك من خالل إعادة االعتبار لبنائها كعاصمة لفلسطني بمشاركة مواطنيها 

ومواطناهتا. 

 - إمكانيّة إنشاء مركز مصادر للتّنمية املجتمعيّة ملحافظة القدس.
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 - قاعدة بيانات جيومعلوماتيّة شاملة عن جمتمعات القدس املحليّة. 

 ّ
ّ
ا���ــ� ا��ا�: أ�ا�� ا���س ��ا�
ــ� وأداة ������ ا�����ــ² ا�َ���

ا�����: ا���ارات وا���ا��

���ّ��
ّ املقديس باملشـاركة وأدوات  باالرتبـاط مع هدف تطوير رافعـة جهود تنمية املجتمع املَحيلّ
تي تمّ  ـة هبـا، هيدف هذا القسـم إىل عـرض خالصة اخليـارات والبدائـل الّ التنسـيق اخلاصَّ
طرحها خالل املناقشات الّتي جرت عىل مد شهرين ونصف حول موضوع أمانة القدس 
بوصفها الرافعة واألداة املذكورة. وقد جرت تلك املناقشات يف خضم اإلعداد لالنتخابات 
ل (أكتوبر) 2016، ثمّ تمّ  د أنّ تعقد يوم الثّامن من ترشين األوّ يّة يف فلسـطني الّتي حتدّ املحلّ
تًـا من قبل املحكمـة العليا الفلسـطينيّة بناءً عىل طعـن قضائيّ برشعيّة  إيقـاف إجرائهـا مؤقّ
قيّة. وقد تـال املناقشـات املذكورة  إدارهتـا يف قطـاع غزة، ولعـدم شـموليّتها للقـدس الرشّ
قـرارات للمجلسـني املركزي والوطني عام 2018 لتفعيل أمانـة القدس كام ورد يف التوطئة 

أعاله.

يف سـياق إعـداد هذا اجلزء متّت العودة إىل دراسـات ومقاالت سـابقة حـول املوضوع، كام 
تي كتبت حول املوضوع يف تلك الفرتة، ومنها مقالتان  ة الّ متّت متابعة املقاالت والتّقارير كافّ
ـطور (انظر/ ي امللحق)، ولكن بشـكل خاصّ تمّ االعتامد عىل املداوالت  لكاتب هذه السّ
تي متّت مع ما يزيد عىل (200) شـخصيّة فلسـطينيّة، غالبيّتها مقدسيّة، عرب ثالث ندوات  الّ
عقـدت يف مركـز التّخطيط املنبثق عن منظّمة التّحرير الفلسـطينيّة عام 2016، وكذلك عرب 

ة واجلامعيّة. العرشات من املداوالت واللقاءات الفرديّ

يّته ودروسـه يف عهد  يبدأ هذا القسـم بنبذة تارخييّة موجزة حول موضوع أمانة القدس وأمهّ
ـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة، ثمّ ييل ذلك عرض البدائل واخليـارات املختلفة بخصوصها  السّ
يّة الفلسطينيّة، ويتم يف النهاية طرح توصيات  ومناقشتها يف إطار اإلعداد لالنتخابات املحلّ

للمتابعة الالحقة للموضوع.

���� ا�¦�����ّ�� ودرو��ا
ّ

�ع أ�ا�� ا���س، ا����أ·ّ�ّ�� �
ا  يّة كبرية لذاته، وكذلـك لغري ذاته. أمّ حيظـى موضوع انتخاب أمانة القدس فلسـطينيًّا بأمهّ
وريّ ألمانـة القدس يعربّ عن اسـتعادة حقّ  فيـام يتعلّـق بذاته، فـإنّ االنتخاب أو الفـرز الدّ
للفلسـطينيني املقدسـيني يف انتخاب أمانتهم، وهو احلقّ الّذي انتزعه االحتالل منهم عندما 
ة القدس الغربيّة عىل الفلسـطينيني  قـام عـام 1967 بحلّ جملس أمانة القـدس، وفرض بلديّ
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 مشـاركتهم يف التّصويت بانتخاباهتا نسـبة الـ(1 %)   إىل  الّذيـن رفضوهـا، حيث ال تتعدّ
ة بمكان أن تعاد  ة. بناء عىل ذلك، فإنّ مـن األولويّ (3 %) عـىل مـدار انتخابات تلـك البلديّ

. ويلّ تي تمّ حلّها بمخالفة واضحة ورصحية للقانون الدّ للمقدسيني أمانتهم الّ

وفيـام يتعلّـق بغـري ذاته، فـإنّ موضوع انتخـاب أمانة القـدس أو إعادة فرزهـا بالتّزامن مع 
يّـة الفلسـطينيّة يعكس صـورة وحـدة األرايض الفلسـطينيّة املحتلّة عام  االنتخابـات املحلّ
قيّة، كام أنّه يعكس للفلسطينيني املقدسيني اهتامم منظّمة التّحرير  1967 بام فيها القدس الرشّ
الفلسـطينيّة وسلطتها الوطنيّة هبم، وهو ما يؤدّي بدوره إىل إعادة أو تعزيز الثّقة بينهم وبني 
ة  ياسـيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّ ـلطة، ويعيد بالتّايل تعزيز ارتباطهم بالبنية السّ املنظّمة والسّ

الفلسطينيّة.

لطة  ويف هذا اإلطار ينبغي اإلشـارة إىل القيود املفروضة من قبل اتفاق أوسلو عىل عمل السّ
سـات منظّمة التّحرير الفلسـطينيّة فيها،  ا بعمل مؤسّ الوطنيّـة يف القدس، فيام سـمحت نصًّ
تي وقّعت  وهـو نـصّ مل حترتمه إرسائيـل كام فعلت جتـاه العديد مـن النّصوص األخـر الّ

عليها، ثمّ خرقتها أو امتنعت أو ماطلت يف تنفيذها.

إنّ هذه القيود مل متنع منظّمة التّحرير الفلسـطينيّة مـن التّعامل مع موضوع القدس وأمانتها 
ئيسـني عرفات  قانونيًّا وعمليًّا. ويف هذا اإلطار، فقد تمّ ما ييل هبذا اخلصوص يف عهدي الرّ

وعبّاس:

 ¨�� ا�Ì���ّ ¨��ات:� - 
ً

أو�
ا شـملت األعضاء الباقني عىل قيد   - تمّ يف عام 1999م تعيني أمانة للقدس من (11) عضوً
احليـاة مـن األمانة املنتخبة قبل عام 1967، ومتّت إضافـة أعضاء آخرين إليهم، وتمّ تكليف 
العضـو املنتخـب قبل 1967 بمنصب األمـني العام القدس، وذلك من أجل االسـتمرار يف 

متثيلها يف احتادات العواصم العربيّة واإلسالميّة والعامليّة.

ا إصدار (قانون العاصمة رقم 4 لسـنة 2002)، والّذي  ئيس عرفات أيضً  - وتمّ يف عهد الرّ
ائم  ئيس والدّ ولة الفلسطينيّة، وهي املقرّ الرّ د أنَّ القدس (عاصمة الدّ ن ست موادّ تؤكّ تضمّ
ولة الفلسـطينيّة صاحبة  ة، والقضائيّة)، وأنّ (الدّ ـلطات الثّالث: التّرشيعيّـة، والتّنفيذيّ للسّ
وهنا وكفالة  سـة فيها، وهي املسـؤولة عـن صَ يف واألماكن املقدّ ـيادة عىل القدس الرشّ السّ
ة من املوازنة  ينيّة). كام نصّ القانون عىل (ختصيص حصّ ـعائر الدّ ة العبادة وممارسـة الشّ يّ حرّ
ـة ملدينة القدس)، ووضع الربامج واخلطط لتشـجيع االسـتثامر العـامّ واخلاصّ فيها،  العامّ

ة. ة خاصّ وتظلّ منطقة تطوير (أ) ذات أولويّ
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ّ يف املجلس  اخليّة واألمن واحلكم املَحيلّ مت جلنة الدّ  - إىل جانـب قانون العاصمة، فقد قدّ
فحة اإللكرتونيّة  التّرشيعيّ يوم 10 حزيران 2001 مرشوع قانون أمانة القدس. وتشـري الصّ
للمجلـس التّرشيعـي إىل أنّ هذا املرشوع قد أحيل للنّقاش من قبل جلان املجلس التّرشيعيّ 
ة يف املجلس يوم /5/ كانون الثّاين 2002،  يف 24 حزيران 2001، ثمّ خضع للمناقشـة العامّ
ـار 2004، وبعدها  ا للقراءة الثّانية يوم /5/ أيّ ثـمّ للقـراءة األوىل يف 21 متـوز 2003، وأخريً

ار عام 2004، وبعدها مل يصدر. ئيس يوم 30 أيّ متّت إحالته للرّ

ن من عرش موادّ عىل انتخاب األمانـة وتعيينها وفق اقرتاح من   - نـصّ هذا املـرشوع، املكوّ
ئيس (املـادة 6)، كام نصّ  ّ وبتنسـيب من جملـس الوزراء وبقرار مـن الرّ وزيـر احلكـم املَحيلّ
ابع من حزيران 1967، ولكنّه يف املقابل أعطى  ا حـدود الرّ عـىل حتديد حدود األمانة عىل أهنّ
ملجلس الوزراء صالحيّة توسـيع حدود األمانة (مادة 2). وفيام يتعلّق بصالحيّات األمانة، 
ة 9). هذا وقد  نت صالحيّة جلنة التّنظيـم وبناء املدن والقر (مـادّ نت فيـام تضمّ فقـد تضمّ
تًا  ل إصـداره مؤقّ فحة األوىل ملـرشوع القانون (يؤجّ ئيس عرفات بخطّـه عىل الصّ كتـب الرّ
يّة هذا املرشوع، فقد تمّ االستناد إليه لصياغة مرسوم مقرتح  ا ألمهّ ألسباب سياسيّة). ونظرً
ـام حول أمانـة القدس، حيث نقـرتح أن يصدره  تـم نرشه مـن قبل الكاتـب يف جريدة األيَّ

ئيس حممود عباس. الرّ

�د ¨ّ�اس:��� Ì���ّا� ��¨ ©ا�ً�ا - �
يّة: رقم 10 لسـنة 2005. وقد نصّ  ل النتخاب اهليئات املحلّ الً إصدار قانـون معدّ  - تـمّ أوّ
ا لقانون أمانة العاصمة).  ته 69 عىل (يتمّ اختيار أعضاء جملس األمانة وفقً هذا القانون يف مادّ
ة مشـكلة، حيـث مل يصدر قانون أمانـة العاصمة بعد إحالتـه من املجلس  تعكـس هذه املادّ

ئيس عام 2004 كام ورد أعاله. التّرشيعيّ إىل الرّ

ا عنيّ بموجبه  ئيس حممـود عبّاس مرسـومً  - ويف كانـون الثّـاين من عـام 2012م أصدر الرّ
ى عىل قيـد احلياة من  ا، حيث أبقى فيها مـن تبقّ ـة جديـدة للقدس مـن 17 عضـوً أمانـة عامّ
ن املرسـوم أنّ  أعضـاء األمانـة املنتخبة قبل عـام 1967، باإلضافـة إىل أعضاء جدد، وتضمّ
ت  ـعبيّ بمهامّ تابعيّة األمانة هي ملنظّمة التّحرير الفلسـطينيّة، عىل أن يقوم املؤمتر الوطنيّ الشّ
ـة هلا. ويالحـظ هنا أنّ تعيني هـذه األمانة قد جاء بعد أربع عرشة سـنة من  املتابعـة التّنفيذيّ
ئيس عرفات  ـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة، وذلك يف عهد الرّ تعيني األمانة األوىل إبّان فرتة السّ
ا إلرسـاء تقليد ديمقراطيّ بإعادة  ة من اآلن فصاعدً عام 1998. ومن املقرتح إعطاء األولويّ

ة كل ّأربع سنوات. فرز أمانة القدس مرّ

 قبل االنتهاء من هذا القسم، قد يكون مناسبًا إيراد اخلالصات اآلتية بشأنه:
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: تمّ اعتامد أسلوب التّعيني بشأن أمانة القدس يف عامي: 1998م، و 2012م. الً أوّ

ئيـس، ممّا يتطلّب صـدوره ملعاجلة  ثانيًـا: مل يصـدر قانـون أمانة القدس عـام 2004م من الرّ
الفجوة القانونيّة املشار إليها أعاله.

يّة لعام 2005 عىل قانون أمانة القدس لعام 2004،  ثالثًا: اسـتند قانون انتخاب اهليئات املحلّ
دم عرب إصدار مرسـوم رئايسّ يف  والّـذي مل يصـدر، وهذه ثغرة قانونيّـة أخر تتطلّب الـرّ

اهنة حول املوضوع. الظّروف الرّ

ا: نصّ قانون العاصمة لعام 2002 عىل عدّ القدس عىل صعيد املوازنات كمنطقة تطوير  رابعً
(أ)، وهو بند يتطلّب التّنفيذ.

ـا: يف احلالتـني مل تكن األمانة فاعلة سـو فيام يتعلّق بتمثيل القـدس من قبل األمني  خامسً
العامّ زكي الغول حتى وفاته عام 2019م يف احتادات العواصم العربيّة واإلسالميّة والعامليّة، 

فيام مل يعرف املقدسيون بوجود األمانة كأن مل يكن هلا أي فعل عىل األرض.

ئيـس عبّاس ملنظّمـة التّحرير الفلسـطينيّة وليس  ـتْ األمانـة وفق مرسـوم الرّ بِعَ ـا: أُتْ سادسً
ئيس عرفات عام  ـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة... فيام نصّ مـرشوع القانون الّذي رفـع للرّ السّ
ة 69 لقانون انتخاب  ، كام أنّ املادّ ّ 2004 عىل تابعيَّتها ملجلس الوزراء عرب وزارة احلكم املحيلّ
ت من جهـة أخر عىل خضوع انتخاب األمانة للقانون  يّة لعام 2005 قد نصّ اهليئـات املحلّ
، وهو ما سـريد بشـأنه  ـياق تداخالت بحاجة إىل حلّ اخلـاصّ هبـا، حيث خيلق كل هذا السّ

مقرتح أدناه.

ا���ارات وا���ا��
تي تمّ تداوهلا بخصوص موضوع أمانة القدس كاآليت: تراوحت اخليارات الّ

1 -  إبقاء األمانة احلاليّة مع تطعيمها.

2 - تعيني أمانة جديدة.

3 -  انتخاب أمانة جديدة.

4 - اختيار أمانة جديدة.

ومـن أجل الوصـول إىل اخليار األفضل بشـأن موضوع أمانة القدس، ال بـدَّ من مراعاة أنّ 
االختيـارات مطروحـة هنا كنـامذج مثاليّـة («ideal types» ماكس فيرب)، حيث تمّ توسـيع 
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تـي طرحت لتوضيح افرتاضاهتـا الظّاهرة واملخفيّة، ولتوضيح مآالهتا؛ ملسـاعدتنا  اآلراء الّ
د عدم ذكر أسـامء األشـخاص الّذين طرحـوا كلّ فكرة،  عـىل االختيـار بينهـا. وقد تمّ تعمّ
د. ومع  خصنة، وملناقشتها بشكل حياديّ علميّ جمرّ وذلك إلبعاد األفكار املطروحة عن الشّ
ق يف تفاصيل بعض األفكار ومن طرحها، فإنّه يمكن العودة إىل  ذلك فإن أراد القارئ التّعمّ
املحـارض للنّدوات الثّـالث الّتي عقدها مركز التّخطيـط يف م.ت.ف. فيام ييل قراءة يف هذه 

اخليارات بناءً عىل ذلك:

1) خيار إبقاء األمانة احلاليّة وتطعيمها: برزت أفكار متفاوتة، وأخر تمّ اإلمجاع عليها يف 
، ير من طرحوا هذا اخليار أنّ األمانة احلاليّة واملعيّنة منذ  إطار هذا اخليار. وبشـكل إمجايلّ
نها من أداء دورها، حيث إنّه  عـام 2001م، مل تتـح هلا الظّروف واإلمكانات املالئمة بـام يمكّ
د صالحيّاهتا  إضافة للمعوقات االحتالليّة مل يتمّ رصد املوازنة الالزمة لعمل األمانة، ومل حتدّ
ـة التّحرير بالعمل خلف  م نُصحوا من منّظمّ ا مـن يقول من أعضائها إهنّ بدقّـة. وهناك أيضً
ـن املنظّمة يف الوقت  الظّـالل، وأن تكـون األمانـة ذات دور معنـويّ ورمزيّ فقط، ممّا يمكِّ
ّ للقـدس قائامً رغـم املوانع  ذاته مـن القـول إنّـه تـمّ فعـل املسـتطاع إلبقاء التّمثيـل املَحـيلّ

االحتالليّة.

من جهة أخر، ينقسم طارحو هذا اخليار إىل جمموعتني: األوىل، تر أنّه ال جيب اإلعالن 
ا العتقال االحتالل ألعضائها والتّنكيـل هبم، عىل أن يتمّ االكتفاء  عـن وجـود األمانة تفاديً
ور اخلارجـيّ لألمانة، وذلك من خالل متثيلها عرب شـخص أمني القـدس يف احتادات  بالـدّ
ن تمّ التّداول  ت عنه أقليّة ممـّ العواصـم العربيّـة واإلسـالميّة والعامليّة، وكان هـذا رأي عربّ
ا لغياب تقديم  ا نظرً ـا املجموعة الثّانية، فرت أنّه مل يتمّ تفعيل األمانة املعيّنة سـابقً معهـم. أمّ
لطة الوطنيّة الفلسطينيّة، حيث كان يمكن أن تقوم األمانة  املوازنات املالئمة هلا من قبل السّ
تي تفاوتت حسـب وجهـات نظر خمتلفة تمّ طرحها بـني األدوار ذات  ببعـض األدوار، والّ
، أو الطّابع اإلبداعيّ (كام متّت تسميته) يف إطار التّصادم  الطّابع اخلدمايت، أو الطّابع التّنمويّ

ها. تي ال زلنا نعيش يف خضمّ ر الوطنيّ الّ مع االحتالل ضمن مرحلة التّحرّ

ور اخلدمـايتّ يف القدس هو بذاته موضوع صدامـيّ مع االحتالل،  لقـد رأ اجلميـع أنّ الدّ
ة حماولة لتقديـم اخلدمات، كخدمة مجع  عيّة أيّ حيث سـتُخرج سـلطات االحتالل عن الرشّ
النّفايـات مثـالً يف أكياس مكتوب عليها اسـم أمانة العاصمـة، وبالتّايل فإنّـه ال يوجد دور 

ا يف ظل إجراءات االحتالل. تي يصبح كل يشء فيها مسيّسً خدمايتّ بحت يف القدس الّ

ا عـىل هذا املوضوع، ظهر يف النّقاش ثالثة اجتاهات؛ دعا أحدها إىل جعل عمل األمانة  وردّ
بة  موضوع صدام واحتكاك مع االحتالل، وأن يكون أعضاؤها جاهزين لدفع األثامن املرتتّ
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دام العلنيّ واملبارش مع االحتالل، باسـتخدام أسلوب  عن ذلك. والثّاين دعا إىل تفادي الصّ
امت ودون ضجيج وبنفس طويل؛ خللق حقائق فلسـطينيّة عىل األرض  العمل اهلادئ الصّ
، فيام دعا الثّالث إىل العمل  ا بعد يوم دون إعـالن أو ترويج إعالميّ يف القـدس، ترتاكم يومً
عي لتوسيعها باعتبار أنّ ذلك يمثّل الطّريقة الوحيدة  ضمن اهلوامش املتاحة احتالليًّا مع السّ

املمكنة للنجاح يف عمل يشء ما، وضامن استدامته يف ظلّ القيود الباهظة املفروضة.

ويف إطـار التّقديـر، فإنّ هـذا اخليار (خيار إبقـاء األمانـة القائمة وتطعيمهـا)، ينطوي عىل 
ا  ويلّ وتعزيزه من قبل أمني القدس مرتافقً إجيابيّات لعلّ منها: إبقاء العمل عىل املسـتو الدّ
امت عىل األرض لبناء مشـاريع جديدة لتنميـة القدس وخدمتها، وذلك يف  مـع العمل الصّ

لطة املوازنات الالزمة لذلك كام يطالب أعضاء األمانة. حال وفّرت املنظّمة والسّ

تـي حتتاج إىل متابعـة من أجل حلّهـا بام خيصّ هذا  يف املقابـل، هنـاك عدد من املشـكالت الّ
اخليار:

تـي يمكن أن تلعبهـا األمانة، حيث يريد  : عـدم توافـق مواقف دعاته بشـأن األدوار الّ الً أوّ
ث الباقـون بلغة  وليّة فحسـب. فيـام ال يتحدّ بعضهـم حـرص عمل األمانـة عىل اجلبهـة الدّ
دام املبارش مع االحتـالل، أو العمل بصمت وبنفس  دة بشـأن اخليارات الثّالثـة: الصّ موحّ

طويل لبناء القدس، أو العمل ضمن اهلوامش املتاحة احتالليًّا.

ـلطة بتوفري املوازنات  ر بعض القائلني هبذا اخليار عىل أن تقوم املنظّمة والسّ ثانيًـا: قام تصـوّ
ة للقدس وجمتمعاهتا  الالزمـة لعملهم، فيام مل يقوموا بدورهم من مجـع االحتياجات التّنمويّ
يّة، ووضـع اخلطـط التّمويليّة هلذه، ثـمّ العمل مع املصـادر املتوفّرة داخليًّـا وخارجيًّا  املحلّ

لتوفري التّمويل هلذه املشاريع.

ولكـن يف املقابـل افتقرت األمانة القائمة خلطّة العمل التّنمويـة للقدس، فيام اكتفت بوضع 
ـة املبنيّة عىل جداول  وريّ ة لعملها، كـام افتقرت للمتابعة واالجتامعات الدّ خطّـة عمل إداريّ
أعامل واضحـة ومنهجيّة عمل، حيث اكتفت بعقد بعض االجتامعات بعد تعيينها مبارشة، 

ثمّ مل تعد تتابع بعد ذلك.

ا شعبيًّا  ا بوصفه حقًّ لطة دوريًّ ا عىل ما يتعلّق بموضوع تداول السّ ثالثًا: ال يطرح هذا اخليار ردًّ
لطات بني فرتة زمنيّة وأخر، ويكتفون يف  وديمقراطيًّا من خالل إعادة انتخاب أو فرز السّ

هذا املجال بفكرة التّطعيم لألمانة احلاليّة، ومل يتمّ توضيح آليّة التّطعيم وطريقتها.

ئيس، وسيتّضح  ا: يطرح هذا اخليار طريقة التّعيني ألعضاء إضافيني يتمّ تنسـيب أسامئهم للرّ رابعً
من العرض اآليت أنّ طريقة التّعيني قد ال تكون الطّريقة املثىل فيام يتعلّق بموضوع أمانة القدس.
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هلذه األسـباب يبدو خيـار إبقاء األمانة القائمـة حتّى لو تمّ تطعيمها كتجـاوز ملبدأ احلقّ يف 
ـابقتني حقّ  ـلطة. ولربام يكون األنسـب أن يصار إىل منـح أعضاء األمانتني السّ تـداول السّ

ح لألمانة القادمة ملن يرغب منهم/ن، أو يشعر أن لديه/ها القدرة عىل ذلك. شّ الرتّ

2) خيار تعيني أمانة جديدة: طرح القائلون هبذا اخليار أنّ منظّمة التّحرير الفلسطينيّة كوهنا 
عب الفلسطينيّ  ، وكوهنا حتظى بإمجاع أبناء الشّ عب الفلسطينيّ عيّ والوحيد للشّ املمثّل الرشّ
لطة، وعدم حرصها عىل  ا بمبدأ تداول السّ ذً كافّة، هلا احلقّ يف أن تعنيّ أمانة ثالثة للقدس أخْ

عب الفلسطينيّ بالطّاقات والكفايات. ا فيام يزخر الشّ أفراد تمّ تعيينهم سابقً

ويـر طارحو هذا اخليار أنّ التّعيني جيب أن يشـمل إبقاء أعضاء األمانة املنتخبني قبل عام 
ابقتني. 1967 مع إضافة أعضاء جدد إليهم، ربام يكون بعضهم من أعضاء األمانتني السّ

ابق، فإنّ هذا اخليار ينطوي عىل جوانب إجيابيّة، وكذلك عىل بعض النواقص: كاخليار السّ

التّجاذبـات  نطـاق  مـن  القـدس  أمانـة  خيـرج  اخليـار  هـذا  فـإنّ   ، اإلجيـايبّ اجلانـب  يف 
ياسـيّة والعائليّة لتمثيلها، ويعطي الكلمة الفصل للمنظّمة لتحسم بني هذه  واملنافسات السّ

املنافسات والتّجاذبات عرب التّعيني.

ـلطة الوطنيّـة، وإبقاؤها  ، فصل أمانـة القدس عـن التّابعيّة للسّ وثانيًـا يف اجلانـب اإلجيـايبّ
ة طرح موضوع هتويد القدس وأرسلتها، وعدم  مرتبطـة باملنظّمة ممّا حيافظ بدوره عىل أولويّ
االقتصـار عـىل موضوع اخلدمات وحـده يف عمل األمانة. مع العلـم أنّ هنالك وجهة نظر 
لطة مل  ـلطة الوطنيّة ووزاراهتا، السـيّام أنّ السّ أخر طرحت، وهي أن يتمّ ربط األمانة بالسّ
تعد سلطة، وإنّام حكومة لدولة فلسطني بعد اعرتاف األمم املتّحدة هبا عام 2012. (انظر/ي 

أدناه)... رغم أنّ هناك نواقص وأسئلة عديدة تواجه هذا الطرح لعلّ منها:

عيد اخلارجيّ  عب الفلسطينيّ عىل الصّ عيّ والوحيد للشّ هل إذا كانت م.ت.ف. املمثّل الرشّ
هاهتـا وقراراهتا عىل شـعبها بشـكل فوقيّ بديالً عن املشـاركة  يعطيهـا احلـقّ يف فرض توجّ

يمقراطيّة؟. الدّ

مـوز  والرّ ياسـيّة  السّ الفصائـل  آراء  هـذه  واحلالـة  ستسـتمزج  م.ت.ف.  كانـت  وإذا 
امنـات أن تكون عمليّة  يّة التّعيني، فام هي الضّ ـخصيّات يف القـدس قبل أن تقـوم بعملّ والشّ

االستمزاج هذه كاملة وشاملة؟

تي سـيتمّ تعيينها سـتضمّ كفايات، كام كان  ـؤال اآليت يتعلّـق فيـام إذا كانت األمانة الّ إنّ السّ
ل من ممثّيل الفصائل؟ أم  ا ستتشـكّ ـابقتني، أم أهنّ عليه احلال نسـبيًّا لد تعيني األمانتني السّ
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سـتكون مزجيًـا من الفصائل والكفايـات؟ أم أمانة كفايات حتظى برضـا الفصائل؟ وكيف 
يغ؟ يمكن النّجاح يف حتقيق أيٍّ من هذه الصّ

الحيّات املتعلّق فيام إذا ما كان سيتمّ رصد املوازنات الالزمة من املنظّمة  ثمّ هناك سؤال الصّ
لطة الوطنيّة يف متويلها. لعمل األمانة، السيّام يف ظلّ فقر حال املنظّمة واعتامدها عىل السّ

ار الثّقافيّة يوم  سـة الـدّ دَ يف مؤسّ قِ هـذا، وقد أشـار اجتامع لشـخصيّات القدس ورموزها عُ
 ( اخلامـس من أيلـول املايض إىل رفض (حماوالت إعادة تشـكيل أمانة القـدس بقرار فوقيّ

(القدس، 7 أيلول 2016، ص.3).

ا بني أوسـع القطاعات املقدسـيّة عىل األسـامء، وصيغة مالئمة  ا، توافقً يتطلّب هذا اخليار إذً
ا يتطلّـب دمج هذا اخليار  ـن مـن الوصول إىل هـذا التّوافق، قبل التّعيـني، ولربّام أيضً للتّمكّ
ابـع (خيار اختيـار أعضاء األمانـة) عرب عقد مؤمتـر مقديسّ  بشـكل من أشـكال اخليـار الرّ
ا من  تي تعطيهم بعضً ع للتّصويت ألعضاء األمانة اجلدد، بام يمنحهم بعض القاعدة الّ موسّ

هتم. نهم من أداء مهامّ عيّة املجتمعيّة ممّا يمكّ الرشّ

ـا يف صالحيّـات األمانة  فـوق ذلـك يتطلّب هـذا اخليار، كـام اخليـارات األخر، وضوحً
(انظر/ي أدناه)، وكذلك رصد املوازنات الالزمة لعملها.

3) خيـار انتخـاب األمانـة: ينطلق هـذا اخليار مـن قاعدة سياسـيّة مفادها أنّ فلسـطني قد 
أصبحـت دولة معـرتف هبا عام 2012م من قبـل األمم املتّحدة، ويرتتّب عىل ذلك حسـب 
ابقة هلا بإعالن  ـلطة الوطنيّة السّ تي آلت إليها السّ وجهة النّظر هذه أن تقوم دولة فلسـطني الّ
قيّة، سواء نجحت أو فشلت  يّة يف أراضيها كافّة بام فيها القدس الرشّ إجراء االنتخابات املحلّ

يف ذلك.

ومـن أجـل النّجاح يف هـذا اخليار، فقـد طرحت سـيناريوهات خمتلفة ملوضـوع انتخابات 
ل منها، أن يتمّ إجـراء االنتخابات يف املجتمعات  ـيناريو األوّ األمانـة، حيـث كان طرح السّ
يّة املقدسـيّة مع دعوة سفراء دول االحتاد األورويبّ وغريهم للحضور من أجل محايتها  املحلّ

. من القمع االحتاليلّ

ة الفلسطينيّة املحيطة  فّ ـيناريو الثّاين فري أن يتمّ وضع صناديق اقرتاع يف مناطق الضّ ا السّ أمّ
بالقدس ويدعى املقدسـيون للتّصويت لألمانة فيها، حسـب سـجل النّاخبـني النتخابات 
جل  ئاسة عام 2006) مع إجياد طريقة لتحديث هذا السّ املجلس التّرشيعيّ لعام (2005، والرّ
تي  واإلضافـة عليه، ربام مثالً عرب فتح باب التّسـجيل لالنتخابـات لألمانة يف ذات الفرتة الّ
يّة يف باقي مدن دولة فلسـطني وقراها إذا ما تمّ  يفتـح فيها باب التّسـجيل لالنتخابات املحلّ
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اذ قرار اسـتثنائيّ بفتح باب التّسـجيل  دا بعد التّأجيل األخري لالنتخابات، أو اختّ فتحها جمدّ
ا لباقي مدن الوطن وقراه. دً للمقدسيّني إذا مل يتمّ فتحه جمدّ

. يناريو الثّالث ملوضوع االنتخابات، فيقيض بإجرائها عرب التّصويت اإللكرتوينّ ا السّ أمّ

ابع الّذي طرحه القائد فيصل احلسـينيّ يف حينه، والّذي يقيض  ـيناريو الرّ ا السّ وهنالك أخريً
بإنشـاء رشكة مسامهة ينتسـب إليها املقدسـيون، ويقومون بانتخاب جملس إدارة هلا، يكون 

هو بمثابة أمانة القدس.

ا مشـكلة كـرب تتعلّق باحتامليّة اسـتنكاف الفلسـطينيني  ـيناريوهات مجيعً تواجـه هذه السّ
ة ما تعلّق منها  املقدسـيني عن املشـاركة، خلوفهم من العقوبات اإلرسائيليّة املحتملة، خاصّ
بفقـدان حقّ اإلقامة وسـحب اهلويّات. كام أشـار بعض مـن متّت مقابلتهـم إىل نمو (التَّيار 
ه من قبل سـلطات  ) املرتبـط واملنتفـع من سـلطات االحتالل، والّـذي قد يوجّ اإلرسائيـيلّ

ه للنّجاح فيها. االحتالل لفرز مرشحني النتخابات األمانة والتّوجّ

وط اآلتية: وبناءً عىل ذلك ال يمكن اإلقبال عىل هذا االختيار، إالّ إذا توفّرت الرشّ

: ال يمكـن عقـد انتخابـات األمانـة تلقائيًّـا، بـل جيـب أن يسـبقها محلـة وطنيّـة بـني  الً أوّ
املقدسيني، يشـارك فيهـا كلّ نشـطاء الفصائل الوطنيّة واإلسـالميّة يف القـدس، وذلك من 
، وإعادة ثقته باملنظّمة والفصائل. ولضامن نجاح هذه  وح للمجتمع املقديسّ أجـل إعادة الرّ
مه األمانة  وري ّأن تشـتمل عىل طروحات ملموسـة ملا يمكـن أن تقدّ احلملـة فإنّ من الرضّ
للمواطـن املقديسّ يف جمال تثبيت وجوده وصمـوده يف املدينة. ويف ضوء نجاح هذه احلملة 

فإنّ اإلقبال املقديسّ يتزايد عىل املشاركة والعكس صحيح.

دة، وذلك من أجل النّجاح يف مواجهة أيّ قوائم قد  ثانيًا: تشكيل قوائم وطنيّة توافقيّة موحّ
لها االحتالل. يشكّ

ثالثًا: يتلو ذلك معاجلة قضايا إضافيّة مثل سـجل النّاخبني وكيفيّة جتهيزه، وكيفيّة مشـاركة 
املبعدين والنّازحني املقدسيني الّذين شاركوا يف انتخابات األمانة قبل عام 1967 وسالالهتم 
يف االنتخابات، وكيفيّة شـمول أعضاء األمانة املنتخبني قبل عام 1967 يف التّشكيلة املنتخبة 

اجلديدة.

ل هو خيار صدامـيّ بامتياز، ومن املحبّذ  ـيناريوهات أعـاله، فإنّ اخليار األوّ ا: بني السّ رابعً
ا؛ إذ يصبـح دون توفّر هذه  عـدم اللجـوء إليـه دون توفـري رشوطـه املذكـورة أعاله مسـبقً
ة فيحتـاج إىل عوامل جاذبة  فّ ا خيار التّصويـت يف مناطق الضّ ا. أمّ ا انتحاريًّ وط خيـارً الـرشّ
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هـون إىل صناديـق االقـرتاع خـارج مدينتهـم. وفيـام يتعلّـق بخيار  جتعـل املقدسـيني يتوجّ
ن  ه حيتـاج إىل ترتيبات متكّ ـباب القيـام به، ولكنـّ التّصويـت اإللكـرتوينّ فهذا يسـتطيع الشّ
ا  ع من ال يتقنون استخدام اإلنرتنت من األجيال األكرب للتّصويت من خالله. وأخريً وتشجّ
يمقراطيّة بني املقدسـيني، ولكنّ  ا مناسـبًا لتعزيز املشـاركة الدّ كة يبدو خيارً فـإنّ خيار الرشّ
ذلك هو صيغة خللق صريورة مرتاكمة تدرجييًّا للمشاركة (process)، وليس صيغةً إلجراء 

د. انتخابات يف يوم حمدّ

ا وسـطًا بـني االنتخابات والتّعيـني، بناءً  4) خيـار اختيـار األمانـة: يطرح هـذا اخليار طريقً
ر إجراء االنتخابات من جهة، وعدم استحسـان أسـلوب  عـىل ما يراه هـذا اخليار من تعـذّ
التّعيـني من جهة أخر، حيث يتمّ األمر وفق هذا اخليار عرب اختيار األمانة من قبل خمتلف 
ـباب، واملـرأة)، والقطاعات  يّة (املواقع اجلغرافيّة)، والفئات (كالشّ ممثيل املجتمعـات املحلّ
ـة، والتّعليم) وغريها مـن القطاعات. ويف التّفاصيـل طُرحت ثالث  حّ ـياحة، والصّ (كالسّ

طرق إلجراء عمليّة االختيار:

ـع ملمثيل القدس من وزراء ووزراء سابقني، وأعضاء  تقيض الطّريقة األوىل بعقد مؤمتر موسّ
ترشيعـيّ حاليـني وسـابقني، وأعضـاء املجلسـني املركـزيّ والوطنـيّ املقدسـيني، وممثـيل 
ة  ينيّـة واالقتصاديّ مـوز الدّ يّـة والقطاعـات والفئات املقدسـيّة كافّة، والرّ املجتمعـات املحلّ
ـابقتني، وممثلني  واألكاديميّـة مـن منظّامت املجتمـع املدينّ وغريها، وأعضـاء األمانتني السّ
عـن مبعدي القـدس والجئيها. ويعقد املؤمتر خارج القدس حسـب هـذه الطّريقة. ووفق 
ا هلا، حيث  عً ا موسّ لون جملسً هذه الطّريقة يقوم املجتمعون بانتخاب جملس األمانة، كام يشكّ
يتـمّ تنفيـذ برامج األمانـة وخدماهتا للقطاعات والفئات واملواقـع اجلغرافيّة من خالل هذا 

ع. املجلس املوسّ

ـا الطّريقـة الثّانيـة فتقـيض بعقـد كونغـرس متثيـيلّ خـارج القدس، يدعى هلـا أعداد من  أمّ
، ويقوم  ّ ان القدس الـكيلّ يّة املقدسـيّة كل حسـب نسـبتها مـن عدد سـكّ املجتمعـات املحلّ

الكونغرس باختيار األمانة.

ّ يف كلّ موقع من مواقع القدس الـ(22)، وذلك  ا الطّريقة الثّالثة فتقيض باختيار جملس حميلّ أمّ
مـن ممثيل املواقع والقطاعـات والفئات املوجودة فيه، وييل ذلك تشـكيل جملس لألمانة من 
ا يمثّلون املواقع كافّة، ويضاف إليهم أعضاء األمانة الباقني عىل قيد احلياة ممّن  (22) شخصً

انتخبوا قبل عام 1967م.

ويف اآلليّات، فقد تمّ اقرتاح أنّ يتمّ التّوافق عىل قائمة أعضاء األمانة قبل عقد املؤمتر التّمثييلّ 
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تني  هلا إىل منصّ ـا لتحوّ أو الكونغـرس، حيـث يفوزون بالتّزكيـة يف املؤمتر أو الكونغرس منعً
ـحني ممّا قد يؤدّي إىل فشـلهام يف فـرز أمانة جديدة للقـدس. وهناك من  اع بـني املرشّ للـرصّ
حني  ـحه آخرون، وذلك كحامية للمرشّ ا أال يقوم أي فرد برتشـيح نفسـه، بل يرشّ رأ أيضً
م مل  مـن بطـش االحتالل، حيث يمكنهـم االدّعاء عندمـا تراجعهم سـلطات االحتالل أهنّ

م مل يقبلوا ترشيح اآلخرين هلم. حوا، كام أهنّ يرتشّ

 ه يف املقابل يتفاد ويف التقديـر، يتجـاوز هذا اخليار نواقص وثغـرات خيار التّعيني، ولكنـّ
خيـار الدخـول يف صدام مـع االحتالل كام هو احلـال يف خيار االنتخابـات. هذا من جهة، 
ومـن جهـة أخر فإنّ الطّريقة الثالثة هلـذا اخليار هي األقرب بينها خليـار االنتخابات، فيام 
تنطـوي الطّريقتان األوىل والثّانية عىل إشـكاليّات هلا عالقة بكيفيّـة اختيار املمثّلني، وحول 
من يمثّل ومن ال يمثّل، ويف النّهاية سـيكون هناك من سـيطعن هباتـني الطّريقتني بوصفهام 

غري رشعيّتني، ومل تعقدا بمشاركة املمثّلني احلقيقيني.

��Áات ا�ّ�را�� 
ره وعدم  ل، ويف حال تعذّ راسـة تويص باقرتاح االنتخابات كاقرتاح أوّ وعليه، فإنّ هذه الدّ
ياسيّة واالجتامعيّة  ماته من أجل ضامن تعزيز ارتباط القدس بالبنية السّ ن من توفري مقوّ التّمكّ
ا تـويص باللجوء إىل عمليّة االختيار من أسـفل إىل  ـة الوطنيّة الفلسـطينيّة، فإهنّ واالقتصاديّ
، ويتلو ذلك تشـكيل جملس األمانة  يّة يف كلّ موقع جغرايفّ أعـىل، حيث يتمّ فـرز جمالس حملّ

من ممثّلني عن هذه املجالس املواقعيّة.

راسـة ال تويص هبذا اخليار كونه األفضـل يف غياب االنتخابات،  وجيـدر التّنويـه هنا بأنّ الدّ
ر من الطّـرق واخليـارات األخـر، كام أنّـه حيتوي عىل  ولكـن لكونـه األقـل جلبًـا للـرضّ

:األفضليّات اآلتية مقارنة بالطّرق األخر

تي يمكنها  ا مواقع سـكن لكلّ الفئـات والقطاعـات، والّ : املواقـع اجلغرافيّـة هي أيضً الً أوّ
ا من مواقعها. بالتايل احلصول عىل التّمثيل انطالقً

ز مشـاركة ديمقراطيّة أوسـع ممّا هو عليه احلـال يف حالتي  ثانيًـا: باعتـامد هـذه الطّريقة تتعزّ
تي  ل قاعدة شعبيّة أوسع داعمة لعمل األمانة الّ املؤمتر املوسـع والكونغرس. وبالتّايل تتشـكّ

الت والثّقة بني سلطات دولة فلسطني وبني املقدسيني. ز الصّ ل، كام ستتعزّ ستتشكّ

ثالثًا: تقلّل هذه الطّريقة من نسبة النّاقمني الستثنائهم من العمليّة.

يّة املقدسيّة. ل األمانة من متثيل متساوٍ لكلّ املجتمعات املحلّ ا: تتشكّ رابعً
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ز فرص  تي يتمّ فيها االختيار من أسفل إىل أعىل تتعزّ ا: مع تصغري مساحة الوحدات الّ خامسً
القـدرة عـىل مواجهة العقبات كوجـود (التَّيار اإلرسائييل)، وذلك من خالل جعل مسـألة 
يّة توافقيّة أسـهل بام ال يقاس من االتفاق بشـأهنا عىل مسـتو القدس  االتفاق عىل كتل حملّ

. ككلّ

ـا: يمكـن إضافة ممثّلـني ملبعدي القـدس ونازحيها، وكذلك ألعضـاء جملس األمانة  سادسً
ل من أسفل إىل أعىل وفق هذه الطّريقة. املنتخبني قبل عام 1967 ملجلس األمانة املتشكّ

��ا�� ���ا�
� ��� �ّ� ا���ارات
ا، يبقى هناك عدد من املسـائل املتقاطعة بني اخليارات كافّة، وهي كلّها مسائل سياسيّة  أخريً
ة ملنظّمـة التّحرير أمامها؛ لتقوم  راسـة بأن تضعهـا اللجنة التّنفيذيّ تي تويص الدّ بامتيـاز، والّ
اذ املواقف والقرارات الالزمة بشأهنا، وفيام ييل عرض هلذه املسائل، وبعض  بدراسـتها واختّ

االقرتاحات بشأهنا:

�� ا��±�ا�ّ��:�� - ��£�� ا�
ً

أّو�
تي كانت  ـتّة املربّعة الّ مارسـت أمانة القـدس قبل عام 1967 عملها فـوق الكيلومرتات السّ
ة كمجلس  عليهـا حدود القـدس آنذاك. وخارج هذه احلدود عملت حينـذاك جمالس قرويّ
ة وشـعفاط، مع العلم أنّ املجلسني األخريين ال زاال قائمني حتّى  قرويّ الطّور، والعيسـويّ
ا  اليـوم وإن اقتـرصت أعامهلام عىل حلّ النّزاعـات يف جمتمعيهام. لقد خلـق االحتالل حدودً
ة الغربيّـة بام يتناقض مع  فّ سياسـيّة وخدماتيّـة جديدة عـرب ضمّ مناطق إىل القـدس من الضّ

. ويلّ القانون الدّ

ـلطة الوطنيّة مسـارين للتّعامل مع مسـألة الوالية  دت السّ ، حدّ وعـىل اجلانـب الفلسـطينيّ
تي يتمّ التّفاوض  ل، سـيايسّ تفاويضّ يرصّ عىل عدّ القدس الّ اجلغرافيّة للقدس: املسـار األوّ
ـتة  ا السّ قيّة عىل أهنّ ا القدس كلّها بغرهبا ورشقها، فيام يتمّ تعريف القدس الرشّ عليها عىل أهنّ

كيلومرتات املربّعة كام كانت عليه قبل عام 1967.

د الوالية اجلغرافيّـة لعمل وزارة شـؤون القدس  ـا املسـار الثّاين فهو مسـار خدمايتّ حـدّ أمّ
ـامل  وحمافظـة القـدس عـىل أنّه يشـمل املحافظـة كافّة، حسـب تعريفها الفلسـطينيّ والشّ
ام،  قيّة، وقر شامل غرب القدس، والرّ ـواحرة الرشّ ة، وأبو ديس، والسّ ملناطق مثل العيزريّ
تي تمّ خلقها  وضاحيـة الربيد، وغريها. ويف املسـارين ال تعرتف دولة فلسـطني باحلـدود الّ

احتالليًّا ملدينة القدس.
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تـي جرت، هناك من رأ خطورة سياسـيّة يف حتديـد منطقة عمل األمانة  ويف املـداوالت الّ
ـتّة املحتلّة عام 1967، كـام أنّ هناك من رأ أنّ املناطق املقدسـيّة  خـارج الكيلومـرتات السّ
ا بشـكل مبارش  ة القدس اإلرسائيليّة هي املناطق األكثر اسـتهدافً ا حتت بلديّ املضمومـة قرسً
 ا هناك من رأ ز األمانة جهدها عليها. وأخريً من إجراءات االحتالل، وبالتّايل جيب أن تركّ
دة فلسـطينيًّا هي حدود عمل األمانـة، عىل أن يكون هناك  أن تكـون حدود املحافظة املحدّ
ة يف املحافظـة، ولكنّها كلّها تتبع األمانة كمظلّة هلا، ويكتب جملس  يّة وقرويّ ة جمالس حملّ عـدّ

: أمانة القدس/ جملس قروي أبوديس. قرويّ أبوديس عىل مدخل مبناه مثالً

اذ قرار  ة ملنظّمة التّحرير الفلسطينيّة باختّ راسة اللجنة التّنفيذيّ بناءً عىل هذه اآلراء، تويص الدّ
سيايسّ بأحد اجتاهني:

ا حـرص منطقـة عمل األمانـة بام كانت عليـه قبل عام 1967، مع تشـكيل جمالس  ل: إمّ األوّ
يّة أخر خارج هذه املنطقة، تربطها عالقات تشبيك وتعاون مع األمانة. ة وحملّ قرويّ

ن الكرب)، وذلك عىل  ل (أمانة القدس الكرب) عىل غـرار (أمانة عامّ ا أن تشـكّ الثّاين: وإمّ
يّة عىل نطاق املحافظة، وتتّسـق  ة واملحلّ نطاق املحافظة، حيث ختضع هلا كل املجالس القرويّ
هـذه الفكرة مع الطّريقـة الثّالثة الختيار األمانة املوصوفة أعاله مـع إضافة، وهي أنّه حيثام 
ة وغريهـا يتمّ عقدهـا، وحيث هي  يّـة ممكنة كأيب ديـس والعيزريّ تكـون االنتخابـات املحلّ
ا  غـري ممكنة فإنّه يتمّ اعتـامد الطّريقة الثّالثة من طرق اختيار األمانـة املوصوفة أعاله. وأخريً
ـة للمناطق األكثر  يغـة أن تعطي األمانـة أثناء ممارسـتها لعملهـا أولويّ سـتتطلّب هـذه الصّ
ا بإجـراءات االحتالل بشـكل مبارش، وعـدّ هذه مناطق تنميـة (أ) كام نص قانون  اسـتهدافً

القدس العاصمة لعام 2002.

ولعـلّ االجتـاه الثّاين يكون األسـلم لتحديد منطقة عمل األمانة، السـيّام أنّه سـيوفر صيغة 
يّـة أفضل ممّا توفّره صيغة التّشـبيك والتّنسـيق غري  متابعـة بـني األمانة وبـني املجالس املحلّ
ن من حـلّ القضايا املتشـابكة بني  ا يمكّ تـي ال توفّر إطـارً ل، والّ امللـزم حسـب االجتـاه األوّ
مدينة القدس وحميطها عىل مستو املحافظة. كام أنّ هذا االجتاه يتجاوز االعرتاف باحلدود 
ا ملجاهبة املخطّطات اإلرسائيليّة اجلارية لتوسـيع  ـة اإلرسائيليّة للقدس، ويوفّر إطـارً البلديّ
ة عمل  القـدس عرب إنشـاء مسـتوطنة E1 وغريها، مـع احلفاظ يف الوقت نفسـه عـىل أولويّ
تي  األمانـة يف البلـدة القديمـة للقدس وما حوهلا، إضافة للمناطق املسـتهدفة باجلـدار أو الّ
ئيـس عرفات عام 2004 حول  ز مـرشوع القانون الّذي رفع للرّ أصبحـت خلفه، حيث يعزّ
ه، فقد أعطى ملجلس الوزراء صالحيّة توسـيع حدود القدس، كام  أمانـة القدس هذا التّوجّ

ورد أعاله.
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©ا�ً�ا - ��£�� ��Áّ�ات ا��ا��:
حول مسـألة األمانة تثور تسـاؤالت عامّ إذا كانت هي مرجعيّة أخر تضاف للمرجعيّات 
األخـر للقـدس، وحول عـامّ إذا ما كان هنـاك حاجة ملرجعيّـة إضافيّة كهـذه، إىل جانب 
ا، أو خدماتيًّا. ثمّ تشـعّب  تسـاؤالت حـول ما إذا كان دور األمانة وطنيًّـا كفاحيًّا، أو تنمويًّ
، أمّ اختيار  النّقاش ليشـمل ما إذا كان املطلوب هو اختيار أمانة ذات دور خارجيّ ومعنويّ

أمانة ذات دور فاعل عىل األرض.

تي  جيـدر التّنويـه بادئ ذي بدء بأنّ األمانة ليسـت مرجعيّة تضاف إىل سلسـلة املرجعيّات الّ
تي تضمن  ـاذ القرارات واإلجـراءات الّ لت من أجل رعاية القدس واملقدسـيني واختّ تشـكّ
ئاسيّة العليا للقدس، ودائرة القدس يف منظّمة التّحرير  ، مثل: اللجنة الرّ مسـتقبلهم الوطنيّ

الفلسطينيّة.

ـا فيـام يتعلّـق باإلطار العـامّ لدور األمانة، فـإنّ األصل يف الظّـروف الطّبيعيّـة أنّ األمانة  أمّ
ا أن  ، واألصل أيضً ة كام كان حاهلا قبل االحتـالل اإلرسائييلّ ت خدماتيّة وتنمويّ ىل مهامّ تتـوّ
كيز عىل توفريها رغم أنف االحتالل، وليس حتميل  ت والرتّ تستمرّ األمانة يف أداء هذه املهامّ
ياسـيّة، وهو عبء ليس هلا أن تتحمله وال أن يطلب منها؛ فالقيادة  األمانة عبء القيادة السّ
ئاسيّة العليا للقدس، ولدائرة القدس يف املنظّمة، وقبل  ياسيّة حول القدس هي للجنة الرّ السّ

ة يف املنظّمة. ذلك للجنة التّنفيذيّ

ا سياسـيًّا فإنّ  ور طابعً ، وإن اكتسـى هذا الدّ ا، فـإنّ دور األمانـة هـو دور خدمايتّ تنمويّ إذً
ذلـك يعود إىل االحتالل الّذي يسـيّس التّنمية ويسـيّس اخلدمات، وال ينبغـي أن يؤدّي بنا 
ياسيّة؛ ألنّه دور لغريها وليس هلا. ذلك بالتّايل للطّلب من األمانة أن تلعب دور القيادة السّ

يـؤدّي ذلـك إىل فهم بـأنّ األمانة جيب أن تقوم بـدور فاعل عـىل األرض ال أن تكون أمانة 
ت اآلتية لألمانة  ذات دور معنـويّ فقـط، ويف هـذا اإلطار فإنّ الدراسـة تويص بتبنّي املهـامّ

واإلضافة عليها وتعديلها:

يّة وقطاعات، والعمل  ة للمقدسـيني عىل فئات وجمتمعات حملّ 1) تلقى االحتياجات التّنمويّ
عىل تلبيتها.

2) متثيـل القـدس يف احتـادات العواصم العربيّة والعامليّة، واسـتثامر هـذه االحتادات لتوفري 
ـة للقـدس، إضافة للتّمويـل الّذي حتصل عليـه األمانة من  التّمويـل لالحتياجـات التّنمويّ

موازنة دولة فلسطني وكذلك من مدخوالهتا.
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3) متابعـة احتياجـات القـدس مـع الـوزارات الفلسـطينيّة املختلفـة، حيـث تـدار هـذه 
ة بالتّنسيق مع وزارة شؤون القدس. املهمّ

عم لبناء املسـاكن  4) توفري بعض اخلدمات للمقدسـيني عىل شـاكلة املسـاعدة يف توفري الدّ
يف القـدس حتّـى ولو كانت دون تراخيـص إرسائيليّة، وذلك لفرض وقائع فلسـطينيّة عىل 

األرض ضمن شعار (نبني أكثر من قدرهتم عىل اهلدم).

ة االحتالل وجتاهبها. ة التّابعة لبلديّ 5) إنشاء مراكز للخدمة املجتمعيّة تواجه املراكز اجلامهرييّ

ة، كام أهنا  ا مثل املحكمة البلديّ ولتسهيل القيام بعملها، يمكن لألمانة أن تنشئ هيئات وأطرً
يمكن أن تسـتويف بعض الرسـوم عن متابعة ومنح رخص البنـاء دون املوافقة اإلرسائيليّة، 
ـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة عىل أن يصبح  كات لد السّ ورسـوم ملسـاعدة اجلمعيّات والـرشّ

التّسجيل هلذه كلّها عرب األمانة، وذلك بقرار من رئيس دولة فلسطني.

ـياحة  ـباب والنّسـاء، وبرامج السّ ت برامج تنفذهـا األمانة جتاه الشّ يرتتّـب عـن هذه املهـامّ
يّة املقدسـيّة  هة للمجتمعات املحلّ ـة والتّعليـم وغريها من القطاعات، وبرامج موجّ حّ والصّ

ة وتتابع عمليّة تنفيذها. وريّ ة الدّ كافّة. ويكون لألمانة أن تعدّ اخلطط التّنمويّ

الحيّـات لألمانة أن يتمّ إعـادة تعريف صالحيّات وزارة شـؤون  ا، تقتـيض هذه الصّ أخـريً
القدس لتصبح متعلّقة بتنسيق عمل الوزارات الفلسطينيّة يف القدس، وتنسيق قضايا األمانة 
رين  ا تقوم (بمسـاعدة املترضّ فحة اإللكرتونيّة للوزارة بأهنّ ا ما ورد يف الصّ مع الوزارات. أمّ
ّ واجلزئـيّ لألبنيـة، وتوفري دعم  من سياسـات االحتـالل، وخمالفـات البناء، واهلـدم الكيلّ
ار يف البلدة  للعيادة اهلندسيّة والعيادة القانونيّة، واملساعدات اإلنسانيّة، وتعزيز صمود التّجّ
ل الوزارة  ت جيب أن حتال لألمانة، ومع إحالتهـا يمكن أن تتحوّ القديمـة)، فهـي كلّها مهامّ
إىل جهة ختطيطيّة وتنسـيقيّة أعىل؛ تقوم بالتّخطيط واملتابعة لعمل الوزارات الفلسـطينيّة يف 

.القدس من جهة، وتسهيل تلبية احتياجات األمانة من الوزارات من جهة أخر

ا -  ا�
ّ�� ا��ا��:
ً

©ا��
ا اجلدل القديم فهو ذلك  ا. أمّ شهدت املناقشات حول هذا املوضوع جدالً قديامً وجدالً حمدثً
رات؛ أن  ـلطة الوطنيّة وبني املنظّمة، وهو أمر حدثـت عليه تطوّ القائـم عىل الفصل بني السّ
لطة سلطة، بل ترفّعت  اعرتفت األمم املتّحدة بفلسطني كدولة عام 2012، حيث مل تعد السّ
وأصبحـت حكومة دولـة، وإن كانت دولة حتـت االحتالل. ويف هذا اإلطـار طرح اجلدل 
املحدث أنّ النّقاش مل يعد منظمة مقابل سلطة، بل أصبح حول دولة جيب أن تسعى النتزاع 
رها عىل األرض، وإىل بسط سـيطرهتا عىل مناطق سـيادهتا كافّة بام فيها القدس  تها وحترّ حريّ
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رات دورها األعىل واألرفع كممثّلة  قيّـة، ويبقى بعد ذلك للمنظّمة مع كلّ هـذه التّطوّ الرشّ
تات. هذا بشكل عام. عب الفلسطينيّ بأرسه، وكفاحه الوطنيّ يف الوطن والشّ للشّ

دة، فقد برزت أسـئلة ذات طابع ملموس عىل شـاكلة أيّ هيئة جيب أن  ا يف القضايا املحدّ أمّ
تي سـرتبطها هبيئات دولة فلسطني والسيّام وزاريت  تتابع أمانة؟، وما هي طبيعة العالقات الّ

ّ وشؤون القدس وحمافظة القدس؟. احلكم املَحيلّ

راسة بإبقاء هذا األمر كام ورد يف املرسوم  فيام يتعلّق بتابعيّة األمانة امللموسة، تويص هذه الدّ
ا  ئايسّ لعام 2012، حيث تتبع األمانة ملنظّمة التّحرير الفلسطينيّة، ويقوم بمتابعتها تنفيذيًّ الرّ
 ّ ة ليس وحده، وإنّام بالتّنسيق مع وزارة احلكم املَحيلّ ، ولكنّ هذه املرّ عبيّ املؤمتر الوطنيّ الشّ
تـي هلـا أن تتابع فعل أمانـة القدس الكرب الّذي يشـمل عموم املحافظة كـام ورد أعاله،  الّ
ّ لدولة فلسطني إىل القدس  تيب عىل مدِّ صالحيّات وزارة احلكم املَحيلّ وسـينطوي هذا الرتّ

رغم أنف االحتالل.

، ومن  عبيّ ويمكن تنسيق العالقة، حيث يكون أعضاء األمانة أعضاءً يف املؤمتر الوطنيّ الشّ
ة من جهة  هتا اخلدماتيّة والتّنمويّ خاللـه يرتبطون باملنظّمة، فيـام تتابع األمانة بخصوص مهامّ
، وهو نوع من املتابعة الّتي ال يستطيع املؤمتر الوطنيّ  ّ االختصاص وهي وزارة احلكم املحيلّ
عبيّ توفريها كونه ليس جهة اختصاص يف قضايا التّخطيط والبناء والتنمية واخلدمات.  الشّ
يّة الّتي سـتتبع األمانـة يف نطاق املحافظة هي حتت  هـذا ناهيك عن أنّ بعض املجالس املحلّ

لطة الوطنيّة الفلسطينيّة. ّ منذ تأسيس السّ إرشاف وزارة احلكم املَحيلّ

ق إىل  ا فيام يتعلّق بعالقة األمانة مع وزارة شـؤون القدس وحمافظة القدس، فقد تمّ التّطرّ أمّ
ـابق. وبإجياز يف ظلّ الواقع اجلديد تتبع األمانة دولة فلسـطني وتسـاعد  ذلك يف القسـم السّ

ولة عىل بسط سيادهتا عىل القدس. وزارات هذه الدّ

�� ا��ا��:ّ�¾¨ را�ً
ا - ا���ار��ن �
تي يتـمّ فيها التّعامل مع  ـاكلة الّ ة األمانة عىل نفس الشّ راسـة بالتّعامل مع عضويّ تـويص الدّ
ـح أو  ا لرتشّ ـامليّة واجلنوبيّة، وذلك برتك الباب مفتوحً يّـة يف املحافظات الشّ املجالـس املحلّ
اختيار الكفايات للمشـاركة فيها. وإن أرادت الفصائل املشـاركة فيها، فإنّ ذلك يكون عرب 

كفايات منها، وليس من خالل شخصيّات سياسيّة فاقعة؛ مفتقرة للكفاية املهنيّة.

ياسـيّة ذات املناصب العليا يف املنظّمة  ـخصيّات السّ ا، فإنّ من املناسـب أن تبتعد الشّ وأخريً
ة األمانة، وذلك كي حتافظ عىل نفسها كمرجعيّات  ودولة فلسـطني عن املشـاركة يف عضويّ

سياسيّة عليا لألمانة وغريها.
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ªا�ً�ا - إدارة ا�¡¦اح �² ا����ل:
ة ملنظّمة  ة األمانة بقيادة جماهبة االحتـالل، فهذه مهمّ د مهمّ راسـة أال حتـدّ َ تقرتح الدّ كـام تَبنيّ

التّحرير وللفصائل الوطنيّة واإلسالميّة وليس لألمانة.

ة واخلدماتيّة بجرأة ودون  هتا التّنمويّ من جهة مقابلة، يبقى عىل األمانة العمل عىل تنفيذ مهامّ
خوف من بطش االحتالل واعتقاالته ومالحقته، السيّام وأنّ االحتالل سيسعى دون شكّ 
لعرقلـة عمـل األمانة بالوسـائل املذكورة وغريهـا. وبالتّايل فإنّه رغم عـدم تكليف األمانة 
بدور القيادة السياسـيّة فإنّ االحتالل سـيقوم بمجاهبتها وحظر نشـاطاهتا، وجيب أن يكون 
تي متنع االحتالل  اذ بعض اإلجراءات الّ ين لذلك. كام يمكن يف املقابل اختّ أعضاؤها مستعدّ
، وعدم اإلعالن عامّ  مـن تعطيل العمل، وذلك مثل العمل بصمـت ودون ضجيج إعالميّ
يتمّ تنفيذه من مشاريع، واالستعانة يف التنفيذ للربامج واملشاريع بفئات القدس االجتامعيّة، 

يّة وقطاعاهتا بديالً للتّنفيذ املبارش من قبل األمانة، وغري ذلك. وبمجتمعاهتا املحلّ

تـي يمكـن القيـام هبا هبـدف خلق وتثبيـت املزيد مـن احلقائق  مـن اإلجـراءات الوقائيّـة الّ
قيّة. الفلسطينيّة عىل أرض القدس الرشّ

:
ّ

���� �² ا�ردن
ّ

�ادً�ا - ا��
وليّة  ا ملسـاندة األردنّ لألمانة يف املحافـل العربيّة والدّ راسـة بإبقاء الباب مفتوحً تـويص الدّ
عم املايلّ ملشـاريع القـدس من هـذه املحافل. ومن  املعنيّـة كافّـة، واملسـاعدة لتحصيـل الدّ

املناسب أن تتم بلورة صيغة للعمل املشرتك بني األردن وفلسطني هبذا اخلصوص.

ªا ��
ة ملنظّمة التّحرير الفلسـطينيّة قرارات بخصوص  راسـة بأنّ تتّخذ اللّجنة التّنفيذيّ  تويص الدّ
القضايا الواردة يف هذه الدراسـة، وكذلك لتنفيذ قرارات املجلسني الوطني واملركزي آنفي 
ا التخطيط للمجتمعات املحلية  الذكر حول إحياء وتفعيل أمانة القدس، ويشمل ذلك أيضً
املقدسـية وتفعيلها باملشاركة معها وانتخاب أمانة القدس منها، عىل أن يتلو ذلك دمج هذه 
ئيس عام 2004.  ا لإلصدار من الرّ القـرارات يف إطار قانون أمانة العاصمة الّذي كان جاهزً
راسـة  يغـة املقرتحة يف هذه الدّ ا الختيـار أمانة القـدس وفق الصّ ثـم إصـدار القانـون متهيدً

واملستندة للمجتمعات املحلية املقدسية.
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طالب دكتورا اقت�ساد تنموي يف جامعة املنار  تون�س

 ��ا��� ا���س:� ���د��
��ª ا������ ا���¬اد�� ا�
اهلـدف مـن صياغة نموذج اقتصـادي يف حمافظة القـدس يعتمد عىل إسـرتاتيجيات التنمية 
االقتصادية العنقودية، غاية يف األمهية، حيث يمكن االعتامد عليه يف تعزيز القدرة التنافسية 
القتصـاد حمافظـة القدس من أجل تثبيت الوجود الفلسـطيني فيها كمدينـة دينية وعاصمة 

للدولة الفلسطينية بام يمكن املقدسيني املواطنني من الصمود والبقاء وعدم اهلجرة.

وقـد اعتمـدت يف دراسـتي هـذه عـىل املنهـج الكيفـي واألسـلوبني التحليـيل والوصفي، 
فقـد أُجريـت العديـد مـن املقابـالت الفرديـة املعمقـة واملجموعـات البؤريـة للقطاعات 
االقتصاديـة املختلفة، كام تـم حتليل الفرص والتهديـدات التي تواجـه القطاعات املختلفة 
ا  القرتاح إسـرتاتيجيات وآليات تسـاهم بإنعاش اقتصاد املدينة. كام ناقشـت الدراسـة عددً
ا تلك التي اعتمدت عـىل النموذج التطبيقي  من الدراسـات واألدبيات السـابقة، خصوصً
املـايس (لبورتر) لتعزيـز القدرة التنافسـية للعواصم واملدن من إيطاليـا والواليات املتحدة 
واهلند. كام اسـتخدمت الدراسـة نرشات صادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

(1) أجريت حتت إرشاف الربوفسور حممود اجلعفري - جامعة القدس، تاريخ 14/ 4/ 2020 - القدس املحتلة.
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للحصـول عـىل بيانـات رقمية حـول أهم املـؤرشات االقتصاديـة التي تتعلـق بالقطاعات 
االقتصاديـة يف حمافظة القدس، موضـع البحث، ومقارنتها باملـؤرشات االقتصادية للضفة 
ا عىل بيانات مركـز اإلحصاء اإلرسائييل، والتـي من خالهلا تم  الغربيـة «وإرسائيل» اعتـامدً
حتديـد القطاعـات الواعدة عنـد تطبيق نموذج املاسـة لبورتر عليها مثل البناء واإلسـكان، 
السـياحة واحلرف اليدوية، التجارة الداخلية، القطاع الصحي، والتعليم، والتي من خالهلا 
تـم التعرف عىل القدرات التنافسـية لكل عنقـود وتم ربط العناقيد مـع بعضها البعض من 

جهة، وربط القطاعات االقتصادية املقدسية بمثيالهتا يف حمافظتي بيت حلم ورام اهللا. 

افرتضت الدراسـة أنه يمكـن تطبيق نموذج بورتر يف حالة القـدس مع تعديالت بجوانب 
حمددة تراعي خصوصية املدينة، وبينت أن هنالك عالقة سببية بني املتغريات: توفر مرجعية 
مهنية لكل عنقود، دعم احلكومة الفلسطينية والقطاع اخلاص باعتبارها العوامل الرضورية 

لنجاح نموذج بورتر يف القدس.

تتفق الدراسـة مع العديد من الدراسـات، خاصة دراسـة منظمة التعاون والتجارة الدولية 
عىل مستو كل عنقود من العناقيد والعناقيد االقتصادية جمتمعة، مما يتطلب العمل لتشكيل 
مرجعية موحدة ومهنية تتمتع باملصداقية ومصادق عليها من جهات االختصاص املختلفة. 

وقد أشـارت نتائج الدراسـة إىل أنه ورغم املعوقات املفروضة من االحتالل، يمكن حتقيق 
امليزة التنافسية ملدينة القدس وإنعاش اقتصادها واملسامهة بتعزيز وجود املقدسيني فيها. 

وبينـت أن تطبيـق نموذج بورتر التنافـيس يف مدينة القدس يعربّ عن جتربـة فريدة ومميزة هلا 
خصوصيتهـا وختتلف عـن تطبيقه يف أي عاصمة عاملية أو حتى عربية وإسـالمية، وخيتلف 
تطبيقها يف الضفة الغربية، وذلك لغياب السلطة التنفيذية بكل مؤسساهتا عن مدينة القدس 
ا وزارات االختصاص واملجالـس املحلية واحتاد الغرف التجاريـة، لذلك يتطلب  وحتديـدً
مواءمـة إبداعيـة للنمـوذج بتشـكيل مرجعية مـن املؤسسـات املقدسـية ورشكات القطاع 

اخلاص لتعوض عن دور احلكومة الغائبة.

إن نجـاح تطبيـق النمـوذج يف حمافظـة القدس له أمهية كبـرية، حتى إنه يمكـن تعميمه عىل 
خمتلـف حمافظـات الوطن الفلسـطيني لتحقيق امليزة التنافسـية للوطن الفلسـطيني بشـكل 

يساهم يف تثبيت وجود املواطنني يف فلسطني. 

ا يف  وأكـدت الدراسـة عىل أنه تتوفـر فرص تعاون مابـني القدس والضفة الغربيـة، وحتديدً
قطاع السياحة وخاصة يف ظل نمو اخلدمات الفندقية يف بيت حلم، وقطاع النقل يف القدس.



123

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

أوصـت الدراسـة بـرضورة تطويـر عوامـل النجـاح الرضورية لنمـوذج بورتـر بمحافظة 
القـدس، وأمههـا توفري الكوادر البرشية املتخصصة واسـتثامر سـكان املحافظـة بالعمل يف 
القطاعـات بديالً عـن العمل يف إرسائيل، توفري األموال لالسـتثامر يف القطاعات املختلفة، 

خاصة اإلسكان والبناء والسياحة.

وأوصت الدراسـة برضورة تطبيق نموذج بورتر التنافيس عىل خمتلف القطاعات املقدسـية 
الة لتعزيز امليزة التنافسية ملدينة القدس رغم وجود االحتالل اإلرسائييل. كأداة فعّ

وأوصت برضورة تعزيز عامل املشاركة والتعاون مابني كل عنرص من العنارص املكونة لكل 
عنقـود من جهة، والتعاون مابني خمتلف العناقيد من جهة ثانية، وتوفري مرجعية مهنية لكل 
عنقـود من العناقيد ومرجعية مشـرتكة ملختلف العناقيد، وأمهية التعاون والتنسـيق ما بينها 
وبـني القطاعات االقتصادية املختلفة من الضفـة الغربية. وأكدت عىل أمهية التزام الرشكاء 
من القطاعني العام واخلاص واملؤسسـات املقدسـية بتنفيذ خطـة العناقيد وفق إطار قانوين 

وتنظيمي واضح حيقق مصالح وأهداف كل من الرشكاء. 

وأضاءت الدراسـة عىل أهم النتائج االقتصاديـة التي يمكن حتقيقها من خالل ربط القطاع 
الصحي يف القدس بالقطاع الصحي الفلسـطيني، الذي يعترب من أهم القنوات التي يمكن 

أن تسهم يف ربط االقتصاد الفلسطيني ما بني القدس والضفة وغزة.

������ ا����:
تركز فكرة تعزيز العناقيد الصناعية التي ثبت نجاحها يف مناطق عديدة يف مجيع أنحاء العامل، 
مثل إيطاليا والواليات املتحدة واهلند، من خالل تعزيز مزايا الصناعة واالستفادة من امليزة 

التنافسية التي حتققها العناقيد الصناعية.

ويمكـن تعريـف العناقيد بأهنـا التكتالت واملجموعـات العاملة يف جماالت متشـاهبة ذات 
الصلـة، التـي جتتمع وتنجذب يف منطقـة أو مدينة أو دولة واحـدة. تعتمد عىل جمموعة من 
النشـاطات التي تضمن الكفاءة والفاعلية الفردية لكل عنرص من العنارص املكونة للعنقود 
وكفـاءة وفعالية املجموعة. العوامـل الداخلية واخلارجية التي تعزز القدرة التنافسـية التي 

يتطلب خلقها واستمراريتها توفر البيئة املناسبة.

وتوفـر هيكليـة وتركيبـة العنقـود العنارص الالزمـة لتعزيز امليزة التنافسـية من املـوارد البرشية 
املاهـرة واملدربـة، التمويل والدعم املـايل، البنية التحتيـة، والوصول للتكنولوجيا. وتسـتخدم 
هيكليـة وبرامج العنقود التي تضم (الرشكات واجلمعيـات الصناعية، احلكومة، وكالة التنمية 
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االقتصاديـة، الغرف التجارية، مؤسسـات التدريـب والتعليم، ممثيل املجتمـع املحيل... الخ)، 
حيـث يتم حتديد التهديـدات والفرص ومعاجلتها عىل نحو أكثر فعاليـة ونجاعة من املعاجلات 
واملبـادرات الفردية، وتركز مبادرة العنقود عىل مجع أصحاب املصالح لتطوير الرؤية املشـرتكة 
للواقع احلايل للصناعة أو التجارة القائمة وحتديد الوضع التنافيس احلايل واملسـتقبيل بعد حتديد 
املعوقـات للقـدرة التنافسـية، والفـرص املتاحة لنمـو األعـامل التجارية، وحتديـد اإلجراءات 
والتدابري عىل مسـتو العنقود هبدف معاجلة املعوقات وحتقيق امليزة التنافسـية(1)، ومن املتوقع 

أن يسهم تطوير العناقيد يف القطاعات االقتصادية املختلفة يف حمافظة القدس بام ييل: 

1. حتديد العناقيد الرئيسة الواعدة التي لدهيا إمكانيات قوية لتوفري: فرص عمل، تنشيط 
الصادرات، وجذب االستثامرات. 

2. إنشاء جمموعات عمل منظمة عامة وخاصة تساهم بتحديد الفرص والتحديات التي 
تواجه العنقود.

3. حتديد السياسات الفلسطينية املقدسية التي تساهم يف التغلب عىل املعوقات وتوظيف 
الفرص املتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للعنقود، الذي يعيقه اجلانب اإلرسائييل، ويؤكد 
عىل احلق بأن يستفيد سكان القدس العربية من مزايا هذا النموذج عندما يتم تطبيقه من 
ا للحق الفلسطيني الذي ال يمكن لنموذج بورتر جتاهله.  وجهة النظر الفلسطينية، وفقً

4. حتديد وتطوير رؤية مقدسـية وفلسطينية مجاعية للعنقود التي من خالهلا يتم اشتقاق 
إسرتاتيجيات قابلة للتحقيق وتساهم بنمو العنقود والقطاع االقتصادي. 

ا عىل أمهيتها التارخيية  ويعتمد حتديد القطاعات االقتصادية الرئيسة يف حمافظة القدس اعتامدً
يف االقتصاد املقديس من حيث مد مسـامهتها يف إمجايل الناتج القومي، فرص العمل التي 

توفرها، اإليرادات املستقبلية وإمكانياهتا التنافسية. 

وهتـدف عمليـة اختيار العناقيد الواعدة من حيث قدرهتا عىل املسـامهة يف التنمية يف حمافظة 
القـدس واالسـتفادة الكبـرية مـن برامـج ومشـاريع التنمية بطـرق أكثر فاعليـة من حيث 
إمكانيات النمو واسـتعداد عنارص العنقود للعمل املشرتك، ومد رسعتها يف توليد فرص 
عمل جديدة، ومد حساسـيتها إلغالق حمافظة القـدس وانخفاض الطلب عىل منتجات 

وخدمات مدينة القدس. 

(1) Michael E. Porter: Clusters, Convergence, and Economic Performance in march 
2011 http://www.isc.hbs.edu/pdf/DPS_Clusters_Performance_20110311-.pdf 
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وتـم االعتـامد عـىل األدبيـات السـابقة املتعلقـة بتطبيـق العناقيـد يف مـدن ودول عديـدة، 
اعتمـد البحث عىل املقابالت الفرديـة املعمقة واملجموعات البؤرية لـكل قطاع عىل انفراد 
والقطاعات جمتمعة، حيث تم عقد لقاءات لكل من قطاعات اإلسـكان والبناء، والتعليم، 
والصحـة، والسـياحة: ومن خالهلا تم حتديـد التهديدات والفرص املتاحـة لكل قطاع من 
ا عىل نموذج املاسـة لبورتر  القطاعـات املذكـورة وتطوير اإلسـرتاتيجيات واآلليات اعتامدً

وربطها بالقطاعات املختلفة يف املحافظات املجاورة مثل رام اهللا وبيت حلم. 

نجاح نموذج املاسة يف حمافظة القدس، يساهم بالتنمية االقتصادية عىل صعيد املدن والوطن 
وخيلق جتربة يمكن االستفادة منها وتعميمها يف مدن خمتلفة من حمافظات الوطن. 

تـم اختيـار القطاعـات االقتصاديـة التـي تتطلـب تطبيق نمـوذج املاسـة وتنظيـم العناقيد 
إلنعاشها: 

مـن خـالل العنقـود يتـم تعزيز القـدرة التنافسـية لكل قطـاع مـن القطاعـات االقتصادية 
األساسية يف مدينة القدس، مما يساهم بإنعاش تلك القطاعات وتوفري فرص عمل للسكان 

املقدسيني، ويساهم بتثبيت وجود املقدسيني يف املدينة. 

 

 

 

.
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ولكل عنقود إدارة تنفيذية تديره وتزود املجلس التنفيذي للعناقيد بالتطورات واملعلومات 
للمسامهة يف تطور 

اخلطط اإلسرتاتيجية جلميع العناقيد، التي يصادق عليها املجلس واهليئة املرجعية. 

 الرتكيبة من أسفل إىل أعىل ومن أعىل إىل أسفل. 

�د ¨�ة أ��ر أ·��ا: ��
����´ ��اح ا�
1. اسـتعداد أعضاء العنقود لتشكيل شبكة التعاون والرشاكة، التعاون، التحالف، والعمل 

. عىل مستو عالٍ

2. الثقافـة االقتصاديـة االجتامعية التي تولد الثقة واالحـرتام يف املكونات اخلاصة والعامة 
للمنظامت.

3. توفر قاعدة قوية لالبتكارات مع أبحاث داعمة ونشاطات متطورة.

4. توفر الرأسامل البرشي مع قاعدة مهارات قوية. 

5. اإلرادة السياسية لتشكيل مرجعية تساهم يف تنمية مدينة القدس.

6. توفري التمويل الرضوري لتنفيذ خطة العنقود. 

7. توفري نظام للعنقود يوضح الواجبات واحلقوق واألدوار واملهامت. 

8. احلرص عىل املصلحة العامة، التي تعزز الثقة وحتمل املسؤولية، وثقافة العمل املشرتك.

9. العمل عىل مأسسة العنقود وإدارته بمهنية عالية لتجنب املخاطر وعوامل الفشل، بسبب:

��ا�Æ و ��Áات ا��را��:
. ا����Áات: 

��Áات ¨ا��:  
1. رضورة تطبيق نموذج بورتر التنافيس عىل خمتلف القطاعات املقدسية كأداة فعالة لتعزيز 

امليزة التنافسية ملدينة القدس رغم وجود االحتالل اإلرسائييل. 

2. رضورة توفـر اإلرادة عنـد املسـتويات العليا من ممثـيل القطاعات والـوزارات املختلفة 
لدعم النموذج والسـعي لنجاحه كمصلحة فلسـطينية عليا يف تثبيت الوجود الفلسطيني يف 

مدينة القدس. 
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3. رضورة توفـري مرجعيـة مهنيـة لـكل عنقود مـن العناقيـد ومرجعية مشـرتكة ملختلف 
العناقيد.

4. رضورة التعـاون والتنسـيق مابـني العناقيـد يف مدينة القـدس والقطاعـات االقتصادية 
املختلفة من الضفة الغربية. 

5. توفـري املوارد الالزمة وتوجيـه األموال واملوارد بالطرق الصحيحة للمسـامهة يف نجاح 
نموذج «بورتر».

6. تعزيـز عامـل املشـاركة والتعاون مابني كل عنـرص من العنارص املكونة لـكل عنقود من 
جهة، والتعاون مابني خمتلف العناقيد من جهة ثانية. 

7. التزام الرشكاء من القطاعني العام واخلاص واملؤسسـات املقدسـية بتنفيذ خطة العناقيد 
وفق إطار قانوين وتنظيمي واضح حيقق مصالح وأهداف كل من الرشكاء. 

8. ربط القطاع الصحي يف القدس بالقطاع الصحي الفلسطيني الذي يعترب من أهم القنوات 
التي يمكن أن تسهم يف ربط االقتصاد الفلسطيني مابني القدس والضفة وغزة. 

�د ا��¡ان: ��
� ���
��Áات ��  . v
 :���: ا��¡

ً
 أو�

1. أن تدعـم وزارة اإلسـكان والبناء تأسـيس العنقـود، وتصادق مع منظمـة التحرير عىل 
مرجعية مهنية وطنية للعنقود. 

2. أن توفـر صندوقًـا خيصص لالسـتثامر يف البناء، يدعم رخص البناء ويسـاهم بالتكاليف 
لتمليك املقدسيني الشقق، بدالً من دفع الغرامات التي هتدر األموال واملوارد املالية. 

©ا�ً�ا: ¨�§ ����ى ا�
�ض: 
• توفـري مرجعيـة وطنيـة مهنية تتمتـع بالثقة لـد مالكـي األرايض ولد الـدول العربية 
واإلسالمية، للمسـامهة بحامية األرايض من الترسيب وتوفري التمويل لدعم مشاريع البناء 

واإلسكان. 

• رضورة أن ينسـق عنقـود اإلسـكان اجلهـود مع رشكات اإلسـكان والبنـاء يف حمافظات 
الوطـن لتنفيذ مشـاريع إسـكان يف حدود املدينة، مما يسـاهم بتقليل الفجـوة مابني العرض 

والطلب عىل اإلسكان. 
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�د وا�¬�ا¨ات ا���ا��ة: ��
ا: ا�
ً

©ا��
 أن تقـوم إدارة العنقـود بإقامة املشـاريع والورش الصناعية ورشكات مـواد البناء يف مدينة 

القدس.

 :���را�ً
ا: ا���
1. تنسـق إدارة العنقود اجلهود والعالقات مع الدول العربية واإلسـالمية لتمويل مشاريع 

اإلسكان يف مدينة القدس مما يساهم بتثبيت الوجود الفلسطيني يف القدس.

2. إنشاء رشكات وساطة لضامن االستثامر ولتساهم باملشاركة يف املخاطرة لتشجيع القطاع 
اخلاص عىل االستثامر يف بناء املساكن واملرافق يف مدينة القدس.

ªا�ً�ا: ا �اد ��
�ات ا��¡ان: 
1. احلصول عىل رخص البناء عىل األرايض املنظمة وغري املرخصة (4700 دونم). 

 :���
�د ا����
� ��
��Áات  �  .٨,٢,٣
 :���
: وزارة ا������ وا��

ً
أو�

1. أن تعمل عىل تعزيز آفاق التعاون والرشاكة مع كل املؤسسات واهليئات الداعمة للقطاع 
التعليمي لضامن حتقيق التعليم النوعي.

2. تطبيق توصيات الدراسات السابقة املتعلقة بنوعية التعليم يف القدس. 

3. حتفيـز القطـاع اخلاص عىل االسـتثامر يف بناء املـدارس واملرافق للتغلب عـىل النقص يف 
الغرف الصفية واملكتبات واملختربات واملالعب والساحات. 

 ¸��� ا������ وا��
��� - ا���س ا�����©ا�ً�ا: ��
1. أن تعمـل عىل توحيد إسـرتاتيجيات التعليم وحتقيق اخلطة الوطنيـة للتعليم يف القدس، 

واحلفاظ عىل املنهاج الفلسطيني بديالً عن املنهاج اإلرسائييل الدخيل.

2. تشـكيل مرجعيـة مهنية موحدة جلميـع املظالت التعليمية من أوقـاف، مدارس خاصة، 
وكالة.

3. توفري منح دراسية لطلبة الثانوية العامة عند التحاقهم باجلامعات وربطها بعقود عمل يف 
 .التعليم متوسطة املد
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ا: ا��ا�
ات وا�¡��ات: 
ً

©ا��

1. بناء برامج تأهيل نوعية ترافق التطورات العاملية.

 2. دمج التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي. 

3. إتاحة ختصصات تالئم احتياجات سوق العمل املقديس. 

4. إقامة مركز البحث والتطوير ومركز تكنولوجيا املعلومات.

را�ً
ا: ا�
�ض: 

1. أن يوفر عنقود التعليم املوازنات للتعليم واالستثامر برشاء مبانٍ قديمة وبناء مدارس جديدة.

2. توفري برنامج تأهيل تربويّ وأكاديمي نوعيّ للمعلمني.

3. التوجه نحو اخلصخصة اجلزئية للتعليم يف القدس لتحسني جودة التعليم وتقليل الفجوة 
بني أنامط التعليم السائدة يف القدس. 

 :���
ªا�ً�ا: ا���´ ¨�§ ا��

أن حيفـز العنقـود الطلـب عىل التعليـم يف مدارس األوقاف اإلسـالمية، من خـالل تقديم 
 خدمـات تعليميـة مميـزة تسـاهم باحلـد من نسـبة التـرسب من املدارس وحتسـن مسـتو

التحصيل األكاديمي.

�ادً�ا: ا����Ïات ا��ا¨��: 

اعتامد التكاملية وعدم تكرار برامج املؤسسات لبعضها البعض. 

ا�¬�ا¨ات ا��� ���: 

توظيف التكنولوجيا، الوسائل التعليمية، وسائل اإليضاح، واملختربات يف التعليم. 

 :�د ا�¬���
��Áات ��
��� �ا�  .٨,٢,٤

:���: ا��¡
ً

أو�

1. تطوير اإلسرتاتيجية الفلسطينية وبلورة رؤية واضحة إلنعاش القطاع الصحي.

2. تعزيز االستثامر احلكومي واخلاص يف جماالت وختصصات نادرة مميزة يف القدس. 
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3. توفري املنح الدراسـية يف ختصصات نادرة، من خالل العالقات الدبلوماسـية مع الدول 
التي تتميز يف ختصصات طبية نادرة.

4. تشـجيع الطلـب املحيل عـىل اخلدمات الصحية املقدمة من مشـايف القـدس، وختصيص 
حتويالت بنسبة أكرب بديالً عن التحويالت للخارج وإىل إرسائيل. 

5. االلتزام بتسديد الفواتري املتعلقة بتحويالت وزارة الصحة الفلسطينية بانتظام. 

©ا�ً�ا: ا�
�ض:
1. توحيد املرجعيات وتعزيز التنسيق مابني املشايف الفلسطينية.

2. أن يعمـل العنقـود عـىل توفري ختصصات نادرة غري متوفرة يف مشـايف الضفة متيز مشـايف 
القدس.

3. توفـري فـرص تدريـب وتأهيـل وتطويـر الـكادر الطبـي التخصيص خارج فلسـطني يف 
ختصصات نادرة وحمددة.

4. تعزيز القوة التفاوضية إلدارات املشـايف مع صناديق املرىض اإلرسائيلية لتحقيق أسـعار 
أفضل مقابل اخلدمات التي تقدمها للمرىض املقدسيني. 

ا: ا���´: 
ً

©ا��
ا أساسـيًّا يف الرتويج والتسـويق للخدمات الصحية  1. أن تلعب املؤسسـات املقدسـية دورً

املقدسية. 

2. أن تعمل املؤسسـات القانونية عىل التغلب عىل املعوقـات اإلرسائيلية لزيادة الطلب من 
مرىض الضفة وقطاع غزة عىل اخلدمات الصحية املقدسية.

را�ً
ا: ا����Ïات ا��ا¨��: 
1. توفـري إسـعاف يتيح خدمات العناية املكثفة أثناء نقـل املرىض بديالً عن خدمات العناية 

املكثفة التي تقدمها املشايف اإلرسائيلية.

2. توفـري بعـض الفحوصات الطبيـة املخربية التي تفـرض عىل وزارة الصحة الفلسـطينية 
حتويل املرىض خلارج الوطن أو إىل إرسائيل. 
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3. توظيف التكنولوجيا يف اجلوانب اإلدارية والفنية، وإنشاء قاعدة بيانات مشرتكة للعنقود 
الصحي.

�د ا���ا��: ��
� ���
��Áات ��  .٨,٢,٥
: ا��¡��� ا�¦�������: 

ً
أو�

1. أن تستثمر احلكومة الفلسطينية وتشجع القطاع اخلاص عىل االستثامر يف السياحة بمدينة القدس.

2. أن ترعـى وزارة السـياحة الفلسـطينية التعاون مابـني قطاع السـياحة يف القدس وقطاع 
السياحة يف بيت حلم.

3. العمل عىل التنسـيق مابني املمثليات الفلسـطينية يف الدول لتحفيز الطلب عىل منتجات 
مدينة القدس. 

©ا�ً�ا: ا�
�ض: 
1. أن يعمل العنقود عىل تطوير املهارات اللغوية األجنبية ومهارات التسويق لد العاملني 

يف قطاع السياحة يف القدس.

2. إعادة إحياء احلرف اليدوية والصناعات املرتبطة بالسياحة بالتعاون مع حمافظ بيت حلم، 
وبعض الدول العربية واإلسالمية مثل األردن ومرص وتركيا.

3. تطوير القدرات التسـويقية لتجار السـياحة بالتعاون مع اجلامعات الفلسطينية، وخاصة 
أقسام التسويق. 

ا سعرية ومسارات سياحية، ويقدم سلة من السلع واخلدمات السياحية. 4. أن يوفر العنقود عروضً

5. أن يوفّر العنقود منتجات سياحية فلسطينية الصنع. 

ا: ا���´:
ً

©ا��
1. الرتكيز عىل السياحة الدينية الوافدة من الدول العربية واإلسالمية.

2. الرتكيز عىل الطلب املحيل من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني. 

را�ً
ا: ا����Ïات ا��ا¨��: 
1. إقامة مركز تدريبي للحرف اليدوية املرتبطة بالسياحة. 

ج ملنتجـات وخدمات مدينة القـدس ويتاح من  2. توفـري موقع إلكـرتوين متخصص، يروّ
خالله التجارة اإللكرتونية.
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3. تأسيس مركز تسويقي للخدمات السياحية يف مدينة القدس.

ªا�ً�ا: �ا�
� ا���س:
أن توفر ختصص إرشـاد سـياحي، خيرج مرشـدي سـياحة يمتلكون مهارات لغوية، واتصال 
وتواصل، ليصبحوا قادرين عىل توجيه السيّاح باجتاه املحالّ التجارية واألماكن التارخيية فيها.

 :���ªاع ا���ارة ا��ا��� ���
��Áات ��  .٨,٢,٦
:��: ا�±��� ا���ار

ً
أو�

1. أن ترشف عىل انتخابات جديدة إلدارهتا وللجان التجار املختلفة.

2. أن تكثـف التعاون مع احتـاد الغرف التجارية يف املحافظات الفلسـطينية، لزيادة الطلب 
عىل منتجات وخدمات املدينة من الضفة الغربية. 

3. أن تكثف التعاون مع الوزارات املختلفة لتخصيص نسـبة من املشـرتيات احلكومية من 
مدينة القدس. 

©ا�ً�ا: ا�
�ض: 
1. أن يرشف عىل تدريب وتأهيل أبناء أصحاب املحالّ يف جماالت اإلدارة املالية والتسويق.

امني والعطارين. 2. أن يعمل عىل تطوير أسواق القدس العربية مثل أسواق اللحّ

ا: ا���´:
ً

©ا��
ا تسويقيًّا تروجييًّا فعاالً للمحالّ التجارية املقدسية. أن يامرس دورً

را�ً
ا: ا��ا�
ات:
أن تـرشف جامعة القـدس واجلامعات الفلسـطينية األخـر عىل تدريب خرجيـي اإلدارة 

ا لدجمهم يف سوق العمل املقديس. والتسويق عمليًّا يف الرشكات التجارية املقدسية متهيدً

ثانيًا، اإلرشاف عىل إجراء أبحاث تسـويقية يف القدس ملسـاعدة التجار عىل حتقيق إيرادات 
أفضل. 



133

Cã
ÅŒ

’\;∫
;Ï

Ë⁄
fii

’\Â
;ª

Ë�
}

i’\
;k

]Á
Åü

D;Ä
Å¬

’\;À
÷Ÿ

 –

ãÅŒ’\;∫;ÏË¡]�Œ’\;ÏË⁄fii÷’;ÏËqËh\2à¸\;Ï�£\
2022 ;H ;2018

:����� 
اسـتلهمت فكـرة إعادة تطويـر اخلطة القطاعية للقـدس من رحم الواقـع يف مدينة القدس 
املحتلـة؛ فبعد دراسـة موضوعيـة ملجموعـة العوامل والعنـارص التي قد تُسـاهم يف تعزيز 
وتثبيـت املواطـن الفلسـطيني عىل أرضـه؛ ومحاية املؤسسـات واملمتلـكات؛ كان من املهم 
والـرضوري تطويـر جمموعة عنارص؛ وتكييـف وتطويع عدة عوامـل؛ للوصول إىل اهلدف 
اإلسـرتاتيجي املنشـود، وكان حسـب تلك القـراءة وحتليلهـا العديد من «مكامـن القوة»، 
وبعـض عنارص الضعف، ومن أبرزها إرادة املقدسـيني بتجذرهم عىل أرضهم، وارتباطهم 
الفاعل يف مرشوع الدولة واحلرية واالستقالل والقدس العاصمة األبدية هلذه الدولة، وقد 
تكون القدرة اإلعجازية للمؤسسـات العاملة داخل املدينة عىل كل املستويات والقطاعات 
لهـامً آخـر» يف فلسـفة املُمكـن، التـي جتلـت عرب سـنوات طويلـة من العمـل يف ظروف  «مُ
اسـتثنائية؛ ضمن واقع املالحقة واالسـتهداف مـن حكومة االحتالل وأذرعهـا التنفيذية، 
ي الذي يطفـو للتغيري النوعي يف الرسـالة  ورافعـة حقيقيـة أساسـها الرتاكم النضـايل الكمّ
واهلدف املنشود، وقد يكون كذلك من مكامن القوة ذاك اإلبداع يف املجتمع الفلسطيني يف 
عاصمته املحتلة؛ باملواءمة بني إسـرتاتيجية التنمية املستدامة، وإسرتاتيجية النضال الوطني 

وليّة عرب عصور الكفاح الفلسطيني. القائم عىل احلقوق، واملحمي بقرارات دُ
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أما فيام يتعلق ببعض «عنارص الضعف»، فقد متثلت بضعف التنسيق بني املؤسسات العاملة، 
وقـد يكون ازدواجية وتكرار العمل سـببًا لذلك، وعدم االتفـاق عىل األولويات املطلوب 

العمل فيها، إضافة إىل تشتت املمول والربامج املقدمة.

لّحة للنهوض  أمام ذلك الضعف يف التنسيق، كانت فكرة إعادة تطوير اإلسرتاتيجية حاجة مُ
افظتِها، بام يشكل تراكامً إضافيًّا خيدم الرؤية الشمولية لألهداف  بالعمل داخل املدينة ويف حمُ

املذكورة.

ا هلذه املعطيات بدأ العمل عىل أول خطة قطاعية إسرتاتيجية شاملة للقدس بمبادرة  اسـتنادً
مـن الراحل فيصل احلسـيني «أمري القـدس» رمحه اهللا، من خالل مجعية الدراسـات العربية 
(بيـت الـرشق)، عـام (1999)م، وشـملت خمتلف القطاعـات، وتضمنت تقويـامً ملختلف 

ا للقدس الرشقية، العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية. االحتياجات، حتضريً

 ومن ثم عملت وحدة القدس يف ديوان الرئاسة الفلسطينية عىل إعداد اخلطّة اإلسرتاتيجيّة 
للتّنميـة القطاعيّة لألعوام (2010 - 2013)، برشاكة كاملـة مع القطاعني العام، واخلاص، 

. هلا االحتاد األورويبّ واملجتمع املدين، وموّ

 ���� ا���� ا����ا ���� ������� ا���ا¨�� � ا���س ٢٠١٠ - ٢٠١٣:
ويف العـام 2016، عملت وحدة القدس يف ديوان الرئاسـة الفلسـطينية عرب دائرة املشـاريع 
والقطاعـات، عىل تقييم كل املشـاريع املنفذة يف مدينة القدس مـن العام (2010 - 2013)، 
للخروج بتوصيات ونتائج، فيام يتعلق باخلطة التنموية للمدينة، تم عىل إثرها االستفادة من 
عمليـة التقييـم، لتحديث وإعداد خطة للتّنميـة القطاعيّة ملدينة القـدس (2018 - 2022)، 
ومن ضمن االسـتنتاجات املنبثقة من عملية التقييم؛ للخطة اإلسرتاتيجية للتنمية القطاعية 

يف القدس (2010 - 2013):

1. اسـتمرت اجلهـات املانحـة باالهتـامم بمدينة القـدس وتقديم الدعم هلـا بالرغم من 
الصعوبات واملعوقات.

2. كانـت هناك مشـاريع لبّت االحتياجـات الفعلية للقطاعات والتـي مل ترد بالرضورة 
ضمن اخلطة.

3. اعتمدت اخلطة السابقة عىل أرقام تقديرية يف الكثري من الربامج املدرجة ضمن اخلطة 
نتيجـة لنقـص التعاون الكايف من قبل األطراف ذات الصلة يف إرسـال معلومات حول 

مشاريع حمددة بموازنات حمددة.
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ا ما ملؤرشات وطنية عامة، تشكل إنجازات مستهدفة يتم القياس  4. افتقدت اخلطة نوعً
عىل أساسها من حيث األثر للتدخالت ومراكمة التقدم نحو حتقيق األهداف.

5. مل يكن هنالك تنسـيق كافٍ بني اخلطة القطاعية للقدس، وخطة احلكومة الفلسطينية 
الوطنية، واخلطط القطاعية للوزارات املختلفة.

6. افتقـدت اخلطـة إىل تفعيل لنظـام املتابعة والتقييم للتدخـالت املختلفة وعدم القدرة 
عىل التنسيق بني اجلهات املانحة املختلفة من أجل توجيهها نحو حتقيق أهداف اخلطة. 

7. مل يتـم تفعيـل آليـة واضحة لتجنيد وتنسـيق التمويل اخلاص باخلطـة، ومل يتم العمل 
بموجب خطة تسويق واضحة املعامل.

8. بعـض التدخـالت لبّت احتياجات فعلية مل تدرجها اخلطـة (مثال يف قطاع الصحة)، 
بينـام بعـض التدخالت األخر اسـتهدفت مناطق تقع خارج النطـاق اجلغرايف املحدد 
للخطـة وفاقـت املوازنات املحددة ضمن اخلطـة (مثال قطاع البيئـة)، وهو األمر الذي 

انعكس عىل امليزانيات املرصوفة عىل القطاعات املختلفة.

 أ�ــ�ز ا��روس ا���ــ�¦ادة ا�� ¨¡¦Ñ و��ة ا��ــ�س ¨�§  ¾����ا 
���  ¬��� ¨���ــ�  ���� ا���� ا��ــ��ا ���� ������� ا���ا¨�� 

ا ��ا�
��ا و �¦�Ò·ا:
ً

(٢٠١٨ - ٢٠٢٢) و���
1. االسـتناد إىل مؤرشات وطنيـة؛ وتكييفها مع الواقع يف القـدس، باإلضافة إىل مؤرشات 

خاصة بالتدخالت املختلفة.

2. تأسـيس نظام شـفاف للمتابعـة والتقييم من خـالل «منصة إلكرتونية «يتـم العمل عىل 
تأسيسـها»؛ توفـر معلومات حول واقـع القدس واملؤرشات املختلفة؛ وتكـون بمثابة بوابة 
لتقديـم املشـاريع املختلفـة وفق معايـري حمـددة، باإلضافـة إىل إمكانية دخـول املانحني إىل 

ا للخطة. البيانات وتسهيل عملية الربط بني التمويل وبني االحتياجات وفقً

3. تصميـم آليـة لتجنيـد وتنسـيق املسـاعدات، تقـوم عىل أسـاس التشـاور واالجتامعات 
الدورية، لضامن متابعة متويل الربامج التي ستخرج هبا اخلطة.

4. استحداث قطاعات جديدة، أمهها اإلعالم واملنارصة، ووضع إسرتاتيجية إعالمية ختدم 
ا بمسـتويات خمتلفة، منها تسـليط الضوء عىل احتياجات القطاعات املختلفة وحشـد  أهدافً

الدعم هلا. 
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ا حمافظـة القـدس بالدرجة األوىل،  5. ربـط مدينـة القـدس بمحيطها الفلسـطيني، وحتديدً
حتى تكون التدخالت أكثر شمولية.

6. إجياد آلية تنسيق واضحة ومتينة بني اخلطة اخلاصة بالقدس واخلطط احلكومية.

�� ا���� ا����ا ��ّ�� (٢٠١٨ - ٢٠٢٢):���� ��
��ا�� ا�
اكة بني  تم حتديث اخلطة اإلسـرتاتيجيّة للتّنميـة القطاعيّة بناء عىل التحليل، والنّقاش والرشّ
ا إجراء لقـاءات، وورش عمل عديدة للوصول  مجيـع أطياف التّخطيـط والتّنفيذ، وتمّ تباعً
راسـات ذات العالقـة، والتـي أنجزهتـا  تّفـق عليـه، إضافـة إىل الدّ إىل إطـار إسـرتاتيجيّ مُ
ة، حملّية ودولية عديدة، لصالح التنمية يف القدس، وتكون مرجعيّة للخطّة  سات تنمويّ مؤسّ
ـا ملراحل تنفيذها، وفيام يـيل خطوات حتديث اخلطة اإلسـرتاتيجيّة  هً اإلسـرتاتيجيّة، وموجّ

للتّنمية القطاعيّة (2018 - 2022):

1. تقييم اخلطّة اإلسرتاتيجية (2010 - 2013)، واالستفادة من نتائجها. 

2. إعداد وثيقة لعملية حتديث اخلطّة اإلسرتاتيجيّة القطاعيّة.

3. تشكيل فريق خرباء قطاعات.

4. حتليل الوضع العام، واقع القطاعات احلايل.

5. حتديد القضايا اإلسرتاتيجيّة وأولوياهتا.

اهتا. 6. حتديد األهداف والتّدخالت ومؤرشّ

7. تقدير التكاليف املطلوبة لتحقيق كلّ هدف.

8. إعداد خطة التّنفيذ واملتابعة والتقويم.

قيّة (2018 - 2022). 9. صياغة اخلطة اإلسرتاتيجيّة النهائيّة القطاعيّة للقدس الرشّ

ا���� ا����ا ���� ������� ا���ا¨�� � ا���س (٢٠١٨ - ٢٠٢٢):
لّفـت وحدة القدس يف ديوان الرئاسـة الفلسـطينية، باإلرشاف عىل اخلطة اإلسـرتاتيجية  كُ
لت من البنك اإلسـالمي للتنمية،  وّ للتنميـة القطاعية يف القدس (2018 - 2022)، والتي مُ

وتنفيذ فريق من اخلرباء من جامعة القدس.

ا للواقع  ـا دقيقً وحتتـوي اخلطة عـىل العنارص األساسـية للتنمية القطاعية، وتشـمل ملخصً
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ا، والنتائـج املتوقع الوصول إليها مع األهداف  يات األساسـية لكل من (15) قطاعً والتحدّ
لـكل نتيجة مرجوة ومؤرشات النجاح حتى العـام (2022)، حيث تؤكد األهداف وآليات 
التدخـل الـواردة يف اخلطة عـىل أمهية متكـني املواطن املقـديس، وتعزيز صمـوده يف مدينته 

القدس، 

وتنسجم اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية القطاعية مع خطة احلكومة الفلسطينية احلالية اهلادفة 
إىل إهناء االحتـالل، كام ومتـت مراجعتها مع اجلهات العربية والدوليـة واإلقليمية واملحلية 

العاملة يف مدينة القدس.

ا���ف ا�¨�§ ����� ا����ا ���� ������� ا���ا¨��
«القـدس الرشقية العاصمـة األبدية لدولة فلسـطني بكل املقومات السياسـية واالجتامعية 

واالقتصادية وجاذبة للحياة والعمل».

ا مـع الرؤيـة واألهداف الفلسـطينية أعاله، تسـعى اخلطة اإلسـرتاتيجية للتنمية  وانسـجامً
القطاعية إىل حتقيق األهداف اآلتية:

1. تعزيز الصمود الفلسطيني يف القدس الرشقية.

2. حتسني الظروف احلياتية للمقدسيني يف املدينة.

3. محاية حقوق الفلسطينيني يف القدس الرشقية وتعزيز هويتهم.

4. إنعاش االقتصاد الفلسطيني يف القدس الرشقية وتطويره.

5. محاية خمتلف املؤسسات الوطنية العاملة يف القدس، وتقوية دورها وتوسيع مشاركتها 
يف املجتمع.

6. تقوية الرابط ما بني القدس وحميطها الفلسطيني.

��اق ا���� ا����ا ����
ة  افظة القدس مع إعطاء األولويّ ـا عىل حمُ ز اخلطة اإلسـرتاتيجيّة أساسً النطاق اجلغرايف: تركّ
ع، مع ضامن التداخل والعالقة املتبادلة مع املحيط  ملدينة القدس داخل جدار الضم والتوسّ

املبارش (خارج اجلدار)، واملحيط األوسع (باقي األرض الفلسطينية املحتلة).

ة مخس سنوات قادمة هي: (2018 - 2022م). اإلطار الزمني: تغطي اخلطّة اإلسرتاتيجيّة مدّ
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:��ا���� ا�����ار
هذا وقد تمّ تقدير املوارد املالية الالزمة لتحقيق كلّ هدف من األهداف القطاعيّة املختلفة، 
والتـي بلغـت بمجملهـا (425,000,000) دوالر أمريكـي، واجلديـر ذكره أن هـذه املوازنة 
ا من امليزانيـات اجلارية التي ترصدهـا اجلهات ذات  ليسـت بأي شـكل من األشـكال جزءً
العالقة الرسميّة أو جهات ذات االختصاص يف القدس، إنام هي موازنات إضافية لتحقيق 

اهلدف اجلامع. 

ا حثيثة لتوفري املـوارد الرضورية، إال أهنا تدرك أنه  هـذا، وتبذل احلكومة الفلسـطينيّة جهودً
ويف ظل الوضع االقتصادي القائم ال يمكنها وحدها أن تتحمل أعباء ومسـؤوليات توفري 
كامـل الدعـم املـايل املطلوب، وأن اجلـزء األكرب منه سـيأيت من خالل مسـامهات رشكائها 
املختلفـني املحليني منهم والدوليني. وبالتايل فهي تنظر إليهم وباألخص اجلهات التمويلية 
اخلارجيـة (العربية واإلسـالمية والدولية) لتوفري املوارد الكافية ملسـاعدة الفلسـطينيني يف 

تنفيذ خطتهم هذه.

��ا ��:�
��ا���¬� ا���
ولتسـهيل قياس تنفيذ اخلطـة، تم العمل عىل بناء «منصـة جيومعلوماتيّة»، من خالل فريق 
خمتص من جامعة القدس، ومتتاز املنصة باالسـتناد إىل مؤرشات وطنية كمية ونوعية حمددة 
وقابلـة للقياس؛ مرتبطة يف خارطة جغرافية بنظام جيومعلومايت، تعكس مجيع التدخالت؛ 

وفق كل هدف من أهداف القطاعات (15).

لتكـون أداة أساسية لدراسـة وتقييم أثر املشـاريع املنجزة ضمن إطـار اخلطة، وقياس األثر 
قصـري وطويـل األمد، وذلك لتحقيـق األثر املرجو من خالل إنشـاء نظـام متكامل إلدارة 
دة، وبلوغ إحصائيات  ورصد املشـاريع ومعرفة أثرها عىل األرض، بصورة ملموسة ومتعدّ

ذات داللة وأمهية.

ا��Ôات ا������ �  �¦�Ò ا��ّ�� ا����ا ��ّ�� ������� ا���ا¨ّ�� 
الت الفلسـطينيّة يف القدس  ا للتدخّ ا عامً توفّـر اخلطّة اإلسـرتاتيجيّة للتنمية القطاعيّة إطـارً
سات  سات العاملة داخل املدينة، (أي مؤسّ ة تنفيذ اخلطّة عىل عاتق املؤسّ قيّة، وتُلقى مهمّ الرشّ
، والقطاع اخلاص، ووكاالت األمم املتّحدة، واملنظّامت الدوليّة)  املجتمع املدينّ الفلسـطينيّ
سـات الرسميّة الفلسطينيّة ذات العالقة. ويف هذا السياق، تُعدُّ عمليات  باإلضافة إىل املؤسّ
تشـجيع التشبيك، وبناء التّحالفات، والتّنسيق، والتّنفيذ املشرتك لألنشطة من األمور بالغة 
د األطراف املشـاركة، مما خيدم حتقيق  األمهيّة، بسـبب تداخالت القضايـا وتعقيداهتا، وتعدّ
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ه عام، يتعامل مع  أهداف اخلطّة اإلسرتاتيجيّة للتنمية القطاعيّة عرب تنفيذ بنودها ضمن توجّ
ة برؤية شموليّة، تر يف هذه القطاعات وحدة متكاملة، ويسود أجزاءها  القطاعات التنمويّ
هات األساسـيّة التالية يف عملية تنفيذ  قدرٌ كبري يف االنسـجام، ويمكن خالل األخذ بالتوجّ

اخلطّة:

سات  • ضامن التكامليّة، والتّنسيق عرب القطاعات، وتعزيز اجلهود واملوارد ما بني املؤسّ
الرسميّة الفلسطينّية، والرشكاء الدوليني.

ة الفلسطينيّة، وحس االنتامء. • تعزيز اهلويّ

ة، والرؤية طويلة املد للقدس كعاصمة لدولة فلسطني. بط بني التدخالت الفوريّ • الرّ

آ��� ا��¡� وا�دارة - ��� ا���ا�
� وا������:
تتـوىلّ وحـدة القـدس يف ديـوان الرئاسـة املسـؤوليّة اإلمجاليّـة عـن متابعـة وتنفيـذ اخلطة 
اإلسرتاتيجيّة للتنمية القطاعيّة، من خالل دائرة املشاريع والقطاعات، ويشمل ذلك التقييم 
الدوريّ لتنفيذ اخلطة القطاعيّة، واملتابعة لتنفيذ جممل الربامج والنشـاطات، واملشـاورة مع 
األطـراف الرسـميّة واألهليّة ذات العالقة بام يضمن: املشـاركة الكاملـة، وتكامل العمل، 

ومتابعة النتائج.

�� ا��ّ�� ا���ا¨��:�� 
تقـوم وحـدة القدس وبعد التشـاور مع جلنـة السياسـات، واللجنة االستشـارية واجلهات 
املانحة، بوضع إطار لتنسيق عمليات جتنيد األموال، وتسويق اخلطة، من خالل االجتامعات 

الدورية للجنة التنسيقية بني مجيع األطراف، من ضمنها:

• مشـاركة رئيس جامعة القدس الربوفسـور عامد أبو كشك بتقديم اخلطة اإلسرتاتيجية 
للتنمية القطاعية للقدس خالل املؤمتر اخلمسني لالحتادات العربية النوعية املتخصصة.

• املشاركة يف اجتامع منظمة التعاون اإلسالمي عىل مستو املندوبني الدائمني.

• املشاركة يف اجتامع «اللجنة مفتوحة العضوية بشأن دعم االقتصاد الفلسطيني» «بمقر 
اجلامعـة العربيـة يف القاهـرة» والتي تضـم اللجنة املشـكلة بقرار املجلـس االقتصادي 
واالجتامعي، األمانة العامة، ودولة فلسطني، واملنظامت العربية واإلسالمية، والصناديق 

العربية.

• مشـاركة وزارة االقتصـاد الفلسـطينية يف اجتـامع وزراء التجـارة واالقتصاد العرب، 
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يف دورتـه العاديـة (104) برئاسـة دولة فلسـطني يف اجلامعة العربيـة، والتي أكدت عىل 
التنسيق مع مجيع أجهزة العمل العريب املشرتك للتأكيد عىل املسؤولية العربية واإلسالمية 
اجلامعية جتاه القدس، وتوفري الدعم الالزم لتنفيذ اخلطة اإلسـرتاتيجية للتنمية القطاعية 
يف القدس الرشقية هبدف إنقاذ املدينة املقدسـة ومحاية مقدساهتا وتعزيز صمود أهلها يف 

مواجهة املخططات اإلرسائيلية لتهويد املدينة.

• العمل عىل مشـاركة املسـتو الشـعبي وما يمثله من نقابات واحتادات، حيث عملت 
وحدة القدس بالرشاكة مع وزارة االقتصاد عىل بلورة رؤية مجاعية مشـرتكة بني القطاع 
احلكومـي والقطاع اخلاص، بمشـاركة القطاع اخلاص الفلسـطيني بدعم برامج التنمية 
يف القدس عرب االسـتثامر، الذي من شـأنه أن يعزز فرص العمل، وتقليل نسـبة البطالة، 
وبشـكل خـاص يف القطاعـات األهم: اإلسـكان، والتعليـم، والسـياحة، ومن خالل 
ختصيص نسبة من بند املسؤولية املجتمعية للقدس، هبدف توسيع املشاركة وتعزيز دور 
كل األطـراف. وبالتـايل االنتقال بالتوصيات إىل املسـتويني العريب واإلسـالمي لتعزيز 

مسامهة العرب واملسلمني، من خالل الدعم املبارش واملنسق مع دولة فلسطني.

إ��ازات ا���� ا���ا¨�� �� ا�
ام ٢٠١٨ - ٢٠٢٠:
.تطوير مفاهيم توحيد العمل داخل مدينة القدس، وخلق رشاكات قاعدية ذات جدو •

• العمل عىل انتظام اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع كل اجلهات الرشيكة.

• تطوير آلية شفافة لالطالع عىل االحتياجات والتدخالت املطلوبة داخل املدينة.

• العمـل عـىل مشـاركة كل الـرشكاء يف طبيعة وحجم املشـاريع التي تعتمد وتنفذ بشـكل 
دوري.

• تعزيز وتوحيد اإليرادات املالية املخصصة ملدينة القدس.

• تنفيذ تدخالت حيوية يف كل القطاعات.

• االتفاق والعمل الدائم عىل األولويات الوطنية، والعمل فيها.

• مواءمة مشاريع اجلهات املانحة مع األهداف والتدخالت الواردة يف اخلطة.

• رفع قيمة الدعم املقدم من قبل االحتاد األورويب لربنامج مشاريع القدس الرشقية، من 10 
ا. ماليني يورو إىل 14 مليون يورو سنويً
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• حصد عدة قرارات مهمة يف تبني ودعم اخلطة اإلسرتاتيجية من خالل (أربع) قمم عربية 
وإسالمية.

• إنجاز التقرير األول للتدخالت والربامج املنفذة يف مدينة القدس، من العام 2018 ولغاية 
2020، حسب األهداف والتدخالت الواردة يف اخلطة.

��ارات ا���� ا�
���� وا��ــ���� ����� ا����ا ���� ������� ا���ا¨�� 

:٢٠١٨ - ٢٠٢٢
• بناء عىل توجيهات فخامة السيد الرئيس حممود عباس، ويف إطار الدبلوماسية الفلسطينية؛ 
والعمـل الـدؤوب مع احلكومة الفلسـطينية، تم حصد عـدة قرارات مهمـة يف تبني ودعم 

اخلطة اإلسرتاتيجية من خالل (أربع) قمم عربية وإسالمية:

�§ ��ــ��ى   ̈����
� ���Ì �ا�
� ا��ول ا� ��� �Å ا���ار ا�¬ادر̈ 

 ����
ا����، ا��ورة ا�
اد�� (٢٩) - ��� ا���س � ا����ان ا����¡� ا�

٢٠١٨/٤/١٥ ×��د��، ��ار
ا��
التأكيـد عـىل املسـؤولية العربيـة واإلسـالمية اجلامعية جتـاه القـدس، ودعوة مجيـع الدول 
واملنظـامت العربيـة واإلسـالمية والصناديـق العربيـة ومنظـامت املجتمـع املـدين إىل توفري 
التمويـل الـالزم لتنفيـذ املرشوعـات الـواردة يف اخلطة اإلسـرتاتيجية للتنميـة القطاعية يف 
القدس الرشقية (2018 - 2022)، التي قدمتها دولة فلسـطني، هبدف إنقاذ املدينة املقدسـة 
ومحاية مقدسـاهتا وتعزيز صمود أهلها، يف مواجهة اخلطط واملامرسـات اإلرسائيلية لتهويد 

مدينة القدس الرشقية، وهتجري أهلها.

�Å ا���ار ا�¬ادر ¨� �Ï �� ا���� ا������ ا�����ا��� ا��ا�
�، ا��ورة 

.٢٠١٨/٥/١٨ ×�(١٣) - ا���
��ة � إ�����ل ��ار
ندعـو إىل تنفيـذ القرارات السـابقة املتعلقة بتمويل اخلطة اإلسـرتاتيجية متعددة القطاعات 
ا لتحديـد أولويـات التمويل اإلسـالمي املتعلق بمدينة  اخلاصـة بالقـدس، باعتبارهـا إطارً
القـدس الرشيـف؛ وندعو كذلك الـدول األعضاء إىل دعـم احتياجات القـدس الرشيف 
ا للخطة اإلسـرتاتيجية املنقحـة للفـرتة (2018 - 2022) ودعم  ومؤسسـاهتا وأهاليهـا وفقً
املشـاريع املدرجة فيها، بام يف ذلك عىل وجه اخلصوص دعم قطاع التعليم، ونكلّف األمانة 

العامة بمتابعة تنفيذ هذه اخلطة بالتنسيق مع دولة فلسطني.
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�ــ�: ا���¬اد�� وا����ا¨�� ��Å ا���ار ا�¬ــادر ¨� ا���� ا�
���� ا����
�ــ دور �ــا ا��ا�
� (��ــ�وت - ٢٠١٩/١/٢٠)  �Ñ ��ــ� د¨� ا���¬اد 
ا�¦����� (ا���� ا��ــ��ا ���� ������� ا���ا¨�� � ا���س ٢٠١٨ 

:(٢٠٢٢ -
1. التأكيـد عىل املسـؤولية العربية واإلسـالمية اجلامعية جتـاه القدس، ودعـوة مجيع الدول 
واملنظـامت العربيـة واإلسـالمية والصناديـق العربيـة ومنظـامت املجتمع املـدين، والقطاع 
اخلاص، إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ املرشوعات الواردة يف اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية 

القطاعية يف القدس الرشقية (2018 - 2022) بالتنسيق مع دولة فلسطني.

2. الطلـب مـن الدول األعضاء االلتـزام بتنفيذ قرار قمـة عامن رقـم 677 دورة عادية رقم 
(28) بتاريـخ 2017/3/29، بشـأن زيـادة مـوارد صندوقـي األقىص والقـدس بقيمة 500 
مليون دوالر، والذي أكدت عليه يف قمة القدس بمدينة الظهران القرار رقم (711) بتاريخ 

2018/4/15، ودعوة الدول التي مل تفِ بالتزاماهتا يف هذا الشأن برسعة الوفاء هبا.

3. دعوة املجالس الوزارية العربية املتخصصة، والربملان العريب، والربملانات العربية الوطنية، 
واملنظـامت واالحتـادات العربية، السـتحداث وسـائل حلشـد الدعـم الشـعبي لتنفيذ اخلطة 

اإلسرتاتيجية للتنمية القطاعية يف القدس (2018 - 2022) بالتنسيق مع دولة فلسطني.

4. تبني آلية التدخل العريب واإلسالمي الطوعي لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية القطاعية 
يف القدس (2018 - 2022) من خالل التنسيق والتواصل مع دولة فلسطني.

Å� v ا��ــ�ار ا�¬ادر ¨� ���ــÌ �ا�
� ا��ول ا�
���� ¨�§ ��ــ��ى 
��Ì ��ار�× (٣١ آذار ٢٠١٩)   ا����، ا��ورة ا�
اد�� (٣٠) - ا���
��ة �

:§�¨ Ñ¬� وا��
التأكيـد عـىل املسـؤولية العربيـة واإلسـالمية اجلامعية جتـاه القـدس، ودعوة مجيـع الدول 
واملنظـامت العربيـة واإلسـالمية والصناديـق العربيـة ومنظـامت املجتمع املـدين، والقطاع 
اخلاص، إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ املرشوعات الواردة يف اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية 

القطاعية يف القدس الرشقية (2018 - 2022) بالتنسيق مع دولة فلسطني.

ا������ ا�ول ����� ا��ــ���ار�� �����، �� ا�
ام ٢٠١٨ و�±ا�� Èــ�اط 
�� ا�
ام ٢٠٢٠:

عملنـا يف وحـدة القدس يف ديوان الرئاسـة عىل رصد املشـاريع املنفذة واملسـتمرة يف مدينة 
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القـدس، من قبل اجلهات التمويلية واملنفذة اخلارجية (العربية واإلسـالمية والدولية) التي 
نتعـاون معها، وذلك يف إطار متابعتنا لتنفيذ اخلطة اإلسـرتاتيجية للتنمية القطاعية يف مدينة 
القدس (2018 - 2022)، ومواءمة املشـاريع املنفذة معها، حيث بلغ عدد املشاريع الكاملة 
ا وبرناجمًا، منها موازنات رصدت ملشـاريع قصرية ومتوسطة وطويلة  املنفذة (280) مرشوعً

األمد، بموازنة إمجالية بلغت ما يقارب (128 مليون دوالر).
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ا،  ا، و(222) آلية تدخل، موزعني عىل (15) قطاعً حتتوي اخلطة اإلسرتاتيجية عىل (71) هدفً
بقيمة إمجالية بلغت 425 مليون دوالر، تم تنفيذ مشاريع وبرامج بقيمة (128) مليون دوالر 
ا مـن التدخالت الواردة املرتبطـة باملجموعات القطاعية  لغايـة العام (2020)، غطت جزءً
الثـالث، لتحتـل جمموعة احلامية والتنمية االجتامعية النسـبة األكرب بام يقـارب 59 باملئة من 
ا، احتل قطـاع التعليم  إمجـايل املوازنة لـكل القطاعات، بعدد مشـاريع بلـغ (183) مرشوعً
ا. ا، يليها قطاع الصحة بام يقارب (33) مرشوعً اجلزء األكرب من املشاريع بعدد (64) مرشوعً

ا بنسـبة 35 باملئة من  تأيت جمموعة التنمية االقتصادية، املجموعة الثانية بحوايل (77) مرشوعً
املوازنة اإلمجالية، والتي اسـتحوذ قطاع اإلسـكان عىل النسـبة األكرب من عدد املشاريع فيام 

يتعلق برتميم املنازل.

 ونعمـل عىل اسـتكامل حتقيق األهـداف املرجوة والعمل عىل تغطية كل التدخالت بحشـد 
مبلغ (297) مليون دوالر للتدخالت الواردة للقطاعات كافة.


ام ٢٠٢٠:�� �Á² ا��ا���ا�� ا���ار
ا مؤسسـات املجتمع  عملـت وحـدة القـدس بالرشاكة مـع كل اجلهات الرشيكـة، وحتديدً
املدين عىل إعداد كراسـة املشـاريع، والتي تلبي األهداف وآليات التدخل؛ الواردة يف اخلطة 
اإلسـرتاتيجية للتنميـة القطاعيـة، للربـع األول من العـام (2020)، والتـي تضمنت (68) 
ا بقيمة (29) مليون دوالر، تغطي األهداف املرجوة التي تعترب من األولويات للعام  مرشوعً

احلايل، وجزء منها مل تغطِّه املشاريع املنجزة واملستمرة يف الفرتة املاضية.

ا��ا ��:
ويف اخلتـام، البـد مـن اإلشـارة إىل أننا نؤمن أنـه كلام زادت دائـرة النقـاش؛ ازدادت دائرة 
الصـواب، وطاملا زادت دائرة املشـاركة؛ ازدادت دائرة النجاح، والعمل يف القدس رسـالة 
سـامية وهي مسـؤولية مشـرتكة للجميع ضمن رؤية موحدة، ونحن ملتزمـون بتعزيز كل 

الرشاكات، وتقبل أي رأي أو مقرتح قد يسهم بتطوير األداء يف العمل يف حمافظة القدس.

 وسـنعمل دائـامً عىل إطـالع كل الرشكاء عـىل مجيع املراحـل التي يتم إنجازهـا، إضافة إىل 
االسـتعداد الدائم لتسهيل عملهم ضمن رؤية رئيس ديوان الرئاسة وتعليامت سيادة رئيس 

دولة فلسطني الرئيس حممود عباس.
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كاتب فل�سطيني يف الأدب والثقافة

ة بداية  ملحـات فريدة عن احلياة اليومية يف القدس منذ بداية القرن العرشين، حتمل ألول مرّ
النهضـة املوسـيقية يف املدينة، بصوت واصـف جوهرية يف رؤية مفعمة باحليوية السـاخرة، 
ر واحلداثـة منذ هناية احلكم العثامين عىل أرض  حتمـل يف ثناياهـا أن القدس قد دخلت التطوّ
فلسـطني يف جوانبهـا املختلفة، مـن ضمنها اجلانب املوسـيقي الذي بدأ ينتـرش فيها، إىل أن 

استقر وحتقق، إىل حد ما، أثناء االنتداب الربيطاين يف فلسطني.

ه واصـف «بالسـفينة اجلوهريـة»، الـذي أصدرته مؤسسـة  ـرات، الـذي سـامّ ودفـرت املذكّ
الدراسات املقدسية يف القدس بجزأين:

األول: القدس العثامنية يف املذكرات اجلوهرية (1904 - 1917م)1
الثاين: القدس االنتدابية يف املذكرات اجلوهرية (1918– 1948م)2

مها جوهرية يف مذكراته، خاصة االجتامعية منها، تشـكل مثاالً  والصـور املتالحقة التي يقدّ
رات الشـخصية للحياة اليومية ألبناء  مهامً يثبت خطأ وجهة النظر التقليدية التي تضع املذكّ
الفئات الشعبية بدرجة أقل أمهية من السري الذاتية للنخب من قادة ورؤساء ورجال أعامل.

ـرات. كمصدر لدراسـة تارخيية يف جتاوزها لوجهـة نظر املؤرخ  وأمهيـة أخـر محلتها املذكّ
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سـة، ذات جوامـع وكنائس وصحابة  التقليـدي الـذي درج، انتقائيًـا، أن ير القدس مقدّ
موهـا بروايـة تارخييـة ال خالف عليهـا، وانتامءات قوميـة ودينية متفق  ومبرشيـن، وأن يقدّ
عليهـا، نظرة تر كتابـة التاريخ فقط من خالل األحداث والتحوالت السياسـية الكبرية، 
وليس من خالل احلياة االجتامعية للناس، الذين هم دون أدنى شك، صانعو تاريخ أحداث 

الهتا السياسية واالجتامعية3. املدينة ووقود حتوّ

ويف جانب موضوع دراسـتنا، نر يف املذكرات «تفاصيل حياة النوتات املوسـيقية الرشقية 
هنا بأسـلوبه اخلاص كونه مل يعرف كتابة أو قراءة النوتة بأسلوهبا  السـائدة يف زمنه، والتي دوّ
ا مهامً لدراسة املرحلة عرب ثقافتها  املتّبع حسب منهاج املدرج املوسيقي العام، يشكلّ مصدرً
ل األحلان واملقامات وكلامت األغاين واملوشحات.  املوسـيقية العليا، فدفرت املذكرات يسجّ
ل عىل جانب آخر، االهتامم بالتدوين الثقايف املوسيقي. فريينا بأن القدس االنتدابية،  ويسجّ
وربام العثامنية املتأخرة قد شـهدت هنضة موسـيقية، وتواصالً مع القاهرة والشـام وحلب، 
ليـس فقط عـرب زيارات مشـاهري الفنانني إىل القدس فحسـب؛ بـل عرب التـداول والتبادل 

املوسيقي والشعري الثقايف.

وبقدر ما يصعب حاليًا حتديد أمهية مسـامهة واصف جوهرية يف هذا السـياق، كون الدفاتر 
واملذكرات لواصف مل يدرسها باحثون يف تاريخ املوسيقى وعلومها - لكن فكرة التواصل 
ر بأن القدس مل تكن فقط مدينـة انتدابية فقط؛ بل  ـا ختلق ملؤرخ فلسـطني التصـوّ اآلن، أيضً
ـا، وهي متيل يف  ا وعضويً مدينـة رشق أوسـطية مرتبطة بمـدن أخر مرشقية ارتباطًـا وثيقً
رهـا نحـو احلداثـة4 يف رأي واصـف: «الذي ولـد يف مدينـة القدس يف العـام 1897م،  تطوّ
وتلقى دروسه االبتدائية يف مدرسة األملان املعروفة «بمدرسة الدبّاغة»، وانتقل للدراسة يف 
املدرسـة الدسـتورية التي أنشأها األستاذ خليل السكاكيني. وعىل الرغم من حبّه للمدرسة 
الدسـتورية وألجوائهـا الليربالية، وبإرصار من «ويل نعمته» حسـني احلسـيني رئيس بلدية 
القدس، انتقل إىل مدرسة املطران (سانت جورج) ليتعلم اللغة اإلنكليزية فيها، حيث بقي 
فيها عامني دراسـيني، فأغلقت بسـبب احلرب، فاستغلها وتوجه إىل متابعة تثقيفه املوسيقي 

برفقة أشهر عازيف العود وامللحنني املقدسيني.

ويف العام 1914م، تويف والده، فتبنّاه حسـني احلسيني، وعامله معاملة األب لالبن، وكانت 
ج يف الوظائف إىل أن صـار مدير مالية  أول وظيفـة شـغلها، كاتبًـا يف بلدية القـدس، وتـدرّ
ة عقدين من الزمن يف عهد االنتداب الربيطاين، تزوج خالهلا من اآلنسـة  إدارة األرايض مدّ
ا فلسطينيًا باسم «املجموعة  ثه وجعله متحفً فكتوريا صليبا سـعد»،5 وأقام يف بيت قديم حدّ
اجلوهرية»، يقول واصف يف مذكراته: «إن مييل للغناء كان منذ نشـأيت. فكنت أغني كل ما 
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ا يف بيت اخلالء (املرحاض) مثل: عالروزانا كل  أسـمعه أمام اجلريان، وعىل السـطح وكثريً
اهلو فيها» و«عاملاين» وعمري ست سنوات، وكنّا نسمع ضيوف والدي من الفرق كفرقة 
ا من يافا، وكانوا يسـمعون غنائي فيعجبون به، فأطري  القانونجي عبد اهللا أبو السـباح مطربً
من الفرح، ثم كان عند والدي جهاز تسـجيل فكنّا نسـمع أغاين الشيخ سالمة حجازي إىل 

جانب الشيخ يوسف املنيالوي بإرشاف الوالد».

أمـا أول أدوايت املوسـيقية «فكانت مـن علبة صباغ تنكيّة، صنعتها مع مسـامري، وأوتار من 
َام أُدنـدن عليها، وكانت ختـرج أصواتًـا عفوية أطرب  املطـاط مشـدودة، وكنت بريشـة محَ
عليهـا مـع أوالد اجلريان، وكنت معجبًـا بنفيس وعمري مل يتجاوز سـنوايت الثامين»، وحتى 
أشـد األوتار املطاطية التي أشـرتهيا من تاجر هيودي بجوار مدرسـة الدباغ، فأدندن فيها يف 
الصف ويف البيت عىل مائدة الطعام فيغضب املعلم واألم، وهكذا كنت أقيض أطول أوقايت 

وفراغي بالغناء واملوسيقى6.

أما أول آلة موسيقية حمرتمة اقتنيتها، كانت تُدعى «الطنبورة» صنعها يل احلاج حممد املغريب، 
نة من نصف «يقطينة» جـرف داخلها وجعلها  ناطور مزرعة الشـيخ سـليم احلسـيني، مكوّ
ا عىل طرفها قطعة خشـب مفـروزة، ثم طلب مني جلد خـاروف، فأحرضته  جتـف، واضعً
وجففه، ثم بدأ بالطرف املستوي من اليقطينة بعد أن فرزه بطريقة غريبة، ومتأنية قص قطعة 
ا منها وترين ربطهام بشـكل غريب، ثم بـدأ حيركهام فإذا هبام  منـه جعلها بشـكل أوتار، رافعً
ة أسبوع حتى جتف، وأنا  ا جنّ جنوين حال سامع النغمة منهام، ثم تركناها مدّ يصدران أنغامً
ا بكيفية العزف عليها، وأخربين  م يل رشحً عىل أحر من اجلمر من الفرح، وحال جفافها، قدّ

أن مثل هذه اآللة تستخدم يف بالد املغرب.

ر الفرح الذي انتابني وأنا أمتلك هذه اآللة «املحرتمة». وما إن أعيد فتح  ال أحد يمكنه تصوّ
املـدارس، عـدت إىل القدس ومعـي «رأس كليب» أعزف ومعي صحبة مـن األصدقاء يف 
ل كل يشء إىل العزف والدندنة، برضا  الصف والسـاحات والبيت وعىل السطوح، لقد حتوّ
لت من أبناء اجلريان  الوالد واألهل واجلريان، وعمري ال يتعد عرش سـنوات، حيث شكّ
ما يشبه الفرقة املوسيقية، أغني أمام الضيوف «عالروزنة» «وآخ يا مشعل» فحمدت اهللا عىل 

حتقيق بعض أحالمي (ج1 ص 59 - 60).

ا، ما دفعني إىل عدم التوقف عىل املعلومات التي حصلت عليها يف املوسـيقى!!  ويقول أيضً
واملجال أمامي ملامرسة ما أراه من فن الدبكة واألهازيج. التي كنّا نتمتع هبا، وحضوري مع 
عائلتي بني أهل القر يف اجلبهتني اجلبلية والساحلية، وحضور احتفاالت أهلها وأفراحها، 
ولسـامعي غنـاء الرعـاة وهم خلف قطيـع الغنم والبقـر يلعبون الناي واألرغـول واملجوز 
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ويرقصون الدبكة. وبدأت أتعلّم ما يلفت نظري ويطرب سمعي من أحلاهنم الشعبية.

ويورد واصف جوهرية أسامء كثرية ممن يتقنون الدبكة، أشاروا إليه وعلموه أصول الدبكة، 
ة ثانية جوقة أوالد أبو السباع يف ليلة من ليايل  ة أنه عندما جاءت مرّ ختمها بقوله: «وأذكر مرّ
والدي املرحوم يف دار اجلوهرية، سمح يل بالرقص والغناء؛ وكانت اجلوقة املذكورة تعزف 
ا  ّ احلضور وخصوصً أحلاهنـا الصحيحة عـىل الكامن والعود والقانون بمصاحبة الـرق، فرسُ
 اجلوقـة ذاهتا وأعجبوا مني أيّام إعجاب. وبعد هذه األغنية تعلّمت غناء ودبكة أغانٍ أخر

أذكر منها ما ييل (ج1 ص 60 – 61):

عىل مشيك دالل وغندرة يا بو جديلة منثورة 

ما ليش عليها مفرزة يليني عجبتك 

دور

رب السامء يثبتك يليني عجبتك 

دير العصابة لوراء يا زين والبس جبتك 

:يف أغنية أخر

اسمعوا يا ناس ويش قال اخلطيب يف بلدنا حللوا ذبح الغريب

ويبـدو أن واصف جوهرية، كأي موسـيقي تنفتح أمامه فـرص حتقيق ما يصبو إليه من هذا 
ة عىل العزف عىل الربابة بمسـاعدة  الفن، اسـتمر يف سـعيه لتحقيق فـرص أكرب، وهذه املـرّ
حسـني أفندي احلسـيني، فقد اتفق مع عازف عىل الربابة، من قرية «دير عمرو» اسـمه «أبو 
ا يف ذلك الوقت، «فعلّمني عىل الربابة»، واشرت منه ربابة من صنع  صندوقة» وكان مشهورً
يده، وهكذا، يقول واصف: «بمدة ثالثة شـهور أصبح بإمكاين العزف عىل الربابة مجيع ما 
كنت أحفظه من األغاين الشعبية الفالحية مثل (دكدوكة، واسمعوا يا ناس ويش اللبيب، يا 
أبو جديلة منثورة، عىل وآخ يا مشعل، عامليجنا، عىل دلعونا وغريها)، وقد رجعت يف العام 
1906م ومعـي الطنبـورة والربابة إىل القدس، وهات يا سـهر وعزف عند اجلريان، فرصت 
أتنقل بفن املوسـيقى من عزف وغناء عىل الطنبورة ومن ثم عىل الربابة، وبعدها أدبك أمام 
املعارف واألهل واألصدقاء وأنا بني الثامنة والتاسعة من عمري». (ج1 - ص 62 - 63).

مـن الواضـح أن اندفاعه بالعزف عىل الربابة، قد أنسـاه أن بعض أغـاين الربابة حتمل معنىً 
سياسيًّا حياسب عليها القانون العثامين، مثل األغنية التي تقول يف آخرها:
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ومن بعد السالمليتش كالوا هرش بورايش وأخذونا ع الرسايا وصفونا سالمليتش 

ال عنا حلف وال بو فرايش ونزلوا بنا حبس املهاليتش  

ال عاش ولد السوء فاين ال عايش دولة خون عبادة البشاليك  

ا من مسـارح  ا وأنا أعزف عىل الربابة يف املسـارح، وخصوصً وقـد غنيت هـذه األغنية كثريً
رين والدي من  املطـران اإلنكليزية زمن تركيا، بحضور سـعادة مترصف القدس، وقـد حذّ
القول (دولة خون عبادة البشاليك)، بل أشار عيل بأن أقول (دولة عدل بتحب البشاليك)، 

وقد القت إقباالً عظيامً واشتهرت بني أهل القدس.

ويف قصيدة أخر غزلية يف زمن إبراهيم باشا، الذي يكرهه األتراك، يقول يف هنايتها:

والظاهر إنك عيل مفرتي شت عقيل بلور ومري 

واحلق إبراهيم باشاع احلجاز ألروح أنا وياك عند الشوميل 

يا ليل قامر خده لون (الوندكي) (ج1 - ص64 - 65) واحلق إبراهيم باشا واشتكي 

ويسـتمر واصـف جوهرية يف رحلته املوسـيقية بالعـزف عىل آلـة الطنبور والربابـة اهلندية 
ا يف العزف، ثم نجـح برتمجته من طقاطيق  ة مـا قرابة ثالث سـنوات، حتى أصبح ماهـرً مـدّ
شعبية معروفة بكل دقة وإتقان، فيقول: «ولكن بالنظر ملييل الشديد لفن املوسيقى، فقد زاد 
طموحـي ووجـدت نفيس بأنني قادر عىل الزيادة يف العلم والتوسـع يف هـذا البحر، فكنت 
ق لعلـم العزف عـىل آلة العود، وهي اآللة املمتازة يف املوسـيقى العربيـة، بل الرشقية  أتشـوّ

منها (ج1 - ص 120).

وحلسـن احلـظ، كان حنّا فاشـه صاحب الدار الذي تسـكن أختي فيه، قد عـاد من القاهرة 
ا، يصنـع العود وجييـد العزف عليـه، ولكنّه ال جييد  بعـد سـنني طويلـة، فكان بصفتـه نجارً
اإلنشـاد بالنظر لصوته الوحـش، فكان يداعبني حتى أغني له ما كنـت أغنيه من طقاطيق، 
ـا من الفرح،  فيطـرب لصويت ويسـمح يل بمسـك عوده فأنقر عـىل األوتار، وأكون مندهشً
ا يف مشـاهديت واسـتامعي العود الذي  لدرجة أنني كنت أنام عند أختي الليايل العديدة طمعً
ا  أصبح معشـوقي، حتى جاء جارنـا «صربي عبد ربه» صاحب الفـرن بجانبنا، وكان هاويً
لعزف العود بغياب والده، فكنت أتردد عليه وأستمع لعزفه، واتفقنا أن يبيعني العود بأربع 
ـا تركيًّا، وأصبح مهي الوحيد إجيـاد الطريقة التي توصلني القتناء  جميديـات، أي ثامنني قرشً
ا من  العـود، فـرصت أدّخر ما أحصل عليه من نقود من الوالـد، ومل أترك العم صربي خوفً
ـا، لكن احلظ سـاعدين يف ليلة من ليايل  أن يبيعه لغريي، وبعد فرتة أصبح معي عرشون قرشً
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حسـني احلسيني، أن طرحت موضوع رشاء العود، يف احلديث عن املوسيقى، ودون خوف 
ـا دفعة واحدة.  م يل مبلغ سـتني قرشً من والدي طرحت موضوع رشاء العود، وبال تردد قدّ

وكانت فرحة و«هيصة» يف دار اجلوهرية مل يسبق هلا فرحة.

ا من أخواين يلمس العود، وقد عملنا له بيتًا من الفانيال والوجه  كـربت نفـيس، ومل أدع أحدً
ا من الربد!! كنت أنام مع إخواين عىل فراش األرض مع الوالدة وأضع العود  «أطلس» خوفً
ا ما كنت أنقر عليه يف الليل عندما يكونون نائمني، فتصيح والديت حمتجة  فوق رأيس، وكثريً

وكلامت الذعة وشتائم «عىل العود واليل بدقوا عليه».

لكن والدي اعتقد بأنه جيب أن يساعدين عىل قدر املستطاع بالعلم هلذا الفن، فاتفق مع عبد 
احلميد قطينة، من أقدم عائالت القدس من هواة عزف العود املمتازين يف ذلك الوقت عىل 
تدريبـي عىل العـزف، وكان والدي حيرض له اخلمر واملازة النادرة... وقد داومت بالتدريب 
إىل أن حـان الوقـت وتفهمت فنيًـا وعمليًا طريقة العـزف وطريقة الـدوزان املعروفة. وقد 

ب اجلميع من رسعة إتقاين عىل تلقي هذا العلم اجلديد (ج1 - ص 121 - 123). تعجّ

وحلسـن حظي، كان العـم أبو فؤاد «محادة العفيفي» من أعرق أرس أهايل القدس املسـلمني 
ـا لوالدي. وكان يُعد من خيار هواة الفن، يعزف العود وحسـن الصوت،  الكريمـة، صديقً
ا أو قصيدة خييّل لك بأنك أمام أشـهر املوسـيقيني من أهـايل القاهرة،  فـإذا مـا غنى موشـحً
فكان عزفه وطريقة نقر الريشة ال يقلّده فيها أحد من هواة هذا الفن املقدسيني... كان يبدع 
أيـام إبداع ويطرب نفسـه من نفسـه، وباعتقادي أنه هـذا هو عني الفن األصيـل، حتى قال 
الفيلسـوف «جربان خليل جربان» كلمته املأثورة يف الفنان «ال يسـتطيع املغني أن يسـحرك 
ت معرفتي به  ا فريدة واستمرّ ا بالطرب.» فكنت أكتسـب منه قطعً ا إالّ إذا كان مسـحورً طربً
ا من أحب املوشحات إليه؛ مطلعه «صاح وخرب  بعد وفاة والدي... وإين مل أزل أردد موشحً
فاتر األجفان عن وجودي». وإين ألعرتف بأن أليب فواد الفضل األكرب عيل ملا وصلت إليه 

يف فن املوسيقى العربية (ج1 - ص 123 - 124).

مل يتجـاوز عمر واصف جوهرية احلادية عرشة سـنة، عندما وقـع االنقالب العثامين بتاريخ 
11 متوز 1908م، وبدأت أرجاء اإلمرباطورية العثامنية تشهد تطورات واضحة نحو احلداثة 
واالنفتاح، وخاصة داخل الشعوب العربية يف اإلمرباطورية، فكانوا يسمون هذا االنقالب 
بـ«حرية - عدالة - مساواة» ال يسمح عنوان دراستنا باحلديث عن هذا االنقالب وتأثرياته، 
لكننا سنتوقف عند تأثريه عىل صاحب املذكرات «واصف جوهرية» من الناحية املوسيقية.

ففـي السـنة نفسـها، جرت انتخابـات بلدية، فاز وانتخب حسـني احلسـيني برئاسـة بلدية 
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القدس، كام فاز كل من راغب النشاشيبي وسعيد احلسيني باملبعوثني عن قضاء القدس (يف 
ا مـع الفائزين الثالثة، وخاصة  جملـس النواب العثامين) وعالقـة واصف وعائلته جيدة جدً

حسني احلسيني الذي كان يتبنى واصف ويشجعه يف مسريته املوسيقية.

«ومن حسـنات حسـني احلسـيني أنه أراد الرتفيه عن الشـعب وإقامة االحتفاالت والزينات. 
ومـن بينها اسـتدعاء املوسـيقار ذائـع الصيت واملمثل القدير «الشـيخ سـالمة حجـازي» من 
القاهـرة إىل القـدس، وكانـت فرقتـه الكبرية برفقـة جورج األبيـض... ومثّل سـالمة وفرقته 
النادرة مجلة متثيليات وروايات خالدة مثل: رواية صالح الدين األيويب، واسـتمعنا من صوته 
احلنون هلذه الرواية. ثم رواية شـهداء الغرام روميو وجولييت، واسـتمعنا من صوته القصيدة 
املعروفة (التي كنت من صغري أسمعها) ومطلعها (سالم عىل حسن يد املوت). وكان حظي 
ا فحرضت لياليه مجيعها بالقدس بواسـطة حسني احلسـيني، وزاد عىل ذلك أنني قبّلت  سـعيدً

يديه يف دائرة البلدية... وكان ذلك مصدر فخر ورسور (ج1 - ص134 - 135).

ا أن  ث واصف جوهرية عن املوسـيقيني املحرتفني يف القدس يف العهد العثامين، مؤكدً وحتدّ
القدس كانت تسـتقبل من حني آلخر بعض املوسيقيني من عازفني ومنشدين معروفني من 
القطر املرصي أو من سوريا. ويف الفرتة ما بني سنة 1900 إىل سنة 1914م، كنت أستمع إىل: 

فرقة «أوالد أبو السباع» وكانت فرقة ممتازة واملطرب عبد السالم األقرع.

وأمـا اللوايت يغنـني ويرقصن يف األفراح فهن: أسـمى القرعة «مشـهورة برفـع الصوت»، 
واملغنيـة خيـزران «عازفة القانـون فأبدعت يف السـهرات»، وأمينة العمويـة «ترقص بخفة 
ورشـاقة وكان اإلقبال عليها عظيامً من الرجال» ثريا قدورة» فأبدعت بالغناء وكان صوهتا 
ا»، و«فروسو زهران» فأبدعت بالعزف عىل العود والغناء وهلا ليالٍ مشهورة  ا ومطربً جهوريً

بالقدس». (ج1 - ص174).

وأما هواة املوسـيقيني من أبناء القدس فهم: حممد السباعي «حالوة الصوت وحسن األداء 
وأصبـح مفخـرة ألهل بيـت املقدس يف هـذا الفـن»، ومحـادة العفيفي «يعزف عـىل العود 
ومشـهور باألغاين الغرامية الراقية»، وعبد احلميد قطينة «كان يعزف العود وريشـته مشبعة 
قوية»، وحسني النشاشيبي «أبرع من عزف عىل العود»، ونعامن بك عقل «يعزف دون علم 
أسـايس؛ لكنه يطرب السـامع»، وكامل يونس احلسـيني «يعزف عىل العود وينشـد بصوت 
رخيم»، وطاهر يونس احلسـيني «حافظ ألحسـن أدوار وقصائـد عبده احلامويل يف مرص»، 
وفايز طوقان احلسيني «جييد الغناء»، وعيل عباس اجلعوين «مغنٍّ له صوت حنون»، وحسن 
ـا يف أصـول الغنـاء العريب القديـر»، وعبد الرحيم املهتـدي «كان يف  األزهـري «كان مرجعً
صوته سحر يف نفوس مستمعيه»، وإلياس رزق سهال «يعزف العود بمهارة ويغني األدوار 



152

املرصية القديمة»، وقسـطندي الصوص «عازف عود قدير وله صوت ممتاز بالعلو وعيسى 
ال  ا بغناء املوّ ا الدربكة، ومرتي قسـطندي املنى «مشهورً الصوص» ضارب الرق وخصوصً
البلـدي، صوته صافٍ وعالٍ وحنا إبراهيم فاشـة «يعزف عىل العود بقوة وقد اقتبس مهارة 
العزف يف مرص» وسمعان عامر «يعزف العود» وشبيه بحنا فاشه» ومرتي الزائر «كان يلعب 
بمهـارة عىل النـاي» ويعقوب أبدريا «كان يعزف العود ببسـاطة وأناملـه خفيفة لطيفة عىل 
م  الوتر» وجورج عرنيطة «يغني بأعىل صوته بعض املواويل» (ج1 - ص 175 - 179). وقدّ

ا لكل واحد منهم. واصف رشحً

أمـا صانعـو األعـواد وآالت الطـرب من أهايل القـدس فهم: حنا فاشـه، وسـمعان عامر، 
ويعقوب أندريا، وفرح القرعة (ج1 - ص 179).

وما يلفت النظر يف هذه القائمة الطويلة التي أوردها جوهرية ظاهرتان مهمتان مها: الظاهرة 
األوىل، كثرة عدد الفنانني املسـيحيني فيها، أي بنسـبة أعىل بكثري من نسـبة املسلمني، بنسبة 
أعىل بكثري من نسـبة املسـيحيني إىل جمموع سـكان فلسـطني. أما الظاهرة الثانية، فهي كثرة 
عـدد الفنانـني املحرتفني أو اهلـواة الذين ينتمـون إىل عائالت مورسة. فأمـا الظاهرة األوىل 
فسـببها ارتفاع مستو املرونة االجتامعية لد العائالت املسيحية يف زمن كان فيه احرتاف 
الفن وحتى هوايته، من األمور التي تدخل يف معايري العيب يف سـلّم القيم الشـعبية العامة، 
وخاصـة عنـد املسـلمني. وأما ظاهـرة ارتفاع عـدد الفنانني املنتسـبني إىل أصـول اجتامعية 
ه األكيـد أن تقاليد الغناء والطرب والكيف ترعرعـت يف املدن الكبرية، ويف  مـورسة، فمردّ

بيوت العائالت املرتفة وقصورها، قبل أن تتسع دائرهتا إىل تقاليد شعبية.

نتوقف هنا لنشـري، إىل أن مسـرية واصف جوهرية يف الغناء واملوسـيقى قد اسـتمرت، عىل 
الرغم من فقدانه لوالدته ووالده؛ وأصبحت البالد يف حالة حرب، وانحبست األمطار عن 
ا، فالتهم كل يشء صالح ألكله.  فلسـطني واملنطقـة، وغزا اجلراد املنطقة بصورة فظيعة جـدً
فقد تبناه رئيس البلدية حسـني احلسـيني، وجعله ابنًا له، فحامه يف وظيفته «ففي أوائل العام 
1915م، وكان بمعيّة حسـني أفندي، يعزف ويغني يف سـهرة لضباط اجليش، يف فرقة إزمري 
(مؤلفة من مخس وسـتني قطعة نفخ للموسـيقى) وفيها شاب بدأ يغني التواشيح األندلسية 
بطريقـة لفتت أنظاري، ومل أكن أسـمع هلذا اللون مـن الغناء وعىل هذا األصول من قبل... 
جتاذبنـا احلديـث فعرفت أن اسـمه السـيد «عمر البطش» مـن أهايل حلـب، يعمل اآلن يف 
الفرقـة... ولشـدة ميويل هلـذا الفن حاولـت االجتامع به يف سـهرات عديدة بـني الضباط، 
(ج1 - ص 219). وقـد سـاعدين حسـني أفندي فطلب من عمر البطـش أن يعلمني بعض 
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ا  ـا ولطيفً التواشـيح وضبط إيقاعها، فقبل، وأظهر رغبة صادقة... وكان طيب القلب أنيسً
ا، فهو وال شك فنان أصيل، وهذا هو معرش الفنان. ومتواضعً

وهكذا، وبواسـطة تعليمي هذه املوشـحات وأوزاهنا، شعرت بقوة فائقة يف املوسيقى، وكان هلذه 
ا وغناء... أوصلني لدرجة أنني أصبحت  املوشـحات الفضل األكيد يف ترقية مواهبي الفنية عزفً

فيها أنتقد الكثريين من موسيقيي بيت املقدس من حمرتفني وهواة (ج1 - ص220 - 223).

يف الوقـت نفسـه، الذي بـدأت فيه الظـروف تتغريّ يف مدينـة القدس والبـالد واملنطقة، إثر 
هزيمـة دول املحـور (أملانيـا، تركيـا، إيطاليـا) يف احلـرب العاملية األوىل، وخـروج القدس 
ا، إذ  واملنطقـة مـن دائرة احلكم الرتكي، ولكن لألسـف دخلت يف طور أكثـر فداحة ورضرً
دخلها االستعامر الربيطاين عىل قاعدة وعد بلفور وحتالفه مع الصهيونية إلجياد وطن قومي 

ر. هيودي يف فلسطني، وبنظام االنتداب الربيطاين عىل نفس هذا التطوّ

يتحـدث واصـف جوهريـة يف كتابه الثاين (القـدس االنتدابية يف املذكـرات اجلوهرية) عن 
أسـامء ورموز فنية كثرية زارت فلسطني، وربطته هبم عالقات فنية، أفرد هلا صفحات كثرية 

مها يف هذه الدراسة خمترصة. يف جممل الكتاب، نقدّ

ا عن زيـارة الراقصة واملغنية بديعة مصابني (سـورية األب ولبنانية  فهـو يتحدث كثريً
األم) واسـتضافتها يف مقهى جوهرية: «زارت مصابني، القدس يف العام 1920م، كان 
بصحبتها عازف العود شـحادة (هيودي) يرتأس فرقتها، وكانت هناك راقصتان، وقد 
اشـتغلت عىل مـرسح «مقهى املعارف» خارج باب اخلليـل، وهي حتمل معها جمموعة 
مـن أغنيات تلـك الفرتة يف مطلع القرن العرشين، سـواء أكانت مـن أغنيات العوامل، 
املسـتمدة من الفولكلور واملوروث مثل: «فسـتق مملح» و«يا نواعـم يا تفاح» و«صح 
النوم ما تقوم ياحبيبي»، أم من أبيات تروج لبعض املعارصين من أمثال سـيد درويش 

يف نموذج: «ما قلتلكش» (ج2 - ص 42– 45).

 ،نازلة فندق سان جورج يف حارة النصار ،ة أخر «... وزارت مصابني مدينة القدس مرّ
ت سهرة معها جوهرية إضافة إىل أصدقاء وهواة، حيث عزف هلا واصف عىل عوده،  وضمّ
وكانـت مرسورة عىل هـذا العزف (ج2 ص 78). ويصف جوهريـة بديعة مصابني فيقول: 
«وإين أقوهلا برصاحة بعد خربة ليسـت بقليلة يف املوسـيقى والتمثيل، إن بديعة نادرة، وهي 
بال شـك موهوبة باملواهب الفنية السـامية، وصاحبة الذوق الرفيع يف مجيع رضوب الفن، 
ام إبـداع، وهذا وصف قليـل من كثـري، ألن القلم يعجز عـن وصفها، أما  فكانـت تبـدع أيّ
ا بالعزف، وقد قضينـا معه وبديعة أوقـاتٍ مجيلة يف بيت  عـازف العود شـحادة فكان ممتـازً
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املقـدس مل يـزل يذكرها الكثريون من أصدقائنا يف القدس، فسـقيا لتلك األوقات كانت ما 
أطيبها. (ج2 - ص77 - 80)

ويتحـدث عـن عالقتـه بالفنان «نجيـب الرحياين» بعنـوان واضح «أخـي وصديقي نجيب 
الرحيـاين» فيقـول: «عىل ذكر الفنانة بديعة مصابني فال بـد يل أن أذكر نجيب الرحياين، رفيق 
ا هلا بواسـطة الفن املشـرتك بني الطرفني، عرفت نجيب عن طريق  حياهتا الذي أصبح زوجً
ا، فكنت أرافقه يف  ا واحـدً بديعـة بالقـدس، إالّ أن وجـوده بالقدس مل يدعنـي أن أتركه يومً
ا مع فخري النشاشيبي الذي كان من أخلص أصدقائه،  أغلب جلسـاته اخلاصة، وخصوصً
ة، فهي ليسـت بحاجـة إىل تعريـف، فقد كان - رمحـه اهللا - علامً  أمـا شـخصية نجيـب الفذّ
مـن أعـالم فنـاين مرص؛ بـل يف الرشق عىل ما أعلـم، وله الفضـل وكل الفضـل يف التمثيل 
ة: «شـوف يا واصف يرجع  احلقيقي، وقد اعتىل خشـبة املرسح منذ الصغر، وقد قال لنا مرّ
الفضل لتفوقي يف التمثيل إىل املرحومة والديت»، فقلت له: اهللا ليه يا أسـتاذ أكانت هي ممثلة 
ا؟ فأجاب «كنت وأنا صغـري ثورة متنقلـة يف كل لعبي وعميل يف  ـا؟ قـال: ال، قلـت إذً أيضً
ا يف حياهتا، فكانت رمحها اهللا تشـتمني وتقول «روح  ا قويً البيت، وكنت أسـبب هلـا انزعاجً
إهلـي يفـرج الناس عليك...» وهكذا ربنا اسـتجاب، وأصبحت عـىل املرسح يضحك عيلّ 
ا العائالت، ولنا مع  فه بكثري من أصدقائي يف القدس، وخصوصً حتـى احلزين... كنت أعرّ
فخري النشاشـيبي ذكريات لطيفة يضيق الوقت لرسدها، وإين أعود وأقول إنني لن أنسـى 
جلسـاته النـادرة وهو كـزوج بديعة مصابني، فهناك جنة النعيم ملا تشـاهده مـن نقد ونكتة 
وخفـة دمٍ وطرب فسـقيا لتلـك األيـام. (ج2 - ص 81). وحول طريقتـه بالنكتة البدهيية، 

ا منها يف صفحات الكتاب (ج2 - ص 81 - 82) يرسد واصف بعضً

ويتحـدث عـن زيـارة املطرب الكبري زكـي مراد (والـد املغنية ليـىل مراد)، وقـد زار مدينة 
القدس يف العام 1920م، ويصف حفلة من حفالته: «نزل األستاذ زكي مراد يف بيت خلف 
مقهـى النزهة عند بعـض أصدقائه من اليهود. وكان يرتدد هلذا املقهـى، وهناك ويف الطابق 
الثـاين قضينا ليلة من العمر كنت أعزف له عـىل عودي يف القاعة املخصصة للبلياردو، وقد 

غنى لنا فيها دور:

والعيون عىل شان تراك الفؤاد خملوق حلسنك 

والنفوس حتيا بقربك وامللوك تطلب رضاك 

اشفي صبك من ملاك راعي ربّك رق قلبك 

وهـذا الـدور من تلحني امللحن املعروف إبراهيم القباين، من مقام الراسـت سـازكار، وقد 
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غناه األسـتاذ زكي مراد يف تلك الليلة وجتىلّ فأبدع كل اإلبداع، ثم غنى الطقطوقة املعروفة 
لـه وكانـت مل تزل جديدة واإلقبال عليهـا متزايد من قبل العرب كافـة، وهي غناء وتلحني 

األستاذ املوسيقار سيد درويش:

ة حرام حرام تنسوين باملرّ ة  زوروين كل سنة مرّ

من مقام العجم، وهكذا أبدع األسـتاذ زكي مـراد بإلقاء هذه الطقطوقة كل إبداع، كيف ال 
وهو من تالميذ املرحوم عبد احلي حلمي ذائع الصيت، وقد تلقى فن املوسـيقى عىل يديه، 
ـا الليـايل... وكان صوت زكي مـراد من ذات صوت املرحـوم عبد احلي حلمي  وخصوصً

(ج2 - ص 124 - 125).

ومـن دمشـق، زار القدس املوسـيقار اهلـاوي حممد عيل األسـطة، والذي يصفـه جوهرية: 
«كان يعزف العود ببسـاطة، وكنـت أنا دائامً أعزف العود وأترجم غنـاءه، أما صوته، فكان 
ا (كام كان يقول لنا األخ عيل عباس  ا، وال يعرف أن يغني إالّ جيدً ا وقراره مشـبعً حنونًا جدً
اجلاعوين....) أي ال نشاز يف إلقائه األنغام، وكان حيكم بسهولة عىل صوته، واجلدير بالذكر 
ا مـن نوعه، ومل نعرف هذا اللون يف الغناء مـن قبله وال من بعده، ألنك  أن غنـاءه كان فريـدً
تعجب عندما تسـتمع إليه» ويضيف: «كان حافظًا لعـدد كبري من القصائد الغزلية واحلكم 
وغريهـا يف رأسـه عـن ظهر قلـب، وكان عندما يطرب مثـالً (املقام الراسـت) يبدأ قصيدة 
ارجتالية ويلقيها غناء ويتالعب يف تلحينها ويدور ويلف هبا وكأهنا مسـكوبة سـكبًا، وكلّنا 
ا عىل  ا عند اسـتامعنا لكل كلمة وكل حلن ينتقل إليه يف هذه القصيدة، ويعيده مرارً نطري طربً
مجلـة مقامات حتى تنتهـي أبيات تلك القصيدة، ويرجع ويرتكز مـن حيث بدأ وهو (مقام 
الراسـت). أي بعبارة وجيزة، كنت تسـمع تلحني قصيدة طازجة، ولـو طلبت منه إعادهتا 
فال يمكنه أن يغني لك الكالم ذاته عىل حلن جديد طازج... وهكذا... هذه الطريقة النادرة 
التـي خصـص هبا صديقنا حممد عيل األسـطة، وما أحالها وأمجلها، وقـد جنّ جنوننا نحن 
فئة من أبناء القدس من موسيقيني موهوبني وحمرتفني وسميعة» (ج2 - ص 128 - 129).

ويصـف جوهرية زيارة أم كلثوم التي يطلق عليها «كروانة الرشق» إىل القدس. التي سـبق 
أن حرض إحد حفالهتا يف القاهرة: كان يل من احلظ قسط وافر بحضور ومشاهدة «كروانة 
ة عىل مرسح األوبرا، وكانت ال تزال يف عهدها األول يف  الرشق» اآلنسـة أم كلثوم ألول مرّ
املوسـيقى بلباسـها الرشقي الشعبي، وشعرها جدايل منسـاب عىل كتفها؛ فطربت لصوهتا 
احلنون املشـبع، وكانت الفرقة املوسـيقية التي تقودها بسـيطة بعد، مل يسمح يل الوقت للقاء 

هبا مع األسف، الرتباطي بمواعيد مهمة. (ج2 - ص 149).
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ويبدو أن احلظ وفّر له مسـألة التعرف عىل هذه الفنانة املشـهورة، فقد زارت فلسـطني بعد 
مت حفلتها عىل مرسح أديسـون يف حملّة عكاشة بالقدس، وكانت  االحتالل الربيطاين، وقدّ
ا، والقلم يعجز عن وصفه من قبل  من أعظم املسـارح آنذاك، فيقول: «وكان اإلقبال شـديدً
األهلني وكان الوقوف من احلضور يوازي اجلالسـني عـىل املقاعد، وأصبح اجلميع وكأهنم 
روا حشمتها ورخامة صوهتا كل التقدير، وكانت ليلة ألبناء  ة الطرب، فقدّ يف غيبوبة من شدّ
مدينـة القدس من ليايل العمر التي مل يسـبق هلا مثيـل. وقد جتلّت كروانة الرشق وأبدعت ملا 
قت  شاهدته من إصغاء وتقدير وحبّ الشعب هلا، األمر الذي جعلها تفقد وعيها، حتى مزّ
ة العواطف، وإين وغريي لن ننسـى أغنيتها املحببة هلا،  منديلها الذي كان بني يدهيا من شـدّ

آنذاك، ومطلعها «وحقك أنت املنى والطلب» (ج2 - ص 178).

أما زيارة املطرب وامللحن حممد عبد الوهاب (1902– 1990م) الذي أقام حفلة عىل مسارح 
السـلزيان يف العـام 1927م، ير جوهريـة أن حضور حفلته كان ال بأس بـه، فهو، كان يف 
بداية عهده بالفن، وقد مجع له بعض األسطوانات يف صغره، ويذكر منها تسجيل دور «مالّ 
الكاسات وسقاين» ملحمد عثامن، وكذلك قصيدتا «أتيت فألفيتها ساهرة» و«باتت تناجيني 

عيوبه».

ويفضل جوهرية حلن عبد الوهاب لقصيدة «يا جارة الوادي»، وهي بال شك من أكثر أحلان 
عبـد الوهاب التي متثّل املرحلة األوىل يف تلحني القصائد، فهي من عباءة سـالمة حجازي، 

وهي مدرسة القرن التاسع عرش. (ج2 - ص 178).

ة يف ضيافة صديقه  وقام املوسيقار حممد عبد الوهاب بزيارة ثانية إىل القدس، وكان هذه املرّ
ة  األديـب الفلسـطيني الكبري حممد إسـعاف النشاشـيبي، ويصف جوهرية زيارتـه هذه املرّ
م من  ة يتألأل يف أوج السـامء ملا قدّ بقوله: «كان اسـم األسـتاذ حممد عبد الوهاب يف هذه املرّ
أحلانه وفنه وغنائه للعامل بصورة فظيعة، هزّ فيها قلوب النساء والرجال من عشاق املوسيقى، 
حتى من جهالئها عىل السـواء يف األقطار العربية كافة، واشـتهر اسـمه وملع أفقه وأصبح، 
ة يف هذا الفـن الرفيع زيادة آالت  واحلـق يقال، من عظامء املوسـيقيني. وقد ابتكـر ألول مرّ
الطـرب، وإضافة آالت موسـيقية غريبة يف فرقته املوسـيقية فزادته روعـة وإتقانًا، وأخذت 
اجلامهري تتذوق غناءه وتقبل عليه وألفت التجديد يف التلحني». (ج2 - ص 178 - 181).

أقام عبد الوهاب حفلة غنائية عىل مرسح سينام صهيون، شارع يافا بالقدس، وكان اإلقبال 
عىل بيع تذاكر الدخول عظيامً حتى كان الوقوف أكثر من اجلالسني لقلّة التذاكر.

ل: «وحلسن  وقد التقى جوهرية باملوسيقار عبد الوهاب بعد احلفلة، وحول هذا اللقاء يسجّ
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حظي يف هناية احلفلة أخذين األسـتاذ إسـعاف النشاشيبي إىل املرسح خلف الستائر، وهناك 
ة، فسلّمت عليه وهنأته بفنه، كام هنّأت  فني باألستاذ ألول مرّ حصل يل الرشف األعظم وعرّ
مني األسـتاذ إسـعاف وأطلع األسـتاذ عبد الوهاب  نفيس بمعرفته واسـتامعي إليه، وقد قدّ
عىل مييل الفطري للموسيقى ومقدريت يف هذا الفن وشهريت بني األهلني، فأعجب وانرشح 

صدره وقد وعدين بزيارة املجموعة اجلوهرية يف فرصة الحقة. (ج2 - ص 181 - 182).

ا،  ومـن األسـامء الالمعة يف سـامء العـزف املوسـيقي، عازف الكامن الشـهري سـامي الشـوّ
(1887– 1965)، الذي زار القدس، وارتبط بصداقة مع توفيق أخي واصف جوهرية، بعد 
ة يف سـهرة يف بيت فخري النشاشيبي، حيث رافقه واصف عزفًا عىل العود  أن التقاه أول مرّ
يف «برشف «راست طانيوس»». يصف جوهرية التكوين املوسيقي للشوا، بـ«إن له رأسامالً 
حات والقدود احللبية، لكونه من أصل حلبي،  ا يف املوسيقى العربية» وهو عارف باملوشّ قويًّ
ب آلة الكامن، وكيّفها لعزف مسـافات النغم وتقسيامته اجلزئية  فوالده (أنطون) أول من عرّ
الزاخرة هبا موسـيقى املرشق العريب واآلسـيوي، غري املسـافة الكاملة ونصفها، وهو مطّلع 

عىل تراث النهضة يف الغناء العريب الكالسيكي خالل القرن التاسع عرش.

ا يف كنيسة  اسً ا حتى بعد أن أقام األخري قدّ استمرت العالقة بني آل اجلوهرية، وسامي الشوّ
الروم الكاثوليك يف القاهرة لوفاة صديقه توفيق، أخي واصف جوهرية.

ا (الذي يصفه األخ والصديق)، فيقول: ويعطي جوهرية قيمة فنية كبرية لسامي الشوّ

«إنه وال شـك فنان موهوب وعازف ماهر ويف رأسـه رأسـامل قوي يف املوسيقى العربية، فإنه 
يعزف التواشيح األندلسية وجييدها، وله فيها جمال واسع، وهو من أهايل مدينة حلب الشهباء، 
خمزن هذا القسم من موسيقى العرب ليومنا هذا، ثم ال يغرب عن البال، فمنذ نشأته رس دم 
ا» أشهر من  املوسيقى يف عروقه منذ الطفولة، فكان والده يف ذلك الزمن املدعو «أنطون الشوّ
عزف عىل هذه اآللة، وله تسـجيالت خاصة، وقد احتفظت بأسـطوانة منها ضمن املجموعة 
اجلوهريـة، وزد عىل ذلك أن سـامي مطّلع كل االطالع عىل أحلان وغناء املطربني الشـهريين 
القدماء: أمثال عبده وسـالمة، واملنيالوي، وعثامن، وأبو العال، وأبو داود... وغريهم إىل أن 
ا عن علم النوتة اإلفرنجية  وصل تلحني السـيد درويش، وهو إذ يطربك يف عزفه الفريد بعيدً
عىل ما أعلم، ولكنه مرجع يف علم املوسـيقى األصلية العربية من املقامات والسـلم املوسيقي 

الرشقي واإليقاع، مثله كمثل املوسيقيني القدماء». (ج2 - ص 182).

ويتحـدث جوهريـة عن صديقه األرمنـي «آرتني سـانتورجي» عازف السـانتور الذي زار 
ا  القدس، وأقام فرتة طويلة فيها، فيقول: «كان الرجل عامالً بسيطًا يف البناء، إنام كان موهوبً
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يف فـن املوسـيقى، فـكان جييد العـزف عىل آلة السـانتور حتى لقـب بأمري السـانتور، وهي 
كانـت آلة نـادرة، وقد صنع يل واحدة منهـا، مل أزل أحتفظ هبا ضمـن املجموعة اجلوهرية، 
ـا ما القانون، ولكـن أوتارها من النحاس، ويعزف عليها بواسـطة  إن هـذه اآللة تشـبه نوعً
مطرقـة (شـاكوش) مزدوجة لكل يـد واحدة ومصنوعة مـن قرن البقـر أو اجلاموس، إهنا 
ا لقوة الصوت بسبب  بديعة وتطرب، وخييّل للمستمع إليها وكأنه بني فرقة آالت كبرية نظرً
أوتارها النحاسية، وتعمل صد عكس آلة القانون املصنوعة من أوتار املرصان احلنونة. أما 
طريقة عزف آرتني عليها فكانت تدهش املستمع إليها، ألنه كان حيفظ املقطوعات الصامتة 
الكثرية من سـامعيات ودواليب وقطع موسـيقية راقصة تركية وأرمنيـة، ثم عربية ويعزفها 
ابًا وروحـه خفيفة وكريامً يف العـزف، ويرتجم ما  عـىل السـانتور بكل إتقان، وكان هـو جذّ
ينشـد له من العربية يف احلال بصورة مدهشـة حتى ارتفع اسـمه ومكانته، فكان أبناء املدينة 
حيرضونـه إلحيـاء سـهراهتم وحفالهتم، ويل معـه ذكريات كثـرية فأرافقه عـىل عودي بني 
املعارف واألصدقاء. واجلدير بالذكر أننا كنّا نضع فوطة من القامش ونحجب مجيع األوتار 
املقامـة عىل السـانتور فيجيء آرتني ويعزف لك ما أردت، فيرضب بالشـاكوش املنوه عنها 
ا موسيقية دون أن ينظر الوتر بصورة عجيبة. أعاله من عىل الفوطة ويسمعك تقاسيم وقطعً

وقـد ازدادت صداقتـي مـع آرتـني، فـكان يشـتغل يف بيتـي املعـروف يف النيكوفورية وفيه 
ا، فكان آرتني  املجموعـة اجلوهريـة، وكان عندما أخذته من البطريركية األرثوذكسـية خرابً
يبلـط الغرف ويصلّـح ما أطلبه منه داخل الغـرف؛ ثم القصارة والطراشـة بإتقان، وبعدما 

ينتهي من عمله الشاق جيلس ونتبادل العزف عىل السانتور والعود إىل منتصف الليل...

وهكـذا، وإين ألفـت نظر القارئ أنه عند رغبـة العازف بتغيري املقـام، فالطريقة هي عكس 
النمـط السـائد عنـد العرب يف العـزف عىل القانـون، هو تقديـم أو تأخري القطعة اخلشـبية 

املستديرة واملقامة حتت كل وتر، املؤلف من ثالثة أوتار نحاسية... وهكذا.

، وكان يعزف وحده ومع  بقـي آرتني يف القـدس حتى افتتحت اإلذاعة، وبوسـاطتي تعـنيّ
الفرقة عىل آلته املحبوبة إىل أن ترك البالد ورجع إىل أرمينيا. (ج2 - ص 190 - 191).

ف عليه يف سـهرة يف  ا عن عازف عود عاملـي من أصل تركي، تعرّ ويتحـدث جوهريـة أيضً
فت عىل هذا الفنان العجيب  حـارة األرمن يف القدس، يقول واصـف جوهرية: وهكذا تعرّ
يف تلك الليلة التي ال أنساها مد احلياة، وإين أقوهلا رصاحة، إنني مل ألتقِ ومل أستمع لعزف 
عود كام شـاهدت واستمعت إىل عزف «سيسـاق»، فكان بمهارة فائقة وبأسلوب عالٍ عىل 

ا. مستو ما سمعته من عازفني، مرصيني كانوا أم أتراكً
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كان «سيسـاق» يميل بالطبع يف عزفه إىل األسـلوب الرتكي، وجييد علـم النوتة اإلفرنجية. 
ما أكسـبه إتقان عزف العود عىل أسـاس متني، وإين أقول إنه - وال شـك - موهوب، وقد 
بقـي بالقدس ومل أنقطع عن االجتامع به ملدة أسـبوع، فرتاين بعد انتهـاء عميل ألتحق به أين 
ا، حتى إنني دعوتـه وأقمنا حفلة نادرة يف  مـا كان، ولنـا ذكريات يف حي األرمـن لطيفة جدً
م يل كتابه  بيتنا يف النيكوفورية، فطرب ملا ملسـه من فن املوسـيقى وما حتتويه املجموعة، وقدّ
يف علم املوسـيقى مزيّن برسمه وتوقيعه عىل الغالف، وأحتفظ به ما دمت حيًا، وهكذا بعد 
احلفلـة التي كانت تضـم أخي وصديقي وأخي النابليس والقايض حممد يوسـف اخلالدي، 
بِلَ سيساق النوم عندنا، وأمىض ليلته وأنا بجانبه عىل الرسير الثاين نتناول أطراف احلديث  قَ

عن املوسيقى والفن إىل قريب الفجر. (ج2 - ص191).

ا» وأقامت حفالت عىل  ويف أيلـول مـن العـام 1928، زارت القدس املطربـة «خريية السـقّ
مرسح مقهى املعارف خارج باب اخلليل ويصف جوهرية هذه احلفالت بقوله:

ا من أبناء مدينة القـدس، وكانت الفرقة مؤلفة من عازف كامن  «وكان اإلقبال عليها شـديدً
هيودي، وعازف القانون، وضارب العود، ثم شـاب أنيق حيسـن الرضب عىل الرق بصورة 
ا وحنونًا، وكانت تغني بحشـمة وابتسامة بريئة تدخل الطرب إىل  نادرة. كان صوهتا مشـبعً
ا  كل من استمع إليها وشاهدها وهي تغني، وكانت بالفعل قديرة عىل إبداء الفن، خصوصً

القصائد منها. (ج2 - ص 219).

ا، ويصف إحد السهرات اخلاصة  ويعطي جوهرية، قيمة ومسـتو كبريين للمطربة السقّ
التـي أقامتهـا يف بيته وحرضها جمموعـة خمتارة من األصدقـاء، فيقـول يف مذكراته: «القلم 
ا مجيالً من املجموعة للذكر، مل  يعجز عن وصف تلك السـهرة، وقد أهديتُ ناقر الرق رقً

ا من مقام احلجاز كان مطلعها: أزل أذكر القصيدة التي أبدعت خريية يف غنائها إبداعً

أمحامة الوادي بمنعرج اللوا

هيّجت وحيك لوعتي ببكاك

ال تنكري عني سألتك مقسامً

بحياة من أبكاك ما أبكاك

أما أنا فبكيت من أمل اجلو

وفراق من أهو أأنت كذاك
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تعلّمـت هذه القصيدة حلنًا من املطربة خريية، وكنت أغنيها بكل إتقان يف سـهرايت العديدة 
بعد اجتامعنا بخريية، ونذكر هذه املطربة ونثني عليها ليومنا هذا... فسقيا لتلك األيام!

ا، يضيف جوهرية: أنه عندما بدأنا يف السهرة يف بيتنا فضلنا إقامة احلفلة يف الساحة  أذكر أيضً
اخلارجية للبيت التي تظللها جذوع الكرمة املورقة حول نافورة املاء بني األزهار والرياحني، 
ولكـن عندمـا عزفت الفرقة اآللية وغنّت املطربة خريية أصبح سـور الـدار العمومي ومن 
ا،  مجيـع أطرافه حماطًا بأنـاس خمتلفني، األمر الـذي جعلنا نتعجب، فدخلنـا املتحف إرضابً
ودهشـت خرييـة ملا شـاهدته مـن روائع الفـن، وعىل األخص اآلالت املوسـيقية ورسـوم 
فطاحـل املطربـني وامللحنني والعازفني القدمـاء، التي تزيّن جدران غرفة املوسـيقى املؤدية 

ملدخل قاعة املتحف األثرية املشهورة. (ج2 - ص 220).

ف  وأثنـاء االحتفـال بـ«سـبت النـور» للطوائف املسـيحية الرشقية يف كنيسـة القيامـة، تعرّ
بـاغ (1892– 1964).  جوهريـة إىل عازف الكامن واملؤلف املوسـيقي السـوري توفيق الصّ
واملعدود من معلّمي املوسيقى إذ وضع مؤلفات موسيقية بعضها عن تارخيها وطرق تعليم 
آالهتا، كذلك ألّف دليالً موسوعيًا، لكن أضاع الكثري جراء ما استهلك من وقته يف منافسة 
ا، وهذه بدأت أثناء مشـاركتهام يف تدريب الفرقة السورية املشاركة يف مؤمتر  ابن وطنه الشـوّ
ا  املوسيقى العربية األول 1932م بالقاهرة، وهو من اخرتع آلة كامن وأضاف هلا مد مزدوجً
بني درجات اجلواب (العالية - النسـائية) والقرار (اخلفيضة– الرجالية)، لكن أغلب تراثه 
ل مهمل يف اإلذاعات... زار الصبّاغ، متحف جوهرية، يف عيد  املوسـيقي املخطوط واملسجّ
ل عىل  ا يفضّ ا، أن سـامي الشـوّ الفصـح، واطّلـع عىل املحفوظات فيه، وأعطى جوهرية رأيً

الصباغ بالتقاسيم، عىل أن األخري يتميّز بالعلم املوسيقي (ج2 - ص 261).

ويتحـدث عـن زيارة أحد أبرز الشـخصيات الفنيـة يف مرص والعامل العـريب يف ذلك الوقت 
إىل القدس، وهو املعلم حممود صبح (1897– 1941)، ويطلق عليه اسـم «األسـتاذ األكرب» 
ا يف «الفندق العرصي» الذي يقيم فيـه، ويصفه بأنه:  ويذكـر أنه زاره مـع أخيه توفيق مـرارً
ا  «مرجع يف فن املوسيقى العريب األصيل وله نظريات نادرة وانتقادات الذعة وفنية خصوصً
ا ال يبرص. وكان حافظًا  لفنـاين هذا العرص. كان عصبي املزاج وناقامً عىل احلياة لكونه رضيرً
ا الدرجات للسلم املوسيقي  ا عىل رأسامل كبري يف علم اإليقاع واملقامات. وخصوصً وحائزً

الرشقي»؟ (ج2 - ص 315).

ويضيـف جوهريـة: «وهـو صاحب صوت كبري مفـارق، مجع فيه الوفـرة يف املد الصويت 
والرحابـة يف التنقل بني خمتلف األمزجة الكالسـيكية، وهو املؤسـس عـىل التجويد القرآين 
(وريث الرتتيل السـامي الكنعاين - اليمني) وأسـاليب الغناء العريب القديم منه، ما يوحي 
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بصلتـه بـذروة الغناء العبايس واألندليس حتى العثامين، فهـو الصوت الذي ال عيب فيه إال 
ه مـن العيب «كام قال حممود احلفني. اسـتطاع أن يكون شـخصية فنية كبرية القدرات  خلـوّ
وغزيـرة اإلنتاج، فهو عـازف متمكن عىل آالت عدة: الناي، والعـود، والبيانو كذلك، هو 
ا ومغنيًا، فقد مجع يف صوته: املطرب واملنشـد، فقد حلّن  عـامل موسـيقي قبل أن يكون ملحنـً
جمموعـة مـن املوشـحات والقصائد، حيث هبـر أم كلثـوم يف متلّكه من صوتـه املطلق، وبزّ 
ا من األصوات وامللحنني يف موشحه: الح بدر التّمّ 1939م» الذي سجلّه لرشكة  ا كثريً أيضً

«أوديون».

ا، أن املعلـم الكبري حممود صبـح، يتميز يف أدائه حيازة سـامت الغناء  ويذكـر جوهريـة أيضً
حني: باألسلوب الرتكي، بعد أن استمع إليه جوهرية يف موشّ

• األول:

أهيا الساقي إليك املشتكى                         قد دعوناك وإن مل تسمع

ته                         وبرشب الراح من راحته ونديم مهت يف غرّ

 كلام استيقظ من سكرته

• الثاين:

مات من هيواه من فرط اجلو                         غصن بان مال من حيث استو

ر يف البني بكى خفق األحشاء موهون القو                         كلّام فكّ

 وحيه يبكي ملا مل يقع (ج2 - ص 315 - 317).

ـا القـدس، يف مذكرات جوهرية، عازف العود وامللحـن وإضافة إىل ذلك املغني فريد  زار أيضً
األطـرش (1911 - 1974م)، وهـو ابـن املغنية وعازفـة العود «علياء املنذر»، وأخو أسـمهان 
ق عىل جيله  األكـرب، الذي يعدّ من اجليل الالحق جليل احلداثة الغنائية، وإن كان جايلهم وتفوّ
ا لنفسه مكانة نافست الكثريين، لكونه من خارج مرص، وهو السوري من جبل العرب،  واضعً
ن، الذي استطاع تقديم جمموعة من األفالم الغنائية، والتي أدىل هبا  واألمر اآلخر املغني - امللحّ
ا األوبريت (املغناة) والغناء الدرامي إضافة إىل الشعبي، واستيعابه التعاون مع أصوات  سً مكرّ
نسائية كثرية ومتباينة يف االجتاه واملدارس كذلك القيمة واملستو، مثل صوتني كبريين اختربا 
قهام بأحلانه االسـتعراضية والشعبية، مها صوتا:  مقدرته: أسـمهان ونور اهلد، وآخرين سـوّ

صباح وشادية، كذلك أرشك الراقصة سامية مجال يف استعراضاته الكبرية.
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كانـت الدعـوة من «طلعت السـيفي» لكل منسـويب إذاعة القدس، كأمـري البزق حممد عبد 
الكريـم، ومجيل عويس من سـوريا، ومن مبدعي فلسـطني: حييى اللبابيـدي، الذي أعاد له 
فريـد األطـرش يف بدايته غناء: «يا ريتنـي طري»، من بعد املطرب اللبنـاين الكبري إييل بيضا، 

ا من احلضور حييى السعودي، والشاعر إبراهيم طوقان. وكان أيضً

مل يشأ فريد األطرش الغناء واكتفى بعزف (برشف) رافقه فيه حممد عبد الكريم عىل البزق، 
ا بنفسـه المتناعه الغنـاء هلم. بينام علّـق جوهرية، إنه  وه غرورً فأسـاء احلضـور ذلك، وعـدّ
يستطيب له من أعامل األطرش الطقاطيق، وال يطيق سامع صوته، واستعاد تعليق أم كلثوم 

«ليته أخرس» (ج2 - ص: 317).

ويتحدث واصف جوهرية عن زيارة املطرب املرصي عبد الغني السـيد، وزيارته للقدس، 
 وزياراته جلوهرية نفسـه، وقد اسـتمع السـيد لغناء جوهرية وعزفه وأعجب هبام، كام أبد
ـا بمتحـف جوهرية وحمتوياته املوسـيقية النـادرة، ويف ذلك يقـول واصف يف  إعجابـه أيضً

مذكراته:

ا مما  «زارين املطـرب املعروف املرصي بعد انتهاء احلرب العظمى بالقدس، وقد أعجب جدً
ا تلك املجموعة من اآلالت املوسـيقية الرشقية.  رآه مـن التحف النادرة األثرية، وخصوصً
وقد تباحثنا يف فن املوسيقى وأسمعته من حمفوظايت الغنائية القديمة التي أعدها بأهنا غريبة 
عن اجلو املرصي، وبعيدة كل البعد عن املوسيقى احلديثة عند العرب، وأقرّ أهنا هتزّ املستمع 
ع، وأسمعني من حمفوظاته القديمة املرصية وتكررت زيارته  وتطربه، ويف الوقت ذاته تشجّ

للمجموعة اجلوهرية.

وقد أفادين هذا املطرب بأنه يملك قطعة موسـيقية رشقية نادرة مصنوعة من قرعة مستطيلة 
ـا العود يف عـدد األوتار والقياس املتناسـب، وقـد وعدين بتقديمهـا يل بوجوب  تشـبه نوعً
عرضهـا مع أخواهتـا يف املجموعة اجلوهرية عند أول فرصة يتمكن فيها من إرسـاهلا يل من 
القاهـرة، رشيطة أن يوافق أسـتاذه املوسـيقار حممد عبد الوهاب الـذي حيتفظ هبا يف الوقت 

احلارض، وحيبّ العزف عليها». (ج2 - ص 332). 

بتاريخ 3 كانون األول سنة 1935م، زار القدس املفتي املرصي املشهور الشيخ أمحد حسنني 
مـع فرقتـه املوسـيقية املؤلفة من عـازف قانون، وكامن، وضـارب رق، ومعهـم أمري البزق 
األسـتاذ عبـد الكريم، وقد حرضناه واسـتمعنا إىل إنشـاده ألول مرة يف مقهى كان ملوسـى 
فـت عليه هنـاك فأحببتـه وأحبني. إن  الراغـب احلسـيني يف أرحيـا، فقد أجـاد وأبدع وتعرّ
األستاذ حسنني من أمجل املغنني الذين عرفتهم من قبله حتى ومن بعده، فهو طويل القامة، 
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ووجهه حسـن يميل دائامً إىل االبتسـامة، أنيق اهلندام ولباسـه املرصي األصيل معمم يلفت 
ا عندما ينشد فيزداد روعة وخفة. األنظار، خصوصً

كان يـرأس احلضـور املرحوم العم حمي الدين أفندي احلسـيني الذي جتـىلّ الكرم به يف تلك 
الليلـة، ودفـع ثمن تذاكـر الدخول لتلـك احلفلة عن عـدد كبري من احلضور. غنى الشـيخ 
حسـنني الـيشء الكثري من قصائده املعروفة واملحببة إليه، مثـل قصيدة «إالّ زعلت ليىل بأين 
أحبهـا»، ثـم غنى وأخوه ديالـوج التلفون، رجوته أنـا بغنائه، ألنني كنت أنشـده يف الليايل 

وتعلّمته نقالً عن أسطوانة منه».

ا لآلنسـات  واحلـق يقـال إن هـذا الديالـوج فيه انتقـاد لطيـف لرشكة التلفـون، وخصوصً
واملوظفـات إلعطاء النمرة... وإن التلحني تناسـب مع املعنى املطلـوب. وبعد هذه احلفلة 
مل ينقطع األسـتاذ حسـنني وفرقته عـن زياريت يف املجموعة اجلوهريـة، وقد ضممت لفرقته 
صديقـي آرتني عازف السـانتور وقضينـا أوقاتٍ مجيلة يف البيت وخـارج البيت... وأصبح 
الشـيخ من أعز األصدقاء يل، وقد أحبّ مدينة القدس وأقام فيها، وكنت أسـاعده بتجديد 
ا بوسـاطة أصدقائي يف دائرة املهاجرة والسـفر، إىل أن صادف افتتاح  مدة اإلقامة دائامً وأبدً
م يل رسمه ثم هو  دار اإلذاعة سنة 1936م، فتعنيّ وفرقته فيها، ومكث عندنا مدة طويلة. قدّ
والفرقـة للذكـر، وإين مل أزل أحتفـظ هبام ضمن املجموعة اجلوهريـة. (ج2 - ص 280– 

.(281

���·�ا�ول: �È¬�ات ¨ا���� ¨���ا �
ب املسـترشق األملاين، والدكتور يف املوسـيقى «روبرت خلـامن (1892 - 1939م)،  هكذا لقّ
واصـف جوهرية، بعد اطّالعه عىل معرفته باملوسـيقى العربيـة، وعالقته بموروثات بعض 
ل جوهرية ذلـك يف مذكراته ومما  األقطار العربية، وتراث املوسـيقى الكالسـيكية، ويسـجّ

يقوله باختصار:

 «وكان اللقـاء يف بيتـي «املجموعة اجلوهرية». وكان «خلامن» حيسـن اللغـة العربية فتباحثنا 
يف الفن واملوسـيقى، ثم أسـمعته جمموعة كبرية من األغاين التي أحفظها من خمتلف األنواع 
من غناء الفالحني إىل غناء املدنيني يف مرص وسـوريا وفلسـطني، ثم التواشـيح األندلسـية 
واملواويـل والطقاطيـق والقصائـد، وعزفت له عىل بعـض اآلالت مثل الربابـة، والطنبور 
ا وطرب،  اهلندي، واجلنبوس، ثم عىل رئيس هذه اآلالت املوسيقية أال وهو العود، فرسّ جدً

وقد لقبني بحضور املسرت ستيورت، بـ«إنسايكلوبيديا املوسيقى العربية».

وهكـذا مل ينقطـع الدكتور عن االتصـال معي واالجتامع يب يف بيتي، يواصل أبحاثه املوسـيقية 
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معي، ويأخذ الكثري مني عمليًا عىل العود من حيث السـلّم املوسـيقي العريب احلديث، ثم من 
حيث اإليقاع حسبام كنت أتعلمها نقالً عن األساتذة القدامى الذين جيهلون النوتة اإلفرنجية، 

ا بذهني ولن أنساه ليومنا هذا». والطريقة التي كنت أقتبس هذا الفن عنهم، وأصبح مغروسً

وكان جوهريـة يرافـق هذا املسـترشق إىل الكثري مـن االحتفاالت واملحارضات املوسـيقية 
م حمارضاته يشري إىل عزف وغناء جوهرية. وعندما كان يقدّ

 ويذكـر جوهريـة يف مذكراته عن خالف يف وجهة النظـر، وقع بينه وبني خلامن، أثناء إحد
املحارضات، حول املوسيقي العريب والنوتة اإلفرنجية، فيقول:

«وكان الدكتـور خلـامن عندما يسـتهل حديثـه ليثبت قوله عمليًا بواسـطة عـزيف وغنائي ال 
ينسـى، بل كان دائامً يذكر وجوب تعلّم املوسيقى العربية كام تعلّمها واصف فقط ليس إالّ، 
أي مـن املعلـم إىل تلميذه، يعطيه القطعة املوسـيقية تلو القطعة األخـر إىل أن حيفظها غيبًا 
عن ظهر قلب، ثم حيفظ بيده الرضب واإليقاع بالكف واليد املبسوطة ليظهر (الدم والتك) 

ثت مرة بحضور خرية املوسيقيني فقلت: يف إيقاع املوشحات وهكذا، إىل أن أوقفته وحتدّ

يـا دكتور خلـامن: إين أوافق معك بأن املوسـيقى العربيـة عواطف وطرب أكثـر من الغربية 
ا لكالمي أنّ املسـتمع إليها عندما يطرب ال يسـتطيع كبح نفسـه إال عندما يتأوه  منها، وإثباتً
آه.. آه... كامن، ويريد تكرار قطعة صغرية مؤلفة من بعض الدرجات الصوتية القليلة مثل 
الصبا وغريه، والبعيدة عن اهلارموين والفلسفة الغربية، حتى إن العرب بعد اإلسالم سمح 
. واجلدير بالذكر أنه يف الوقت ذاته ولثقته هبذه العواطف  هلم النبي بأن يرتلوا القرآن ترتيالً
قد سمح للمستمع هلذا الرتتيل الديني بأن يقول اهللا... اهللا.... اهللا... للمقرئ تغذية لروحه 

وطربه حتى يف الدين.» 

وبعـد نقـاش حـاد، حـول معارضة خلامن تعلـم املوسـيقى العربية عـىل النوتـة اإلفرنجية، 
ومعارضة جوهرية هلذه اآلراء باإلثباتات الفنية، ختم مداخلته بقوله:

«وإين واثق بعد خربيت يف هذا الفن الرفيع بأن العازف العريب جيرؤ عىل أن يتعلم املوسيقى، 
وهكذا يكون عدد املوسيقيني العرب باملئات كام هو احلال عند األجانب، فإنك قلّام تدخل 
بيتًـا أجنبيًـا ال تـر فيه آلة موسـيقية»... ثم أقول أمامـك الفرق املوسـيقية الوترية العربية 
يف وقتنـا هذا التابعة للموسـيقار عبـد الوهاب (ومل أتطـرق إىل تلحينه...)، ثـم فرقة ملكة 
القلـوب أم كلثوم فاسـمعْ واحكمْ كيف اسـتطاعوا عزف القطع املوسـيقية الرصفة وكلها 

حمشوة باألرباع بكل مهارة.» 

وبعد إرصار خلامن عىل رأيه، فاجأه جوهرية، كام فاجأ احلارضين بقوله:
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ا عىل اعتقادك فـإين أقوهلا رصاحة، إن ذلك أظنّه  «اسـمح يل يـا دكتور خلامن إذا مل تزل مرصً
مـن الوجهـة الصهيونيـة املعادية للعروبـة، وفيها يشء مـن اخلبث لعدم متكـني العرب من 
انتشـار موسـيقاهم ليس إالّ؛ بـل بقاؤهم عىل ما هم عليه إىل األبد، فبـاهللا عليك هل تعتقد 
أن ما اقتبسـته وحدي يف فن املوسـيقى العربية من أهازيج ودبكات وغناء فلولكلوري ثم 
مرصي ثم تواشـيح أندلسـية ثم عزيف عىل مجلة آالت موسيقية رشقية حتى أمضيت الوقت 
األكرب من حيايت فيه، لكثرة مييل وحبي إليه، هل تعتقد أن أوالدي وليس الغريب يعمل ما 

عملته؟ ال وألف ال».

فجن جنون الدكتور خلامن؛ ولكنه أرصّ عىل ما كان عليه، وقال: «ال، هذا خطأ، فإين أفضل 
أن يكـون واصف جوهرية، بني عرشيـن ألف عريب ممن يتقنون اللحن واألداء عىل الطريقة 
ا  ا، وهذا ليس له دخل البتة من الوجهة السياسية، ألن الفن وخصوصً القديمة كام قلت سابقً

املوسيقى عند اجلميع هو فن.» 

ل  ـا، هـذه املناظرة. واختـالف الرأي فيهـا مل يقطع حبل الـود بني الرجلني. وقد سـجّ طبعً
خلامن جلوهرية سـبع عرشة أسـطوانة بصوته وعزفه عبارة عن طقاطيق وتواشـيح، وعزف 
منفـرد عىل العـود، والربابة، والطنبور، واحلنبوش، كان يسـمعها إىل موسـيقيي األجانب، 

ا األملان منهم يف مناسبات وحمالت عديدة يف القدس.  وخصوصً

ومن أسف أن هذه األسطوانات قد انتقلت إىل أرشيف اجلامعة العربية بعد وفاة خلامن.

�زي �ا��¡ا» ا���ا��» 
��Ä ¨�§ ا�����ا� وا������ار ا�
ا��  :ا��ا�
أسـعدين احلظ بالتعرف للسـينامئي واملوسـيقار العاملي اإلسـباين «جوزي ماجيكا»، وذلك 
بواسـطة أخـي وصديقـي عزيز بولـس شـحادة صاحب جريدة مـرآة الـرشق يف القدس، 
وكـام علمـت من األخ عزيز بأن األسـتاذ ماجيكا تواق لسـامع بعض قطع موسـيقية عربية 
رصفة، وليست ممزوجة باإلفرنجية كغناء بعض موسيقيي هذا العرص، أمثال عبد الوهاب، 
واألطـرش. وقـد اسـتمع بالفعـل إىل بعض اهلـواة بالقدس؛ ولكنـه مل يعجب هبـم قطعيًا، 
وهكـذا وبواسـطة عزيـز وإرشـاداته زار وإيـاه املجموعـة اجلوهرية، فرحـت به ورسرت 
ا ألول مرة قيمة املجموعـة وما حتويه من حتف  ا، وقد لفت نظـره وخصوصً بحضـوره جـدً
فنيـة، وعىل األخص جمموعـة آالت الطرب الرشقيـة القديمة، التي احتلت القسـم األكرب 
ا كثرية ألشـهر موسـيقيي  من جدران القاعة املعروفة بغرفة املوسـيقى، مزامحة بذلك صورً

وملحني العرب أمثال عبده وسالمة وعثامن والسيد درويش... وغريهم.

وبعدما قمت وعائلتي بإكرامه، حسـب الطريقة العربية، جلس يف الصالون ينظر إىل كل ما 
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هـو رشقي؛ بل عريب، من أثـاث وفراش وحتف خمتلفة األجناس واأللوان، أسـمعته بعض 
التقاسـيم من مقام الراست، ثم البيان، والصبا، وبعدها عزفت برشف عاصم بك من مقام 
ا، فأخذ فكرة واضحة عن العزف عىل العود، وأظهر رضاه وطربه. وبعد ذلك  الراست أيضً
ا مطلعه «حريّ األفكار» رضب مربع أي 40/13 من مقام راست  أنشدت عىل عودي موشحً

كروان:

ه األسيل يف صفا خدّ حريّ األفكار بدري 

من سكرة حني يميل من لغض البان يزري 

وبعدها موال من املقام من غناء املطرب الصفتي وعبد احلي حلمي:

معجبًا بنبهه وسعده يف العال طالع ا  قم يف دجى الليل تر بدر اجلامل طالعً

واحسب حساب العزول من ضمن أشكالك ا  يا مدعي احلب خذ لك يف اهلو طالعً

وإن زاد بك الشوق يف كتب الغرام طالع

ا رضبه سامعي دارج برسعة فائقة: وبعدها ختم بموشح من مقام راست، أيضً

يف خدك اخلال رسم أهواك يا بدر قسم أفديك ظبيا مبتسم 

وصادين شاجي املقل آمان... آمان ومل أزل أرعى عزل 

ا وكلّه طرب وإعجاب، وقال: نعم  وما كدت أنتهي من الغناء إالّ وأخونا املوسيقار كان واقفً
ا لسـامعها، وأثنى عـيلّ من حيث العزف والصوت  هـذه هي األحلان العربية التي كنت تواقً

ا. واإللقاء والطريقة املنسجمة، كام قال، بالعزف والغناء معً

وبعدهـا أضفـت إليه ما تيرس من خفايا هـذا الفن اجلميل مثل قطع مـن األدوار والقصائد 
والطقاطيق املحشـوة باألرباع من السلم املوسيقي العريب البعيدة عن النصف، وكنت لفتُّ 
نظره لكل حركة عند تعبري املقام، ثم الرجوع إليه واإليقاع الذي يغني عليه بموجب رشيعة 
املوسيقى العربية القديمة الصافية، وقد أبد إعجابه عىل األخص يف حركة من مقام الصبا 

عىل الكردان يف موشح «صاح وخربّ فاتر األجنان عن وجدي»...

وهكـذا تـرك األسـتاذ «جوزي ماجيـكا» املجموعـة اجلوهرية وهـو يتأمل فيام سـمعه من قطع 
ا وقد أرسل يل وبوساطة األخ  وعزف نادر، وما شـاهده يف هذه املجموعة من فنون. تركنا شاكرً
 (with my admiration) عزيز رسـمة صورة فنية نادرة كتـب عليها بخط يده وتوقيعه باسـمي
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مل أزل أحتفـظ هبـا ضمن فناين املجموعة اجلوهرية، وذلك بعدما أدخلتها يف إطار فيض سـميك 
يتناسـب مع قيمة هذا الفنان وفنه وذلك من هوليوود...» فسـقيا لتلك األيام ما كان أطيبها!»؟ 

(ج2 - ص 278– 279).

ا��ا��: دار ا�ذا¨�: ·�ا ا���س
كان افتتـاح دار اإلذاعـة بالقدس يف العام 1936م، وقد ضمـت الكثريين من هواة الفن من 
أمثال: إبراهيم عبد العال، وحممد عطية، وإسـكندر الفالس، وبنيامني، وحييى السـعودي، 
وجليل ركب، ورامز الزاغة، وكاظم السبايس، وفهد نجار، وميالد فرح، وتوفيق جوهرية، 
وروحي اخلامش من نابلس، وأرتني سانتورجي، وباسيل ثروت، وعبد الكريم أمري البزق. 

(ج2 - ص 290).

كان وجـود دار اإلذاعـة الفلسـطينية يف القدس نعمـة جزيلة، فقد أصبحـت القدس حمجة 
للفنانني من األقطار العربية، وعىل الفور تشكلت فرقة اإلذاعة يف السنة نفسها.

«ترأس القسـم الفني العريب املرحوم حييى اللبابيدي والشاعر املوهوب إبراهيم طوقان، ثم 
جيء باملرحوم مجيل عويس عازف الكامن، وحاول تعليم العازفني من هؤالء اهلواة حسب 
ا ما إىل أن حرض عازف البيانو املعروف يوسـف برتوين، وله  النوتـة الغربيـة، وقد نجح نوعً

الفضل يف تنظيم الفرقة املوسيقية.

واجلدير بالذكر أن األسـتاذ عزوري اليهودي العراقي املوسـيقار املشـهور كان من األوائل 
يف اإلذاعة، ولكن بالنظر لعدم انسـجام العرب واليهود سياسيًا، فقد اضطرت احلكومة إىل 
فصل كل فئة عىل حدة، فأصبح العرب يقومون بالعزف والغناء وحدهم، وكذلك اليهود، 
ا ملقدرة األستاذ عزوري وحفظه املوسيقى العربية وهو من أصل عراقي، ومثّل العراق  ونظرً
يف املؤمتر املوسيقي العريب الذي عقد سنة 1931م، يف القاهرة، حاول أن يبتكر فكرة جديدة، 
ولكنهـا خبيثة فـكان يضع الكالم العربي عـىل ذات اللحن العريب األصيل يف املوشـحات 

األندلسية... ولكن عمله فشل يف النهاية وكان سخرية لد الفنانني.

وقـد صادف وجود فرقة املطرب الشـهري الشـيخ أمني حسـنني آنذاك يف القـدس، وكانت 
ا وغناء، وبالفعل، وبوسـاطتي، بقي الشـيخ حسـنني يشـتغل بفنّه يف  تـرأس االفتتـاح عزفً
اإلذاعـة مدة طويلة، وكان أخوه ينشـد بعـض املونولوجات والديالوجـات، ولكنهام تركا 
ورجعـا للقاهرة، وبقي عىل ما أذكـر من الفرقة األخ عبد الكريم أمري البزق، فأبدع وأجاد، 

ا أمري هذه اآللة الرشقية النادرة. وال شك بأنه موهوب ويعد حقً

أمـا إبراهيـم عبد العال عـازف القانون املمتاز، فقـد (كان) صديقي، وفهمـت بأن زوجته 
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هـي ابنـة صديقي وأخي عمر البطـش من مدينة حلب، هذا املوسـيقار الفـذ الذي علّمني 
املوشـحات األندلسـية عندما كنت يف السادسة عرشة من عمري، فأخذت عنه طائفة كبرية 
مـن التواشـيح، وهذه التواشـيح التي كانت تنشـد وتغنى حتى يف اإلذاعـة بالقدس، نقلها 
أخـي توفيـق لإلخوان هنـاك، وقد كتبت عن عمـر البطش يف فصل زمـن احلرب العظمى 
األوىل مـن هذا الكتاب، وأن عازف الكامن األسـتاذ عبود هو ابـن إبراهيم عبد العال ومن 
أصدقائي القدماء. وعىل ذكر األستاذ إبراهيم عبد العال فقد علّم ولدي جورج العزف عىل 
ا؛ ولكن  القانـون، ونجح عىل يده، ثم علّمه صديقي األسـتاذ عبد الفتـاح منيس فزاد نجاحً
ولسوء حظنا تركنا القدس سنة 1948م، ومل يكن ولدنا جورج قد تعلّم العزف عىل القانون.

هذا باإلضافة إىل األسـتاذ حممد عطية عازف القانون املرصي الذي أبدع يف القدس، وكان 
ال ينقطع عن زيارتنا يف مناسـبات عديدة يف املجموعة اجلوهرية، أما األخ حييى السـعودي 
فإنه - وال شـك - شـاب موهوب، قد أخذ الفن هواية عىل كرب، فكان من أشـهر صانعي 
األحذيـة بالقدس؛ ولكـن عذوبة صوته وميلـه الفطري جعاله يـرتك الصنعة، وخيتص يف 
الفـن، فتعلّـم العزف عىل العود وأتقنه وملع اسـمه يف مدة قصـرية إىل أن أصبح رئيس فرقة 
املوسـيقى الوتريـة يف اإلذاعـة، والفضـل يرجع إليه يف نجـاح عازف الكـامن جليل ركب، 
ا عـازف العود  وعـازف العـود رامـز الزاعـة، وضابـط اإليقاع باسـيل ثـروت، وخصوصً

إسكندر الفالس. (ج2 - ص 292).

أخـي توفيق فنان يف مجيع رضوب الفن، وأخصها الرسـم والعزف عـىل الناي، وإين أقوهلا 
رصاحة إنه وألول مرة يف حياته اشـتغل براتب شهري، وهو عازف الناي يف اإلذاعة فأبدع 
وأجـاد، وكان عملـه حبًا للموسـيقى، ووجود زمالء له من رؤسـاء ومرؤوسـني يقدرونه 

ا... وليس له جلد عىل الوظيفة. وحيبونه، وإالّ ملا كان يتحمل احلكم مطلقً

ا عنده صوت رخيم وحنون، ويمكنه إتقان اللحن،  وإين أقول بأن األخ كاظم السبايس حقً
ولكنـه طائـش يف حياتـه، فـإذا مـا غنى يتبـني للمسـتمع إليه بأنه ينسـى بعض الـكالم من 
املقطوعة التي هو ينشـدها، وليس له جلد عىل رصف جمهوده بحفظها كام جيب بالنسـبة إىل 
ا أن كاظم هو  ا للفن ليس إال، فقد كتبت سـابقً طيشـه... سـاحمه اهللا. إين أقول ذلك احرتامً
ه حممد أفندي السـبايس الذي سـطع اسـمه يف الغناء يف القدس عرشات  من عائلة فنية؛ فعمّ
السـنني كهاوٍ قدير، وكذلك يرجع فنه إىل املرحوم والده موسـى السـبيس، وكنت أعرفه يف 
ا للمرحوم والدي.  ا بـ«موسـى اآلاليت» وصديقً آخـر حياته، فكان ضابـط اإليقاع ومعروفً

(ج2 - ص 291– 292).

ومن اإلذاعة تعرفت عىل:
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السيدة آمال حسني وزوجها املؤلف، وكانا يزوران املجموعة اجلوهرية ونتبادل معهام الفن. 
ا يوسف برتوين الذي له فضل  وكان املرحوم مجيل عويس ال ينقطع عن زيارتنا، وخصوصً
كبـري يف تعليـم ابنتي يرس النوتة والعزف عىل البيانو، وتشـجيعها عـىل عزف املقطوعات 
ا شـقيق  العربيـة التـي تعزف عادة عـىل البيانو واخلالية من الربع. كام أين أذكر فاضل الشـوّ
ا وغريهم من كانوا بحكم الفن يأتون إىل اإلذاعة، وهكذا ال يمكن  أمري الكامن سامي الشوّ
ألحد من هؤالء إالّ أن يزور املجموعة اجلوهرية التي أصبحت بكلمة خمترصة شعبة خاصة 
لإلذاعـة، فكـم وكم من الليـايل وحتى أوقـات النهـار كان بيتنا يضم الفنانـني مجيعهم من 
فت  املوظفني يف اإلذاعة وزائرهيا الغرباء. وإين سأكتب عن أشخاص عديدين من الذين تعرّ

عليهم بواسطة اإلذاعة يف فصول الحقة بإذن اهللا.

ا يف املوسـيقى  قبل افتتاح دار اإلذاعة بالقدس، كانت فكرة تدور بأن أكون أنا بصفتي خبريً
ـا للقسـم الفني فيها، وقد طلب بالفعل مني ذلك بوسـاطة  العربية ومن أبناء القدس رئيسً
حاكم القدس املسرت «كيث روتش» قبل تركه القدس يف سهرة خاصة، كانت يف بيت السيد 
إحسان هاشم، رشيطة أن تنقل الوظيفة من دائرة احلاكم إىل اإلذاعة، ولكن ألسباب خاصة 
لت البقاء يف اإلدارة وعـدم الدخول يف الفن كمحرتف؛ بل صممت أن أختذ  رفضـت وفضّ

الفن دينًا لوجه الفن ليس إالّ، وكام اعتدت عىل هذه الطريقة منذ تنشئتي.

ومل أتراجـع حتى إن اسـمي كتب علنًا رسـميًا يف اجلريدة الرسـمية لكي أكـون من الفنانني 
ا وهللا يف خلقه شـؤون، مل أندم  يف أول يـوم افتتـاح اإلذاعة؛ ولكني اعتـذرت ومل أقبل مطلقً
ن هذا احلادث لكي أثبـت فيه أن الفنان احلقيقي عند  عـىل رفـيض منصب اإلذاعة، وإين أدوّ
ا يف الرشق - للعيش خيرس قيمته الفنية، وهذا بنظري أصبح كصنعة  تسخري فنه - خصوصً
ة األخ كاظم السبايس وبيده مضبطة عىل بعض التواقيع  ا... فقد جاءين مرّ وليس فنًا صحيحً
مـن شـخصيات معروفة بالقدس تطلب فيهـا من إدارة اإلذاعة بأن تسـمح لألخ كاظم أن 
ة يف األسـبوع، ألن أغانيه حمببـة لدهيم، وطلب مني توقيـع هذه املضبطة  يدفـع أكثـر من مرّ
لت جليًـا يف عمل كهذا وقلت يف نفيس واهللا  ا معروفًا يف هذا املوضوع!! فتأمّ بصفتـي خبـريً
ا، قاتل اهللا الفن  عـال «أهكـذا حيتاج الفنان لطرق أبـواب رزقه عندما يتخذ فنّه حرفـة؟! إذً

عندما ينزل إىل هذا املستو باملرء.

مل تنقطع اإلذاعة يف كل املناسبات عن أخذ اقرتاحايت يف كثري من املعلومات الفنية، وبعد ما 
ترأس اإلذاعة األخ عزمي النشاشيبي كان يلقبني «بالفنان املتقاعد»، وبوساطة األخ روحي 
ن ما أحلنه من تالحني بالنوتة الغربية يف البيت، وهذا بدوره ينقلها إىل دار  اخلامش كنت أدوّ
اإلذاعـة فتذاع منها من قبـل املطربني مقابل بعض اجلنيهات لكل تلحني... ليس إالّ. وعىل 
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ذكـر األخ روحـي اخلـامش، فإنني أعرتف بأنه من أملع الشـبان الذين عرفتهـم مقدرة وفنًا، 
فقـد تعلّم يف مرص عىل يد احلريري، فحفظ التواشـيح وإيقاعهـا، ونجح يف العزف عىل آلة 
العود بموجب النوتة الغربية، وهو مطّلع عىل الطريقة القديمة للموسيقى العربية من حيث 
السـلم واملقامـات واإليقاع، واجلديـر بالذكر أن هذا الفنان نادرٌ يف حسـن اخللق، فقد كان 

يقيض ساعات طويلة إىل ما بعد منتصف الليل يعزف عىل عوده، ويطرب احلضو ر.

ل لروحي اخلامش بمداد الفخر واإلعجاب، فأكثر اهللا من أمثاله. مل أنس الليايل  وهذه تسجّ
التـي كانـت تقىض يف دار املجموعة اجلوهرية يف القدس من قبـل اإلخوان موظفي اإلذاعة 
من إداريني وفنانني، فكان املرحوم مجيل عويس وحييى اللبابيدي واملأسـوف عليه الشـاعر 
امللهم إبراهيم طوقان وفرقة اإلذاعة الوترية تعد املجموعة اجلوهرية دار إذاعة ثانية، فكانوا 
حيـرضون دون كلفـة مصحوبني بأي فنـان غريب زار القدس لإلذاعـة، وإين أذكر أن مجيل 
م يل عصا املغفور له السـيد درويش سـيد املوسيقى الرشقية عىل اإلطالق، فكان  عويس قدّ
ـا محيامً لـه يف القاهرة، وقـد قبلتها وشـكرته واعتززت هبا،  يتكـئ عليهـا عندمـا كان صديقً
ووضعتها عىل اجلدار حتت رسـم السـيد درويش، فلفتت أنظار كل من شـاهدها بإعجاب 

ودهشة. (ج2 - ص 294). 

***

ومـن نافلـة القـول أن نذكر، بعد هـذه الرحلة الطويلة مـع مذكرات جوهريـة. إىل حدّ ما. 
أن زمـن الرحلـة، حسـب املذكرات، امتد مـن الزمـن العثـامين (1904– 1917م) إىل هناية 
الزمـن االنتـدايب (1918– 1948م) توقـف بعدها واصف جوهرية عـن العطاء، وتعطّلت 
أنسايكلوبيديا املوسيقى العربية، حسب املسترشق خلامن، منذ رحيله القرسي عن القدس، 

ا، فحواه: األمر الذي يثري لدينا تساؤالً كبريً

ملـاذا توقف مشـوار واصف جوهرية املوسـيقي والغنائـي؟ وكان بإمكانـه أن يواصل هذا 
ا إىل خربة اعرتف له هبا مجيع من عرفه، وثقته بنفسـه كانـت ذخريته وعونه  املشـوار مسـتندً

للوصول إىل ما وصل إليه.

سؤال يتولّد منه سؤال آخر: هل كانت القدس، والقدس فقط مرتع روحه، وملهب وجدانه 
اإلبداعي، فخمدت تلك الروح، ومهد هليب اإلبداع عندما اقتلعته النكبة منها...؟؟

نا نجد لدهيم ما يشـفي  ليـس بوسـعي اإلجابة عنه؛ بـل أتركه خلرباء املوسـيقى والغناء، علّ
غليل السؤال.
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ا���ا�® ا��¬ادر
1. واصـف جوهريـة: القـدس العثامنيـة يف املذكـرات اجلوهرية، مؤسسـة الدراسـات املقدسـية، القدس 

2003م. حترير وتقديم: سليم متاري وعصام نصار.

وقد طبعت وزارة الثقافية اجلزائرية عام 2009م، بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية والطبعة اجلزائرية 
هي مرجعنا اخلاص، فيام يتعلق بأرقام الصفحات.

2. واصـف جوهريـة: القـدس االنتدابيـة يف املذكرات اجلوهرية، مؤسسـة الدراسـات املقدسـية القدس 

2003م، حتريـر وتقديم: سـليم متـاري وعصام نصار. والطبعـة اجلزائرية هي مرجعنا اخلـاص، فيام يتعلق 

بأرقام الصفحات.

3. سليم متاري: مقدمة وحترير «القدس العثامنية يف املذكرات اجلوهرية.

4. عصام نصار: مقدمة وحترير «القدس االنتدابية يف املذكرات اجلوهرية» موجود يف هناية الكتاب.

اد  5. جهاد أمحد صالح: واصف جوهرية (1897– 1973) رائد املوسيقى والغناء يف فلسطني، سلسلة «الروّ
املقدسـيون يف احلياة الفكرية واألدبية يف فلسـطني»، االحتـاد العام للكتاب واألدباء الفلسـطينيني، رام اهللا 

2010م، ص 9– 12.

ا: انظر أيضً

• يعقـوب العـودات: من أعالم الفكر واألدب يف فلسـطني، وكالة التوزيـع األردنية، (الطبعة الثانية) 
عامن 1987م، ص 94– 96.

• أمحد الواصل: الرماد واملوسيقى، حفريات يف ذاكرة غنائية عربية، دار الفارايب، بريوت 2009م.

• نمر رسحان: موسوعة الفولكلور الفلسطيني (اجلزء الثاين) عامن (الطبعة الثانية) 1989م، ص 522.

• عصام نصار: القدس كمدينة عثامنية، حوليات القدس، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، العدد 7 
ربيع 2009م.

6. واصف جوهرية: ج1 ص 48– 50.

واالستشهادات من املذكرات ستوضع بعد هناية االستشهاد: اجلزء الصفحة. يف اجلزأين.
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يرصد التقرير االنتهاكات اإلرسائيلية ملدينة القدس خالل الفرتة من يناير/ كانون الثاين - 
دت سـلطات االحتالل اإلرسائييل من انتهاكاهتا وإجراءاهتا  يوليو/ متوز 2020، حيث صعّ
يف املدينة املقدسـة، واستمرت يف براجمها ومشـاريعها لتنفيذ خططها لتهويد مدينة القدس، 
بالتوازي مع اخلطوات امللموسة التي تتخذها عىل أرض الواقع لتنفيذ خططها لضم أجزاء 
كبرية من الضفة الغربية. وبذلك فقد استمرت إرسائيل (القوة القائمة باالحتالل) بالتهويد 
اجلغرايف (هتويد األرض واالستمرار يف احلفريات حتت املسجد األقىص املبارك وداخل أسوار 
البلـدة القديمة وتنفيذ املشـاريع لتغيري وجه القدس)، كام اسـتمرت بالتهويد الديموغرايف 
(مـن خالل طرد السـكان وهدم املنـازل بحجة عدم وجـود تراخيص للبناء والسـطو عىل 
ممتلكاهتم، وزرع املسـتوطنات وإقامة مشاريع هتويد داخل األحياء الفلسطينية)، إضافة إىل 
تصعيد اقتحاماهتا وتنكيلها وإجراءاهتا القمعية بحق املواطنني املقدسـيني، خاصة يف بلديت 
سلوان والعيسوية، ويف هذا اإلطار رصد التقرير أن هنالك مناطق يف القدس مستهدفة عىل 
املستو األمني والسـيايس كمنطقة سلوان والبلدة القديمة والطور وجبل املكرب، ومناطق 
مكتظة بكثافة سـكانية عالية ومسـاحات ضيقة كمخيم شـعفاط وقلنديـا وكفر عقب. كام 
رصد التقرير اسـتهداف الشخصيات الوطنية الفلسطينية املقدسية واملؤسسات الفلسطينية 
التابعة لدولة فلسطني لتقويض عمل السلطة يف مدينة القدس، وإغالق املؤسسات األهلية 
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الفلسطينية واملراكز الثقافية ملحاربة الثقافة واهلوية الوطنية الفلسطينية هبدف هتويد القدس. 
فضـالً عن الرشوع بإسـرتاتيجية البدء بربط الكتل االسـتيطانية الكرب املقامة عىل أرايض 
ا ملخططات سـلطات االحتالل وحسـب زعمها  مدينة القدس لتبقى القدس موحدة تنفيذً

ملنع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

دت سـلطات االحتـالل اإلرسائييل  وعـىل صعيد آخـر، ويف ظـل جائحة كورونـا، تعمّ
التمييـز يف التعامـل مع املقدسـيني يف ظل انتشـار الوباء مـن خالل الرتكيز عـىل التدابري 
واإلجـراءات عـىل القدس الغربية واملسـتوطنني وإمهـال تقديم اخلدمـات الطبية حلامية 
املقدسـيني من الوباء، برغم أن سـلطة االحتالل مسـؤولة عن تقديم اخلدمات والرعاية 
الصحية للمواطنني الذين يرزحون حتت سلطتها، يف الوقت الذي وضعت كل العراقيل 
أمـام وزارة شـؤون القدس ووزارة الصحة يف السـلطة الوطنية الفلسـطينية للقيام بدور 
فعال داخل املدينة املقدسـة حلامية املقدسـيني من الوباء، األمر الذي سـاعد عىل انتشـار 

الوباء يف كل أحياء وبلدات القدس.

ا����اف ر��ز ا���ادة ا������ ا�¦������� وا���¬�ات ا�������
منـذ بدايـة العام، تتعمد إرسائيل اسـتهداف قيادات السـلطة الوطنية الفلسـطينية يف مدينة 
القدس وتقويض عملهم واعتقاهلم والتنكيل هبم والتحقيق معهم لساعات طويلة، وذلك 
يف إطار سياسـة إرسائيلية تسـتهدف كبح ومنع أي دور سيادي للسلطة الوطنية الفلسطينية 

يف مدينة القدس.

حيـث اعتقلت سـلطات االحتالل اإلرسائييل وزير شـؤون القدس السـيد/ فادي اهلدمي 
وحمافظهـا السـيد عدنـان غيـث، علامً أن حمافـظ القدس قد تـم اعتقاله األسـبوع الثاين من 
ا يقيض بتمديد اعتقاله ملدة 7  يوليـو/ متوز، حيث فرضت قوات االحتالل اإلرسائييل قـرارً

أيام يف زنازين سجن عسقالن.

كـام اعتقلـت األمني العـام للمؤمتر الوطني الشـعبي للقدس السـيد/ بالل النتشـة، بتهمة 
ا أمني رس فتح ببلدة  تقديم مسـاعدات والتعامل مع السلطة الوطنية، وشمل االعتقال أيضً
ا بمنع سفر أمني رس «حركة فتح» بالقدس شادي  العيسـوية يارس درويش، وأصدرت قرارً
املطـور، بحجة توزيع مسـاعدات داخل املدينـة والتعامل مع السـلطة الوطنية، وتضمنت 
تلـك القرارات التعسـفية دفع غرامات وكفاالت تقدر بنحو 30 ألف شـيكل، كام اعتقلت 
 ا من القيادات املقدسـية أثناء وقفة أمام بيت الرشق بحي الشـيخ جراح إحياء لذكر عددً
وفاة أمري القدس الشـهيد فيصل احلسـيني. فيام تم اعتقال أكثر من 1060 فلسطينيًّا يف أنحاء 
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ا إلحصائيات نادي األسري، كام فرضت سلطات االحتالل  املدينة منذ بداية عام 2020، وفقً
اإلرسائييل احلبس املنزيل عىل 14 مقدسيًّا. فضالً عن اإلعدام امليداين للشاب إياد احلالق يف 

البلدة القديمة وهو من ذوي االحتياجات اخلاصة.

ا��Ïّ��ات ا�¦�����ّ�� �ا���س � ���§ ا�����اف ا���ا���ّ
أقدمت سـلطات االحتالل اإلرسائييل منذ بداية العام عىل إغالق ما يزيد عىل 32 مؤسسـة 
فلسـطينية يف مدينـة القدس، من بينها مكتـب مديرية الرتبية والتعليم، كام تم حظر أنشـطة 
تلفزيون فلسـطني واعتقال والتحقيق مع مراسـليه، واعتقال مدير املركز الصحي العريب يف 
بلدهتا القديمة. كام مددت رشطة االحتالل اإلرسائييل قرار إغالق مكتب تلفزيون فلسطني 
ا بإغالق مجعية  باملدينـة، ومنع طواقمه من العمل ملدة سـتة أشـهر مقبلـة، وأصدرت قـرارً
التطوع لألمل، بحجة التعامل مع اجلهات الرسـمية الفلسـطينية. هذا وقد أغلقت املرسح 
الوطني الفلسطيني. كام دامهت قوات االحتالل اإلرسائييل دائرة اخلرائط ونظم املعلومات 
اجلغرافيـة يف مجعية الدراسـات العربية التابع لبيت الـرشق، حيث صادرت خرائط ووثائق 

وأجهزة حاسوب، فيام اعتقلت مديره السيد خليل تفكجي. 

كـام اقتحمـت مركز يبوس الثقـايف وفرع املعهد الوطني للموسـيقى واسـتولت عىل وثائق 
وحواسـيب، فيـام اعتقلت عىل ذمة التحقيق مدير املركز السـيدة رانيا اليـاس ومدير املعهد 
السـيد سهيل خوري، وتم اعتقال مدير شـبكة فنون القدس السيد داوود الغول، ودامهت 

.مؤسسات علمية ودينية أخر

�� ا�����ة���ا���ار�² ا���
كشفت بلدية االحتالل اإلرسائييل يف مدينة القدس عن إطالق خطة وصفتها بـ«التارخيية» 
ملرشوع ضخم إلقامة بنايات ستسـتخدم يف قطاع التكنولوجيا و«اهلاي تيك»، كذلك إقامة 
حدائق ومكاتب ومبانٍ حكومية وحمالت جتارية وفنادق بواقع 250 ألف مرت مربع لرشكات 
التقنيـة العاليـة، وحـواىل 50 ألف مرت مربـع للتجـارة و50 ألف مرت مربـع للفنادق يف حي 

«وادي اجلوز».

ا لرشكات تكنولوجيا املعلومات االحتاللية  دة ستصبح مقرًّ كام كشفت تقارير أن املنطقة املهوّ
بشكل يشبه «وادي السيلكون» التكنولوجي يف والية كاليفورنيا األمريكية، وجتدر اإلشارة 
إىل أن حـي «وادي اجلـوز» هو حي سـكني يقع يف رشقي القدس ويشـكل مدخالً رئيسـيًّا 
ا  ا اجتامعيًّـا وثقافيًّا وجتاريًّ إىل البلـدة القديمـة يف املدينة، وبفضل موقعـه املركزي يعدّ مركزً
ا هلذا املخطط، فقد أصـدرت بلدية االحتالل اإلرسائييل  وصناعيًّـا لرشقـي القدس. وتنفيذً
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أوامـر بإخـالء هذه املنطقـة الصناعية التـي يعمل يف ورشـها ومنذ عرشات السـنني مئات 
املقدسـيني وأمهلت أصحاب املحال والورش يف املنطقة الصناعية الوحيدة يف املدينة، سـتة 
أشـهر من أجل اإلخالء الكامل والنهائي للكراجات وحمال البناء واملطاعم وغريها، والتي 
قدرت الغرفة التجارية الصناعية بالقدس عددها بـ200 حمل جتاري، وادّعت بلدية االحتالل 
ته «مرشوع خطة  يف قرارات اإلخالء التي سلّمتها ألصحاب الورش أهنا تنوي تنفيذ ما سمّ
مركـز مدينة القدس الرشقية»، عىل أنقاض هذه املحال، علامً أن ملكية األرض تعود لعائلة 
اخلطيب من مدينة القدس. من اجلدير ذكره، أن هذا املرشوع االحتاليل التهويدي العنرصي 
اجلديد لتغيري منطقة وادي اجلوز يضاف إىل مجيع املشاريع التهويدية االحتاللية اإلرسائيلية 
اخلطرية «لتنفيذ مرشوع القدس الكرب» التي هتدف إىل تزييف وتغيري هوية ووجه القدس 
وتراثها وطابعها العريب اإلسـالمي املسـيحي وهتجري أهلها وطمس معاملها واالعتداء عىل 
موروثها احلضاري والتارخيي والديني، وسـيعمد هذا املرشوع إىل خلق تواصل اسـتيطاين 
بني خمتلف البؤر االسـتيطانية يف حي الشـيخ جراح، وصـوالً إىل منطقة املرصارة، وكذلك 
خلـق تواصل مع املؤسسـات احلكومية اإلرسائيلية الرسـمية، وبالتايل تصبـح هذه املنطقة 

هيودية بالكامل. 

كـام وافقـت سـلطات االحتـالل اإلرسائيـيل عىل مـد القطار احلديـدي التهويـدي الرسيع 
الواصـل بني «تل أبيب» ومدينة القدس ليصل إىل البلدة القديمة يف املدينة املقدسـة، فضالً 
عـن إقامـة حمطات لـه يف البلدة القديمة. ممـا يعني أن بناء نفق سـكة احلديد سـيكون حتت 
األرض يف املدينـة ليصـل إىل ختـوم احلرم القديس الرشيف، كام سـيخرتق األحيـاء العربية 
يف القـدس يف باطـن األرض، إضافة إىل املرشوع املُعد منذ زمـن واملتمثل بإقامه «تلفريك» 
يف القـدس، يسـري فوق األحيـاء العربية يف القدس وبجوار املسـجد األقـىص، ويربط جبل 
الزيتون بحائط الرباق، ويمر بنقاط عدة يف البلدة القديمة بالقدس املحتلة وحول أسوارها 
التارخييـة، فضالً عـن مرشوع «مدينة داوود» الذي هتدد منشـآته حي سـلوان ومنطقة باب 
 ا توراتيًا بسلوان، التي ال تبعد سو املغاربة، كام أقامت مجعيات اسـتيطانية إرسائيلية متحفً
عرشات األمتار عن األقىص من الناحية اجلنوبية الغربية. هذا، وقد شـيّد املتحف يف منطقة 
متنـع بلدية االحتالل يف القدس وسـلطة اآلثـار اإلرسائيلية البناء فيهـا؛ بدعو أهنا منطقة 
ا من حقب تارخيية خمتلفة، لكنها ورغم ذلك مل متنع اجلمعيات االستيطانية  تارخيية تضم آثارً
مـن إقامة هـذا البناء، الذي سيسـتخدم لرتويج وتسـويق تاريخ مزور عـن املنطقة، وخيدم 

السياحة التلمودية الداخلية واخلارجية. 

كام صادقت سـلطات االحتالل اإلرسائييل عىل مرشوع يسـمى «طريق السيادة» الستخدام 
املسـتوطنني وضامن حرية تنقلهم وربط مسـتوطنة «معاليه أدوميم» املقامة عىل أرايض قرية 
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زعيـم بمدينة القدس، يضـاف هذا املرشوع إىل جدار الفصـل العنرصي الذي حيارص قرية 
الزعيم وإىل مشـاريع شبكة الطرق واملواصالت التي تنفذها سلطات االحتالل اإلرسائييل 
لفصل التجمعات السكنية الفلسطينية يف منطقة القدس وجنوب الضفة الغربية عن بعضها 

ا ولضامن التواصل اجلغرايف بني املستوطنات ومدينة القدس.  بعضً

كـام صادقت «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء» التابعة لسـلطات االحتالل اإلرسائييل عىل 
خمطط هيكيل يف حي املرصارة وباب السـاهرة هبدف توسـيع نفق باب العامود عىل حسـاب 

حمطة احلافالت وموقف السيارات الوحيد يف حي املرصارة. 

كام أقرت سـلطات االحتالل اإلرسائييل مرشوع بناء مصعـد كهربائي يربط البلدة القديمة 
بسـاحة الرباق، وصوالً إىل املسـجد األقىص املبارك، بتكلفة 2٫5 مليون دوالر، وهيدف إىل 
اقتحام وتسـهيل وصول أعداد كبرية من املسـتوطنني واملتطرفني من باب اخلليل إىل البلدة 
القديمة (حارة الرشف) ومنطقة الرباق، ومن ثم باب املغاربة وصوالً إىل سـاحات املسجد 
األقـىص املبارك وتدنيس سـاحاته. حيـث هيدف املرشوع التهويـدي إىل حفر نفق عامودي 
ا، عىل الطـرف الرشقي حلارة  داخـل األحجـار األثريـة ملدينة القدس، بعمـق نحو 25 مـرتً
الرشف بالبلدة القديمة، ليصل إىل مسـتو سـاحة الرباق، وحفر نفق أفقي بطول نحو 60 
ا يصل إىل الطرف الغريب لسـاحة الرباق، وجيري تنفيذ املرشوع عىل عدة مراحل، حيث  مرتً
رشعت سلطات االحتالل يف أبريل/ نيسان املايض، بتنفيذ املرحلة األوىل منه، كام سيخدم 
املصعـد مسـتقبالً «القطـار اهلوائـي/ التلفريـك» الذي تنوي سـلطات االحتـالل تنفيذه، 
وسيطلق عىل املصعد اسم «مصعد باروخ»، عىل اسم الثري اليهودي «كالين باروخ» الذي 
تبنـى مصاريف مـرشوع املصعد الكهربائـي، بقيمة 10 ماليني شـيكل (2٫5 مليون دوالر 

أمريكي)، أما التكلفة اإلمجالية للمرشوع فستصل إىل 35 مليون شيكل.

كام يشـار إىل أنه بالقرب من املصعد التهويدي، هناك مبنى كبري داخل سـاحة الرباق املطل 
عىل املسـجد األقىص يُسـتخدم «كمتحف تورايت» للرتويج للرواية التلمودية. باإلضافة إىل 
مـرشوع آخـر ينفذ يف اخلفاء يطلـق عليه «نفق اهليـكل»، ويمتد حتت أحياء البلـدة القديمة 

وهيدد سالمتها واستقرارها. 

وعىل صعيد متصل، بدأت بلدية االحتالل اإلرسائييل بتنفيذ مرشوع «الشـارع األمريكي»، 
ا بمنطقة صور باهر وجبـل املكرب، وصوالً إىل  الـذي يبـدأ من جنوب رشق القدس، مـرورً
حاجـز الزعيـم لربط املسـتوطنات يف جنويب املدينة مع مسـتوطنة «معاليـه أدوميم»، حيث 
يشمل املخطط القدس من الرشق والغرب ويعد املقطع األوسط من الشارع األضخم، مما 
يؤدي إىل املزيد من مصادرة أرايض املقدسيني لتنفيذ املرشوع وحمارصة األحياء الفلسطينية 



178

وحتويلهـا إىل كانتونات وسـط املسـتوطنات التي تـم زرعها يف األحياء الفلسـطينية، وربط 
ا، كام سريبط الشارع  املستوطنات الرشقية ووسط القدس باملستوطنات يف غور األردن رشقً

األمريكي مستوطنات جنوب القدس ورشقها بتلك التي يف مدينة بيت حلم.

يشـار إىل أن رئيـس حكومـة االحتـالل اإلرسائييل قد أعلـن عن رصد 200 مليون شـيكل 
لتهويـد مدينة القدس وأنه أصـدر تعليامته لبلورة خطة لتعزيز مكانـة القدس لد اليهود، 

ا إنه «يف زمن كورونا من املهم أن تبقى القدس عىل سلم أوليات إرسائيل». مضيفً

ا����ا�ات ������ ا��¬§ ا���ارك وا����اف �¬�§ �اب ا�����
كثّفت سـلطات االحتالل اإلرسائييل ومئات املسـتوطنني اقتحاماهتم وتدنيسـهم للمسجد 
األقـىص املبارك بشـكل غري مسـبوق، وبحامية رشطة االحتـالل والقـوات اخلاصة لتأمني 
احلراسـة للمستوطنني خالل مسرياهتم االسـتفزازية، يف الوقت الذي يتم فيه االعتداء عىل 
املصلني، كام مارسـت سـلطات االحتالل اإلرسائييل سياسـة اإلبعاد عن املسـجد األقىص 
املبارك، حيث مددت إبعاد خطيب املسـجد األقىص، الشـيخ عكرمة صربي، عن املسـجد 
ا، ورئيس نادي األسري السيد  ملدة أربعة أشهر كام اعتقلته يف وقت سابق وأفرجت عنه الحقً
نـارص قـوس، إضافة إىل تسـليم أوامـر إبعاد بحق 209 فلسـطينيني، معظمهـم من حراس 
ا باإلبعاد عن  ا جديدً املسجد األقىص املبارك. وقال الشيخ صربي «إن االحتالل سلّمه قرارً
املسـجد األقىص، بعد اقتحام منزله»، كام أكد أنه قد تم إبالغه بأنه لن يسـمح للمسلمني يف 
األيام القادمة بالقيام بأي نشـاطات أو فعاليات داخل األقىص وسـاحاته، وسيكون دخول 
ا «إن القرار تعسفي وغري قانوين وال توجد يف العامل دولة تستخدم  ا. مضيفً املصلني إليه حمدودً
طريقة اإلبعاد إال هذه السلطة القائمة باالحتالل، التي تريد أن تسكتنا وتكمم أفواهنا حتى 
ال نعرتض عىل خمططاهتا العدوانية». كام سلّمت سلطات االحتالل اإلرسائييل 24 فلسطينيًّا 
أوامـر إبعاد عن البلدة القديمة، إضافة إىل 6 قرارات إبعاد عن القدس لعدة أسـابيع. وتأيت 
م فيـه املتطرف اليهودي إهيود غليـك خطة للحاخامية  هـذه اإلبعـادات يف الوقت الذي قدّ
الكرب وبدعم من األحزاب اليمينية إلغالق املسـجد األقىص وسـاحاته أليام معينة أمام 
ا ملخطط  املصلـني املسـلمني لكي تكـون خاصة لليهـود لتأدية طقوسـهم التلمودية، تنفيـذً
ا  التقسيم املكاين والزماين للمسجد األقىص املبارك. هذا وقد فرضت حمكمة االحتالل قرارً
يقيض بإغالق مصىل باب الرمحة، مسـتغلة الظروف التـي متر هبا مدينة القدس والعامل أمجع 
بسـبب جائحة كورونا لتنفيـذ خمططاهتا التهويدية، علامً أن املقدسـيني نجحوا العام املايض 
ا. بإعادة فتح مصىل باب الرمحة بعد أن أغلقته قوات االحتالل اإلرسائييل عىل مدار 16 عامً

يف إطار متصل، أطلقت ما تسمى مجاعة «طالب ألجل اهليكل» محلة لتهويد املسجد األقىص 



179

k
]à

\ÑÄ
Â;o

]ú
^

حتت عنوان «جبل اهليكل بأيدينا». وهتدف هذه احلملة إىل مجع أكرب عدد من املشـرتكني يف 
هذه اجلامعة، ومجع التربعات املالية لدعم برامج وطباعة املنشـورات وتوزيع الكتيبات عىل 
املقتحمني ونرش األفكار التهويدية لألقىص. ودعت اجلامعة لتنفيذ اقتحامات كبرية ونوعية 
خـالل ما يسـمى ذكر «خراب اهليـكل»، وذلك من تاريخ 7/27 وحتـى 7/30، وتنظيم 

محلة هتويد دعامً لقرار سلطات االحتالل بإغالق مصىل باب الرمحة. 

ا���ار�² ا�����ا��� ا�����ة و·�م ��ازل ا�¦��������:
منـذ بدايـة العـام اجلاري، متـت املوافقة عىل خمطـط لبنـاء 17700 وحدة اسـتيطانية جديدة 
ا  يف مدينـة القـدس، باإلضافـة إىل املصادقة عىل بناء 2200 وحدة اسـتيطانية جديـدة، تنفيذً
لتوصيـات مـن «نتنياهو» يف جبل أبـو غنيم ومنطقة بيت صفافا، كام تـم اإلعالن عن خطة 
هتـدف إلقامة حي اسـتيطاين عـىل أرايض مطار القـدس الدويل «مطار قلنديـا»، فضالً عن 
إعـالن سـلطات االحتـالل اإلرسائيـيل عـن مناقصـات لبنـاء 1547 وحـدة اسـتيطانية يف 
مسـتوطنات مقامة عـىل أرايض مدينة القدس. كام تم الكشـف عن مرشوع اسـتيطاين عىل 
أرايض جبل املكرب بواقع 410 وحدات استيطانية ومرافق عامة وفندق 100 غرفة. كام تعتزم 
احلكومة اإلرسائيلية الربط بني مسـتوطناهتا يف املدينة عرب مدّ خط سـكة حديد القطار، فيام 
ا باالستيالء عىل قطعة أرض تبلغ مساحتها  أصدرت حمكمة االحتالل يف مدينة القدس قرارً

1٫5 دونم، يف منطقة وادي الربابة بحي سلوان يف القدس، الستخدامها مقربة لليهود.

وفيام يتعلق بالضم، تسـعى إرسائيل إىل البدء بضم كتل اسـتيطانية رئيسـية رشقي القدس، 
جتمع مستوطنات «معاليه أدوميم» و«غوش عتصيون»، واهلدف من ذلك، حسب مراقبني، 
إهناء أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية بعزل شامهلا عن جنوهبا، وتكريس ما 

يعرف بـ«القدس الكرب»، ومنع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية يف القدس.

وفيام يتعلق بعمليات هدم املنازل، فقد تم رصد تسارع وتصاعد سياسة ووترية هدم منازل 
املقدسـيني كإحد وسـائل التهجري القرسي، حتى مع ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا 
بني املقدسيني، حيث هدمت سلطات االحتالل منذ بداية العام اجلاري 85 منزالً يف حمافظة 
القـدس؛ بينهـا 38، تم إجبـار أصحاهبا عىل هدمهـا ذاتيًّا لتفـادي الغرامـات الباهظة التي 
تفرضها سـلطات االحتالل اإلرسائيـيل، ما أد إىل ترشيد نحو 180 فلسـطينيًّا إىل العراء، 
وإخطـار هبدم 105 أخر. وجتدر اإلشـارة إىل أن إرسائيل تعمدت توزيع إخطارات اهلدم 
خـالل جائحة كورونا لعدم وجود طواقـم قانونية عاملة خالل تلك الفرتة للدفاع القانوين 
عن تلك املنشـآت. وأشـار تقرير هليئة مقاومة اجلدار واالستيطان بأن 54 باملئة من عمليات 

اهلدم التي نفذهتا سلطات االحتالل اإلرسائييل كانت يف مدينتي القدس واخلليل.
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وتعمـدت اللجنة املحليـة للتخطيـط والبناء التابعة لبلدية سـلطات االحتـالل اإلرسائييل 
إىل جتميـد املوافقـة عـىل عـرشات خمططات البنـاء املقدمة مـن الفلسـطينيني يف املدينة حتت 
مربر اخلشـية من سـيطرة الفلسـطينيني عىل أرا ضٍ يتم تصنيفها كأمالك «دولة». ووضعت 
العراقيل واملعوقات إلصدار تراخيص البناء للفلسـطينيني رغم حاجتهم املاسـة واملتزايدة 

للبناء نتيجة الزيادة الطبيعية يف عدد أفراد األُرس الفلسطينية. 

ا للغاية، يف ظل انشـغال العامل بجائحة  يـر القطـاع أن الوضع يف مدينة القدس بات خطريً
كورونـا وازدحـام األولويـات، األمـر الذي هيـدد بتصفية الوجـود العريب الفلسـطيني يف 
املدينـة، مـا بني االسـتهداف اليومي لقيادات السـلطة الوطنية الفلسـطينية والشـخصيات 
املقدسـية لتقويـض عملهـم وهتديد املقدسـيني مـن التعامل معهـم، والتنكيـل واالعتقال 
واإلعدامـات امليدانية التي أصبحت السـمة اليومية يف املشـهد املقـديس، حيث أصبح كل 
مقديس مرابط مسـتهدفًا من سـلطات االحتالل اإلرسائييل، كام تسـتمر سلطات االحتالل 
اإلرسائييل بالسيطرة عىل أرايض وعقارات املواطنني املقدسيني، لطردهم وهتجريهم والنيل 
من مقومات وجودهم وصمودهم. وكذلك التضييق وإغالق املؤسسـات األهلية واملراكز 
ا يف املجتمع املقديس، من خالل إرسـاء الثقافة والفن  ا حموريًّ الثقافـة التي لطاملا لعبـت دورً
واحلفـاظ عىل اهلوية الوطنية الفلسـطينية، ومنع أي نشـاط سـيايس أو صحـي أو إعالمي، 
فضـالً عـن تغيري معـامل القـدس من خـالل التزويـر والتهويد وإقامة املشـاريع وشـبكات 
الطرق واألنفاق واالسـتيطان ومصادرة األرايض لعزل القدس وخنق توسـعها العمراين، 
واملحاوالت احلثيثة واملسـتمرة واملتصاعدة للسيطرة عىل املسجد األقىص املبارك من خالل 
ا أمام املقتحمني  اقتحامات املسـتوطنني بطرق جديدة، تشمل تفريغ مسار االقتحامات متامً
واعتقـال وإبعـاد كل من يوجد فيه من املصلني، إىل جانب منع توثيق االقتحامات إعالميًّا، 
وأداء الطقوس اليهودية بشـكل موسـع خالل االقتحام بحاميـة رشطة االحتالل، وإغالق 
مصىل باب الرمحة، حيث تر سلطات االحتالل فيه موطئ قدم هلا داخل ساحات ومرافق 
املسـجد األقىص املبـارك، مما جعل خطيب املسـجد األقىص املبارك الشـيخ عكرمة صربي 
ر بنـداء عاجل بأن األوقاف اإلسـالمية «بدأـت تفقد سـيطرهتا تدرجييًّا عىل املسـجد،  حيـذّ
وخاصـة من منطقة باب الرمحة» يف حال ما اسـتمر الوضع كام هو عليه لتنفيذ هدفها بتغيري 

الوضع الديني والتارخيي والقانوين القائم للمسجد األقىص املبارك.
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باحث خمت�س يف �سوؤون القد�س
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نـي  ـرُ كُ ـيَـذْ ه الروم سـنة (347هـ/959م): سَ َ قـال الشـاعر أبو فـراس احلمداين، وقـد أَرسَ
 . رُ ـدُ الــبَــدْ ـتَـقَ ـفْ // وفـــي اللّـيـلـةِ الظَّـلْـمـاءِ يُ ــمْ هُ ــدُّ ــــدَّ جِ قـومــي إذا جَ

ده األجيـال الناطقة بالضـاد منذ ألف عـام ونيّف، أردتُ  هبـذا البيت من الشـعر، الذي تـردّ
أن أسـتهلّ مقايل هذا لتعريف األجيـال املعارصة بالقائد املقديسّ «فيصل عبد القادر موسـى 
احلسـيني»، كبدايـة لزاوية «أعالم ومعامل» يف جملة املقدسـية بقالبها اجلديـد؛ وهي زاوية تعنى 
اهتا،  بتعريف القارئ العريبّ بأعالم القدس، الذين نشـؤوا يف هذه املدينة املقدسـة، وكانوا محُ
 ، وهـي ميداهنم يف قيادة الشـعب الفلسـطيني. كـام نضيف يف كلّ عـدد معلم مقـديسّ تراثيّ
قة التي جتتاحها  كشـاهد عىل عروبة هذه املدينة التي تأبى االسـتجابة لعوامل التهويـد والرسّ

منذ سبعة قرونٍ ونيّف.

ق يف هـذا املقـال يف احلديـث عن ضيفنـا، بل مُضيفنـا، من خالل معرفـة الكاتب  وسـنتطرّ
تب عنه - إالّ أنّ مصادر  تب عنه - وما أكثر ما كُ ، ومن خالل قراءة ما كُ الشـخصيّة به أوالً
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ز يف اآليت: كتاب «مقدسـيّون صنعوا تارخيًا»(1) - ومـا يتضمنه من لقاءات  هـذا املقـال ترتكّ
مع شـخصيّات عايشـته وواكبت حياته عن كثب، وكتاب «حـوارات صحفيّة»(2)، وكتاب 
«فيصل احلسـيني: أسـطورة املقاومة الفلسطينيّة»(3)، وما نرشه كاتب املقال من مقاالت عنه 

- رمحه اهللا - يف ذكريات استشهاده(4).

�£ة(٥)
ّ
ا����� وا��

«فيصل عبد القادر موسـى احلسـيني»؛ سـليل عائلة مقدسـية، أنجبت عرب تارخيها - ويف كل 
املراحل - رجاالً قاوموا الظّلم وأناروا الظّلامت أمامَ شعبهم وأمتهم. فاجلدّ «موسى كاظم»؛ 
ـا لبلديـة القـدس أيام العثامنيني، ثـم األب «عبد القـادر»؛ ذلك القائـد الذي قاتل  كان رئيسً
ا عن شعبه إبّان معارك النكبة وما قبلها حتّى قىض نحبه يف نيسان عام 1948م. برشاسة دفاعً

ولـد «فيصـل» يف بغداد بتاريـخ: 1940/07/17، حيـث كان والده «املناضل الشـهيد عبد 
القـادر احلسـيني» يربض يف معتقالت االنتـداب الربيطاين هناك. ويف عـام 1946 توجهت 
العائلة إىل القاهرة، حيث التحق بمدارسـها. وعندما استشـهد والده كان فيصل بعمر ثامين 
سنوات مع والدته يف القاهرة. درس اهلندسة يف األكاديمية العسكرية بسوريا، وخترج منها 

عام 1966م، ثمّ انتقل ليعمل يف مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقدس.

 (٦)����دة إ�§ ا�
ا����اء ا���ا�، وا�
�� ا�
�¡�ي وا�
انتسب «فيصل» إىل حركة القوميني العرب وهو يف سن السابعة عرشة، وقبل أن يبلغ العرشين 

(1) العصا، عزيز، واخلطيب، عامد (2018). أمري القدس: فيصل عبد القادر احلسيني. يف: «مقدسيّون 
صنعوا تارخيًا. وزارة الثقافة. رام اهللا. فلسطني. ص: 199-161». 

(2) حـالوة، نـوال (2019). مقابلة مع فيصل احلسـيني سـنة 1992. يف: «حوارات صحفيّـة. دار أفاتار 
للطباعة والنّرش. القاهرة. مرص. ص: 145-140». 

(3) الوحيدي، ميسـون (2017). فيصل احلسـيني: أسطورة املقاومة الفلسـطينيّة. املؤلفة نفسها. رام اهللا. 
فلسطني. 

(4) انظر: العصا، عزيز (2018). يف الذكر السـابعة عرشة الستشـهاده: مؤسسـة «فيصل احلسيني» جتدد 
َ يف صحيفة القدس املقدسيّة، بتاريخ: 31/ 05/ 2018م، ص: 16؛ العصا،  ذكراه.. وتوقدها يف النفوس. نُرشِ
كن.  عزيز (2015). يف الذكر الرابعة عرشة الستشهاد فيصل احلسيني: املقدسيون يف العراء.. ينشدون السّ

نُرش يف صحيفة القدس، بتاريخ: 31/ 05/ 2015م، ص: 18.
(5) العصا واخلطيب (2018). ص: 165». 

(6) مقابلة مع السيد «عبد القادر فيصل احلسيني». منشورة يف «العصا واخلطيب (2018). 168-167». 
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ـس املنظمة الطالبية الفلسـطينية؛ التي أصبحت نواة منظمة التحرير الفلسـطينية.  من عمره أسّ
ـهيد فيصل احلسـيني» يف الكلية العسـكرية بحلب يف  قبـل النكسـة، يف العـام 1967، كان «الشّ
ا عىل اهلزيمة  الشام. وكان، بحكم موقعه يف املعركة بالقرب من أحد املطارات العسكرية، شاهدً
العسـكرية، فـأدرك أن التحريـر لـنْ يأيت عرب جيـوش مهزومـة؛ فكانت فكرته بإقامة معسـكر 
لِّف هو نفسـه بمهمة قيادته  تدريبـي، فتمّ له ذلك بإقامة املعسـكر يف منطقـة «كيفون» بلبنان، كُ
والتدريب كونه خريج كلية عسـكرية. ورغم قرص مدة املعسـكر، إال أنّ هذا املعسكر أسهم يف 

ب عىل األسلحة اخلفيفة.  ن، هو ومن حتت إمرته، من التدرُّ صقل شخصية «فيصل» ومتكّ

بعد بضعة أشهر، أبلغ «فيصل» مسؤوليه نيّته التوجه إىل فلسطني، فعرب هنر األردن إىل الضفة 
ا سهولة الطريق، مما فتح أمامه آفاق تنظيم جمموعات عسكرية مقاتلة؛ لكي  الغربية، مكتشفً
ن نفسـه يف القدس، ثم رشع يف  تنفذ عمليّات عسـكريّة خلف خطوط العدو؛ فدخل وحصّ

ا يف تلك احلقبة.  إدارة املجموعات بالتنسيق مع يارس عرفات، الذي مل يلتقِ به أبدً

ويذكر مجيل السـلحوت أنه يف الذكر األوىل للنكسة بتاريخ (5 حزيران 1968م) خرجت 
مظاهـرة صاخبة من املسـجد األقىص املبـارك، باجتاه «باب العامود»، يتقدمها نسـاء حيملن 
د الضابط اإلرسائييل باسـتخدام  املصاحـف، وبعض الشـخصيات املقدسـية، وعندما هـدّ
جني بالسـالح،  ا الضابط وجنوده املدجّ يً م شـاب وسـيم، متحدّ القوة لتفريق املظاهرة، تقدّ
، فسـقط مغشيًا عليه والدماء تنزف من رأسه، فكان ذلك «فيصل عبد  فاهنالوا عليه بالعيصّ
القادر احلسـيني»(1). ويف العام 1968 نفسـه، داهم جنود االحتالل بيته يف القدس، فوجدوا 

كم ملدة عام.  عنده قطعة سالح مفكك، اعتقل عىل إثرها وحُ

ل  ره من األرس، وحيـث إنه مل يكن حيمـل بطاقة شـخصيّة حتى عـام 1975م، تنقّ بعـد حتـرّ
ا للزيت،  ا لألرض يف أرحيا، وتاجرً «فيصل» يف أرجاء الوطن بني أعامل خمتلفة؛ فعمل حارثً
، مكمالً بذلك شـبكة  ا متنقالً ـا لالسـتقبال يف أحـد الفنادق، وفنّي أشـعة، وتاجـرً وموظفً

التعرف التّفصييل عىل الوطن. 

 ا���س � 
�� ا��را�ات ا�
���� و��¨� ا�
�� ا����Ïا �� Ì�Ï�
كان «فيصـل» من أبرز قادة العمل السـيايس يف القدس؛ ممثالً ملنظمة التحرير الفلسـطينية حتت 
إمرة يارس عرفات، ختللها عضوية اللجنة املركزية حلركة فتح، وعضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة 

(1) الوحيدي (2017). ص: 15. 
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التحرير الفلسـطينية. يف عام 1977، وبعد أن أصبح لديه بطاقة متكنه من احلركة والسـفر، قرر 
املرحوم «فيصل احلسـيني» االلتحاق بجامعة بريوت العربية يف لبنان. وهناك أنشـأ خط اتصال 
وتواصـل مـع املرحوم «خليل الوزير/ أبو جهـاد»، فكان من بني ما اتّفقا عليه: تأسـيس مركز 
راسات العربيّة» عام 1980م؛ اهلادفة إىل 1) جتميع  دراسات وأبحاث، فكانت والدة «مجعيّة الدّ
ل مقرّ هلا يف عامرة العارف؛ عىل احلد الفاصل  العقول واخلربات البحثية الفلسطينية(1). وكان أوّ

.(2)
بني رشقي القدس املحتل يف العام 1967 وغربيّها املحتل يف العام 1948 

أخـذت اجلمعية تكرب بجهـود «فيصل» بالدرجـة األوىل، وأخذ دور «فيصـل» يكرب معها؛ 
فأصبـح صاحـب حضـور واضـح يف امليـدان، ويتحمـل مسـؤوليات وطنيـة كـرب. ويف 
العـام 1983 تـم نقل اجلمعية إىل شـقة صغـرية يف مبنى بيت الرشق. وهنـا؛ تطور املوضوع 
ا  ا، فأصبح للجمعية دور مهم جدً وأصبحت الدراسات واألبحاث تصدر عن اجلمعية تِباعً

ا سياسيًّا(3). ا مؤثرً عىل مستو الضفة الغربية، وأصبح «فيصل» شخصً

وكان هنـاك «مركز املعلومات الفلسـطيني حلقوق اإلنسـان (PHRIC)»؛ وهو أحد مراكز 
مجعية الدراسات العربية - بيت الرشق(4). ومل يقترص األمر عىل اجلمعية وفروعها وأذرعها، 
ـة العربيّة للمدينـة؛ فأوىل  فقـد أدرك «فيصـل» أمهيـة املؤسسـات الوطنيّـة يف ترسـيخ اهلويّ
املؤسسـات التعليميّـة جلّ اهتاممـه، وحرص عىل احلركـة الثقافية، ودعم الغرفـة التجارية 
والصناعيـة لالسـتمرار يف دورهـا، وحلاميـة التجار من بطـش االحتـالل، وكان عىل وعي 
ل ويلبّي طلباهتم  بأمهيـة املناهج لتطوير التعليـم، واهتم بقضايا جمالس الطلبة ونقابات العامّ

من خالل اتصاالته مع رأس اهلرم يف القيادة الفلسطينية(5). 

ا¨��ا�ت ��¡ّ�رة 
ـيايسّ املتنامي، واملكان الذي  ـب من «فيصل» ودوره السّ أخذت سـلطات االحتالل تتحسّ

(1) تم تسـجيلها لد سـلطات االحتالل اإلرسائييل حتت اسـم «مجعية الدراسـات العربية»، بأسـامء كل 
من: فيصل احلسيني، وإسحق البديري، وزهري الريّس، وفؤاد العارف، وباسل احلسيني، وإحسان عطية، 

وآسيا حبش ومليس العلمي.
(2) مقابلة مع السيد «إسحق أمحد البديري». منشورة يف «العصا واخلطيب (2018). 171-168». 

(3) نفس املصدر. 

(4) حالوة (2019). ص: 141. 

(5) الوحيدي (2017). ص: 21-20. 
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سـة البحثية التي يقودها، فقامت عـام 1982م بوضعه حتت  ق، واملؤسّ يشـغله يف بيـت الرشّ
ا) يف شهر نيسان من عام 1987، ملدة ثالثة أشهر. اإلقامة اجلربية، ثم اعتقاله (إداريًّ

مل يفـتّ ذلـك من عضـد «فيصل»، فاالعتقـال عزز مكانته يف نفوس الشـعب الفلسـطيني 
ودوره السـيايس؛ كقائـد وطني بارز عـىل أرض الوطن، كام أن اجلمعية أخذت تتسـارع يف 
نموها ودورها املتعدد األبعاد؛ بحثيًا وتوثيقيًا وسياسيًا... الخ، فاتسع دورها املؤسسايت يف 
املجتمع الفلسطيني؛ مما أثار حفيظة سلطات االحتالل، فأمر رابني؛ رئيس الوزراء يف العام 
جنه ملدة ستة أشهر.  1988 بإغالق اجلمعية ملدة عام، يف حني تم اعتقال «فيصل» واحلكم بسَ

فقام «إسحق البديري»، وبصفته أمني الرس يف اجلمعية، باستئجار مقرات أخر للجمعية، 
وبدأ بالعمل من الصفر، فقام االحتالل بإغالقها كذلك.

اسـتمر وضعهـم هبذه احلال؛ حيـث يتجدد اإلغالق وتغلـق املقرات اجلديـدة، حتى العام 
1992. ممـا اضطر «فيصـل» إىل العمل من منزله، وكان ضيوفـه يزورونه يف الفنادق، حيث 

ا عن دور م.ت.ف يف األرايض املحتلة.  ا رشسً كان مدافعً

(١)Ä ا��¬ّ�ي �����ل و����ا �Áا���ت ����.. و� �� ����
ا  شهد املسجد األقىص املبارك يوم (1990/10/08م) املجزرة التي سقط فيها عرشون شهيدً
فلسـطينيًا، كانوا موزعني عىل أرض الوطن، فتجمع الدم الفلسـطيني يومها، ليشكل لوحة 
لفلسطني التي ترفض الظلم والضيم. ويف خضمّ األحداث، قام جنود االحتالل بتصويب 
نته من أن حيذر  أسلحتهم، وهي كامتة للصوت، باجتاه «فيصل»، إال أن خربته العسكرية مكّ
منهـا ويزيغ عن مسـارها، فأخطأته. ثمّ قام جهاز خمابـرات االحتالل باعتقاله مع نحو مائة 
شـاب آخرين، فقال لـه املحقق: أنت نجوت اليوم بأعجوبة، فاسـتحرض «فيصل» مشـهد 
الرصاصـة التـي أخطأتـه، لريبـط ذلك بقول املحقـق، فتأكد له أهنـا كانت «حماولـة اغتيال 

فاشلة». 

م يف مجيع  ا لشـعبه املقـاوِ مل يثـن ذلـك «فيصل» مـن االسـتمرار يف مواجهة االحتـالل قائدً
األحداث، كحادثة اقتحام شـارون للمسـجد األقىص يف 2000/9/28م، إذ كان «فيصل» 
يديـر عمليّـات املواجهة مع قـوات االحتالل، فحـورص بقوة إرسائيلية كبرية عىل املسـطبة 

(1) مقابلـة مـع مفتـي الديار الفلسـطينية «الشـيخ حممد حسـني»، ومقابلة مع السـيد «عبد القـادر فيصل 
احلسيني». منشورتان يف «العصا واخلطيب (2018). 173-171». 
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الواقعة عند باب املصىل السـفيل من اجلهة الرشقية واعتدوا عليه. ومع ذلك صمد وبقي يف 
امليدان حتى خرج شـارون، الذي اسـتمرت جولته حوايل (4) دقائق. كام أن «فيصل» كان 
ا عند هدم بيوت املقدسيني واالعتداء عليهم؛ يساعد ويؤازر، ويشحذ اهلمم، ويعزز  حارضً
ه ومهام كان شظف  الصمود، ويدعو إىل الصرب والبقاء عىل أرض القدس، مهام كانت املكارِ

العيش وقسوته.


�� ���Ñ ا���ق ·���Ä و�¾�ره(١)�
بيـت الرشق هو مبنى عثامين أنيق وواسـع ومتعدد البنايات؛ تم بنـاؤه عام (1897م)، تعود 
ا مهمة؛ إذ  ملكيته للمرحوم «إسـامعيل موسـى احلسـيني». وكان هذا البيت قد شهد أحداثً
كان مقـر إقامة اإلمرباطور األملـاين (فيلهلم الثاين)، الذي حرض إىل فلسـطني أواخر القرن 
التاسـع عـرش يف العـام 1898، وكان بيت العزاء للرشيف حسـني بن عيل سـنة 1930م، كام 
كان مقر اإلقامة الدائم لإلمرباطور األثيويب هيال سـياليس املنفي إىل القدس، خالل الفرتة 

.1937 - 1936

كام ذكر أعاله، كان بيت الرشق مقر مجعية الدراسات العربية منذ عام (1983). ومنذ أوائل 
عام 1991، أخذ «فيصل» باالجتامع ببعض الشخصيات اإلرسائيلية املهتمة بعملية السالم. 
وعندما بدأت عملية السالم يف مدريد؛ اختري «فيصل» أحد األشخاص الرئيسيني لرتشيح 
شـخصيات فلسـطينية لعضوية الوفد الفلسـطيني إىل مدريـد. علامً أن إرسائيل اشـرتطت 
عدم وجود مقدسـيني يف الوفد؛ فاضطرت م.ت.ف إىل إعادة تشـكيل الوفد؛ باسـتحداث 
ـا لوفـد املفاوضات.  جلنـة توجيهيـة برئاسـة «فيصل»، وتكليف د.حيدر عبد الشـايف رئيسً
واسـتمرت املفاوضات يف مدريد وواشـنطن ثم اتفاقيات أوسـلو. ومنذ عـام 1992م، قام 
ا رسـميًا السـتقبال ضيوف الشـعب  «فيصـل» بتجهيـز بيت الـرشق وإعـداده ليكون مقرً

الفلسطيني يف عاصمتهم القدس.

 (٢)��Áا
ا � ا���س ا� Ýا ر��� Ý��� ا���ق Ñ��
متكن «فيصل احلسـيني» من خالل بيت الـرشق من فرض أمر واقع يتعلق برشقي القدس، 

(1) مقابلة مع السـيد «عبد القادر فيصل احلسـيني»، ومقابلة السيد «إسحق أمحد البديري». منشورتان يف 
«العصا واخلطيب (2018). 175-173». 

(2) مقابلة مع السيد «كامل احلسيني». منشورة يف «العصا واخلطيب (2018). 180-175». 
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عاصمة للكينونة السياسية الفلسطينية؛ وهي «الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، التي 
أعلن عنها يف مؤمتر اجلزائر يف العام 1988». فطلب من مستشاره أن يكون املكان أفضل من 
األمرييكان كولوين وأقل من اإلليزيه؛ لكي ير العامل كيف أننا أصحاب حضارة وضيافة، 
ز. ال بد من ذكر أن األشقاء يف دولة  مع مراعاة مشاعر شعبنا الذي يعاين الفقر والفاقة والعوَ

بنا عىل الربوتوكول اخلاص باستقبال الضيوف الرسميني.  الكويت هم من درّ

كان أول مـن حـرض إىل بيت الرشق، بصفته بيت الضيافة الفلسـطيني هـو «رئيس الوزراء 
الربتغـايل»، باعتبـار أن بيت الرشق املقر الرسـمي للفريق الفلسـطيني املفاوض، ثم تتالت 
تلك الزيارات، ذات الطابع الرسمي، من قِبَل وزراء تركيا، إيطاليا، أمريكا (وزير التجارة) 

ومندوب أمني عام األمم املتحدة الذي حقق يف جمزرة احلرم اإلبراهيمي يف العام 1994.

منـذ ذلك احلـني أصبح بيت الرشق هو «بيت الضيافة الفلسـطيني»، وبعدها متت مأسسـة 
العالقـات الدوليـة، وحرض إىل بيـت الرشق أكثر من (30) شـخصية رسـمية، من خمتلف 

الدول، حتى األمريكان حرضوا عىل مستو وزير التجارة. 

وكان يتـم فيه اسـتقبال بروتوكويل كامل، مثل: دخول السـيارات واملسـتقبلني يف ظل رفع 
فِعَ علنًا أول مرة عند توقيع اتفاق واشنطن عام 1995م، حتى إنه  العلم الفلسطيني، الذي رُ
تم نقل مراسـم التوقيـع، حيث كان يتجاور، عىل نفس الشاشـة، منظر بيت الرشق والعلم 
الفلسـطيني مرفـوع عليه، والبيت األبيض حيث تتم مراسـم التوقيـع. وأثناء االجتامعات 
بني الوفد الفلسـطيني والضيوف، كان العلم الفلسـطيني يتّخذ املكان املناسـب عىل طاولة 
االجتامعات، حسـب األصـول. كام كان يتم منـع أي مرافقة إرسائيليـة للوفود داخل بيت 

الرشق.

(١)Æو��� 
ّ

��ى أن ا��¦اوض ¨�� و�� «�¬��»
ـة، وهـي: إن اسـرتاتيجية املفاوضـات تقـوم عـىل بعدين  كان «فيصـل» يـردد مقولـة مهمّ
؛ ال يمكـن فصلهـام عن بعضهـام البعض، ومها: الشـكل واملضمـون. واملقصود  مرتابطـنيْ
بالشكل، تلك اإلجراءات والربوتوكوالت التي جيب تنفيذها بدقة ملحوظة لضيوف املقر 
الفلسـطيني، بام يؤكد عىل قابلية الفلسـطينيني السـتالم زمام جممعهم ودولتهم، وتوظيف 
ذلك الشكل خلدمة ومساندة «املضمون»، الذي يعني القضايا اجلوهرية التي يتم التفاوض 

(1) مقابلة مع السيد «كامل احلسيني». منشورة يف «العصا واخلطيب (2018). 180-175، 182». 
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قة بـام جعل الصحفيـني اإلرسائيليني  حوهلـا. وبشـأن الربوتوكول الصحفـي، كان من الدّ
يبلغـون «رابـني» بأنه عىل حكومة إرسائيل أن تتعلم من بيت الـرشق، قائلني له: اذهبوا إىل 

«فيصل احلسيني» وتعلموا منه.

كان «فيصل احلسـيني» يؤمن برضورة اخرتاق اجلانب اإلرسائييل؛ حتت نظرية «اسـمع وال 
تتكلـم». وبالرغـم من عـدم قناعته باتفاقية أوسـلو التي كان مغيبًا عن اجلـزء الرسي منها، 
ا» أنجبتـه املفاوضات الفلسـطينية مع اجلانب  ا معاقً إال أنـه دعـا إىل تبنيهـا، باعتبارها «ولـدً

اإلرسائييل، مما يتطلب رعايته واملحافظة عليه قدر استطاعتنا. 

ا يف السـلطة الوطنية الفلسـطينية؛ لكـي يبقى يعمل يف القدس ومن  مل يصبح «فيصل» وزيرً
القدس بصفته مسؤول ملف القدس؛ لفرض األمر الواقع باسم م.ت.ف، وكان يرص عىل 

أن يقوم كل من يزور غريب القدس بزيارة رشقيّها، حتى لو زار يارس عرفات. 

وكان عـام 1992م قـد أعلن بأنـه «يمكننا أن نأخذ غزة دون مفاوضـات، وأن نأخذ الضفة 
بمفاوضـات، أمـا القـدس فال يوجد أمامنا سـبيل سـو فرض أمـر واقع؛ وهـو أن تبقى 
القـدس الرشقية عربيـة، وهذا ما نفذناه منذ عـام 1967م، لقد حافظنا عـىل كينونتنا، وعىل 

هويتنا العربية ومقدساتنا، وعلينا أن نبني بنيتنا االقتصادية احلرة»(1).

وعندما عيّنه الراحل يارس عرفات مسـؤوالً عن ملف القدس، أقام عالقات دولية وعربية 
ممتازة. وانفرد بموضوع القدس، وأخذ يبحث عن متويل ملشاريعها ومؤسساهتا من منظامت 

عربية ودولية، عىل املستويات: التعليمية والصحية والشبابية... الخ. 

ومـن األمثلـة عـىل دور «فيصل» يف توسـيع دائـرة العالقات الدوليـة، أن زيارتـه إىل كندا 
عـام 1992م كانـت الزيـارة األوىل ألول مسـؤول فلسـطيني لكنـدا، ألقى كلمـة يف افتتاح 
مؤمتـر حقـوق اإلنسـان للمنظامت غـري احلكوميـة يف العاصمة الكنديـة أوتـاوا، ركز فيها 
عىل االنتهاكات اليومية حلقوق اإلنسـان الفلسـطيني حتت االحتـالل، كام التقى مع اجلالية 
الفلسـطينية الكندية، كشـف فيه عن اإلسـرتاتيجية العليا إلرسائيل «إرسائيل من النيل إىل 
الفرات»، يقابلها اإلسـرتاتيجية العليا للفلسـطينيني «فلسـطني من النهر إىل البحر»، ولكن 

اإلسرتاتيجيات السياسية تتغري حسب املعطيات(2).

(1) حالوة (2019). ص: 145. 

(2) حالوة (2019). ص: 142-141. 
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كانت هناك جلنة مسـؤولة عن ملف القدس، تشـكلت نتيجة اجتامع بني املرحوم يارس عرفات 
ورابني يف القاهرة يف العام 1994، بحضور املرحوم «فيصل احلسيني». مثّل فلسطني فيها «فيصل 
لت تلك اللجنة امللف اخلاص بمتابعة عدم  احلسيني»، ومثّل إرسائيل «موشيه شاحال»، وقد توّ

إحداث تغيريات جوهرية يف رشقي القدس، خالل املرحلة االنتقالية (1994 - 1996).

ا يف خفض عدد البيـوت املهدمة. وأهنا بقيت،  ا كبريً لقـد جعـل «فيصل» لتلك اللجنـة دورً
ذات أثـر، حتـى وفاته عـام 2001، التي تالها هدم (18) بيتًا دفعة واحـدة. ثم بدأت تتواىل 
عمليات هدم بيوت املقدسـيني، عىل قدم وسـاق، دون إبداء ردود الفعل املطلوبة، كام كان 
الة حتى وفاة املرحوم «فيصل»،  يفعـل املرحوم «فيصل». مما يعني أن تلك اللجنـة بقيت فعّ
وأن الفلسـطينيني مل يكملـوا املتابعـة يف هـذا امللـف، رغم أمهيتـه يف محاية املقدسـيني باحلد 

األدنى.

ن «فيصل» من دعم أهايل القدس ببناء سـتة آالف وحدة سـكنيّة، هدمت سـلطات  لقد متكّ
، وأسـهم يف إعـادة (1500)  االحتـالل مائتـني منهـا، ووفّر السـكن ألربعـني ألف مقديسّ
مقـديسّ إىل بيوهتـم بعد أن طردهم االحتالل منها(1). وهنـاك العديد من األمثلة عىل الدور 
الـذي قـام به «فيصل» يف القدس يف خمتلف املجاالت، التي ال يتّسـع املجال لذكرها يف هذا 

املقال.

����£ �ا���¦ا�ــ� ا��ا��� و��ى  :��
����ــ�ف ا���ــ���� ا�� «�¬��»
�� ا���س(٢)�ر ��  �

ّ
Ò������ا·� ا��ا� و

يف أوائـل عـام 1998م توجهـت إليـه صحيفة احلياة اللندنية بسـتة أسـئلة، حـول مواضيع 
سياسية وأيديولوجية خمتلفة، استهلّ اإلجابة عليها بقوله:

ا من أجل  منـذ أن تـوىل بنيامني نتنياهو منصب رئيـس وزراء إرسائيل، وهو ال يدخـر جهدً
تدمري عملية السالم التي انطلقت من مدريد يف ترشين أول 1991م، واستندت عىل قراري 
جملس األمن 242 و338 ومبدأ األرض مقابل السـالم. هذه السياسة للحكومة اإلرسائيلية 
ا مع اخلطوط األساسـية  احلاليـة التـي تتعارض كليًّا مع مبادئ عملية السـالم، تتامشـى متامً
للربنامـج الـذي طرحـه نتنياهو حلكومتـه، القايض بإفـراغ املفاوضات مـن مضموهنا، من 

(1) الوحيدي (2017). ص: 50-49. 

(2) العصا واخلطيب (2018). 191-182. 
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خالل اسـتمرار احتالل األرض الفلسـطينية، ومواصلة بناء املسـتوطنات، وتوسيع القائم 
منهـا، والسـيطرة عىل مصـادر املياه، ورفض إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة مـع االحتفاظ 
باحتـالل القدس العربية باعتبارهـا، كام يدعون، «مدينة واحدة وموحدة سـتبقى إىل األبد 

حتت السيادة اإلرسائيلية». 

وعليـه، توقّـع االنتفاضـة التي حصلت بعـد ذلك بعامني حتت اسـم «انتفاضـة األقىص»، 
بقوله: وإذا ما اسـتمرت احلكومـة اإلرسائيلية يف وضع العراقيل أمام عملية السـالم؛ وإذا 
ا  ما واصلت جتاهلها حلقوقه الوطنية املرشوعة؛ ويف مقدمتها إقامة دولته املسـتقلة، فإن أحدً
ال يمكـن أن يعلم ماذا سـيحصل، وما هي األخطار التي هتدد املنطقـة والعامل، وتكون كل 
اخليارات أمام شعبنا متاحة وبمختلف الوسائل؛ فقد تكون انتفاضة أو غريها، وخاصة أنه 
وصل إىل درجة خطرية من اإلحباط، بعد أن قدم كل ما يمكنه يف سـبيل السـالم وال يكافأ 
إال بالرفض والتعنت اإلرسائييل، وعدم وجود وقفة جدية تسـانده يف مواقفه السـلمية من 

دول العامل.

ل عىل فيصل احلسـيني أنه تقاعس بشـأن ما جيري يف القدس من عملية هتويد، أو  ومل يًسـجَّ
تغـاىض عـام يقوم به االحتالل من إجراءات تتم يف كل حلظة، من أجل حتقيق تلك األحالم 
االحتاللية املجنونة املشـبعة باملعتقدات املريضة التي ال تسـتند إىل أي منطق، سـو منطق 
القوة الغاشمة التي يمتلكها بدعم وإسناد من اإلمربيالية االستعامرية األمريكية واألوروبية. 

ر «فيصـل» من أن دولة االحتالل تسـعى  ويف صـدد تعقيبـه عىل احلفريّـات واألنفاق، حذّ
ا إلقامة اهليكل الثالث» الذي طبعوا واجهته  للوصـول إىل منطقة األقىص والصخرة، متهيـدً
عىل قطعة النقد اإلرسائيلية فئة (مخسة شواقل)، حتى نر العمود الذي حيمل شعار اهليكل 

الثالث وتلك األضالع االثني عرش التي تعني األسباط االثني عرش.

��¬� ا�����: «أ��� ا���س»... ��ات ¨اّ��
لعلّه من املفيد التذكري بأن سـامت القائد وصفاته وخصائصه وأثره وتأثريه تظهر عىل حقيقتها 
بعد وفاته؛ أي بزوال سـلطته وسطوته. وأما بشأن فيصل احلسيني، فيمكنني أن أجزم بأن كل 
مـن قابلتـه وحتدثت معه عن هذا الرجل، وجدتُ يف نربات صوته حلنًا حزينًا عىل قائد مقديسّ 
قـىض نحبه يف 2001/5/31م، أثنـاء زيارته للكويت، وهناك لغز يف وفاته املفاجئة تلك. قىض 
وا عليها عـرب تارخيها العريق. ولكن  الرجـل فبكته قدسـه بكاءها للرجـال واألبطال الذين مرّ

ذكراه باقية يف نفوس من عملوا معه، ومن تعاملوا معه، ومن عايشوه ومن عارصوه. 
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أمـا االحتـالل؛ فقـد أفرحـه غيـاب ذلك الرجـل القابض عـىل قدسـه؛ بغربيهـا ورشقيها 
كالقابـض عـىل اجلمر. كـام يفرح االحتالل لغيـاب قائد يتمتع بام أطلق نبيـه عويضة؛ مدير 
املكتـب الصحفـي لبيت الـرشق، وصف «القائد واإلنسـان»، وفق إسـرتاتيجيته تقوم عىل 
ا وبقوة بعد االعتامد عىل اهللا ثم عىل  قاعـدة: إذا أردت الوصول إىل أهدافك، فتحـرك رسيعً

شعبك»، وموجز سامت الرجل وخصائصه(1):

 - جتسـد يف شخص «فيصل» صفات املفاوض املتمسك باحلق، الثابت عىل املوقف، وكان 
ـه املرهـف، ووطنيته  يصـل ليلـه بنهاره من أجـل محاية القـدس ومحاية أهلها؛ إذ كان بحسّ
اجلياشـة، يعرف ماذا يريد شـعبه، فكان يعمل وبإرصار منقطع النظري لتحقيق ما يريدون، 
ا كل العقبـات التي كانـت ويف كثري من األحيـان تعرتض طريقـه، كان يتجاوزها  متجـاوزً
بابتسامته الدائمة التي ال تفارق حمياه، والتي تشيع األمل يف النفوس، وتبعث الثقة باملستقبل.

 - كان يؤمـن بـأن حب الناس وثقتهم، أغىل غاية يمكن أن يصل إليها اإلنسـان، يمتاز 
بتواضعـه وحمبتـه للجميع، مل يغلق باب مكتبه أو منزله أمـام أحد، وال أعرف أنه رفض 

مدّ يد املساعدة ألي طالب هلا.

 - كان «فيصـل» رجـل سـالم، بكل مـا حتمله الكلمة مـن معنى؛ يسـعى وبكل جهده 
لتحقيق السالم القائم عىل احلق والعدل واستعادة احلقوق كاملة غري منقوصة، ومن هنا 

كان دفاعه عن القدس ليس كمدينة فقط، إنام كتاريخ وحضارة وثقافة ولغة...

�ªاً�ا،
هذا هو «فيصل - السـيايس» القادم من طفولة معذبة وترشد، إال أهنا طفولة مشـبعة بالفكر 
ا حيميه من نائبات  الوطني الصادق وباالنتامء املبدئي والعقائدي للوطن، الذي ينتظر ابنًا بارًّ
الدهر التي أودت به حتى أصبح هنبًا للغزاة القادمني من كل حدب وصوب، ومن كل لون 
ومـن كل جنس؛ جتمعهم مصلحة واحدة، وهي: حمو فلسـطني الوطن واهلوية الطبيعية من 
أهلها القابضني عليها عرب آالف السـنني، وإنشـاء «إرسائيـل» القادمة من عمق االدعاءات 

العقائدية الكاذبة.

وإذا علمنـا بأن القدس تدخل ضمن تلك التعقيدات التي خيتلط فيها السـيايس بالعقائدي 
املدعوم بالقوة املفرطة، والقسـوة والرشاسـة بال حدود، فإننا حينئذ ندرك ما هي طبيعة، أو 

(1) مقابلة مع السيد «نبيه عويضة». منشورة يف «العصا واخلطيب (2018). 196-195». 
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لنقل، تركيبة ذلك القائد الذي يمكنه الصمود والتحرك بنجاح بني األلغام التي انغرست يف 
جسد فلسطني بشكل عام، ويف تفاصيل القدس بشكل خاص، عرب نحو قرنني من الزمن.

ا يف ختليص القـدس من بني أنياب  لقـد تبني لنا مما سـبق، أن «فيصل احلسـيني» مل يألُ جهدً
االحتالل الذي أطبق عليها من كل جانب، فكانت األفكار واملامرسات اإلبداعية اخلالقة يف 
جعل بيت الرشق بيت الضيافة الفلسـطيني يف القدس، بل إنه املطبخ السيايس واالجتامعي 

واالقتصادي الذي كان يدير دفة الرصاع عىل القدس من اجلانب الفلسطيني. 

كام يتضح لنا أن ««فيصل احلسـيني» كان يتلمس أنفـاس القدس، بتارخيها وموروثها احلضاري، 
والتي تئن من وطأة املحتل الذي سـعى، بكل السـبل، إىل هتويدها وحفر األكاذيب والضالالت 
يف تفاصيلهـا كافـة. ففي رده عىل «ديفيد بيليغ» حول عملية تزوير التاريخ التي جتري يف القدس، 
نلمـس مد اليقظة التي كان يتمتع هبا «فيصل احلسـيني» والفريـق العامل معه، والدور الوطني 

الذي كانوا يقومون بأعبائه، رغم قلة اإلمكانات.

ا ال يتوقّف لـ«فيصل» من خالل «مؤسسة  وال يمكننا املغادرة قبل اإلشارة إىل أن هناك ذكرً
فيصل احلسـيني» كجمعيّة خريية، نطاق عملها مدينـة القدس وضواحيها. ولعل من أمجل 
ه: «حممد عبد القادر» رئيس املؤسسـة،  مـا يف هذه املؤسسـة أن ربّاهنا، ومن يدير دفتها ولديْ
ا  و«فدو» املدير التنفيذي، اللذين يصدق فيهام قول رسـول اهللا صىل اهللا عليه وسـلّم: «إِذَ
لَدٍ  ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ لْمٍ يُ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِال مِ ةٍ نْ ثَالثَ هُ إِال مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ ـانُ انْ نْسَ ِ اتَ اإلْ مَ
» (رواه مسلم). تعنى هذه املؤسسة بتطوير مدينة القدس يف خمتلف اجلوانب  و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ صَ

ياضيّة(1).  التعليمية والصحية واالجتامعية، والثّقافيّة والرّ

رحم اهللا «فيصل احلسيني»؛ املقديس الذي بنى وأعىل البناء، فصنع تارخيًا ال يمكن حموه من 
ا لعاصمتنا األسرية. ذاكرة األجيال، حتى توج أمريً

(1) مقابلة «فدو فيصل احلسيني»، املنشورة يف: العصا (2018).
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  اأ�ستاذ القانون العام والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القد�س
امل�سرف العام ورئي�س حترير جملة املقد�سية

املقدسـية  تتـرشف   ، ووفـاءً وعرفانًـا  ا  تقديـرً
بتنـاول كتـاب الزميلـني، أنطوان فرانسـيس، 
ورسكيـس أبـو زيـد «املطـران الثائـر»، هبـذا 
العنـوان واملضمون، كشـمعة تيضء يف سـرية 
ومسـرية راحـل كبـري يأبـى الغيـاب واسـمه 

كبوجي أو مطران القدس.

جتـرأا اليوم عىل البوح بام هو غري مباح، ليشـهرا 
فينا سرية املطران، ذكرياته ومذكرات كفاحه عىل 
طريـق الفـادي والفدائي الفلسـطيني األول... 
رسكيس وفرانسـيس فارسـا كلمة، باحثان عن 
ا هلام  حقيقـة، وإىل حقّ اسـمه فلسـطني، فشـكرً

ولكل املحتفني بمطران املحبة والفداء... 

ا عىل رحيله، يبلغ رسـالته، ويوجه له حتية،  ا وعامً ا ملن حيفظ أمانة املطران أربعني عامً شـكرً
ها بجدارة واحـرتام.. حتية لرمز معـارص من رموز الدور املسـيحي املرشقي،  طاملـا اسـتحقّ
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العريب يف الفكر واملقاومة، يف خدمة الدين واإلنسان واألوطان..

يف كتـاب «مطران القدس» سـرية فدائـي، يامرس عقيدته بإيامن عميـق، أعيد هبذه األوراق 
.للصحافة رؤية حروفها وسامع إيقاعها من املشهد والصد

ا��ر�� ا�و�§: ¨�� ا����ان 
كبوجـي، ذلـك الطفل اليتيم الفقري املتمرد خيتـار طريقه، طفالً يعيش حيـاة الرهبنة، عبادة 
الـرب وخدمـة الناس ويقـرر. ويقول: احلصاد عىل بيـدر الرب كثري والفعلـة قليلون، وأنا 
بطبعـي أحب خدمة الناس، ويف مسـاعدهتم متعة وغبطـة... وهكذا يكون جورج كبوجي 
عندما غادر حلب، مدينة مولده، إىل دير الشري قرب عاليه لبنان، بعمر العارشة، مدينة أوىل 
حروف كهنوته، لعرشٍ أخر، ثم إىل القدس مدينة عشقه األول وعلومه العليا بالالهوت، 
وترسـيمه كاهنًا، مدينة اسـمه اجلديد: إيالريون كبوجي ودوره اجلديد يف عشـق فلسـطني 
، فهي وطنه وراحته املقدسـة.. ويشـاء قدره، أن يتزامن وجـوده يف أحضاهنا  بوجـدٍ صويفّ
ووجودها يف وجدانه، مع تطور اهلجمة االستعامرية التي هتددها، بإقامة وطن قومي لليهود 
عـىل تراهبا، بغطاء األسـاطري وفواجع اإلرهـاب الصهيوين املرير، لتكـون إطاللته األوىل، 
خـارج الديـر يف املدينـة، عىل مشـهد تفجري عصابـات اآلرغون فنـدق امللـك داود. وكان 
ا عندما يصبح وطنه  السـؤال يف داخله: ولكنهم نسـفوا بالدي فكيف يكون اإلنسان حياديً
يف خطر؟ ومن هناك بتجربة مأساة النكبة، كان له دور متنامٍ ووعي باملسؤولية يتعمق، ومن 
فشل التجارب العربية الرسمية العديدة وسقوط بقية ما تبقى من فلسطني سنة 67، سقوط 
القدس مدينة صالته وعشقه، باملشهد الدموي الصادم، يستبد به العشق والفجيعة ويرصخ 
ا عىل جراحها النازفة، فكانت  : قدرة عظيمة جلبتني إىل املدينة املقدسـة ألكون شـاهدً قائالً
الصدمـة وكانت نقطة التحول: بعد جهود مضنية، سـمح جيش االحتالل لنا باخلروج من 
منع التجول، لتفقد املدينة املنكوبة، فكانت جثث الشـهداء متأل الشوارع. وعىل مدار أربعة 
ا اسـتحدثناها  أيـام، قمت والرهبان والراهبات، بجمع جثث أربعامئة شـهيد، نودعها حفرً
بأماكـن خمتلفـة، وصلّيت مع أحد الشـيوخ عىل جثامني الشـهداء، ثم انرصفـت إىل العمل 
االجتامعي الوطني، لتعزيز البقاء واملقاومة وحتدي انتهاكات االحتالل حلرماتنا وسـخريته 
ا بعصاي عن كرامتي، حني بصق عيلّ أحد جنود االحتالل،  من شـعائرنا وطقوسـنا، مدافعً
الرتدائـي ثيـايب الكهنوتية: احتلوا األرض، قتلوا الشـباب والشـيوخ واألطفال، لكنهم مل 
ا يف تأسيس املقاومة يف األرض املحتلة  يتمكنوا من روح املقاومة فينا، انضممت لفتح مسامهً
وتعزيزهـا، بـام فيها نقل السـالح من بـريوت إىل القدس، إىل أن كانت الواقعة، واكتشـاف 
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ا بعد يوم، لقد دخلت  السـالح ودخويل السجن الذي كنت أراه، وأر نفيس أسريُ إليه يومً
السـجن عن سابق تصور وتصميم... تلك هي قصة الكتاب، بل الصورة األصغر يف سرية 

ثائر طويلة حتتشد فيها الصور الكبرية. 

ا��ر�� ا��ا���: ����� ا����ان أ��¸ ا���س
ا، كان رجل  ا ملدينة القدس عن طائفة الروم الكاثوليك، مل يكن فيلسـوفً يف 1965 توج أسـقفً
منطـق، بوصلتهُ الوحيدةُ إنسـانيتُه ووطنيتُـه، فكان التالزم بني قناعاته اإلنسـانية والوطنية، 
يقـول فرانسـيس ورسكيس ويضيفـان: أهم مـا يتميز به هـذا الرجل املعـذب الرقيق الذي 
ا وشـفافية، حكمة البسـطاء، والتوجس من كل ما لـه صلة بالتعصب الديني  يذوب تواضعً
واملذهبـي. وهكذا كانت تشـري وهتمـس كل صفحة من صفحات الكتـاب ثم ترصخ بأعىل 
صوت: األرايض املقدسـة تظل مقدسـة ما بقي أهل فلسطني فيها، استمرارهم يثبت صفتها 
ا بعروبتـه إىل مسـتو العقيدة: أنعـم اهللا علينا  املقدسـة... يقـول املطـران الـذي كان مؤمنـً
بالهوت قومي، يتمثل بالرسالتني: املسيحية واملحمدية، ويضيف: نحن مؤمتنون عىل صيانة 

هذا الالهوت القومي.

ا، ال أر حاجة للتفتيش عن أسـانيد هذا اإليامن، بالالهوت القومي، يف ثنايا الكتاب  وحقً
 ا للقول بالعمل، إىل حدّ السـجن التضحيـة، عندما كان ير عـىل كثرهتـا، حني جتد تصديقً
ـا بوحشـيته... وما عذايب بعذاب  ا بإرادته، وير سـجانه حبيسً نفسـه وهو السـجني، حرًّ

املسيح رمز املظلومية والشفقة عىل ظامليه... هيتف املطران.

ا��ر�� ا��ا���: �·�ت ا����ان ا���©

كان للمطـران الثائر بطبعه وعمـق انتامئه للحق وأمته، تطبيق ذايت أحادي ملبادئ املسـيحية 
والتحريـر التـي وضعهـا الكاردينال الفيلسـوف، جوزيـف راتزينفـر، الذي أصبـح البابا 
بنديكتوس السـادس عرش، وصدق عليها البابا يوحنا بولس الثاين: بل إن املطران كبوجي 
ا بالتجربة العملية، ويف صفحات كتابه  مارسها قبل أن يسمع هبا أو يطلع عليها، فكان رائدً
كان يعربّ عن قناعاته ومشاعره، وعن فهمه لدوره ورسالته، إنسانيته وقوميته وهويته، فيقيم 
التواصـل بـني النظرية والتطبيق لفكر العقيدة املسـيحية التحررية الـذي صاغه الكاردينال 
ا  الفيلسـوف، ولكن بتالزم متناغم وثيق بني الالهوت الديني والقومي التحرري، مسـكونً
برصخة الرجل اإلفريقي للكاهن الكامريوين وكنيسـة الشعوب املناضلة بأمريكا الالتينية.. 

إهنا خالصة الكتاب.
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ا��ر�� ا��ا�
�: أ�ا وا����ان

ال أزعـم عالقة أو معرفـة باملطران الثائر، رشفٌ ال أدعيه، لكنـي التقيته، ومن قالئل أناس 
تلقيتهم فال ينقطع يف الوجدان أثر لذاك اللقاء. 

حدث ذلك يف مطلع الثامنينيات يف تونس، التي كان يزورها املطران بعد خروجه من السجن 
ـا لفـرع احتاد طلبة فلسـطني، الذي يـرص عىل املشـاركة بالرتحيب  إىل املنفـى، وكنت رئيسً
باملطران وحتيته، لو برفع يافطة الرتحيب والتمجيد أمام الفندق الذي يقيم فيه، يمأل الطلبة 
شـعور بالزهو واملحبة املختلطة بالرهبة واإلجالل هلذا القائد الثائر، رجل الدين الذي متأل 
أخباره الدنيا وتشـغل الناس، ترجل وسمع اهلتاف، فتجاوز مرافقيه واقرتب بقامته وهالته 
ا رؤوس اجلمع وأكتافهم ثم يقول: من رئيسـكم؟ فقلت أنا،  ا كلتا يديه، مباركً ، مادًّ مبتسـامً
فاقتادين إىل هبو الفندق طالبًا تنظيم لقاء يف الغد مع الطلبة بمكتب فتح، وهكذا كان، وعىل 

غري عادة الطلبة استامع بصمت رهيب وانبهار شديد، انبهارٌ باخلطيب واخلطاب. 
كان السـؤال وكان اجلـواب... أذكرها عظة خلّصـت كل أبواب الكتاب... فسـألت نيافته 
وصية نصيحة قال: بىل، أجاب: أوصيكم باملحبة، فإهنا سـبيل النجاح واعلموا أن النجاح 
وقـود الطريـق إىل القدس... أوصيكم بالناس وباللغات واعلموا أن كل إنسـان بلسـان.. 

رحل املطران وبقيت عظته خالدة. 

ا��ر�� ا��ا���: ��م � ا���ا��
إضافة إىل مضمون الكتاب وما أثاره من قضايا سياسية، فإن توقيت إصداره، وإن اقترصت 
موضوعاتـه عىل حقيقـة زمنية مضت، هـذا التوقيت، ال يقل أمهية عـن املحتو، وخاصة 
ا يف البيئة السياسـية الراهنة، ومضاعفاهتا أو  ا، وتأثريً ، وموقفً أن موضوعاته تسـتمر تفاعالً
تداعياهتا عىل قضية اإلقليم املركزية، وهي القضية الفلسطينية والرصاع العريب - اإلرسائييل 
املسـتمر منذ مئة عام، وخاصة ما تعلق بالتطورات بالغة األمهية بشـأن القدس واالعرتاف 
األمريكـي هبـا عاصمة لدولة االحتـالل، إضافة إىل نقل السـفارة األمريكيـة إليها، يف إطار 
رؤية مستمدة من فكر سيايس أصويل ورؤية سياسية لتحقيق تسوية للرصاع بعنوان «صفقة 
القرن»، وما يتم ترسيبه من مضامني هلذه الصفقة أو يتم اختاذه من مواقف مرتبطة بموضوع 
القـدس، مثل موضـوع األونروا والالجئني الفلسـطينيني، بموضوعـات تتفاعل وتتصدر 

احلراك السيايس الدويل.

أعتقد أن طرح هذه املحاور األساسـية حيتاج إىل حمارضات وندوات ونقاشـات طويلة، ال 
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يمكـن طرحهـا وتناوهلا بمختلف أبعادها بمثل هذا اللقاء، كـام ال يمكن إمهاهلا وجتاوزها، 
ولعـل كتاب «املطـران كبوجي» أكد عديد املواقـف حيال العديد مـن القضايا، مثل مكانة 
القدس بالنسبة للمسيحيني العرب والدور املسيحي يف الدفاع عنها، تأكيد للموقف العريب 
اإلسـالمي - املسيحي الواحد أو املشـرتك باعتبارها قضية الكل املقدسة، وكذلك الوطنية 
القومية اإلنسانية العادلة، التي ال يمكن لوعد أو قرار منحاز بصورة عمياء لرواية صهيونية 
أو حتى لديانة هيودية، فكيف أن تكون منحازة لليمني الصهيوين االسـتيطاين االسـتعامري 
العنرصي، أن حيدد مصريها، بمثل هذه البسـاطة، هذا بالتأكيد نداء للحرب الدينية وليس 

للسالم، هي دعوة إلثارة فتنة دينية ينبغي التحذير من خماطرها.

 املسـألة أبعد وأعمق من صورة املشهد املركب للوضع يف املنطقة والسياسة الدولية واهنيار 
املنظومة القانونية الدولية، وأثر ذلك عىل النظام الدويل وعىل القضية الفلسـطينية واإلقليم 
واملتغـريات املتالحقة: ولعل سياسـة ترامب خطر عىل أمريكا وعـىل العامل واإلقليم أكثر مما 
ا فإن القيم اإلنسـانية، اإلنجـازات احلضارية، املبادئ  هي عىل القضية الفلسـطينية.. وأخريً
واملواثيـق الدوليـة حقائـق التاريـخ، إنجـازات احلضـارة اإلنسـانية، مقومات الشـخصية 
ا للبيـع أو املضاربات  الدوليـة، السـيادة والكيانـات الوطنية، الكرامـة الوطنية ليسـت أبدً
والصفقات التجارية... العامل ليس بورصة، العرب رشكاء بقومية أصلية ورسـالة سـاموية 
وجغرافيا راسـخة يف الركب احلضاري والتارخيي اإلنسـاين.. كتـاب املطران قدم إضاءات 

بالغة األمهية هبذه املعاين.

ا��ر�� ا��اد��: ا����ان وا����ب، ������ إ�§ اÔن

من لبنان، من اجلنوب اللبناين إىل شـامل اجلنوب إىل فلسـطني إىل القدس عىل خطا املطران، 
ا حقيقة لبنان، بل هذا معنى أن تكون لبنانيًا، عربيًا مسـيحيًا وطنيًا قوميًا مؤمنًا  ولعلهـا أيضً
ا مدنيًا إنسـانًا، ومعنى أن تكون لبناين اهلوية تعني فلسـطني اهلو.... هذا قدر، هذا  متنورً
خيـار، وهـذا اقتـدار عيون تـرشق إىل اجلنوب، إىل فلسـطني واجلنـوب... حكاية سـوريا 
واملطران حكاية بالد الشـام يقول املطران: أنا سـوري وإذا كنت أحب سـوريا فليس ألهنا 
ا مع هنر األردن، اجلرس واملغطس  بالدي فحسب، إنام لكوهنا اجلرس الناقل إىل القدس مقاربً

وضفتني، جيمعهام جرس وهنر رشيان واحد للحياة.

 ويظـل لبنـان عىل موعد مع فلسـطني الدولة اآلتية، درة الرشق األوسـط كـام كانت: لبنان 
يكملها وهي تكمله، لبنان أوهلا والقدس أوله، هكذا كانت بالفلسـطينيني منذ الفلسـطيني 
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الفدائـي األول الفادي املخلص اآليت من بشـارة النارصة ومهد بيـت حلم إىل قيامة القدس 
حتمله من اصطفاها اإلله عىل نساء العاملني تدحض أكذوبة أساطري العابرين. 

يقول املطران: عندما سـلكت طريق الفداء إنام تبعت الفدائي األول ابن النارصة وفلسطني 
نا بني العامل كله بام عليه ومن فيه يف كفة امليزان ويف الكفة األخر شـرب من  املسـيح، لو خريّ

فلسطني فنحن عن العامل وما فيه متنازلون ويف هذا الشرب متمسكون وإليه عائدون. 

يف مناسـبة أخر يضيف: أخطر ما يطرح اآلن بالنسـبة للقدس هو فصل األماكن املقدسة 
عن املدينة وأهلها... 

ويقول: ال أستغرب إن طرح علينا ذات يوم نقل األقىص إىل أبو ديس.

سيدي املطران اليوم جيري ما كان باحلسبان عن القدس والضم عن االحتالل واالستيطان.. 
مل تكن نبوءة صفحات كتابك، بل قراءة ثائر ملسـار االسـتهداف لإلنسـان واألوطان بوعد 
جديـد، وعد ترامب بعـد قرن من وعد بلفور املؤسـس للرصاع، وبعنـوان «صفقة القرن» 
متعن يف امتطاء أسـطورة اخليال منسوبة لرسالة ساموية... متعن يف مصادرة التاريخ وحماولة 
امتالكـه لتفـرض تغيري احلـارض المتالك مسـتقبل وحتقيق سـالم... أي سـالم.. إنه وعد 
بإشـعال حروب أديان غري أنه سيسـقط، سـتظل القدس عربية تأبى التهويد واألرسلة وإن 
ها الوعد هلم عاصمة.. هكذا عىل امتداد التاريخ كانت وهكذا بقيت، سيسـقط الوعد  سـامّ
بالهوتنـا القومـي والهوتك الثـوري الذي ينهض اليـوم يف القـدس، وباألمس صىل أمام 
أبواب األقىص فلسـطينيون صالة اجلمعة باإلنجيل أو القرآن مشهد يصدق رؤياك.... فنم 
قرير العني، سيعود الزمان فكل فلسطيني عىل خطا الفدائي األول منذور للفداء، هذا وعد 

السامء لتكون يف الناس املرسة وعىل األرض السالم.

ا��ر�� ا��ا�
�: ا���� �����ان
ا، وياسيدي املطران، رسكيس، فرانسيس شكرً

 سالم لروحك، سالم عليك، واملجد لك 

يا أسقف القدس، ما أمجل القدس، وما أمجلك
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�ساعر مقد�سي

س.... دْ القُ
لِهِ اخِ بْثٍ بِدَ ىلَ خُ نَام عَ نْ يَ ا مَ يَ

ا يهَ ْفِ وءٍ راحَ خيُ أو فِيهِ نِيّةُ سُ

ةٌ سَ فَاضحَ دْ ، إنَّ القُ سَ دْ بِ القُ رَ قْ الَ تَ

ادِهيَا عَ نْ يُ ي مَ رِّ عَ رُ فِيها يُ الطُّهْ فَ

ا  أبَدً رَ نًّا الَ يُ انَ جِ وْ كَ لَ تَّى وَ حَ

ا َافِيهَ نْ جيُ ا مَ يْهَ لَ ى عَ ْفَ لَيْسَ خيَ فَ

لَتْ فَ دْ غَ ِيعِ اخلَلْقِ قَ يُونُ مجَ وْ عُ لَ وَ

ا نِيهَ غْ سِ تُ دْ نَا يفِ القُ يبِّ هُ ُ رَ نيْ فَعَ
زُّ بِهِ عِ ا تَ ًّ ا رسِ هَ عَ دَ اهللاُ أوْ وَ

ا قِيهَ رْ ِّ يَ ا الرسِّ َذَ الُ هبِ زَ الَ يَ وَ
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تْ ِعَ دْ مجُ يَانِ قَ  الطُّغْ ا قُوَ يْهَ لَ وْ عَ لَ وَ

ا يهَ نْجِ فَ يُ وْ بْعٍ سَ قِ سَ نْ فَوْ فَاهللاُ مِ

َا هتُ وَ فْ صَ يَا وَ نْ ةُ الدُّ ريَ ا خِ لُهَ أهْ وَ

ا ابَطُوا فِيهَ ا رَ  ملَِاذَ رَ اهللاُ أدْ وَ
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نتد بحثي خمتص بقضايا اإلعالم الرقمي واالتصال  احتفلت جامعة القـدس بإطالق أول مُ

.«Life 3٫0 ضمن برنامج ماجستري «اإلعالم الرقمي واالتصال»، حيمل مُسمى «حياة ثالثة

وهيـدف املنتـد الذي تـم إطالقه من مقـر معهد اإلعالم الع ـرصي يف مدينـة رام اهللا، لتنفيذ 
وتطويـر مشـاريع بحث علمية يف موضوعـات اإلعالم الرقمي واالتصال مـع االهتامم بحياة 
Web 3٫0 الرقمية بمستوياهتا املختلفة، االجتامعية، اإلعالمية، النفسية، االقتصادية، الذكائية 
الصناعيـة، األنثروبولوجيـة، مـا بعـد الكولونياليـة، الثقافية، املرتبطة بالسـياقية الفلسـطينية 

واملجتمع األكرب.

ويف كلمته، قال رئيس جامعة القدس أ.د. عامد أبو كشك: إن املنتد اليوم هو امتداد ملخرجات 
برنامج ماجستري اإلعالم الرقمي واالتصال األول من نوعه يف فلسطني بأجندة خمرجاته النوعية 

ا بشكل كبري. ا تكنولوجيًّا ومعلوماتيًّا رقميًّا متسارعً وموضوعاته التي حتاكي عرصً

وأوضـح أ.د. عـامد أبـو كشـك أن اجلامعـة توفر الدعـم املفتوح هلـذا املنتد البحثـي بتوفري 
امليزانيـات املطلوبة واملصادر، واألدوات البحثية الالزمة، ليكون أول منتد بحثي مموالً ذاتيًا 

ضمن برنامج دراسات عليا يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف فلسطني.



202

ا ملفتًا، أسوة باحلاضنات العلمية والصناعية يف  وقال أ.د. أبو كشك: «ننتظر من املنتد نجاحً
جامعة القدس، ليكون مرجعية علمية معتربة بام خيص االهتاممات املستجدة يف جماالت الذكاء 
االصطناعي والبيانات الضخمة وحتليل السلوك الرقمي املجتمعي وتداعيات الثورة الرابعة.

رجات  بدوره قال منسق برنامج ماجستري «اإلعالم الرقمي واالتصال»، د.نادر صاحلة، إن خمُ
«حياة ثالثة» تتمثل بشكل رئيس باإلنتاج املعريف يف اإلعالم الرقمي بمناهج بحثية كيفية، ونرش 
أوراق بحثية علمية يف دوريات متخصصة باللغتني، جتيب عن أسئلة رقمية واتصالية فلسطينية 
ا  ا من جامعة القدس، مشريً ة، والتأسـيس لرباديم «اإلنسـانيات الرقمية» فلسطينيًّا انطالقً ملحّ
إىل أن املنتد البحثي يتشكل من جمموعات بحثية من طالب الربنامج وأساتذته الفلسطينيني 

واألجانب.

وأوضح د.صاحلة أن جامعة القدس خصصت لـ«حياة ثالثة» ميزانية بحثية خاصة لكل دورة 
للطالب واألساتذة الباحثني لتطوير البيئة البحثية وتوفري املصادر واألدوات البحثية الالزمة، 
ا أن هذه  وتصميم جتارب البحوث الكيفية اخلاصة، وأن مدة الدورة الواحدة ستة أشهر، مؤكدً
صص فيهـا ميزانية بحثية دورية طويلة األمد لربنامج دراسـات  املـرة األوىل فلسـطينيًّا التي خيُ

عليا يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

وبـنيّ د.صاحلـة املوضوعات البحثية املطروحة وهي حتليل السـلوك الرقمي، اهليمنة الرقمية، 
التطبيع الرقمي، االحتالل الرقمي، أخالقيات األنفوسفري، سلطة مواقع التواصل، الفريوسية 
الرقميـة، املسـاحات الرقمية، التديـن الرقمي، اجلنسـانية الرقميـة، البيج داتا، الدبلوماسـية 
الرقميـة، احلقـوق الرقميـة، التعليـم الرقمي، الوبائيـة املعلوماتيـة، تأثري الرقمنـة عىل الوعي 

والسلوك للمراهقني واألطفال. 

 
ان ا ¦ا��� ��¨� ا��ــ�اب ا�����ــ
ّ

�� - �ا�
� ا���س و«ا��
اون»  
 ��ال ر�ادة ا�¨�ال�

وقّـع رئيـس جامعة القـدس أ.د. عامد أبو كشـك ومدير عام مؤسسـة «التعاون» السـيدة يارا 
السـامل، اتفاقيـة منحة ملـرشوع «متكني وتطوير ريـادة أعامل خاصة يف التكنولوجيـا»، بقيمة ما 

يقارب 45 ألف دوالر أمريكي، وذلك يف مقر املؤسسة برام اهللا.

هيدف املرشوع إىل حتقيق التمكني االقتصادي للشـباب يف القدس، وخلق وظائف وتأسـيس 
مشـاريع بـدء أعـامل يف قطاع التكنولوجيـا، وتقديـم أدوات ختدم التدريـب املتخصص للفئة 
املسـتفيدة املتقدمة، جلرس اهلوة بني ما تعلموه يف اجلامعات واملعاهد واحلاجة احلقيقية للسوق. 

ا. ويستهدف الشباب يف القدس من كال اجلنسني من عمر 18 - 35 عامً
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وحتدث أ.د. أبو كشـك عن الدور الكبري ملؤسسـة التعاون يف دعم وإسناد قطاع التعليم العايل 
والبحـث العلمي، وتشـجيعها للبحث العلمـي يف اجلامعات وبرامج ربـط خمرجات التعليم 

ا عن سعادته بالرشاكة الفاعلة بني اجلامعة واملؤسسة. بالسوق، معربً

وتطرق أ.د. أبو كشـك إىل اخلطط واملشـاريع التي تنفذها اجلامعة يف الفرتة احلالية، وتركيزها 
ا لدور اجلامعـة الريادي يف خدمة املدينة املقدسـة  عـىل متكني ودعم الشـباب املقديس، جتسـيدً
لهـا للرتبع عىل قمة اجلامعات األكثر مسـؤولية اجتامعية جتاه املجتمع عىل  وسـكاهنا، الذي أهّ

مستو الوطن العريب.

وقالـت السـامل: إن هذه االتفاقية تأيت يف إطار الرشاكة املتينـة التي تربط «التعاون» مع «جامعة 
ا يف اجلامعة خالل السـنوات  القدس»، مشـريةً إىل أن «التعاون» دعمت ما يقارب 31 مرشوعً
السـابقة، بقيمة إمجاليـة تصل إىل 10 ماليني دوالر أمريكي، مـن ضمنها منح للطالب، ودعم 
للكليـات، وبرامـج تطويـر قـدرات األكاديميني مـن خالل برنامـج «زمالـة»، وتطوير مركز 
حاسوب وريادة األعامل يف جمال التكنولوجيا، وتطوير خمتربي حماكاة، إىل جانب دعم تلفزيون 

القدس الرتبوي التابع للجامعة.

 Ä��·£  إ¨ادة �
 - �ا�
ــ� ا���س و«ا��
اون»  ¦���ان ����� ا�¬���� �
�
 ��م ا��ا��

افتتحت جامعة القدس ومؤسسـة «التعاون»، خمتـرب الصيدلة بعد إعادة تأهيله بتنفيذ الطواقم 
الفنيـة يف اجلامعة وبإرشاف «التعاون» وبتربع سـخي من الدكتـور إبراهيم جالل بلغت قيمته 

نحو 60 ألف دوالر أمريكي.

وقـص رشيـط االفتتاح رئيس اجلامعة أ.د. عامد أبو كشـك ومدير عام «التعاون» السـيدة يارا 
السامل، بحضور إدارة اجلامعة وممثلني عن املؤسسة، كام وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لتنفيذ دورة 
متخصصـة يف جمال ترميم وإدارة الرتاث واملواقع التارخيية، للمسـامهة يف تطوير قدرات طلبة 
دائرة اهلندسة املعامرية يف اجلامعة، واتفاقية لتمديد العمل بـ«منحة الدكتور سمري عبد اهلادي» 

لتغطية تكاليف الدراسة اجلامعية لعدد من طالب اجلامعة.

وأكـد أ.د. عامد أبو كشـك عىل تطور كلية الصيدلة كبقيـة الكليات يف جامعة القدس رغم كل 
الظروف والتحديات التي تعصف باملجتمع الفلسطيني ويف القدس عىل وجه اخلصوص.

وقالـت السـامل: إن افتتاح خمتـرب الصيدلة بعد إعادة تأهيله وجتهيـزه بالكامل ليخدم طلبة كلية 
الصيدلـة والتخصصات الصحية املختلفـة، وتوقيع اتفاقيات جديدة بـني «التعاون» وجامعة 
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القدس، ما هو إال جتسـيد فعيل للرشاكة املتينة التي تربط املؤسسـتني، مشـريةً إىل أن «التعاون» 
ا يف اجلامعة خالل السـنوات السـابقة، بقيمة إمجالية تصل إىل 10  دعمت ما يقارب 31 مرشوعً
ماليـني دوالر أمريكي، مـن ضمنها منح للطـالب، ودعم للكليات، وبرامـج تطوير قدرات 
األكاديميـني مـن خـالل برنامج «زمالـة»، وتطويـر مركز حاسـوب وريادة األعـامل يف جمال 
التكنولوجيـا، وتطويـر خمتربي حمـاكاة، ودعم تلفزيون القـدس الرتبوي التابـع للجامعة، إىل 

ا لدعم الشباب املقديس يف جمال ريادة األعامل.  جانب توقيع اتفاقية منحة مؤخرً

 بـدوره، وعـرب رسـالة مصـورة، أعـرب الدكتـور إبراهيم جـالل عـن أملـه يف أن حيقق هذا 
املختـرب أهدافـه يف تطوير البحث العلمي بمجـال الصيدلة، وأن يتمكن مـن زيارة اجلامعة يف 
ا عن سعادته بدعم أبناء شعبه  ً املسـتقبل القريب للقاء أعضاء اهليئة التدريسـية والطالب، معربّ

الفلسطينيني يف جمال البحث والتعليم.

وأكد أن دعمه هلذا املرشوع ينطلق من شـغفه الكبري بمجال البحوث الصيدالنية، الفتًا إىل أنه 
نتـه من الوصول إىل املنصب الذي يشـغله حاليًّا  كان حمظوظًـا باحلصول عىل منح دراسـية مكّ

كنائب املدير العام للشؤون الفنية يف رشكة أدوية احلكمة يف األردن.

وأكـد عميد كلية الصيدلـة د.أمحد عمرو عىل أمهية املخترب يف رفد املجتمع الفلسـطيني وطلبة 
كليـة الصيدلـة بالتكنولوجيا املتطورة للتعليـم الصيدالين، وذلك يف جمـال الصيدلة الصناعية 
وجمـال الصيدالنيات، حيـث خيدم املخترب الطلبة قرابة 600 طالـب يف كلية الصيدلة، وكذلك 
خدمـة للبحـث العلمي وإجـراء بعض التجـارب البحثية لطلبـة البكالوريوس واملاجسـتري، 
ا العرشات من طلبة القدس وأرايض الـ48، الذين يثبتون  ا إىل أنه يلتحق يف الكلية سـنويًّ مشـريً

كل يوم جدارهتم يف امتحانات املزاولة املحلية والدولية.

 Ò�¦��� (ا�¦او) �¨وا��را ��Ò² ا ¦ا��� �² ����� ا���� - �ا�
� ا���س  
���وع «ا��Þا�¸ ا��¾�اء»

وقـع رئيـس جامعـة القدس أ.د. عامد أبو كشـك اتفاقية مـع منظمة األغذيـة والزراعة لألمم 
املتحـدة (الفاو) لتنفيـذ مرشوع «الوظائف اخلرضاء»، حيث تقود اجلامعة هذا املرشوع املمول 
مـن احلكومـة الدنامركية والذي سـيتم تنفيذه من قبـل منظمة األغذية والزراعـة بالرشاكة مع 
اجلامعـات الفلسـطينية (جامعة القـدس، جامعة اخلليل، جامعة فلسـطني التقنية - خضوري 

وجامعة النجاح الوطنية) وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

ا من خـربة جامعة القـدس يف إدارة مشـاريع رياديـة يف الزراعة   وتـأيت هـذه االتفاقيـة انطالقً
كمرشوع الزراعة الربحية املمول من احلكومة اهلولندية والذي قادته جامعة القدس واشرتكت 
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فيه جامعات فلسـطينية (جامعة اخلليل، جامعة فلسـطني التقنية - خضوري وجامعة النجاح 
الوطنية) لدعم القطاع الزراعي يف األعامل الزراعية الربحية.

وهيدف هذا املرشوع إىل توفري فرص للتدريب ومنح مدفوعة للطلبة واخلرجيني لقضاء فرتات 
تدريـب عمـيل لد القطاعـني العام واخلـاص واملؤسسـات ذات العالقة يف جمـال الوظائف 
اخلـرضاء، فيام يسـعى املرشوع إىل جذب الشـابات والشـباب الفلسـطيني إىل قطـاع األعامل 

الزراعية واألغذية وخلق فرص عمل ودخل مستدام هلم.

ويعتمـد تنفيـذ املـرشوع عىل إرشاك مجيـع اجلهات الفاعلـة ذات الصلة بام يف ذلك األوسـاط 
األكاديمية والقطاع اخلاص واحلكومة واملجتمع املدين لتمكني الشباب الفلسطيني من الذكور 
واإلناث، ومن خالل بناء قدراهتم عىل خلق فرص عمل مسـتدامة وفرص اسـتثامرية يف قطاع 
األعامل الزراعية واألغذية والرتكيز بشـكل خاص عىل تعزيز التنمية االجتامعية وحتفيز النمو 
االقتصادي املحيل. ويسـتهدف املرشوع طالبات وطالب اجلامعات الفلسـطينية الرشيكة من 
كل التخصصـات والذين يتوقـع خترجهم خالل العام الدرايس احلـايل أو اخلرجيني اجلدد ممن 
خترجـوا يف السـنوات الثالث األخرية من اجلامعـات الرشيكة، عىل أن يكـون لد املتقدمني 

الرغبة والدافعية للعمل يف جمال قطاع األعامل الزراعية واألغذية.

وكانت جامعة القدس السباقة يف إبرام جمموعة من الرشاكات اخلارجية واملحلية مع جامعات 
ومؤسسات خاصة خمتلفة، نجحت من خالهلا يف تقديم جمموعة من الربامج التي تعترب األوىل 
من نوعها، ليس فقط عىل مسـتو فلسـطني، بل عىل مسـتو املنطقة العربية، والتي توظفها 
لغايـات تطويـر براجمها األكاديمية والبحثية، وتوفري فرص تبادل درايس وبحثي يسـتفيد منها 

ا مئات الطلبة واألكاديميني والباحثني من اجلامعة.  سنويً

���ا �ــ �ا�
� ا���س: �ــ�ص ¨���� و����� ���م وا��¡��
 - ���ــ� ا�
���و��à درا��� ��

تقـع كلية العلـوم والتكنولوجيا يف جامعة القدس يف اجلهة املطلّة عىل املدينة املقدسـة، وتتميز 
برباجمها التكنولوجية التي تربط العلوم األساسية بالتطبيقات املختلفة مثل برنامج التكنولوجيا 
الطبيـة التابـع لدائرة العلـوم احلياتية، برنامـج الكيميـاء التكنولوجية التابع لدائـرة الكيمياء، 

وختصصات أخر متنوعة.

ـا دراسـية كاملـة للطلبة اجلـدد الراغبـني يف االلتحاق بأحـد ختصصاهتا،  وتقـدم الكليـة منحً
ا، وتشـمل ختصصـات الكيمياء  ا عـن توفري 25 منحة تطرح سـنويًّ إذ أعلنـت اجلامعـة مؤخـرً
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والتكنولوجيـا الكيميائيـة، الرياضيات، الفيزياء، األحياء، علم احلاسـوب، وذلك عىل موقع 
admission.alquds.edu :اجلامعة اخلاص بدائرة القبول

وحـول هذه املسـاعدات يقول عميد كليـة العلوم والتكنولوجيا د. حممـد أبو احلاج: «إن هذه 
املنح التي تطرحها الكلية كل عام تقدم إعفاءً كامال للطلبة املتفوقني يف امتحان الثانوية العامة 
واحلاصلني عىل معدل 90 باملئة فام فوق، فالكلية تبحث عن الطلبة املتميزين املوهوبني، وعلامء 

املستقبل الذين سيحملون املسؤولية العلمية».

 أما عن ختصصات الكلية، فهي تطور حاليًّا برامج يف العلوم التطبيقية واملهنية تتالءم مع حاجة 
السوق، وهي بصدد احلصول عىل اعرتاف وزارة التعليم العايل الفلسطينية، يوضح أبو احلاج: 
«هـذه املهن هي مهـن تطبيقية حرفية بحاجـة إىل معرفة عملية بالعلوم األساسـية وتطبيقاهتا، 
كـام يف برنامج الدراسـات الثنائية وختصـص تكنولوجيا املعلومات الـذي يوفر للطالب عمالً 
مـن اللحظة األوىل اللتحاقه بمقاعد الدراسـة، وحيصل اخلريج عىل الشـهادة العلمية واخلربة 

العملية، باإلضافة إىل توفري فرصة عمل.»

 ا�
ان ��¡���: ���� «ا���س ������� وا���اس» و�¬�² ��� ا���اء
ا  لفـت أبو احلـاج إىل أن الكلية بصـدد افتتاح مركز القـدس للتحليل والقيـاس، ليكون مركزً
ا لتقديم اخلدمات للمجتمع الفلسطيني يف جماالت خمتلفة، وتسعى الكلية لتدريب الطلبة  رائدً

اخلرجيني يف هذا املركز، ليكونوا مؤهلني علميًّا وعمليًّا.

ـا ملواد التجميل،  كام أسسـت كليـة العلوم والتكنولوجيا بالرشاكة مع أحد املسـتثمرين مصنعً
ويتبع هلذا املصنع خمترب البحث والتطوير املوجود يف جامعة القدس، وسـيتم تدريب الطلبة يف 

التكنولوجيا التطبيقية يف كل من املخترب واملصنع.

وحترص كلية العلوم والتكنولوجيا عىل توفري التعليم يف صفوفها لكل من يرغب يف اسـتكامل 
دراسـته اجلامعية، من خالل تسـخري إمكانياهتا وإتاحة الفرص واملنح املختلفة للطلبة، ضمن 
رؤيـة جامعة القدس التي تظهر جلية يف التسـهيالت واملسـاعدات املقدمـة من خالل كليات 

اجلامعة عامة.

ا فرصة تعلـم نظريات العلوم والرياضيات بشـكل عميل  وتوفـر اجلامعة لطلبـة املدارس أيضً
تفاعيل، حيث أسسـت جامعة القدس متحفي العلـوم والرياضيات عام 2007 كأول متحفني 
علميـني يتبنيان أسـلوب التعليـم التفاعيل كوسـيلة لتعليم العلـوم والرياضيـات، التي تعترب 

الوحيدة من نوعها يف فلسطني.
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كتيب املؤمتر
مؤمتر اإلسرتاتيجية الوطنية الفلسطينية

207ملواجهة صفقة القرن وسياسات االحتالل

ورقة سياسات حول إجراءات الضم اإلرسائيلية
 والقرارات الوطنية للتحلل من االتفاقيات مع االحتالل 

مقدمة ملؤمتر «اإلسرتاتيجية الوطنية ملواجهة 
االحتالل وصفقة القرن».

4 - 5 متوز 2020

 259د. وليد �سا

ورقة موقف إعالمية ملوضوع الضم اإلرسائييل
 ملنطقة األغوار واملستوطنات يف الضفة

285وليد �سائب ن�سار

اإلنتاج املعريف الفلسطيني ملواجهة صفقة القرن والضم
 والتأثري يف الرأي العام العاملي

243نايف جراد 

إطار سياسايت لتقوية مقومات احلياة الكريمة
والتامسك املجتمعي، والصمود االقتصادي، 

والتكامل املكاين يف املناطق املهددة بالضم 
االستعامري يف الضفة الغربية املحتلة

-القطاعات االقتصادية والبنية التحتية املتصلة - 

اإعداد وحتديث مركز درا�سات التنمية، جامعة بري زيت 
ما�س 227ومعهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني

دليل اإلجراءات القانونية والقضائية 
ملحاكمة مرتكبي اجلرائم من اإلرسائيليني وغريهم

ضد الفلسطينيني والعرب
279اأ�سعد يون�س

إسرتاتيجيات حقوقية ممكنة
يف مواجهة ضم أجزاء من الضفة الغربية واملرشوع االستعامري

مقدم إىل مؤمتر اإلسرتاتيجية الوطنية الفلسطينية
 ملواجهة صفقة القرن وسياسات االحتالل

املنعقـد يومـي 11 و12 متـوز، 2020
249د. منري زكي ن�سيبة

ا ل
ا ور ا�شاتيية القوية

قة القرش هةملوا
قلشلل نالو ال �عة القدا  ين
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ا������:
كجـزء مـن إجـراءات االحتـالل اإلرسائييل للسـيطرة عـىل فلسـطني، بدأ مـرشوع الضم 
اإلرسائيـيل لألرايض الفلسـطينية املحتلة منذ عام 1967 عقب االحتـالل مبارشة، ففي 28 
حزيـران 1967 تـم إقـرار رسيان القانون اإلرسائيـيل عىل القدس الرشقيـة، كام تم اإلعالن 
عـن بقية األرايض الفلسـطينية عىل أهنا «أراضٍ مدارة مـن إرسائيل»، فيام صدر بعد احلرب 
مبـارشة مـرشوع «يغئال ألون» الـذي قىض بضم الغـور وجبال اخلليل والسـفوح الرشقية 

للضفة الفلسطينية إىل إرسائيل.

ورغم عدم تبني احلكومة اإلرسائيلية هلذا املرشوع رسميًّا، إال أنه قد مثّل املرشد لتوجهاهتا 
منـذ عـام 1967، وبدأت عىل الفور بعد احلرب عمليات ضم الغور؛ عرب إعالن أقسـام منه 
كمناطق عسـكرية مغلقة، وإنشاء املستوطنات االسـتعامرية العسكرية فيه يف وقت مبكر ما 
بعد احلرب (مستعمرات الناحل كام تسمى)، حيث وصلت نسبة األرايض املضمومة فعليًّا 
من الغور إىل إرسائيل إىل ما نسـبته 91٫5 باملئة من أرايض املنطقة. أما السـفوح واملرتفعات 
الرشقيـة مـن الضفـة الفلسـطينية، فقد تم إنشـاء مـا أطلق عليه اسـم «الكتل االسـتيطانية 
الكـرب» عليها منذ مطلع سـبعينيات القرن املايض. وما جيـري اإلعداد له اليوم هو حتويل 
الضم الفعيل، الذي تم إىل واقع يتم من خالله فرض رسيان القانون اإلرسائييل رسميًّا عىل 
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هـذه املناطق املضمومة فعليًّا، وذلك يف ظل الدعم األمريكي عرب صفقة القرن (وعد بلفور 
اجلديد) إلنشاء دولة إرسائيل الكاملة عىل كل ربوع فلسطني. 

لتحليـل هـذه التطـورات يف إطـار توسـع املـرشوع االسـتيطاين االسـتعامري الصهيـوين، 
ولرصـد آفاقها، وطبيعة الردود الوطنية الفلسـطينية عليها واملقرتحات املسـتقبلية بشـأهنا، 
بـدأ «التجمع الوطني للمسـتقلني» يوم 25 أيار املايض بندوة شـاركت فيها نخب سياسـية 
وأكاديميـة واقتصادية فلسـطينية من داخل الوطن والشـتات، إضافة لشـخصيات أردنية. 
كـام عقدت ندوة أخر اسـتكاملية بالرشاكة مع وزارة العـدل بحضور معايل الدكتور حممد 
الشاللدة وزير العدل. وقد ناقش املجتمعون ما العمل الواجب من أجل مواجهة ممارسات 
االحتالل وصفقة قرن، ومتت التوصية بتنظيم مؤمتر وطني، تنتج عنه مسودة برنامج وطني 

ملساندة القيادة الفلسطينية يف مواجهة الوضع الراهن.

:�� Ïل ا����
يناقش املؤمتر اخليارات املتاحة لتعزيز الصمود الفلسطيني والثبات عىل األرض يف مواجهة 
مسـارات الضم الغاشـمة التي يامرسـها االحتـالل اإلرسائييل منذ عام 1967، باالسـتفادة 
من جتارب سـابقة للضم تم إفشـاهلا مثل اجلزائر وإيرلندا، كذلك مناقشـة األبعاد والنتائج 

والبدائل للضم فلسطينيًّا وعربيًّا وعامليًّا.

ينطلـق املؤمتر من حموريـة الوحدة الوطنية الفلسـطينية، ورضورة إهناء االنقسـام ومنهجية 
مواجهـة الوضـع القائم وعدم االستسـالم لـه، وخيارات العمـل السياسـية واالقتصادية 

وامليدانية والقانونية والتنموية واملعرفية املتوقعة.

:�� Ïا�� ���� 
ينظم املؤمتر عىل مدار يومني يف قاعة اهلالل األمحر الفلسطيني، بمشاركة سياسيني وأكاديميني 
وقيادات املجتمع املدين الفلسطيني وممثيل منظمة فصائل العمل الوطني واإلسالمي وممثيل 
القطاع اخلاص ومراكز األبحاث ورسـم السياسـات، مع األخذ بعـني االعتبار متثيل الكل 

الفلسطيني يف الوطن والداخل الفلسطيني والشتات.

يتضمن املؤمتر سـبع جلسات رئيسة، تتضمن كل جلسة عرض ورقة سياسات يف كل حمور 
من حماور املؤمتر، يعقب عليها بني ثالثة إىل أربعة معقبني/ات من ذوي/ات االختصاص.

:�� Ïاور ا����
ا الجتاهات العمل اإلسـرتاتيجي من أجـل مواجهة قرارات  تتضمن جلسـات املؤمتر طرحً
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fii
d الضم وسياسـات االحتالل وصفقة القرن يف املجاالت السـتة: السياسـية، الدبلوماسـية، 

االقتصادية، التنموية، القانونية، امليدانية، واملعرفية. وبحيث يشـمل كل جمال ما علينا فعله 
بأنفسـنا كفلسـطينيني يف كل أماكـن تواجدنا، وما علينـا أن نحث العاملـني العريب والدويل 

لعمله من أجل إسنادنا.

:�� Ïا�� ��Áا¦ 
• اجللسة االفتتاحية.

• السالم الوطني الفلسطيني.

• كلمة التجمع الوطني للمستقلني.

• كلمة جامعة القدس.

• كلمة جلنة املتابعة العربية.

• كلمة منظمة التحرير الفلسطينية. 

• كلمة دولة رئيس الوزراء.

ا����� ا�و�§:
جلسة النظام السيايس الفلسطيني وحتدياته يف ضوء صفقة القرن وقرارات الضم، وتتطرق 

اجللسة إىل: 

• سـبل حتقيـق الوحدة الوطنية الفلسـطينية، بام يف ذلك وحدة الفصائـل وتفعيل منظمة 
ا هلا، يف إطار إهناء االنقسام  التحرير الفلسطينية وإصالح مؤسساهتا وجعل السلطة ذراعً
وحتقيـق الوحـدة ومشـاركة الـكل الوطني يف إطـار منظمة التحريـر الفلسـطينية املمثل 
الرشعـي والوحيد للشـعب الفلسـطيني، عىل أسـاس برنامـج وطني يتـم التوافق عليه 
واتفاقيات املصاحلة التي تم إبرامها، ويضاف لذلك سـبل توحيد التحركات الشـعبية يف 
الوطن وجلان حق العودة يف اخلارج، ووحدة عمل اجلاليات الفلسـطينية يف شـتى أنحاء 

العامل.

• تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية يف املرحلة القادمة.

• املوقف العريب من صفقة القرن والتطبيع.
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• االطـالع عىل جتارب الدول التي عانت من االسـتعامر االسـتيطاين مثـل اجلزائر وإيرلندا 
وجنوب إفريقيا.

• االنتقال من سلطة مؤقتة إىل دولة.

ا����� ا��ا���:
متكني االقتصاد الوطني الفلسطيني يف مواجهة ممارسات االحتالل وتتطرق اجللسة إىل:

• االنفكاك االقتصادي عن إرسائيل بام فيها اتفاقية باريس.

• تعزيز املنتوج الوطني والقاعدة اإلنتاجية الوطنية.

• العمق االقتصادي العريب.

• أفكار عامة ملعاجلة:

 1 - العمل يف املستعمرات.

 2 - خلق فرص عمل للشباب.

ا����� ا��ا���:
الوسائل القانونية املتاحة ملواجهة سياسات االحتالل وصفقة القرن وتتطرق اجللسة إىل: 

• اخليارات املتاحة إلدانة االحتالل اإلرسائييل واإلدارة األمريكية بموجب القانون الدويل.

• كيفيـة إعـادة إصـدار قرار مـن اجلمعية العامـة لألمم املتحـدة باعتبـار الصهيونية حركة 
عنرصية.

• رفـع دعـاو ضـد الـرشكات والبلديـات التـي تسـتثمر يف االقتصـاد اإلرسائيـيل ويف 
املستوطنات االستعامرية.

• الوسـائل التـي يمكن أن يسـتخدمها األردنيون من أصل فلسـطيني لطـرح قضايا حول 
حقوقهم يف احلصول عىل ممتلكاهتم داخل إرسائيل ويف الضفة والقدس.

• تعزيز االنضامم إىل املزيد من املنظامت واهليئات الدولية.

• كيفية مالحقة املستوطنني مزدوجي اجلنسية أمام األجهزة القضائية للدولة العاملية الثانية 
لكل منهم.
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d :�
ا����� ا��ا�

تعزيز املقاومة الشعبية الفلسطينية وتطرق اجللسة إىل: 

• تطوير املقاومة الشعبية الفلسطينية. 

• مقرتحات ألفكار خالقة وإبداعية يف إطار املقاومة السلمية.

ا����� ا��ا���:

دور اإلعالم واإلنتاج املعريف يف مواجهة ممارسـات االحتالل وصفقة القرن وحشـد التأييد 
الدويل، وتتطرق اجللسة إىل: 

• بناء خطة إعالمية شاملة التأثري عىل الرأي العام العاملي.

• تطوير أدوات اإلعالم الفلسطيني.

• مد تأثري اإلعالم الفلسطيني عىل العامل.

 �� Ï� ول أ¨�ال��

اإلسـرتاتيجية الوطنيـة ملواجهـة صفقة القرن وسياسـات االحتالل تنظيـم التجمع الوطني 
للمستقلني وجامعة القدس - 11 - 12 متوز 2020

اليوم األول
الفرتة اجللسة االفتتاحية 

10:0010:03 - - - السالم الوطني الفلسطيني

10:0310:10منيب رشيد املرصيكلمة التجمع الوطني للمستقلني 

10:1110:18عامد أبو كشككلمة جامعة القدس 

10:1910:26حممد بركةكلمة الداخل الفلسطيني

10:2710:34صائب عريقاتكلمة منظمة التحرير الفلسطينية 

10:3510:42حممد اشتيةكلمة احلكومة الفلسطينية 

10:4310:50 اسرتاحة: ملدة عرش دقائق
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جلسات العمل
املعقبونتقديم الورقةرئيس اجللسةعنوان اجللسة

النظام السيايس الفلسطيني 
وحتدياته يف ضوء صفقة 

القرن وقرارات الضم
وليد ساملوليد األمحد

أمحد مجيل عزم 
ثابت أبو راس
أنطوان شلحت

10:5012:00

مناقشات 
ومدخالت

 -  - 12:0012:15

متكني االقتصاد الوطني 
الفلسطيني يف مواجهة 

ممارسات االحتالل
نرص عبد الكريم 

ممثل معهد 
ماس 

مازن العجلة
شاكر خليل 

حممود اجلعفري
12:1513:15

مناقشات 
ومدخالت 

 -  - 13:1513:30

13:3013:50 -  -  - اسرتاحة 
الوسائل القانونية 

املتاحة ملواجهة 
ممارسات االحتالل 

وصفقة القرن

منري نسيبةأسعد يونس
عامر دويك 

شعوان جبارين
13:5014:50

مناقشات 
ومدخالت

14:5015:00

اليــوم الثاين

تعزيز املقاومة الشعبية 
الفلسطينية 

طاهر الدييس
وليد عساف 

مصطفى 
الربغوثي 

حممد الياس 
خالد منصور

حسن حجازي
10:0011:00

مناقشات 
ومدخالت

11:0011:15

دور اإلعالم واإلنتاج 
املعريف يف مواجهة 

ممارسات االحتالل 
وصفقة القرن وحشد 

التأييد الدويل

نارص أبو بكر 
وليد نصار
نايف جراد

عبد الغني سالمة 
ناهد أبو طعيمة 
منري فخر الدين

11:1512:15

مناقشات 
ومدخالت

12:1512:30
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fii
d �ا��� Á¦�� ا���ن و��ا�ات ا����ل�� �����ا��ªام �Ï �� ا����ا ���� ا�

ا����� ا����ا���
بتنظيم من التجمع الوطني للمستقلني وجامعة القدس وبالرشاكة مع وزارة العدل ومعهد 
قد بتاريخ 2020/07/11 وعىل مدار يومني مؤمتر  ماس لألبحاث السياسية واالقتصادية، عُ
حتت عنوان «اإلسـرتاتيجية الوطنية ملواجهة صفقة القرن وسياسات االحتالل»، وذلك يف 
ضـوء إعـالن الرئيس حممود عباس باسـم القيادة الفلسـطينية التحلل مـن كل االتفاقيات 
والتفامهـات مع احلكومتني اإلرسائيلية واألمريكية بام فيها األمنية ووقف التنسـيق األمني، 
وذلـك كـردّ عىل إعـالن نتنياهو عزمه عـىل ضم إرسائيل ملـا يزيد عـىل (30 %) من الضفة 

الغربية، وبسط السيادة اإلرسائيلية عىل منطقة األغوار واملستوطنات بالضفة.

ا مـع قرار القيـادة يف التحلل من االتفاقيـات، بحث املؤمتر آليـات تنفيذ قرارات  وانسـجامً
القيادة واخليارات املتاحة لتعزيز الصمود واملسامهة يف إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية بام يتسق 

والتطورات وما فرضته من حتديات.

افتتـح املؤمتـر السـيد منيـب رشـيد املـرصي رئيـس التجمـع الوطنـي للمسـتقلني مرحبًا 
ا إىل إن اهلدف من املؤمتر بحث اخليارات وآليات إحباط الضم وصفقة  باملشـاركني، مشـريً
القرن، ورضورة املشـاركة وحشـد كل طاقات الشعب الفلسـطيني بكل أطيافه للمواجهة 
ا عـىل رضورة إهناء االنقسـام، وصوالً  ودعـم القـرار احلاسـم للقيادة الفلسـطينية، مشـددً
للوحدة الوطنية لتعزيز ودفع املقاومة الشعبية وجتذيرها كإحد األدوات النضالية الرئيسة 

للخالص من االحتالل وحتقيق التحرير الوطني وبناء الدولة املستقلة.

كـام حيّى السـيد املرصي املوقـف األورويب واملواقـف العربية والدوليـة الداعمة للموقف 
ن  الفلسـطيني، متمنيًا أن خيرج املؤمتر بتوصيات تسـاهم يف وضع برنامج وطني شامل يمكّ
الشـعب الفلسـطيني من الصمود وإفشـال خمططات االحتـالل اهلادفـة إىل تصفية القضية 
الفلسطينية وتدمري إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة عىل حدود الرابع من حزيران للعام 

ا لقرارات الرشعية الدولية. 1967 بعاصمتها القدس الرشقية وفقً

ا عىل رضورة مشـاركة  كذلـك حتـدث أ.د.عامد أبو كشـك رئيـس جامعـة القدس، مؤكـدً
الكل الفلسـطيني يف املواجهة، وأن مشـاركة جامعة القدس يف املؤمتر نابعة من إيامننا بدور 
اجلامعات واملؤسسـات األكاديمية يف رسـم الرؤيا الوطنية الشـاملة ملواجهـة صفقة القرن 

ومرشوع الضم اإلرسائييل واخلالص من االحتالل.

وإن املجتمعـون هيدفـون لدعـم قرارات القيـادة والدفع إلنجـاز الوحدة الوطنيـة، مطالبًا 
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املؤمتر بالتواصل مع اجلميع لبلورة برنامج وطني يرسم إسرتاتيجية ملواجهة التحديات.

كام حتدث يف اجللسـة االفتتاحية السـيد حممد بركة، رئيس جلنة املتابعة يف الداخل الفلسطيني، 
ا إىل قانون القومية، الذي أقر يف الكنيست أن ينهي العملية السلمية، تبعه إعالن صفقة  مشـريً
القرن التي ألغت حق العودة لالجئني الفلسـطينيني وعززت االسـتيطان بام يمنع قيام الدولة 
الفلسطينية، وهذا ما شجع إرسائيل عىل إلغاء التفاوض وأن هذه املواقف تدفع الفلسطينيني 
ا أن  إىل العـودة للرشعية الدولية، وأنه ال تفاوض إال عىل أسـاس حـدود العام 1967، مقرتحً
تبدأ م.ت.ف بالتحضريات ملجلس تأسـييس للدولة الفلسطينية. وأشار السيد بركة إىل أمهية 
الورقة التي قدمتها حركة فتح حتت عنوان «تصور أسـايس آلليات الرد الفلسـطيني عىل قرار 

الضم»، التي وضعت تصورات عملية ملواجهة التحديات التي أساسها خطة الضم.

ا إىل  كـام حتـدث الدكتور صائـب عريقات أمـني رس اللجنة التنفيذيـة لـ«م.ت.ف»، مشـريً
أن اإلسـرتاتيجية األمريكيـة اإلرسائيلية هتدف إىل إحلاق الفلسـطينيني باملرشوع الصهيوين 

وتصفية املرشوع الوطني الفلسطيني.

ر من عدم اخللط بني حل السلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي دويل  وحذّ
للوصـول إىل الدولـة املسـتقلة وبني إعادة النظـر يف وظيفتها بام خيدم املـرشوع الوطني ألن 

نتنياهو يريدها سلطة خدماتية.

وقـال إهنـم يراقبـون ردود الفعـل العربيـة واالحتـاد األورويب وروسـيا والصـني لتمريـر 
مرشوعهـم، والرئيـس أبـو مـازن يتحـرك دوليًّا، وهنـاك جتاوب كبـري ضد صفقـة القرن 

ومرشوع نتنياهو بالضم.

وأكد أن الوحدة الوطنية رضورة، واليكفي هذه املرة أن نطالب بإهناء االنقسام دون حتديد 
املسـؤولية للمعرقلني، والنريـد ألي طرف إقليميًّا وعربيًّا أن يلعب بالفلسـطينيني والثغرة 

الوحيدة االنقسام.

ا ويسمي األشياء بمسمياهتا، ثم استدرك أن مرشوع  وما نريده من املؤمتر أن يقدم أوراقً
، وقـد يعلن نتنياهو حتى هناية الشـهر احلـايل عن ضم ما يصـل إىل (8 %  الضـم مل ينتـهِ
ضـم تدرجيـي)، مطالبًا املجتمع الدويل بفرض عقوبات عـىل إرسائيل حال إقدامها عىل 
اخلطـوة، وأهنـى كلمتـه بـأن الفلسـطينيني بحاجـة لعقد جملـس وطني ووجـوب إهناء 
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fii
d ا أن فلسطني قائمة عىل التعددية. االنقالب يف غزة، مؤكدً

واختتم د.حممد إشـتية رئيس الوزراء اجللسـة االفتتاحية بأن الدولة الفلسطينية ليست عىل 
أجنـدة إرسائيـل، بل تسـعى إىل تدمريهـا واحتاملية قيامها بالضـم املتدرج الـذي بدأ قديامً 
 بالقدس ومرشوع االسـتيطان وغريها من اخلطوات. وأشـار إىل أن الصهيونية الدينية تر
ما يسـمى بيهودا والسـامرة هي أرض إرسائيل التي تريد ضمها، إال أن السـحر انقلب عىل 
الساحر، وهناك إمجاع دويل ضد حماوالت إرسائيل يف الضم، وقال إن أبا مازن قرع اجلرس 
وسـمع العـامل كام نر، وبنيّ أن إرسائيل منقسـمة بـكل يشء، إال أهنم متفقـون عىل الضم 

وتساؤلنا التحدي احلقيقي اآلن: ماذا بعد الضم.

مطالبًا أن اخلطوة القادمة جيب االنتقال من السلطة إىل الدولة وجتارب العامل تؤكد واقعيته، 
وأهنى كلمته بالتأكيد عىل الوحدة الوطنية وحتقيق وتبني إسـرتاتيجية وبرنامج عمل وطني 

موحد، ألن املرشوع اإلرسائييل ضم الضفة وقيام دويلة يف غزة وهذا لبّ الرصاع.

ثم انتقل املؤمترون إىل بحث ستة حماور أساسية؛ بدأت باملحور السيايس، حيث ترأس اجللسة 
وليـد األمحـد، وقدم الورقة الدكتور وليد سـامل وعقب عليها د.أمحـد مجيل عزمود، أنطوان 
شـلحت والدكتور ثابت أبو راس... وتبعها اجللسـة االقتصادية والتي ترأسها د.نرص عبد 
الكريم، وقدم الورقة رجا اخلالدي ممثالً عن معهد ماس، وعقب عليها د.حممود اجلعفري، 
د.مازن العجلة، د.شـاكر خليل... وتبعها اجللسـة القانونية وترأسـها أسـعد يونس، وقدم 

الورقة د.منري نسيبة، وعقب عليها د.عامر دويك، وشعوان جبارين. 

ثم شـهد اليوم الثاين جلسة تعزيز املقاومة الشعبية الفلسطينية، ترأسها طاهر الدييس، وحتدث 
فيها د.مصطفى الربغوثي ووليد عسـاف ود.حممد الشالدة وحممد إلياس وحسن حجازي... 
وختم اليوم الثاين بجلسة دور اإلعالم واإلنتاج املعريف يف مواجهة ممارسات االحتالل وصفقة 
القـرن وخطة الضم، حيث ترأس اجللسـة نقيب الصحفيـني د.نارص أبو بكر، وحتدث د.وليد 

نصار، ود.منري فخر الدين، ود.نايف جراد، وعبد الغني سالمة وناهد أبو طعمة.

هذا وسيسـتكمل املؤمتر بعقد جلسـة تضم قيادات الفصائل والقو الفلسـطينية، وسـيتم 
تقديـم خمرجات املؤمتر هبدف املسـامهة يف دعم توجهات القيادة الفلسـطينية، وبناء برنامج 
ا نرش  وطنـي شـامل ملواجهة التحديـات، يُبحث يف حوار وطني شـامل، عىل أن يتـم الحقً

التوصيات التي خرج هبا املؤمتر، وتقديمها إىل القيادة الفلسطينية.
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�ا��� Á¦�� ا���ن و��ا�ات ا����ل�� ������Ï �� ا����ا ���� ا�
١١-١٢ / ٧ / ٢٠٢٠

ا����Áات ا���ا���
اجللسة األوىل: النظام السيايس الفلسطيني وحتدياته يف ضوء صفقة القرن وقرارات الضم.

ا: Ý������� - 
ً

أو�
 - املبارشة يف ممارسـة السـيادة الفلسـطينية داخل دولة فلسـطني املعرتف هبا من 141 دولة 
ـا تأسيسيًا هلذه  يف العامل رغم أنف االحتالل، وأن ينتدب املجلس الوطني الفلسـطيني جملسً
الدولة، ويصار إلعالن دسـتور للدولة يف حدود عام 1967، واعتبار القدس عاصمة أبدية 

هلا، مع اإلرصار عىل عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم..

ا والتوحـد يف امليـدان بـني كل الفصائل   - تعزيـز الكفـاح الشـعبي وإهنـاء االنقسـام فـورً
واملبادرات الشـعبية حتت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل االنتصار عىل خطوات 
الضم وإهناء ثالثية االحتالل واملرشوع االسـتيطاين االسـتعامري واألبارهتايد التي كرسها 
وعد بلفور، وما حلقه من مشـاريع تصفوية، وآخرها صفقة القرن املسـامة بخطة السالم من 
أجل االزدهار، وجعل هذه الوحدة امليدانية رافعة إلهناء االنقسام والنتهاج سياسة موحدة 

بني الضفة وغزة من خالل حكومة واحدة حتت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

ا مدنيًّـا وجتمعات وجاليـات يف كل أماكن   - مسـامهة الكل الفلسـطيني، حكومـة وجمتمعً
تواجـد الشـعب الفلسـطيني يف بنـاء الدولـة الفلسـطينية عىل حـدود عام 1967، وإرسـاء 
مؤسسـاهتا وركائزهـا االقتصادية والتنموية، من خالل الكفـاح عىل األرض بام يف ذلك يف 
ا يف خطة تنموية شاملة  املناطق املسـامة ج، والقدس، وربط حمافظاهتا الشـاملية واجلنوبية معً

للجميع.

 - تعزيز كفاح فلسـطينيي الداخل من أجل إسـقاط ما يسمى بقانون القومية وكل القوانني 
العنرصيـة األخـر التي تتعامل معهم وكأهنـم غرباء يف بالدهم، والتـي تعزز هدم بيوهتم 
ومصـادرة أراضيهـم وعمليـات الطـرد اجلاريـة يف النقب وغـريه، واملحـاوالت إلخراج 
املجموعة السكانية ملنطقة املثلث من إرسائيل مقابل سلب إرسائيل ملا يزيد عىل 70 باملئة من 
أرايض املثلث متت مصادرهتا منذ عام 1948، إىل جانب فرض القوانني العنرصية التي متنع 

ا إنسانيًّا هلم. ا يف الداخل بوصفه حقًّ عودة أهاليهم الالجئني من اخلارج واملهجرين قرسيًّ

 - رضورة إعـادة النظـر يف دور السـلطة ووظيفتهـا بام يتفـق واملرحلة اجلديـدة يف مواجهة 
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fii
d االحتالل، وتعزيز الصمود يف إطار املشـاركة الوطنية الكاملة، وكرس املفهوم اإلرسائييل يف 

اقتصار دورها عىل إدارة السكان الفلسطينيني ووظيفتها األمنية.

 - معاجلـة الرتهـل يف األداء املؤسـيس ألجهـزة السـلطة املختلفـة وبناء «حكـم» قائم عىل 
الشـفافية واملحاسبة وسـيادة القانون وفصل السلطات وحماربة الفساد، حتقيق التشاركية يف 

اختاذ القرارات مما يسهم يف إعادة بناء الثقة.

 - محايـة احلريات العامة واحلق يف حرية الـرأي والتعبري واالعتقاد، وتعزيز مفهوم املواطنة 
واحلـق يف االختـالف ودمقرطة مناحي احليـاة العامة حتى يف ظل عـدم التمكن من إجراء 

االنتخابات، مما يسهم يف عدم تآكل الرشعيات.

 - التأكيـد عـىل أمهيـة الرشاكـة والتكامل مع منظـامت املجتمع املدين الفلسـطيني وتكامل 
اجلهود فيام بينها ومع القطاع اخلاص والقطاع العام وبام يضمن احلفاظ عىل املواقف الوطنية 

وعدم قبول التمويل املرشوط، وبام يعظم األثر للجهود املبذولة.

 - اإلعالن عن ميثاق رشف بني كل الفصائل والقو الفلسـطينية بام يضمن عدم الرتاشـق 
ن النسيج الوطني. اإلعالمي أو تبادل االهتامات أو القذف أو التشهري، وبام حيمي وحيصّ

��� ا���س:�� �¨�� �Áاª ات�Á� 
 - تثبيـت الوجـود الوطني الفلسـطيني يف القدس يف مواجهة عمليـات اإلجالء والرتحيل 

وسحب اهلويات وهدم البيوت وغريها.

 - تنمية كل املجتمعات املحلية املقدسية وكل القطاعات داخل كل جمتمع حميل منها.

 - تنميـة كل قطاعـات القـدس، وذلك وفق اخلطة القطاعية التـي أعدهتا وحدة القدس يف 
الرئاسة وجامعة القدس، مع الرتكيز بشكل خاص عىل اإلسكان والسياحة والتعليم.

 - تنمية أوضاع الشباب واملرأة يف القدس.

 - رصد املوازنات الكافية لتنمية القدس جمتمعات حملية وقطاعات وفئات جمتمعية.

ا ملا قرره   - إحيـاء بلديـة القدس (أمانة القدس) وفق أفضل صيغـة ديمقراطية ومتثيلية وفقً
املجلسان الوطني واملركزي ملنظمة التحرير يف دورات عام 2018.

 - مشاركة القدس يف أي انتخابات وطنية فلسطينية قادمة.
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ا: Ý���¨ - ا�ً�ا©
 - التوافـق مـع العامل العريب عرب جامعة الدول العربية عىل رفض إقامة أية عالقات تطبيعية 
مـع إرسائيـل طاملا بقي االحتالل اإلرسائييل قائامً ومل تتم إقامة الدولة الفلسـطينية املسـتقلة 
عىل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ومل تتحقق عودة الالجئني الفلسطينيني باالستناد 

إىل القرار األممي رقم 194، وذلك كام نصت عليه املبادرة العربية للسالم.

 - التوافـق عـىل رؤية لألمن القومي العريب تقوم عىل أولوية التهديد اإلرسائييل هلذا األمن، 
واملتجسـد يف اعتداءاهتا وحروهبا عىل لبنان وسـوريا والعراق، وحتالفها مع إثيوبيا لبناء سد 
ا لألمن القومي املرصي، واسـتمرار احتالهلا األرايض الفلسـطينية  النهضة، مما يمثل هتديدً
والسـورية واللبنانيـة، وهتديداهتـا بضم الغـور وطرد الفلسـطينيني إىل األردن، مما يشـكل 
اعتداء عىل سيادة ذلك البلد العريب، هذا إضافة ملساعيها للسيطرة عىل املسجد األقىص، مما 

ا للوالية اهلاشمية عىل األماكن املقدسة يف القدس. يشكل حتديً

 - توفـري شـبكة أمـان ماليـة لدولة فلسـطني، مـن أجل املسـامهة يف تثبيت وجود الشـعب 
الفلسطيني عىل أرضه.

ا عىل املسـتو الدويل مع دولة فلسـطني، وذلك من أجل  ـا واحدً  - التعـاون والعمـل صفًّ
استصدار املزيد من القرارات األممية لصالح فلسطني وانتزاع املزيد من االعرتافات الدولية 

بالدولة الفلسطينية.

 - تطوير حتالف إسرتاتيجي فلسطيني - أردين يشمل ترسيم احلدود بني فلسطني واألردن 
ومحاية األماكن املقدسـة يف القدس وشتى اتفاقات التعاون السيايس واالقتصادي والثقايف 

والتكنولوجي وغريها، ومحاية حقوق الالجئني والنازحني الفلسطينيني.

ا: Ýا - دو��
ً

©ا��
 - عـىل صعيـد األمـم املتحـدة: االسـتمرار يف انضـامم فلسـطني إىل املزيـد مـن املنظـامت 
والـوكاالت الدوليـة، ورفـع قضايـا للمحاكم الدوليـة ضد جرائـم احلـرب اإلرسائيلية، 
واستصدار املزيد من القرارات الداعمة لفلسطني بام فيها إعادة استصدار قرار من اجلمعية 
العامـة لألمم املتحدة يعترب احلركة الصهيونية حركة عنرصية، وتشـكيل ائتالف من الدول 
ا من أجل قرارات داعمة لفلسطني والضغط عىل الدول  الـ141 املعرتفة بفلسطني للعمل معً

املتبقية لالعرتاف بفلسطني.

 - رضورة التأكيد عىل رفض االنفراد األمريكي برعاية املفاوضات، ورضورة التمسك 
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fii
d بالرشعية الدولية يف أي مفاوضات قادمة.

 - عىل صعيد الواليات املتحدة األمريكية: تنشيط اجلاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية 
للعمل موحدة من أجل التأثري داخل الساحة األمريكية، سواء عىل مستو انتخابات املدن 
أو الواليات، أو عىل مسـتو االنتخابات األمريكية العامة، وذلك من خالل التحالف مع 
مراكز األبحاث ورسم السياسات، ومع األوساط الداعمة يف صفوف احلزبني الديمقراطي 
واجلمهوري وغريمها من األحزاب، وبالعمل مع األمريكان األفارقة والالتينيني والشـباب 
واحلـركات النسـائية واألكاديميني وكل قـو التضامن والدعم لقضيتنـا داخل الواليات 

املتحدة األمريكية.

 - أوروبيًّـا: مطالبة دول أوروبا باحلذو حذو السـويد باالعرتاف بدولة فلسـطني، وفرض 
عقوبـات عـىل إرسائيـل بمنع السـفر احلـر للمسـتوطنني املسـتعمرين إىل أوروبـا وجتميد 
أرصدهتم يف البنوك األوروبية، وإيقاف وسـحب االسـتثامرات األوروبية يف املسـتوطنات 
االسـتعامرية، ومقاطعة منتوجات هذه املسـتوطنات، وحظر بيع األسلحة وإيقاف أبحاث 
وبرامج التعاون العسكري واألمني مع إرسائيل، واملسامهة يف دعم برامج التنمية الكفاحية 
الفلسطينية يف القدس واملنطقة ويف إعادة بناء غزة، ومكافحة سحب اهلويات وهدم البيوت 
يف القدس والعمل إلعادة فتح املؤسسات الفلسطينية التي أغلقها االحتالل فيها، واالمتناع 

عن جتريم حركات املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات واهتامها بالالسامية.

ا لصالح فلسـطني يف األمم املتحدة   - روسـيا والصـني: تفعيل دورهيـام ومعهام أوروبا أيضً
وجمموعتـي الثـامين والعرشين، وجمموعة الـ77 والصني، واحتاد شـنغهاي، ودول بريكس، 
السـيام العمل لتغيـري مواقف اهلنـد والربازيل املتعاونة مـع إرسائيل، إضافـة إلقناع هاتني 
الدولتني العظميني بوقف أي تعامل مصلحي مع إرسائيل عىل شـاكلة رشاء الصني لرشكة 
تنوفا اإلرسائيلية التي تنتج يف املستوطنات االستعامرية يف الضفة وغريها من أوجه التعاون 
االقتصـادي والتكنولوجي مع إرسائيل، واسـتثامر أي عالقات قائمة لصالح إرسـاء احلل 

العادل القائم عىل أساس الرشعية الدولية.

 - مع الدول اإلسـالمية ومنظمة التعاون اإلسـالمي ودول عدم االنحياز ومنظمة الوحدة 
اإلفريقية: املحافظة عىل دعم هذه املجموعات ودوهلا الشامل لفلسطني ومنع أي اخرتاقات 

ه وحدة دعم هذه الكتل والدول لفلسطني. إرسائيلية تشوّ
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�ا��� � �  ا�¦��ــ������ا����ــ� ا��ا��ــ�:  �¡�� ا���¬ــاد ا�
��ار�ات ا����ل:

ا التـي هلا بديل وطني،   - تعزيـز محـالت وثقافة مقاطعة املنتوجـات اإلرسائيلية وخصوصً
ـا دعم جهود  وتنميـة ثقافة اسـتهالك املنتوجـات الوطنية بدالً منهـا. ومن الرضوري أيضً

BDS عىل هذا الصعيد.

 - إعـادة االعتبار للقطاعات اإلنتاجية املحلية مثل الزراعة والصناعة، ألن من شـأن ذلك 
أن يسـهم يف خلـق فرص عمـل ويزيد من اجلباية املحلية عىل حسـاب املقاصة التي تتحكم 
هبا إرسائيل، واألهم فإن من شأن ذلك أن يدفع بأجندة االنفكاك االقتصادي عن إرسائيل 
لألمـام عىل ضوء قرار القيادة الفلسـطينية بالتحلل من االتفاقات املوقعة مع إرسائيل وقيم 
قدمهـا بروتوكول باريس. ولتحقيق ذلك البد من إصالح السياسـة الرضيبية لصالح هذه 
القطاعـات وختصيـص حصة أكـرب يف املوازنة العامة لدعـم هذه القطاعـات وتطوير البنية 

ا يف املناطق املهددة بالضم واالستيطان. التحتية املحفزة لالستثامرات فيها وخصوصً

 - تعزيـز وحتفيـز العمل التعاوين يف القطاعات اإلنتاجية لالسـتفادة مـن القدرات الفردية 
املتناثرة والضعيفة وجتميعها يف سالسل قيمة مضافة يستفيد منها املنتجني وليس الوسطاء، 
ومـن أمثلـة ذلـك تأسـيس تعاونيـات اسـتهالكية وزراعية وحرفيـة وفق ما يسـمى بإطار 
العناقيد االقتصادية. ويف هذا السـياق ممكن حتفيز وتوفري فرص متويل وتسـويق ودعم فني 

(حاضنات األعامل) للمشاريع الريادية.

 - ترشيد اإلنفاق العام وإعادة هيكلة هذا اإلنفاق، حيث يتم تركيز أكرب عىل برامج احلامية 
االجتامعية وبرامج التشغيل للشباب وعىل حتسني جودة التعليم وخدمات الرعاية الصحية.

 - إجياد صيغة متوازنة وعادلة للمسـؤولية االجتامعية لـرشكات القطاع اخلاص الكبرية يف 
ظل األزمات الصحية والسياسـية واالقتصادية التي مرّ هبا الشـعب الفلسـطيني يف الوقت 
الراهن. ويف هذا السياق البد من تقييم جتربة عمل صندوق وقفة عز وإعادة هيكلته وتعزيز 

ا. دوره املؤسيس يف حشد املساعدات من األثرياء الفلسطينيني يف اخلارج أيضً

 - إعـادة إطـالق احلوار الوطني الشـامل واجلامع للوصول إىل نظام محايـة اجتامعية عادل 
ومستدام بني مجيع الرشكاء، بام فيها ضامن حقوق العامل املنصوص عليها يف قانون العمل.

 - رضورة قيـام احلكومة بتسـديد جـزء من مواردها املالية املتاحة ملسـتحقات املوردين من 
القطاع اخلاص لتوفري سيولة كافية هلم لالستمرار يف أعامهلم واحلفاظ عىل قوة العمل لدهيم.
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fii
d  - رضورة قيام احلكومة بالتنسـيق مع سـلطة النقد لتخفيف االلتزامات عىل املقرتضني من 

خالل تأجيل األقساط املستحقة لفرتة ثالثة أو ستة شهور ووضع آلية عادلة وفعالة ملعاجلة 
الشيكات املرجتعة.

 - تفعيـل املجلس االقتصـادي واالجتامعي وتعزيز دوره ومكوناتـه بام يمثل كل قطاعات 
املجتمع الفلسطيني.

 - إعـادة النظـر بأنظمة عقـود احلوافز اخلاصة باإلعفـاءات املمنوحة للـرشكات بموجب 
قانون تشجيع االستثامر لسنة 1998م.

ا����ــ� ا��ا���: ا���ــا�� ا��ا����� ا���ا�� ���ا��� ��ار�ــات ا����ل 
وÁ¦�� ا���ن:

 - الرتكيـز عـىل اسـتخدام إطار األبارهتايـد (الفصل العنـرصي) من الناحيتـني املفاهيمية 
واجلنائية. حيث إن القبول الدويل الرسمي واألهيل الستخدام هذا اإلطار يتزايد باطّراد، بام 
فيه مؤسسـات حقوق اإلنسان الدولية الكرب، باإلضافة إىل املؤسسات الفلسطينية وحتى 
بعض املؤسسـات اإلرسائيلية. هذه فرصة مهمة للمسـتو الرسـمي الفلسـطيني للرتكيز 
عىل اسـتخدام هذا اإلطـار، وعىل متابعة اإلحالة يف املحكمة اجلنائيـة الدولية حول جريمة 

األبارهتايد.

 - اللجوء لرأي إفتائي جديد من حمكمة العدل الدولية. بعد النجاح الذي حتقق يف استصدار 
رأي إفتائـي حول اجلدار، ثمـة مقرتح من مقرر األمم املتحدة اخلاص بحقوق اإلنسـان يف 
األرض الفلسـطينية املحتلة باسـتصدار رأي إفتائي جديد من املحكمة حول طبيعة النظام 

احلاكم يف األرض املحتلة، وإذا كان نظام أبارهتايد، وإذا كان االحتالل قانونيًا.

 - احلـذر من اخلطـوة اإلرسائيلية القادمـة، وهي عىل األغلب فك ارتبـاط أحادي اجلانب 
وبنـاء إسـرتاتيجية طويلة األمد. حيـث إن دولة االحتالل تقلد يف طريقة تعاملها أسـاليب 
كولونياليـة جمربـة يف دول أخر، تعقـد معاهدات، ثـم خترقها، وتصغر من املسـاحة التي 
يمكـن للشـعب الواقع حتـت االحتالل أن يتمتع بسـلطات حمدودة. مـن األمثلة عىل ذلك 
أمـريكا وكنـدا وجنوب إفريقيـا. الحظنا كيف تعاملت دولة االحتـالل مع قطاع غزة بفك 
االرتبـاط أحـادي اجلانـب، ويف الوقت نفسـه إبقاء السـيطرة. هذا األمر متوقـع يف الضفة 
الغربيـة عـىل املد املتوسـط. لذا، فإن الرتكيز جيـب أال يكون عىل أخـذ اعرتافات بالدولة 

الفلسطينية، بل عىل التحرر من هذا النظام العنرصي.
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 - زيـادة التعـاون مع املنظامت احلقوقية غري احلكومية ودعمهـا. ثمة هجمة صهيونية ضخمة عىل 
مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني أدت إىل تضييق الدول املانحة من متويلها عىل العمل احلقوقي 
الفلسـطيني أو جعلـه مرشوطًـا بإدانة النضال الفلسـطيني. مـن املتوقع أن هذه اهلجمة ستسـتمر 
وسـيضيق أفق املؤسسـات احلقوقية أكثر وأكثر، مما سـيؤدي إىل إخراس الكثري منها. مطلوب من 

رجال األعامل دعم هذه املنظامت ماليًا بشكل مستمر للحفاظ عىل املكتسبات واملراكمة عليها.

 - تفعيـل كليات احلقـوق والعيادات القانونية واملحاكم الصوريـة كمختربات للدفاع عن 
القضيـة. فكليـات احلقوق لدهيا البنية التحتيـة للتفكري والتحليل واختبـار األفكار. كام أن 
العيادات القانونية تستفيد من عمل الطالب واألساتذة بام خيدم الوطن. جيب تكريس جهد 
ا للدفاع عن فلسطني يف مجيع املحافل، ولتحليل احلجج  كبري ليس فقط للتعليم، ولكن أيضً

الفلسطينية وجتهيزها لالستخدام.

ا   - عـىل دولة فلسـطني االهتامم باحرتام املواثيق الدولية التـي التزمت دوليًا هبا، وخصوصً
اتفاقيات حقوق اإلنسـان والقانون الدويل اإلنساين. حيث إن ذلك سيؤدي إىل عدم وضع 
فلسطني يف قفص االهتام وتركيز اجلهد ملكافحة نظام األبارهتايد اإلرسائييل. هذه االتفاقيات 
توفر لفلسـطني منصـات قانونية جديدة للدفاع عن حقوق الفلسـطينيني مثل العهد الدويل 
اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسـية واتفاقية مناهضة كل أشـكال التمييز العنرصي. جيب 
أن تتـم مأسسـة متابعة تنفيذ وااللتـزام باالتفاقيات مما يقتيض دراسـة أي خطوة داخلية أو 

خارجية ارتباطًا بام تضمنه هذه االتفاقيات أو بام تنص عليه كالتزامات.

 - اتفاقيـة قانـون البحـار يثبت حق فلسـطني يف البحر والثـروات الطبيعيـة املوجودة فيه، 
خاصة املنطقة االقتصادية اخلالصة، وهذا يوفر أرضية لرتسيم احلدود البحرية.

 - اسـتخدام آلية حمكمة العدل الدولية من خالل استخدام بعض البنود لبعض االتفاقيات 
التـي تنـص عىل التوجه للعـدل الدولية حني االختالف بني الدول أو التفسـري حول بعض 
ا االتفاقيـات التي تتضمن هـذا النص والـذي مل تتحفظ عليـه إرسائيل عند  املـواد، حتديـدً

االنضامم إليها مثل اتفاقية اإلبادة اجلامعية واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنرصي.

 - العمل عىل مقاضاة بريطانيا بشأن مسؤوليتها عن وعد بلفور وتنفيذه وعدم التزامها بصك االنتداب.

�� ا���او�� ا��
��� ا�¦�������:�
  :�
ا����� ا��ا�
 - أمهية الرتكيز عىل املقاومة الشعبية كجزء اليتجزأ من اإلسرتاتيجية الوطنية للمرحلة املقبلة.

 - رضورة إهنـاء االنقسـام بشـكل فـوري لكـرس الفجوة بـني القـو والفصائل وبني 
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fii
d اجلامهري، مما سيكون له األثر يف تعزيز املقاومة الشعبية.

 - التأكيد عىل أمهية التجربة الفلسطينية يف جمال املقاومة الشعبية وأمهية دراسة هذه التجربة 
ا إرضاب عام 1936، واالنتفاضة الشعبية األوىل، والقر املقاومة، وسفن  وحتليلها وحتديدً

كرس احلصار، ومسريات العودة، وهبة القدس.

 - رضورة تعزيز املقاومة الشعبية عىل أسس املشاركة اجلامهرية، واملقاطعة املحلية والدولية 
لالحتالل، ومتكني وتعزيز صمود اإلنسان الفلسطيني عىل أرضه.

 - أمهية بناء املقاومة الشـعبية الفلسـطينية عىل أساس التنظيم الدقيق، واالعتامد عىل الذات 
وتصعيد املواجهة والتحدي لالحتالل.

 - التأكيد عىل رشوط نجاح املقاومة الشعبية الفلسطينية وهي عىل النحو التايل:

أ - املشاركة الشعبية الواسعة.

ب - االبتعاد عن الطابع الرسمي أو احلكومي أو املنظامت األهلية.

ت - ترسيخ الوحدة الوطنية.

ث - تعزيز الرشاكة الديموقراطية.

ج - الرشاكة الكاملة يف التخطيط والتنفيذ.

ح - االنضباط وعدم فرض أي هيمنة أو احتكار.

خ - اإلبداع واملبادرات اخلالقة.

د - وضع خطة شاملة وعدم االنجرار خلف االحتالل.

 - أمهية االنتقال من احلالة الدفاعية والنامذج املتفرقة واملحدودة ومقاومة النخب واالنتقال 
إىل احلالة اهلجومية واملشاركة الشعبية الواسعة.

 - عدم املساس بحقوق الشهداء واألرس وتعزيز دعمهم.

 - تعزيز مشاركة فلسطينيي اخلارج واحلد من حالة تغييبهم.

 - تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة لقيادة املقاومة الشعبية الفلسطينية.

 - التأكيد عىل وجود موقف سيايس متقدم لدعم املقاومة الشعبية.
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 - البدء بإعداد إسـرتاتيجية شـاملة للمقاومة الشـعبية بمشـاركة الكل الفلسطيني تتضمن 
برنامـج تنفيـذي أسـبوعي عـىل األرض وعـىل امتـداد األرض الفلسـطينية واخلـروج من 

التحديد اجلغرايف واألهداف املحدودة.

 - احلد من سياسة االستهالك التي تنفذ بدعم من البنك الدويل عىل حساب اإلنتاجية.

 - تعزيز دور احلركة الطالبية واحلد من حماوالت تفكيك روح املشاركة يف العمل الوطني.

 - تطوير برنامج األحزاب والقو السياسية ليتبنى منهج املقاومة الشعبية إىل جانب باقي أشكال املقاومة.

 - تأسـيس حتالف دويل عىل املسـتو الشـعبي واألهيل لدعم املقاومة الشـعبية الفلسطينية 
وتشجيع مقاطعة االحتالل عامليًّا يف شتى املجاالت.

 - تعزيز روح العمل الوطني اجلامع عىل حساب النزعة الفردية.

 - التأكيد عىل أمهية األدوات القانونية الدولية يف حماسبة االحتالل ومالحقته قانونيًّا كنظام 
فصل عنرصي. وكذلك مالحقة كل انتهاكاته للقانون الدويل والدويل اإلنساين.

�ا��� ��ار�ات � � ��
ا����� ا��ا��ــ�: دور ا�¨�م وا���اج ا��
:ا����ل وÁ¦�� ا���ن و��� ا��£��� ا��و�

 - رضورة فهـم أبعاد العملية العسـكرية االحتاللية وصفقـة القرن وصياغة موقف وطني 
إعالمي جامع من ثالث زوايا حمورية طويلة املد عىل النحو التايل:

1 - تغطية املوقف السيايس الفلسطيني:

أكثر ما يضعف هذه التغطية، هو االنقسـام الفلسـطيني الداخيل، ولكن عىل وسـائل اإلعالم 
جتاهل موضوع االنقسـام يف تعاطيها مع موضوع الضم، األمر الذي يكسب اإلرادة السياسية 
الفلسـطينية صالبة ومتانة، ويعطيها زمخًا سينعكس إجيابًا عىل إسقاطات هذا املوقف السيايس 
ا أن هناك ما يمكن وصفه باالتفاق غري املعلن، بتخيل  عىل املوقفني الشعبي والدويل، وخصوصً
محاس عن موضوع االتصاالت الدولية، وعدم منافسـة منظمـة التحرير فيها، لعدة اعتبارات 

داخلية وخارجية، أبرزها مسألة االعرتاف بمنظمة التحرير دوليًّا.

اإلشاعة:

 - عىل املسـؤولني الرسـمني: حماربتها عىل صغرها أو كربها (مش عيب)، وإبالغ وسـائل 
اإلعالم الوطنية بالرواية املفنّدة لإلشاعة قبل نفي اخلرب عرب أي وسيلة دولية.
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fii
d  - عىل الصحفي: التحقق من مصدر املعلومة وعدم املسامهة جمانًا بنرش إشاعة قد يكون هلا 

ا. أثر سلبي عىل اجلبهة الداخلية خصوصً

2 - املوقف الشعبي (أنسنة املوضوع املتعلق بالسكان الفلسطينيني):

ـنَة من املايض، وذلك  إن موضـوع ضـم األغوار جيب أن يتحـول إعالميًّا إىل أبعاد أكثر أنسْ
بربط امللف السـيايس واالقتصادي باإلنسان الفلسطيني وهو املترضر احلقيقي من موضوع 
الضم، سـواء بسـد أفق قيام دولـة بمعابر وحدود مسـتقلة وثروات طبيعيـة، أو من خالل 
عمليـات حد احلركة والتنقل وفصـل املناطق. لذا من الواجب عـدم التعامل مع املواطنني 
السـاكنني يف األغـوار عـىل أهنم املتـرضر الوحيد مـن عملية الضـم، بل جيـب الرتكيز عىل 
السكان الفلسطينيني يف كل مناطق التامس مع االحتالل، سواء يف األغوار أو مناطق اجلدار 
أو املسـتوطنات، ورفـع منسـوب التغطيات املتعلقة باإلنسـان الفلسـطيني يف تلك املناطق 

جمتمعة، واإلنسان الفلسطيني بشكل عام يف كل مناطق تواجده.

 - دعـم وتشـجيع املبـادرات اإلعالمية املجتمعيـة التي يتم إطالقها عرب وسـائل التواصل 
االجتامعـي والتي تسـاهم يف حشـد الـرأي العام العاملي، ومسـاندة املنارصيـن وأصحاب 
املواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك جتنب أي محالت تشهري أو قذف غري مربرة.

 - اإلعالن عن ميثاق رشف بني وسائل اإلعالم كافة بشأن عدم تداول األخبار واإلشاعات 
التي من شأهنا هتديد النسيج الوطني أو النسيج االجتامعي الفلسطيني.

3 - املوقف الدويل (رسميًّا أو شعبيًّا):

إن خمالفة الضم للقانون الدويل ليست خمالفة سياسية بسيطة، بل تعارض واضح مع قاعدة 
أن القانون الدويل اليسـمح بضم أراضٍ استوىل عليها الطرف املعادي باحلرب، وأن قانون 
الضم وفرض السـيادة اإلرسائيلية يعني فـرض امللكية القرسية عىل منطقة ما بالقوة، وهذه 
ا، سواء عىل الصعيد الرسمي املرتبط بالسفارات الفلسطينية أو عىل  اللغة يفهمها العامل جيدً
الصعيد الشـعبي املرتبط باجلاليات الفلسـطينية يف تلك الـدول. وهناك نامذج تارخيية كثرية 
يمكن ربطها إعالميًّا بموضوع الضم إلعطاء التغطية الشـواهد التي يمكن أن يكون هلا أثر 
عىل الرأي العام العاملي، علامً أن أي عملية ضم عسكرية، جيب أن ترتبط باعرتاف دويل، لذا 
فموضـوع االعرتاف باألمر الواقع غري وارد إذا ما كانت هناك أحداث مناوئة دوليًّا لعملية 

الضم، ترتجم عىل شكل رسائل إعالمية يبثها الفلسطينيون ويركزون عليها.
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 - االنفكاك اإلعالمي عن وسائل اإلعالم اإلرسائيلية:
1 - من خالل عدم إعطاء األفضلية يف الترصحيات لوسائل اإلعالم اإلرسائيلية، ووقف تنسيق 

اللقاءات مع اإلعالم العربي وتركه يأخذ الترصحيات إما من اإلعالم الفلسطيني أو الدويل.
2 - بناء جهاز إعالمي (فلسطيني) ناطق بعدة لغات أجنبية أمهها:

1 - اإلنكليزية، 2 - الفرنسية، 3 - العربية، 4 - الصينية، 5 - الروسية.
املواقف اإلعالمية أعاله سيكون هلا وزن أكرب إذا ما حتققت الرشوط التالية:

1 - التغطية اخلربية املستمرة وطويلة األجل (سياسة النفس الطويل واملؤدلج).
2 - تزويد اجلمهور بمعلومات حقيقية من خالل املسؤولني الفلسطينيني املتابعني ملوضوع الضم.
3 - رفع نسـبة التوعية باملصطلحات املرتبطة باملوضوع ومنها ( ضم، فرض سيادة، هيمنة، 

ضم كيل، ضم جزئي، خطة القرن.. الخ) وانعكاسها عىل احلياة اليومية.

:���
إ��اج ا��
 - تعزيز إنتاج معرفة فلسطينية حتررية يف السياق االستعامري االستيطاين الصهيوين وتوجيه 
هدف اإلنتاج املعريف لتفكيك االستعامر واالستعامر االستيطاين واملسامهة يف تشكيل مالمح 

املستقبل الفلسطيني.

 - كرس العالقة االسـتعامرية حول الرسدية التارخيية والرواية وأدجلة الرصاع دينيًّا وكذلك 
حول مسـألة األرض وإنتـاج املعرفة اجلغرافية والبيئية والتعريف باالسـتعامر االسـتيطاين 

وتوجيه اإلنتاج املعريف نحو التغيري والعودة حلالة االشتباك.

 - تعزيز اهلوية والرواية الوطنية الفلسطينية يف مواجهة الرواية التوراتية.

 - التأسـيس للمحتو املعريف والكفاح الوطني بقيم احلضـارة البرشية وحقوق وحريات 
اإلنسـان وبالتايل استثامر مبادئ وأحكام القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين والقانون 
الـدويل حلقوق اإلنسـان، والقانون الـدويل العـريف وكل املواثيق والقـرارات الدولية وقيم 

احلرية والديمقراطية والعدالة، ومناهضة الفصل العنرصي والتمييز.

 - تضافر اجلهود الفلسطينية لتعزيز التأثري يف الرأي العام العاملي واالستثامر األفضل للشتات 
الفلسطيني لتعزيز العالقات مع شعوب الدول املختلفة يف العامل والضغط عىل حكوماهتا.

 - االستثامر األمثل للتكنولوجيا احلديثة وتوسع انتشار وسائل التواصل االجتامعي.

 - خلق منصات ومواقع إعالمية وتأثري باللغات احلية ملخاطبة شعوب العامل اللغة/ بام فيها انتهاج 
ا عن املناسبات. إسرتاتيجية إعالمية وإنتاج معريف حترري طويلة األمد وبشكل ممنهج ودائم بعيدً
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اإعداد وحتديث: مركز درا�سات التنمية، جامعة بري زيت 
ما�س ومعهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني

;”à]⁄i’\Â;GÏ¥Ö“’\;Î]Ë¢\;k]ŸÊŒŸ;ÏÁÊŒi’;Èh]à]Ëà;Ñ]öb
;œö]fi∏\;∫;È›]“∏\;◊Ÿ]“i’\Â;GÍÄ]ëiÕˆ\;ÄÊ⁄ë’\Â;GÈ¬⁄i-\

;C1DÏ÷i,\;ÏËdÖ∆’\;Ï ï’\;∫;ÍÑ]⁄¬iàˆ\;€ï’]d;ÎÄÅ‚∏\

>Ï÷ëi∏\;ÏËiui’\;ÏËfie’\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;k]¡]�Œ’\?

 ����� .١

تتميز املناطق الفلسـطينية املهددة بالضم من قبل دولة إرسائيل بأمهية إسرتاتيجية كبرية، للعديد 
من عوامل قوامها احليوي الالزم للتنمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية للدولة الفلسطينية 

العتيدة، لعل أبرزها:

ا أساسيًّا منها يقع يف األغوار ويشكل حزام احلدود الرشقية لفلسطني التارخيية.  - إن جزءً

 - احتواؤها عىل خمزون املوارد الطبيعية الفلسطينية.

 - تضمنها ألغلب أرايض الضفة الغربية الزراعية.

 - توفريهـا التواصل والربط اجلغرايف، االجتامعي واملكاين للضفة الغربية وللدولة الفلسـطينية 
العتيدة.

(1) يسـتند اإلطارالسياسـايت املطروح هنا إىل اخلطـة الوطنية للتدخالت اإلنامئيـة يف مناطق «ج»، لصالح 
وزارة التخطيـط واإلصـالح اإلداري يف 2014، لكن مل يتم اعتامدها بعد حل الوزارة وتوزيع دوائرها بني 
ثـالث وزارات. تـم إعداد اخلطـة من قبل فريق بحث ملركز دراسـات التنمية التابـع جلامعة بري زيت، من 

خالل عملية بحثية مكتبية وميدانية تشاورية مكثفة.



230

تتطلـب مواجهة هـذا الواقع والتعامـل مع التحديـات التنموية الوطنية، فعالً مسـتقالً ومربجماً 
لتكريس حقيقة فلسـطينية األرض، وتواصل التجمعات السكانية املنترشة فيها، وربطها بعضها 
ببعض، وبسائر املناطق الفلسطينية. مما يستدعي توظيف املوارد املتاحة، وإطالق املوارد الكامنة 
نحـو التنمية الذاتيـة/ املحلية يف الدرجـة األوىل، بغية عرقلـة وإبطاء امتداد مصفوفة السـيطرة 
اإلرسائيليـة، وذلك ضمن سياسـات عامة هتدف إلرسـاء دعائم متينة وقابلـة للحياة لالقتصاد 
الوطني لدولة فلسـطني يف مواجهة اإلحلاق باالقتصاد اإلرسائييل. ولتحقيق مثل هذه األهداف 
الصعبـة يف الفـرتة القادمة، وبغض النظر عن التقدم يف املسـار السـيايس ودون التخيل عن بديل 
اللجـوء إىل تطبيـق آليـات القانون الدويل ملعاجلة مسـائل انتهاك القانون اإلنسـاين الدويل، ال بد 
من اعتامد إطار إسـرتاتيجي موجه للتدخالت واجلهود، يضع نصب عينيه، التنسـيق بني اجلهود 

التنموية عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية.
ـا التعامل مع  ومـع أمهيـة اعتامد نظـرة بعيدة املـد للتعامل مع هذه املناطـق، فإن من املهم أيضً
القضايـا املصريية املعاشـة هنـاك، ويف مقدمتها احلفاظ عـىل فلسـطينية األرض، وعىل مقومات 
وجـود اإلنسـان الفلسـطيني عـىل هـذه األرض وصمـوده، واحلفاظ عىل نمـط حياتـه الريفية 
وتقاليده االجتامعية (ما يسـمى باحليّز العرقي - ethno sphere)، والتي تشـكل جمتمعة أسـاس 
البقـاء البرشي واملادي الفلسـطيني يف هذه الظروف القاسـية، بل بالرغـم عنها. ال تقترص أمهية 
، بل تشـكل اخلندق  هذه املناطق عىل كوهنا توفر العمق اإلسـرتاتيجي لتنمية فلسـطني مسـتقبالً

األمامي يف املواجهة املتواصلة مع االحتالل.

 ا���ا�ــ� ا����دة � ���٢. �����ــات وأ·ــ�اف ا�
�� ا����ــ�ي ا�
�ا�¾�

ينطلـق الربنامج االقتصادي املطلوب إلفشـال الضـم من اإلقرار بأن هنـاك فجوة وخصوصية 
للمناطـق املسـتهدفة، تسـتدعي تدخـالت خاصة ومركـزة، تضمـن الرتابط مع خطـط التنمية 
الوطنية عىل أسـاس أن إحداث التغيري التنموي املنشـود يف هذه املناطق هو مسـؤولية مشـرتكة 
مـا بني كل األطراف الفلسـطينية، املؤسسـات الرسـمية، األهلية، املجتمعـات املحلية والقطاع 

اخلاص عىل قاعدة التكامل والعمل املشرتك
يسعى اإلطار السياسايت املقرتح للتدخالت اإلنامئية يف املناطق املهددة بالضم إىل تطوير منظومة 

من التدخالت:
 - تضمن احلفاظ عىل فلسطينية األرض واخلريات املوجودة يف تلك املناطق.

 - تتعامل معها كمكون إسرتاتيجي أسايس للضفة الغربية، تاركني يف املايض حدود «أ»، و «ب» 
و «ج».
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fii
d ا ألنامطهـم املعيشـية احلالية، وتؤكد عىل االنتشـار السـكاين   - تعـزز مـن صمـود السـكان وفقً

الفلسطيني.
 - تؤكـد عـىل وحـدة اجلغرافيـا الفلسـطينية، وتعزز مـن التفاعل التنمـوي املتبادل بـني املوارد 

واملقدرات املتاحة والكامنة.
ن كل املؤثرين الرئيسيني من االندماج يف العملية ومن لعب الدور املناط هبا.  - متكّ

ن من وقع تدخالت اخلطة الوطنية يف التقليل من فجوة التنمية.  - تغذي األهداف الوطنية وحتسّ
ينطلـق هذا اإلطار السياسـايت مـن اإلقرار بأن التنمية حـق للمجتمع الفلسـطيني، وأن أرايض 
الضفـة الغربية، بام فيهـا القدس، هي أرض حمتلة حتت السـيطرة االسـتعامرية اإلرسائيلية، وأن 
هذه املناطق املسـتهدفة هي أرض فلسـطينية حمتلة تتعرض لالنتهـاك والنهب من قبل إرسائيل. 
ا لدرجة السـيطرة اإلرسائيلية،  من الرضوري أن تتباين مداخل ومنطلقات وأهداف العمل وفقً
مع األخذ بعني االعتبار أن املدخل الذي يمكن استخدامه يف موقع يصعب تنفيذه يف موقع آخر.
عليـه، جيـب تعزيز املبـادرات املحلية اجلامعية (تعاونيات نسـوية، تعاونيات إسـكان، مشـاريع 
للسـكان املحليني) املسـتدامة، ودعم وسـائل الصمود املبتكرة التي يمكن أن تساعد يف التغلب 
عـىل املوانـع اإلرسائيليـة، واالرتكاز عىل تكامـل وتوزيـع األدوار بني اجلهات املعنيـة املختلفة 
(حكومة، مؤسسات أهلية، مؤسسات دولية، جمتمعات حملية) كمدخل الخرتاق العقبات التي 

تضعها السلطات اإلرسائيلية. 

 � ������ــ� ا����Áــ� ا���ا�ــ� ا���ــ�دة �ا�¾� وا��ؤ�ــ� ا����¬ª .٣
�ا��� ا���
�ار�

الرؤية التنموية: املناطق املهددة بالضم، هي أرض فلسطينية مرتابطة ومندجمة يف التنمية الوطنية، 
جيـب أن توفـر ألهلها حيـاة كريمة وعادلة وللشـعب الفلسـطيني مقومـات مناهضة لالحتالل 

ولدولة فلسطني عمقها اإلسرتاتيجي.
 de -) «يتنـاول هـذا اإلطـار اإلسـرتاتيجي التصدي ألبـرز مالمـح «نموذج نكـوص التنميـة
development) الـذي ولّده االحتـالل اإلرسائييل املتواصل يف هذه املناطـق اخلارجة فعلياً عن 
والية السلطة الوطنية، باإلضافة إىل تقييم للدور احلايل واملستقبيل ملختلف الرشكاء يف العمليات 
التنمويـة وقـدرة كل منهـم عىل التدخـل اإلجيايب والفعـال يف تلك املناطـق. يف خضم األحوال 
املعيشـية الصعبة التي تسـود يف هذه املناطق، فإن احلدود بني ما هو إنساين وما هو تنموي ليست 
ا بقـدر ما يعزز مقومـات الصمود،  دائـامً واضحـة، مما جيعل من التدخل اإلنسـاين عمـالً تنمويًّ
ويف الوقت نفسـه، ال بد لالسـتثامرات اإلنامئية أن حتمل هدفاً إنسـانياً إذا كانت ستؤسس لتنمية 

مستقبلية مستدامة اجتامعيًّا وبيئيًّا.
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مـن هنا، ينبغي أن يركز هدف املعونة اإلنامئيـة املقدمة يف أوضاع غري يقينية، وحيث التنمية 
ليسـت نتيجتهـا املضمونـة، حـول شـعار «ال رضر وال رضار»، أي عـىل عـدم اتبـاع هنج 
اسـتثامري قد يلحق الرضر فيام هو قائم وحيـوي، والتأقلم مع البيئة اخلاصة بتلك املناطق، 
والتوجـه إلسـناد وتقويـة النسـيج االقتصـادي واالجتامعـي احلايل. كـام من املهـم توجيه 
االسـتثامرات العامـة واخلاصة (املحلية والدولية) يف مرحلـة أوىل يف االجتاهات التي تدعم 
اجلـدو االجتامعية واملصالح احليوية الفلسـطينية يف تلك املناطق، قبل الرشوع يف البحث 
عن جماالت اسـتثامرية عمالقة ذات جدو اقتصادية أو مالية، ربام تسـتجيب أكثر املصالح 
االقتصادية الفلسطينية يف مرحلة؛ تتمتع الدولة الفلسطينية بسيادهتا الكاملة يف هذه املناطق.
من التحليل ألدوار خمتلف األطراف املعنية يف تنمية املناطق املهددة بالضم يمكن استخالص 

عدد من املؤرشات املهمة، ال بد من مراعاهتا يف املرحلة القادمة:
1. هناك عدد كبري نسـبيًّا من الالعبني من خمتلف الفئات واالجتاهات: مؤسسـات حكومية 
وطنيـة وحملية، مجعيات ومؤسسـات أهلية من داخل وخـارج املناطق، رشكات ورجاالت 
القطـاع اخلاص، مؤسسـات دوليـة ودول مانحـة، ومل تعمل تلـك اجلهات املتعـددة حتى 
اآلن ضمن إسـرتاتيجية موحدة أو بأهداف مشـرتكة أو آليات منسـقة وال بأهداف سياسية 
واضحـة، مما يضعف وقـع تدخالهتا، ويقلل من مصداقية جهودهـا أمام أهل تلك املناطق 
ـا لسـلطات االحتـالل للتعامل حسـب أجندهتا وحسـب مصالـح االحتالل  ويوفـر فرصً

بالدرجة األوىل.
2. مقابل ذلك، هناك اسـتعداد كبري لد مجيع الرشكاء ألن يتم تأطري تدخالهتم يف املناطق 
املهـددة بالضـم وبرجمتها ضمن خطـة التنمية الوطنية، حسـب األولويـات واالحتياجات 
ا بأمهية تلـك املناطـق التنموية للدولة  واملصالـح التنمويـة الفلسـطينية، كام أن هنـاك إقرارً
الفلسـطينية وإمجاع بأنه تأخرت السـلطة الفلسـطينية بقيادة وتوجيه جهود مشـرتكة لتنمية 

تلك املناطق، ملا يمثل ذلك من رضورة إنسانية وتنموية يف اآلن ذاته.
3. إذا كان سـيتم فعـالً توظيـف هـذا االسـتعداد وهـذه النوايـا الطيبـة واملـوارد املتوفـرة 
واملحتملة، يف إطار يستجيب لألوليات الوطنية التحررية واالحتياجات اإلنسانية الفعلية، 
سـيتم التعامل املميز مع هذا امللف من قبل السـلطة الوطنية الفلسطينية من أعىل املستويات 
السياسـية إىل أدنـى املسـتويات التنفيذيـة، من جهـة، واسـتعداد من قبل الـرشكاء لرتتيب 
أمور التنسـيق والتحالف فيام بينها وأن تسـتجيب وتلتزم ملا تقرره السـلطة الفلسـطينية من 
توجهات سياسـاتية وبرناجمية هلذه املناطق عند صياغة مشاريعها املفصلة وختصيص املوارد 

الالزمة هلا. 
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fii
d  � �ªــ� وا �ــاه ��ا�ــات ا�����٤. ا�����ــات ا��ــ��ا ���� ذات ا�و�

��ا¨ات ا���¬اد وا����� ا������ ذات ا�¬��

ـا من التوجهـات املحددة أعـاله، يتناول هذا اجلـزء التحديات اإلسـرتاتيجية ذات  انطالقً
األولويـة يف مواجهة التوسـع االسـتعامري املطـروح ضمن حمـور القطاعـات االقتصادية 
ا شامالً تفصيليًّا يتناول بنفس املنهجية  والبنية حتتية، علامً أن اإلطار السياسايت يعكس تصورً
التحديـات والسياسـات يف حمـوري «احلكم واحلقـوق»، و«االحتياجـات االجتامعية» (ال 

تعرض يف هذه الورقة):
4.1 حمور احلكم واحلقوق

4.1.1 التحـدي اإلسـرتاتيجي األول: السياسـات والتضييقـات اإلرسائيليـة حتدّ مـن التخطيط 
اهليكيل والتوسع العمراين ومتنعه.

4.1.2 التحـدي اإلسـرتاتيجي الثاين: حرمان التجمعات السـكانية الفلسـطينية كافة من احلراك 
ا وعن مواردها الطبيعية. التنموي بعزهلا يف وحدات (كانتونات) منفصلة عن بعضها بعضً

4.1.3 التحدي اإلسرتاتيجي الثالث: انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني وحرمانه من حقوقه 
األساسية.

4.1.4 التحدي اإلسرتاتيجي الرابع: غياب السيادة الوطنية الفلسطينية. 

4.1.5  التحدي اإلسرتاتيجي اخلامس: عدم ترقي عمل الرشكاء إىل مستو القادر عىل مواجهة 
التحديات القائمة.

4.2 حمور القطاعات االجتامعية

4.2.1 التحدي اإلسـرتاتيجي األول: قيود وسياسـات مسـتمرة ومنهجيـة لالحتالل تقوض أي 
إمكانيـة للحياة (ممارسـات االحتالل من التهجـري والقتل والتضييق والعزل عىل حياة اإلنسـان 

الفلسطيني والسيطرة عىل األرض).
4.2.2 التحدي اإلسـرتاتيجي الثاين: تغريات يف نمط معيشـة السـكان وانتقاهلم من االعتامد عىل 
الذات لالتكال عىل املسـاعدات اإلنسـانية، ينذر بسيطرة أكرب إلرسائيل عىل األرايض من خالل 

هتجريهم وتقييد حرية معيشتهم.
 4.2.3 التحـدي اإلسـرتاتيجي الثالث: غيـاب البيئة اآلمنة الصحيـة والصحيحة للتعليم اجلامع 
، زواج مبكر، عاملـة أطفال، بيئة وصـول غري آمنة ملجموعـة من الطلبة  والنوعـي (تـرسب عـالٍ

والطالبات إىل مدارسهم تصل إىل هتديدات عىل حياهتم).
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4.2.4 التحـدي اإلسـرتاتيجي الرابع: انكشـاف عالٍ لتلـك املناطق للتلويـث والتخريب البيئي 
(انعدام لألمن الغذائي، تلويث مناطق السـكان بمجاري املسـتوطنني، غياب وحمدودية عالية يف 

مصادر املياه، إقامة مصانع ملوثة).
4.2.5 التحـدي اإلسـرتاتيجي اخلامـس: غيـاب نظـام صحـي شـمويل ومتكامـل مسـتجيب 
الحتياجـات تلك املناطق، (جهـود مبعثرة وعيـادات بإمكانيات حمدودة، صعوبـة الوصول إىل 

اخلدمات املجاورة، وافتقار اخلدمات إىل إمكانيات بنيوية وبرشية).
4.2.6 التحـدي اإلسـرتاتيجي السـادس: انكشـاف املجموعـات احليوية لواقع وظـروف أمنية 

وخماوف تقيد حركتهم، مع انكشاف تلك املجتمعات لظواهر تنذر بمستقبل ضبايب وهش.
4.2.7 التحدي اإلسـرتاتيجي السـابع: غياب املؤسسـات القاعدية من بنية تلك املجتمعات مع 
غيـاب عالٍ للمؤسسـات الرسـمية، وتواجد براجمي حمدود لد املؤسسـات غري الرسـمية، مع 

غياب تنموي استثامري للقطاع اخلاص.
4.3 حمور البنية التحتية والقطاعات االقتصادية

�����ــات وأ·�اف ا�
�ــ� �ــ ا���ا¨ــات ا���¬اد�� وا����ــ� ا������ 
ا���¬��

العمل عىل مسـارين: متوسط املد (بام يشمل التفاويض مع إرسائيل والدبلومايس مع الرباعية 
واملطلبي مع اإلدارة املدنية)؛ قريب املد (املسـاندة العاجلة من قبل الرشكاء الدوليني واحللفاء 

املحليني): 
 - وضع اإلجراءات واحلوافز الالزمة لرفع االستفادة من املوارد املحلية. 

 - استخدام أمثل ملصادر املياه بام يضمن األمن املائي والغذائي والتنمية االقتصادية القائمة عىل 
العدالة االجتامعية.

 - تنظيم استعامالت األرايض واستغالل املصادر الطبيعية املتاحة بشكل مستدام. 
 - تعزيز بيئة عمرانية وبنية حتتية شـاملة، وتوسـيع البناء اإلسـكاين والعمراين يف املناطق املهددة 

باملصادرة. 
 - رفع مستو شبكات الرصف الصحي والعمل عىل معاجلتها واستخدامها للزراعة. 

 - ضبط مصادر تلويث البيئة املختلفة وحتسني نظم إدارة النفايات السائلة.
 - محاية املشهد اجلاميل وحفظ الرتاث احلضاري، وتأهيل وإدارة املحميات الطبيعية والساحل.

 - البنية االقتصادية.



235

ì
]|

;œ
u

÷Ÿ
>‡

ÖŒ
’\;Ï

Œ 
ê

?;Ï
‚p

\Ê
∏;Ï

ËŸ
ÊŒ

’\;Ï
Ëq

Ëh
\2

àˆ
\;Ö

≤
ıŸ

;√
]Õ

Â
Ø

÷Œ
iâ

⁄÷
’;:

ö
Ê’

\;√
⁄q

i’
\Â;

ã
ÅŒ

’\;Ï
¬Ÿ

]p
;fl

Ÿ;€
Ëæ

fii
d  - تطويـر وتفعيـل العمـق اإلسـرتاتيجي لـألرض الفلسـطينية وتوحيدها وتوحيـد اقتصادها 

واالستغالل األمثل ملواردها.
 - اعتبار غور األردن إحد مناطق التطوير ذات متييز إجيايب. 

 - إنعاش االقتصاد الوطني املستقل، وتفعيل القطاع اخلاص الفلسطيني ورفع قدرته اإلنتاجية. 
 - مكافحة الفقر والبطالة، آخذة بعني االعتبار التباينات يف االحتياجات والظروف عىل أساس 

املنطقة اجلغرافية. 
 - خلق الروابط اخللفية واألمامية االقتصادية. 

 - تشجيع االستثامر يف املشاريع الصغرية املدرة للدخل ويف القطاعات اإلنتاجية. 
 - دعم املنتج الوطني ورفع مستو جودته.

ا����� ا������

4.3.1 التحـدي اإلسـرتاتيجي األول: عـدم ممارسـة السـيادة عىل مصـادر املياه خيـل بالتوازن يف 
ختصيص املوارد املائية لسـكان املناطق املهـددة بالضم، وحيول دون توفري املياه الكافية لألغراض 

املنزلية والزراعية يف األخرية.
 - التوجه اإلسـرتاتيجي: تأمني املاء منطلق االنتعاش االقتصادي املستدام والتحكم بمصادرها 

من عنارص األمن القومي االقتصادي.

 :�ªا �اه ��ا�� ا��� - 

 - التعامـل مـع قطاع املياه عىل اعتباره يف آن واحد من القطاعات السـيادية اإلسـرتاتيجية ومن 
العنارص احليوية لسكان املناطق املهددة بالضم.

 - محاية املصادر املتوفرة وتطوير ما يمكن حيثام يسمح، واالستغالل األقىص للحصة الفلسطينية 
املقررة.

 - ضـامن احلد األدنى من التكافؤ يف توفري املياه لالسـتهالك األرسي بني املناطق املهددة بالضم 
وبقية املناطق الفلسطينية.

 - عدم جدو تنمية املوارد املائية يف غياب التخطيط املحيل املهني والشامل: خطط وفاوض وبادر.
 - الرتكيز عىل تطوير التعاونيات واجلمعيات واهليئات املسـتقلة كوسـيلة تنفيذية يف التدخالت 
يف قطـاع املياه، مما يقلل من حتكم أصحاب اآلبار هبا (توازن أفضل للمصالح املتبادلة من خالل 

تدخل السلطات العامة).
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:�ªات ا�������ا�Æ وأو�

عىل املسار العاجل 
1. تشـغيل/ ترميم اآلبار املتوفرة يف املناطق املتامخة، وتشـغيل/ ترميـم اآلبار املمكنة يف املناطق 

املهددة بالضم.
2. متديـد شـبكات توزيـع دائمـة أو مؤقتة بـني مناطق متباعدة حيثـام يمكن مـع املناطق املهددة 

بالضم.
3. بناء وسائل ختزين مياه األمطار والتقليل من تدفقها العشوائي (سدود).

4. إجراءات سياساتية لضامن سعر حد أقىص للمياه الزراعية.
5. تكثيف الزراعة وتنويع األصناف لالستفادة من توفر املياه الزراعية طوال املواسم وليس فقط 

يف الصيف.
6. توفري خدمات قانونية لكل املشاريع املائية ومتابعة املخالفات. 

عىل املسار املتوسط املد
7. دراسـة إمكانيات إعادة توزيع الكميات املسـتخرجة عىل األحواض املختلفة، والرتكيز عىل 

احلوض الغريب يف املطالبة بحفر آبار جديدة.
8. التعامل مع ملف استخدام مياه مكوروت للزراعة وخصم قيمتها من املقاصة.

9. تفعيل احلقوق املائية الفلسـطينية حسـب القوانني السارية ويف إطار القانون الدويل (سدود/ 
توفري الدعم الالزم).

10. إنشاء مجعيات تعاونية مائية مشرتكة «إقليمية» وإصالح املوجود منها.

11. مراعـاة واقـع نظام توزيع املـوارد املائية الذي يسـيطر عليه مالكـون ومزارعون مرخصون 
وليست الدولة، مما يتطلب إدارة أفضل للموارد املائية بني احلكومة وأصحاب اآلبار.

4.3.2 التحدي اإلسرتاتيجي الثاين: ضعف التخطيط احلرضي وخماطر البناء واإلسكان تزيد من 
هشاشة التوسع العمراين والرتابط اجلغرايف ما بني املناطق.

 - التوجـه اإلسـرتاتيجي: مراعـاة التبايـن يف حساسـية إرسائيـل للمناطـق املختلفـة من حيث 
إمكانيات التخطيط اهليكيل والبناء الفلسطيني.

:�ªا �اه ��ا�� ا��� - 

 - االنتباه إىل خماطر ومقتضيات التعامل مع املخططات اجلزئية املعتمدة من إرسائيل.
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fii
d  - رضورة التوافق بني املخطط اهليكيل واملكاين بمشاركة املجتمعات املحلية.

 - االستفادة من فرص احلصول عىل خمططات حملية للبناء. 

 - مقاومة الرشوط التي حتاول فرضها سلطات االحتالل عىل املخططات التي متنحها يف املناطق 
املهددة بالضم، واالسـتناد (وعند احلاجة، االحتكام) إىل القانون اإلنساين الدويل يف التعامل مع 

سلطات االحتالل.

:�ªات ا�������ا�Æ وأو�

عىل املسار العاجل 

1. العمل عىل توفري املوارد الالزمة لرتميم البيوت القائمة واآليلة للسقوط.

2. دعم وتطوير نظام البناء املحيل وإدخال أنامط جديدة للبناء. 

3. تكثيـف املصـادر وختصيص املوارد لتوفري خدمات قانونية لكل املشـاريع اإلنشـائية وملتابعة 
املخالفات.

4. دعـم وتطويـر صناعـات مواد بناء حملية وحتسـني جودهتـا وخاصة صناعـة احلجر والطوب 
الرتايب واإلسمنت.

عىل املسار املتوسط املد

5. رضورة اإلرساع يف إعداد املخططات املكانية اإلقليمية.

6. العمـل عىل توفـري التمويل الالزم واملـواد واأليدي العاملة املحلية ألعامل اإلنشـاءات ملباين 
املرافق العامة. 

7. دراسة إمكانيات تنفيذ مشاريع إسكان لذوي الدخل املحدود.

4.3.3 التحـدي اإلسـرتاتيجي الثالـث: عدم دمج املناطـق املهددة بالضـم وربطها ضمن اخلطط 
والشبكات اإلقليمية والوطنية للبنية التحتية.

 - التوجه اإلسـرتاتيجي: تأمني التنمية املسـتدامة املتوازنة إقليميًّـا واالنتقال من «التواصل» إىل 
«السيادة» يف ختطيط وتأسيس البنية التحتية.

 - اجتـاه سياسـة التدخـل: التوازن بني االعتبـارات التخطيطيـة الوطنية يف التعامـل مع املناطق 
املهـددة بالضم لتمديد شـبكات البنية التحتية من جهة، واالعتبارات املحلية البرشية احلساسـة 

والطبيعية اهلائلة هلذه املناطق من جهة ثانية.
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 :�ªات ا����� - ��ا�Æ وأو�

عىل املسار العاجل
1. رفع مستو شبكات الرصف الصحي والعمل عىل معاجلتها واستخدامها للزراعة والصناعة. 
2. نرش أوسـع لوسـائل الطاقـة البديلة (قروض، حيث الربط قائم بالشـبكة الفلسـطينية ومنح 

ا). للتجمعات األصغر املرتبطة بالشبكة اإلرسائيلية أو غري مرتبطة متامً
3. إقامة محالت توعية للجمهور حول محاية البيئة من التلوث. 

4. إدخـال وسـائل مبتكـرة لتكرير ميـاه الرصف املنزلية عـىل النطاق الصغـري/ الفردي، ضمن 
مشاريع التنمية املحلية وتقوية القدرات املحلية فيام هو متوفر من وسائل. 

5. تدريب وتأهيل املجتمعات املحلية عىل تشغيل وصيانة أنظمة حملية بديلة لضامن استدامتها.
6. إنشاء وتأهيل الطرق الداخلية والزراعية.

عىل املسار املتوسط املد
7. رفض استخدام إرسائيل املناطق املهددة بالضم لتجميع النفايات وتشجيع املبادرات الرسمية 

والشعبية ملنع ذلك.
8. حتسني نظم إدارة النفايات السائلة والصلبة واخلطرة يف املناطق املهددة بالضم.

9. محاية املشـهد اجلاميل وحفظ الرتاث احلضاري وتأهيل وإدارة املحميات الطبيعية والسـاحل. 
األولويـة إليصـال الكهرباء للتجمعات السـكانية األكـرب ملراعاة اقتصاديـات احلجم، مع عدم 

إغفال مناطق وجتمعات أخر مهددة وذات قيمة إسرتاتيجية.
10.   تشجيع النقل العام وحتسني وتسهيل إجراءات تقديم اخلدمات للمواطنني.

11. ضبـط مصـادر تلويـث البيئـة املختلفـة وتعزيـز القـدرات للتعامـل مع حـاالت الطوارئ 
والكوارث البيئية. 

���ر ا���ا¨ات ا���¬اد��

4.3.4 التحدي اإلسرتاتيجي األول: عدم االستفادة من املنافع االقتصادية واالجتامعية والسيادية 
املحتملـة لتطويـر الزراعـة يف املناطق املهددة بالضم ضمن سياسـة تنموية تشـمل تعزيز الزراعة 

بصفتها ركيزة للصمود والتصدي لالستيطان.
 - التوجـه اإلسـرتاتيجي: الزراعـة والثـروة احليوانيـة أسـاس الصمـود املحـيل وحمـرك النمو 

االقتصادي الوطني. 
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 - أمهيـة املناطـق املهـددة بالضـم للزراعـة الفلسـطينية احلاليـة واملسـتقبلية، وأمهيـة الزراعـة 
ا واجتامعيًا وثقافيًا. للمجتمعات املحلية اقتصاديً

 - أمهيـة التوجه نحو السـوق املحـيل وتنظيمه بالتوازي مـع تكثيف اجلهود احلكومية لتسـويق 
املنتجات الزراعية الفلسـطينية واالسـتفادة من االتفاقيات التجارية مع األردن والدول العربية 

وأوروبا.
 - التـوازن بـني عملية احلفاظ عـىل مصالح املزارعـني املحليني وحيزهم الزراعيـة القائمة، من 
جهـة، والفوائـد االقتصادية األوسـع املتمثلة بالعمليـات الزراعية األكرب حجامً واالسـتثامرات 

املرتافقة هلا، من جهة ثانية.

:�ªات ا����� - ��ا�Æ وأو�

عىل املسار العاجل 
1. تشجيع ومحاية املزارع للوصول إىل أرايض الدولة واألوقاف واستصالحها واستغالهلا حيثام 

يمكن. 
2. تعزيز دور وزارة الزراعة يف اإلرشـاد الزراعي وتوفري سـبل أداء مهمتها، خاصة يف اخلدمات 
واألطعمـة البيطريـة وتكثيـف تواجدهـا الدائـم (و/أو املتنقـل) عـىل األرض، وعـدم التوجه 

خلصخصة هذه اخلدمات.
3. توفـر املصانـع الزراعية واملواد الغذائيـة التي بإمكاهنا امتصاص بعـض الكميات الزائدة من 

املحاصيل وزيادة هامش الربح للمزارع، ملا فيها من مزايا إلحالل الواردات.
4. تكثيـف اجلهـود إلنتـاج األعالف املحلية (سـيلج) وبناء خمازن حلفظ األعـالف لتوفريها يف 

موسم الشتاء.
عىل املسار املتوسط املد

5. تكثيف اجلهود لتطبيق األجندة الزراعية (املواسـم الزراعية) وتشـجيع االلتزام الطوعي هبا، 
مما يعزز التنسـيق بني املزارعني لتحديد كميات وأصناف املحاصيل، مما يؤثر إجيابيًا عىل أسـعار 

البيع ونسب الربح.
6. االسـتمرار بإنشـاء ثالجات صناعية بوفرة لتخزين املحصول (ومتديد املوسـم) هبدف زيادة 

هامش الربح وتقليل تقلبات األسعار. 
7. دراسة جدو إقامة مصانع حليب حملية يف منطقة األغوار الوسطى والشاملية لالستفادة من 
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املنتوج الذي عادة ما يتلف بسبب صغر السوق وتكلفة النقل العالية.

8. تنوع مصادر استرياد املوايش ومنع احتكاره بغية تربية أنواع تتميز بإنتاجية أعىل.

4.3.5 التحدي اإلسـرتاتيجي الثاين: ضعف الرتابطات األمامية واخللفية الصناعية واخلدمية 

املتصلة بني القطاعات االقتصادية احليوية واإلحجام عن االسـتثامر اخلاص واالستثامر العام 
يف االقتصاد غري الزراعي يف املناطق املهددة بالضم. 

 - التوجه اإلسرتاتيجي: إحداث تفاعل بني استغالل مقدرات واملوارد االقتصادية للمناطق 
املهددة بالضم ومتطلبات تقوية نسيج االقتصاد الوطني والقدرة اإلنتاجية الذاتية.

 - اجتاه سياسة التدخل:

 - سياحة ثقافية وطبيعية: عدم ترك أي حيز للتمدد االستيطاين ونرش البرش فوق األرض.

 - التصنيع: من الصناعات احلرفية والورش إىل «االستثامر املسؤول» من أجل التنمية.

 - توفر واسـتغالل املوارد املعدنية والطبيعية: معركة قانونية ودبلوماسـية السـرتداد املوارد 
الطبيعية.

:�ªات ا�������ا�Æ وأو�

عىل املسار العاجل

1. توفري خدمات حكومية لإلرشاد الصناعي والتسهيالت االئتامنية والربامج اهلادفة لزيادة 
اإلنتاجية ولتأمني التسويق من خالل مؤسسات تشجيع التجارة.

2. إدخـال آليات فعالة للرقابة والتفتيش يف أماكن العمل وخاصة يف ظروف العمل السـيئة 
يف الزراعة يف املستوطنات اإلرسائيلية.

3. تعزيز قدرة النسـاء والشـباب عـىل القيام بمبادرات اقتصادية خالقـة ومتكينهم من إدارة 
املشاريع الصغرية واملتوسطة.

4. اسـتغالل أفضـل للمواقـع السـياحية املميـزة يف مناطـق مثل قمـران وبعـض املحميات 
الطبيعيـة التـي يمكن أن تكون نقاط جذب للسـياحة، وما يرتتب عىل ذلـك من إنفاق حميل 

وإيرادات رضيبية.

5. تطوير دليل سياحي للمناطق الطبيعية الفلسطينية وتشجيع رشكات السياحة اخلاصة عىل 
تنظيم رحالت سياحية دولية وحملية خاصة يف تلك املناطق.
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d عىل املسار املتوسط املد

6. إجـراء مسـح جيولوجي شـامل لألرض املحتلة واملناطـق املهددة بالضم التـي حتوي معظم 
املوارد الطبيعية واملعدنية الفلسطينية.

7. احلفاظ عىل املنشـآت الصناعية املوجودة متناهية الصغر، خدمية وورشية، وإجياد دور مكمل 
يف أية عملية تصنيع زراعي أو زيادة يف املكننة يف املناطق املهددة بالضم.

8. تأمـني الرتخيص والتمويل الالزمني لتحديث املحاجر ومصانع الرخام واحلجر الفلسـطينية 
يف املناطق املهددة بالضم. 

9. وقف فرض غرامات ومصادرة معدات من قبل السلطات اإلرسائيلية من املحاجر الفلسطينية 
العاملة يف املناطق املهددة بالضم، ورضورة وضع حد لذلك قانونيًّا ودوليًّا.

10. التوصل إىل صيغة تسـمح باسـتخدام املتفجرات يف املحاجر الفلسطينية لتوفري هامش أكرب 
للمنافسة للرشكات الفلسطينية.

4.3.6 التحدي اإلسـرتاتيجي الثالث: اآلثار التمييزية غري املرئية للسياسات التجارية والرضيبية 
عىل املنتجني الصغار واملستهلكني الفقراء

 - التوجـه اإلسـرتاتيجي: تطبيـق معاملة تفضيلية املناطـق املهددة بالضم، مـن حيث ختصيص 
املوارد اإلنامئية املناسبة يف إطار اخلطة الوطنية ألمهيتها السكانية واإلسرتاتيجية.

:�ªا �اه ��ا�� ا��� - 

 - اسـتخدام مـا يتوفر من أدوات السياسـة الرضيبية لتصحيح اخللـل يف توزيع الدخل بني أكثر 
ا يف املناطـق املهـددة بالضـم والطبقـات االجتامعية األكثر اسـتفادةً مـن الوظائف  الفئـات فقـرً

احلكومية وفرص العمل يف املراكز االقتصادية.
 - مراعاة خصائص السـلة االسـتهالكية لألرس يف املناطق املهددة بالضم يف تطبيق السياسـات 

الرضيبية.
 - انتهاج سياسـة جتارية تشـجع التصدير الزراعي واحلامية اهلادفة واملربجمة لفروع/ سـلع حملية 

اإلنتاج.

:�ªات ا����� - ��ا�Æ وأو�

عىل املسار العاجل
1. االسـتثامر بوسـائط نقل جتاريـة مجاعية للتزود باحلاجات االسـتهالكية وعوامـل اإلنتاج من 

أسواق بعيدة وتقليل االعتامد عىل الوسائط اإلرسائيلية التي تزيد من تكاليف املعامالت.
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2. العمل عىل اإلرساع باالسرتجاع الرضيبي للمزارعني ملا له من أثر عىل دعم القطاع الزراعي.
3. تنظيـم عمليـات التعويـض للمزارعـني عن األرضار بشـكل أكثر شـفاف، وضمـن معايري 

واضحة.
4. برامـج إقـراض زراعـي ميرس وطويـل املـد للمناطق املهـددة بالضم من القطـاع املرصيف 

بضامنات مالية عاملية.
5. إطـالق محلـة مطلبيـة نقابيـة ودولية للدفـاع عن حقـوق العـامل الفلسـطينيني الزراعيني يف 
املسـتوطنات، وتوفري أوضاع عمل آمنة وأجور الئقـة وجتريم عمل األطفال فيها وتأمني فرص 

عمل بديلة يف الزراعة الفلسطينية.
6. يف إطار مراجعة قانون تشـجيع االستثامر، اعتبار املناطق املهمشة مناطق تطوير حيوية وذات 

حوافز خاصة وختصيص بنود خاصة بذلك.
عىل املسار املتوسط املد

7. دراسـة إمكانيات صياغة رزمة من احلوافز الرضيبية ملزودي اخلدمات واملشـتغلني يف املناطق 
املهددة بالضم (صيانة آالت ومراكب، كهرباء، خدمات مهنية: مهندسون، حماسبون، حمامون.. 
الـخ)، بـام يف ذلـك إعفـاءات مجركية ورضيبية مما يزيد من متاسـك النسـيج االقتصـادي املحيل 

وتقوية القدرة اإلنتاجية والربط باملركز.
8. دمـج مزارعـي ومنتجـي املناطـق املهـددة بالضـم باألنظمـة ومرافـق البنيـة التحتيـة العامة 
واخلدمـات التسـويقية املتعلقة بتسـهيل التجـارة اخلارجية من خالل تشـجيع إقامـة اجلمعيات 

التعاونية اإلنتاجية واالستهالكية واالئتامنية وتوفري الدعم الفني لتطوير إدارهتا. 
9. دراسـة إمكانيـة مواجهـة آثار تطبيـق اتفاقيـة باريس عىل الزراعـة اإلرسائيليـة وقدرهتا عىل 
االسـتفادة من اقتصاديات احلجم والسـيطرة السـوقية (إغراق) واإلعانات بمختلف أنواعها، 
دون قـدرة جلـوء املزارعـني الفلسـطينيني لنفس املزايا، وهـذا خاصة يف املناطق املهمشـة األكثر 

عرضة لآلثار السلبية للتحرير التجاري.
10. االلتـزام بتخصيـص ما بني 20 باملئة مـن املوازنة اإلنامئية ملشـاريع يف املناطق املهددة بالضم 
(ممـا يعكس نسـبتها السـكانية، صفتها منطقة متييـز إجيايب وألمهيتهـا اإلسـرتاتيجية يف مواجهة 

االستيطان والتهويد).
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جدول (1): املساحة من حيث االستخدام ملناطق «ج» املهددة بالضم

نسبته من أرايض الضفةدونمالواقع االستخدامي

175,3103.19املستوطنات بحدودها اخلارجية

11,3100.21البؤر االستيطانية بحدودها اخلارجية

املناطق التي يزرعها املستوطنون خارج 
101,6901.85حدود املستوطنات

األرايض املخصصة لألغراض العسكرية 
1,278,03023.3وتلك املعلنة كمحميات طبيعية

22,6200.41شبكة الطرق املمنوعة

576,81010.5األرايض خلف جدار الفصل العنرصي

األرايض التي يضيق (يمنع) وصول 
2,165,78039.5الفلسطينيني اليها

األرايض التي يمكن للفلسطينيني أن 
1,170,58021.3يصلوها يف املنطقة «ج»

املصدر: البنك الدويل، 2013
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رئي�س جامعة ال�ستقالل �سابقًا، ومدير معهد فل�سطن 
لالأمن القومي حاليًا. 

تسـتهدف ورقتي هذه إلقاء الضوء  عىل أمهية اإلنتاج املعريف الفلسطيني القادر عىل مواجهة 
صفقة القرن والضم والتأثري يف الرأي العام العاملي لصالح احلق الفلسطيني.

وهي تتناول املحاور التالية:

1. مفهوم اإلنتاج املعريف وخصوصياته.

2. واقع اإلنتاج املعريف فلسطينيًّا ومسؤولية األطراف ذوي العالقة.

3. صفقة القرن والضم معرفيًّا وما تستدعيه من إنتاج معريف فلسطيني.

4.  جودة وفاعلية اإلنتاج املعريف الفلسطيني: صناعة اإلنتاج املعريف واملحتو املعريف.

5.  طـرق وأسـاليب اسـتخدام اإلنتاج املعـريف للتأثري يف الـرأي العام العاملـي لصالح احلق 
الفلسطيني

��
�م ا���اج ا���¦� .
ً

أو�
مـع األخذ بعني االعتبار متطلبات فهم واسـتيعاب املواقف والنزعات األبسـتمولوجية 
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(املعرفية) واألنطولوجية (الوجودية)، وعالقتهام بعلم القيم واملنطق وبالنظرية وبمناهج 
وطـرق البحـث العلمي الكمي والكيفي. وهو األمر الذي لـن أركز عليه هنا ألنه حيتاج 
لنقـاش يف سـياق آخر ووقت طويل، سـيجري الرتكيز عـىل إنتاج املعرفـة كعملية خلق 
 أي من زاوية صلة إنتاج املعرفـة باإلعالم واملعلوماتية. فعندما نتصد ،وتطويـر حمتو
ملعاجلـة مشـكلة ما، ال بد مـن إنتاج معرفة عنهـا، ورؤيتها بتعيينها وعالقاهتـا وارتباطها 
بالواقـع املعاش املتأثر بالواقع السـيايس واالقتصادي واالجتامعـي والثقايف، ويتم إنتاج 
ة أو مرئيًّة أو أي شكل آخر خيضع للتغيري  املعرفة هذه بأشـكال خمتلفة مكتوبًة أو مسموعً

التقني يف املستقبل.

واهلدف من عملية إنتاج املعرفة هو تشكيل وإعادة تشكيل وتغيري الوعي باملوضوع املطروح 
ا، وبالتايل خلق جدل هيدف إىل التغيري املنشود،  ا وحتليالً وتنظريً ا ونقاشً لالشتباك معه توثيقً
وصـوالً إىل حتقيق هذا التغيـري. أي اهلدف نرش املعرفة وتكوين الوعي والتأثري يف السـلوك 

وإحداث عملية التغيري املطلوب.

وللمعرفة أبعاد عديدة، ومنها البعد السيايس، وكل معرفة تؤدي وظيفة اجتامعية وسياسية 
حيددها السـياق االجتامعي - التارخيي الذي تنتج فيه. واملسـألة األخرية باعتقادي هي عىل 
غايـة كبرية من األمهية، ألهنا حتدد إمكانية املعرفة ومصداقيتها وموضوعيتها وملموسـيتها 
وأهدافها ومرشوعيتها والوظيفة اخلاصة هلا. فاإلنتاج املعريف يف دولة مسـتقلة ذات سـيادة 
ختتلف عن دولة تابعة وعن وضع حتت االسـتعامر أو االسـتعامر االستيطاين. وبالتايل علينا 

أن نتنبه للسياق التارخيي امللموس لإلنتاج املعريف.

ا، فاليوم تتسـع مسـاحة اإلنتاج املعريف،  يشء أخري هنا، إن اإلنتاج املعريف خيتلف تارخييًّا أيضً
وجيري هذا اإلنتاج يف فضاء رحب ويمتاز بالتسـارع العلمي واالستكشـاف، ونحن نشـهد 
اليوم ثورة معرفية جتاوزت تفاصيلها وأبعادها ما كنا نعتقده مستحيالً قبل بضع سنوات. إننا 
ا معرفيًّا بكل معنى الكلمة، جتري يف ظلّه مضاعفـة وتغيري املعرفة خالل بضع  نشـهد انفجـارً

ا أمام املؤسسات واألفراد الذين ينتجون املعرفة. ا كبريً سنوات، األمر الذي يشكل حتديً

���
ا و��Ïو��� ا���اف ذوي ا� Ý������� ��
©ا�ً�ا. وا�² ا���اج ا��
اإلنتاج املعريف الفلسـطيني متعني يف سياقه وبيئته، أي يف الرصاع الدائر منذ أكثر من مئة 
عام عىل األرض الفلسـطينية مع االسـتعامر القديم الكالسـيكي األورويب وما نتج عنه 
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fii
d ا من اسـتعامر جديد، ومع االستعامر االستيطاين اإلحاليل الصهيوين. وقد انخرط  الحقً

اإلنتـاج املعريف الفلسـطيني منـذ البدايات يف الرصاع، سـواء كانطباعـات عرب احتكاك 
ا كمعرفة موضوعية عربّ عنها  املواطن الفلسطيني بالغازي واملستوطن الغريب، أو الحقً
إعالميًّـا أو كتابيًّا وبحثيًّا كام يف كتابـات نجيب نصار ويف كتابات روحي اخلالدي الذي 
ا أوليًّا عن طبيعة الصهيونية. وال أريد أن أطيل يف التاريخ، يكفي اإلشارة إىل  رً كتب تصوّ
ا باإلنتاج املعريف ظهر حديثًا من قبل القوميني العرب كقسـطنطني زريق  ا جديًّ أن اهتاممً
ا مـن قبل منظمة التحرير الفلسـطينية التي أنشـأت مركز األبحاث  عـن النكبة، والحقً
ا نوعيًّا يف إنتـاج املعرفة عن فلسـطني وعن العدو  منـذ عام 1966، والذي شـكل تطـورً

الصهيوين.

هنـا أتوقـف ألذكر بام كتبـه - قبل أكثر من ألفـي عام - احلكيم الصيني صـن تزو ومقولته 
«اعـرف عـدوك»، والتي أوضح فيها «إن املعرفة فيصل ما بـني النرص واهلزيمة». وأضاف: 
«إذا استخدمت املعرفة بشكل إسرتاتيجي فيمكن حسم الرصاع دون معارك حربية. ولكن 
مـع معرفـة العدو»... أضاف صن تـزو معرفة الذات. أي إن إنتـاج املعرفة هنا ليس رشطًا 
للنـرص فقط، بل وأداة للرصاع، أي إهنا معرفة إسـرتاتيجية هلـا دور ووظيفة، يعتمدان عىل 
دقتهـا وصحتهـا. وهـو ما يتطلـب اجلمع بـني الوظيفة النضاليـة للمعرفـة ورصامة املنهج 

العلمي يف مستوياهتا كافة: الكلية واجلزئية واملعلوماتية. 

كام وأذكر أنه بعد النكسة عام 1967 طالب طالب جامعة القاهرة بتدريسهم عن إرسائيل، 
التي مطلوب منهم الذهاب ملحاربتها، وهكذا نشـأ يف مرص مركز الدراسـات الفلسـطينية 
ـا إىل مركز األهرام للدراسـات  والصهيونيـة التابـع ملؤسسـة األهرام، والـذي تطور الحقً

السياسية اإلسرتاتيجية. 

لدينا اآلن جهات عديدة تعنى باإلنتاج املعريف، جامعات ومراكز أبحاث ودراسات ومراكز 
إعـالم ومنصات اإلنتاج املعريف واإلعالمـي، وهي كثرية يصل عددها إىل ما يقارب حوايل 
مخسـني مؤسسـة، منها ما جيري تضمني تقييمه يف التصنيفات العاملية وعددها 34 مؤسسـة. 
ا، ال جودة له وغري متميز، وال  لكن ولألسف واقع اإلنتاج املعريف الفلسطيني ال زال ضعيفً

مكان يكاد يذكر ملؤسساته عىل سلّم التصنيفات العاملية. 

ولـو سـألنا عن مـد انعكاس اإلنتـاج املعريف الفلسـطيني عىل صنع القرار السـيايس 
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وإدارة الـرصاع مع االحتالل وعىل التنمية وغريها مـن أمور حياتنا، لوجدنا كم هو الواقع 
مريـر، وال يقارن بام عليه اإلنتاج املعريف لـد دولة االحتالل، حيث تلعب مراكز ومعاهد 
ا مهامًّ يف صنع السياسـة ويف تعزيزها والرتويج هلا، وهي عىل كل  البحث والدراسـات دورً

حال مصنفة دوليًّا يف مراكز متقدمة تفوق مكانة كل مراكز ومعاهد البحث العربية. 

ا. ا مدنيًّا وأفرادً من املسؤول: كلنا مسؤولون... سلطة ومعارضة، وجمتمعً

 ��
ا و�ا  �ــ��¨�Ä �� إ��ــاج � Ý���
ــا. Á¦�� ا��ــ�ن وا�¾ــ� �
ً

©ا��
������

• صفقة القرن كرواية جديدة للرصاع.

• صفقـة القرن كخالصة لدراسـات معمقة... عن إرسائيل... قانون أسـاس القومية، 
حـق تقريـر املصري واالسـتيطان، وأمن وحـدود إرسائيل ودورهـا ومكانتها وعالقاهتا 

اإلقليمية... وعن الواقع الفلسطيني بتفاصيله.

• صفقـة القـرن كمحاولـة حلسـم وجـود وانتصـار املرشوع االسـتعامري االسـتيطاين 
اإلحاليل.

• صفقة القرن واحلق الفلسطيني واملرشوع الوطني الفلسطيني.

• صفقة القرن واملنطقة وخاصة األردن والدول املحيطة وكذلك العامل.

ما املطلوب فلسطينيًّا من إنتاج معريف؟

الصفقـة والضم أعادانا إىل أصل الرصاع، وعليه فاإلنتاج املعريف الفلسـطيني عليه أن يعود 
إىل هذا األصل.

 ��
 ا�¦�����: �Áا¨� ا���اج ا����
را�ً
ا. ��دة و�ا¨��� ا���اج ا��
 ��
وا�����ى ا��

• االنسجام مع رشوط إنتاج املعرفة يف السياق الكولونيايل االستيطاين واخلطاب املعرب عنه: 
إنتاج معرفة حتررية يف السـياق االسـتعامري االستيطاين الصهيوين: أن جيري جتاوز احلديث 
عـن التعامل مع احلالة الفلسـطينية كحالة دولة ما بعد الـرصاع نحو حالة حترر وطني دون 
ا يسـتهدف جتسيد االستقالل والسيادة يف  نكران بناء املؤسسـات الوطنية بصفته فعالً حترريًّ
إطار التقاء عنرص األرض والشـعب والسـلطة واإلطار الواسـع ملامرسة حق تقرير املصري. 
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fii
d أي توجيه هدف اإلنتاج املعريف لتفكيك االسـتعامر واالسـتعامر االسـتيطاين واملسـامهة يف 

تشكيل مالمح املستقبل الفلسطيني.

• كرس العالقة االسـتعامرية حول الرسدية التارخيية والرواية وأدجلة الرصاع دينيًّا، وكذلك 
حول مسـألة األرض وإنتـاج املعرفة اجلغرافية والبيئية والتعريف باالسـتعامر االسـتيطاين 
وخصوصيته يف فلسـطني، وإنتاج معريف يسـاهم يف النضال ضد االحتالل... إنتاج معريف 

موجه للتغيري والعودة حلالة االشتباك.

• اهلوية والرواية.

• إعـادة بنـاء املـرشوع الوطنـي ومسـاعدة صاحب القرار وترشـيد سياسـاته عـرب اقرتاح 
سياسات ووضع إسرتاتيجيات وبدائل، وطرح حلول للتحديات وكيفية مواجهة املخاطر، 

وخاصة الوجودية منها التي متثلها صفقة القرن والضم.

• وحـدة املوقـف والتنبه ملحاوالت خلق البدائل وإشـاعة الفوىض واإلشـاعات وشـيطنة 
الفلسطيني واملؤسسة وغريها.

• االهتامم بالتفاف اجلامهري حول كيانيتهم الوطنية، حول م.ت.ف.

• إعادة النظر بمناهج التعليم واجلامعات لتأخذ ما سـبق بعني االعتبار، ومد اسـتجابتها 
لالحتياجات الوطنية والتنمية وتعزيز الصمود واملقاومة.

• االهتامم بجودة ونوعية املعرفة وشموليتها.

• االهتـامم بصناعـة املعرفـة واملحتـو املعـريف بمضمونه، الـذي جيب أن يشـمل البيانات 
واملعلومـات واالجتاهات وبـكل أبعاده، مـن االقتصادي والسـيايس واالجتامعي وصوالً 

للثقايف والفني اإلبداعي واألمني.

• التضافر والتكامل والوحدة... الضفة بام فيها القدس وغزة والـ48 والشتات... إمكانيات 
متوفرة يف متناول اليد ومنها الكثري الكامن املطلوب تفعيله.

• التأسـيس للمحتـو املعـريف والكفاح الوطني بقيم احلضـارة البرشية وحقوق وحريات 
اإلنسـان، وبالتـايل اسـتثامر مبادئ وأحـكام القانـون الـدويل، والقانون الدويل اإلنسـاين، 
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل العريف، وكل املواثيق والقرارات الدولية 
وقيـم احلريـة والديمقراطيـة والعدالـة... ومناهضة الفصـل العنرصي والتمييـز... وهي 
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فرصة اليوم مع ما كشفته أحداث أمريكا األخرية من وجود متييز عنرصي وممارسات متاثل 
املامرسـات اإلرسائيليـة، وبالتايل ربط الكفاح الفلسـطيني مع هذا الكفـاح والذهاب نحو 
الدفـع باجتاه مالحقة دولة االحتالل وجمرمي احلرب وممارسـات التطهري العرقي والفصل 
العنـرصي كجرائـم، وصوالً خللـق حركة واسـعة عىل غرار حركـة مقاطعة نظـام الفصل 

العنرصي يف جنوب إفريقيا.

• األخـذ بعـني االعتبـار اجتاهات التطـورات اجليوسياسـية الدولية والتحـوالت اجلارية، 
وبالتايل رؤية التحالفات اجلديدة يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكية وحليفتها إرسائيل.

 ا��أي ا�
ام � ��©£��� ��
ªا�ً�ــا. ��ق وأ�ا��´ ا����ام ا���اج ا��
ا�
ا�� �¬ا�à ا��� ا�¦�����

• أمهية الرأي العام العاملي بام فيه اإلرسائييل.

• أشكال واسعة تتيحها التقنية احلديثة ووسائل االتصال والتواصل االجتامعي... الصورة 
والفيديو وغريها.

• من املستهدف وملن جيب أن توجه.

• التسـويق... كسـلعة ذات جودة وانسجام مع احتياجات ذوي العالقة ومتلقي املعرفة... 
وطريقة اإليصال وامليزة التنافسـية... مع التنبه إىل أن التسـليع لإلنتاج املعريف الفلسـطيني 
اجلديـد جيب أن يتجـاوز الوقوع يف حبائل أجنـدات املمولني... وهذا حيتـاج لالعتامد عىل 

الذات بتضافر كل اجلهود واإلمكانيات وما أكثرها يف الوطن والشتات..

• عوامل النجاح: اجلهات الفاعلة، حمتويات اخلطاب، القواعد واملوارد.

• اللغة/ بكل اللغات احلية بام فيها العربية.

• الشخوص.

• الشتات كفرصة.

• تبقى مهمة: العالقة مع الرسمي والشعبي.

ا عن اهلبات واملناسـبات... أي خطة طويلة  • املنهجية والطابع اإلسـرتاتيجي والدائم بعيدً
األمد.



251

ì
]|

;œ
u

÷Ÿ
>‡

ÖŒ
’\;Ï

Œ 
ê

?;Ï
‚p

\Ê
∏;Ï

ËŸ
ÊŒ

’\;Ï
Ëq

Ëh
\2

àˆ
\;Ö

≤
ıŸ

;√
]Õ

Â
Ø

÷Œ
iâ

⁄÷
’;:

ö
Ê’

\;√
⁄q

i’
\Â;

ã
ÅŒ

’\;Ï
¬Ÿ

]p
;fl

Ÿ;€
Ëæ

fii
d



Ïfi“π;ÏËÕÊŒt;k]ËqËh\2àb
ÍÑ]⁄¬iàˆ\;ƒÂÖç∏\Â;ÏËdÖ∆’\;Ï ï’\;flŸ;Ô\áp^;€î;Ï‚p\ÊŸ;∫

اأ�ستاذ القانون الدو يف جامعة القد�س
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2020;GÜÊ≤;12Â;11;ÈŸÊÁ;ÅŒ¬fi∏\

مـع التعثـر الشـديد يف العمليـة السـلمية بني فلسـطني واالحتـالل اإلرسائيـيل، ويف ضوء 
وصـول االنحيـاز األمريكي إلرسائيـل إىل درجة ال يمكن التظاهر من خالهلـا باحليادية أو 
حتى القدرة العملية عىل الوساطة يف عملية السالم، فإن القضية الفلسطينية قد وصلت إىل 

منعطف خطري. 

تقـدم هذه الورقة السياسـاتية بعض اإلسـرتاتيجيات احلقوقية التي يمكن اسـتخدامها من 
. كام أنه من  أجل مقاومة الضم، علامً أنه من الظاهر أن هذا الضم سـيحدث عاجالً أم آجالً
املتوقـع أن يعلـن االحتالل اإلرسائييل يف املسـتقبل األبعد فك ارتباط مـن مناطق معينة يف 
الضفة الغربية (مناطق أ وب)، ولكن من املتوقع أن يكون ذلك عىل املد املتوسـط وليس 
القريـب. يعمـل اإلرسائيليـون لتقدم خططهم االسـتعامرية من خالل تركيز الفلسـطينيني 
بأكرب قدر ممكن يف أصغر بقعة ممكنة من األرض، بينام توسـيع مسـاحات السيادة والسيطرة 
اإلرسائيلية. أي احلصول عىل األرض دون الشعب، مع املحافظة عىل السيطرة الفعلية عىل 

الفلسطينيني من خالل التحكم باالقتصاد واألمن بشكل مبارش وغري مبارش. 

سـتقدم هذه الورقة السياسـاتية مقرتحاهتا من خالل التطرق إىل عدد من اإلسـرتاتيجيات 
احلقوقية التي استخدمت يف املايض للدفاع عن الفلسطينيني، وبعدها تتطرق هذه الورقة إىل 
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توصيـات لرتكيز الدفاع يف املسـتقبل ويف ضوء النجاحـات واإلخفاقات التي أملت بدفاعنا 
القانوين يف املايض. 

 ا��ا�Á �ا��¾�� ا�¦��������� ���Å �·� ��ا�ات ا���اع ا��ا�
عىل الرغم من اسـتمرار تقدم املرشوع االسـتعامري الصهيوين عىل أرض فلسطني وتراجع 
أهداف املشـاريع الوطنية املختلفة التي تبنتها احلركة الوطنية الفلسطينية، سواء باالستقالل 
بدولـة واحـدة (حكومة عموم فلسـطني) أو باالسـتقالل بدولة أصغر تعـرتف بدولة ثانية 
يف فلسـطني (إطار العملية السـلمية)، إال أن الدفاع احلقوقي يف فلسـطني قد كان وال يزال 
ا من األطر الرسـمية أم كان حصيلة لعمل املجتمع املدين املحيل أو  نشـطًا، سواء كان منطلقً

الدويل. 

فنلخص أهم ما تم يف السنوات األخرية من نشاطات بام ييل: 

ا من االلتامسات يف حماكم دولية، مثل استصدار  1 - تبنى املوقف الرسمي الفلسطيني عددً
رأي استشاري من حمكمة العدل الدولية حول مد قانونية بناء جدار الفصل العنرصي 
يف األرض املحتلة (انتهى بنجاح)، واللجوء إىل حمكمة العدل الدولية السـتصدار قرار 
ضد نقل السفارة األمريكية إىل القدس (ال زالت القضية قائمة)، وانضامم دولة فلسطني 
إىل حمكمـة اجلنايات الدوليـة وتقديم إحالة إىل املحكمة حلثها عـىل التحرك ضد جمرمي 
احلرب اإلرسائيليني يف عدد من اجلرائم (ال تزال اإلجراءات تتقدم). هذه النشاطات ال 

شك أهنا غاية يف األمهية وأن فرصها عالية يف التأثري بتغيري احلالة. 

ا من اإلجراءات الدولية، منها نشاطات فلسطني  ا كبريً 2 - دولة فلسـطني تستخدم عددً
واملجتمـع املـدين يف جملس حقوق اإلنسـان واجلمعية العامة لألمم املتحدة واليونسـكو 
وغريهـا من املنظامت. هذه النشـاطات أتت بنتائج، أمهها اسـتمرار االسـتنكار الدويل 
النتهـاكات دولـة االحتالل للقانون الـدويل، وبدء فضح األطراف الثالثة املشـاركة يف 
جرائم االحتالل مثل الرشكات املسـتثمرة باالستيطان االستعامري يف األرض املحتلة، 

وهو منهج شديد األمهية ألنه هيدف إىل عزل االحتالل وحجب الدعم عنه.

3 - جـرت عـدة حماوالت من جهات غري حكومية بمحاكمـة أفراد إرسائيليني متهمني 
بجرائـم حـرب باسـتخدام مبـدأ االختصـاص العاملـي، سـواء يف بلجيـكا، أو اململكة 

املتحدة، أو إسبانيا، وقد منيت مجيع هذه املحاوالت بالفشل. 

4 - بني عامي 2009 و2014 عقدت حمكمة Russell Tribunal on Palestine كمحكمة 
صورية أدىل من خالهلا الكثري من اخلرباء بشهاداهتم حول مسامهة الرشكات يف اجلرائم 
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fii
d اإلرسائيلية، ومسـؤولية االحتـاد األورويب، والبحث فيام إذا كانـت إرسائيل تطبق نظام 

أبارهتايـد، ومسـؤولية الواليات املتحـدة عن دعـم االنتهاكات اإلرسائيليـة، واحلرب 
اإلرسائيلية عىل غزة.

ا منـذ العام 2000، وقـد متخض عن هذا  5 - نمـت حـركات التضامـن العامليـة، خصوصً
نمو حركةBDS التي هتدف إىل مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وحماسبتها عىل 
انتهاكات القانون الدويل. ال شك أن هذه احلركة ال زالت تنمو عىل الرغم من حماربة دولة 
ا يف الفرتة األخرية انترصت بمعارك قانونية ضد تقييدها يف العديد  االحتالل هلا، وأهنا أيضً
من مناطق العامل، مثل االحتاد األورويب والواليات املتحدة. وال شك أن هلذه االنتصارات 

ا شديد األمهية عىل اإلبقاء عىل رشعية هذه احلركة ونشاطاهتا العاملية.  أثرً

ا، فإنـه يشـهد للمجتمع املـدين الفلسـطيني بأنه نشـيط وقوي  ا وليـس آخـرً 6 - أخـريً
وذو خـربة، وال يزال يراقـب ويوثق ويتحد السياسـات اإلرسائيلية بطـرق متعددة، 
هلا تأثري إجيايب، إال أن القو الصهيونية، سـواء الرسـمية (مؤسسـات الدولة) أو شـبه 
الرسـمية (منظامت مرتبطة بالدولة مثل NGO Monitor وUN Watch) وغري الرسمية 
املتواجـدة يف كل أنحـاء العامل حتارب هـذه املنظامت مركزة عىل وضعهـا القانوين وعىل 
متويلها باسـتخدام حجتني رئيسـيتني: دعـم اإلرهاب ومعاداة السـامية. وقد حصدت 
اجلهود املعادية ملجتمعنا املدين نجاحات كبرية بحجب التمويل أو جعله مرشوطًا بإدانة 
النضال الفلسـطيني واستثناء فئات من الشعب الفلسطيني من اخلدمات، وهو ما يتناىف 

مع مبادئ هذه املؤسسات. 

ال شـك أنه عىل الرغم من مجيع هذه اجلهود، إال أن جمموع احلقوقيني املدافعني عن القضية 
الفلسـطينية مل يتمكنـوا حتـى اآلن من ترجيح كفة امليزان باجتاه حتقيـق العدالة وإجبار دول 
العامل ومنظامته عىل االلتزام بمسؤولياهتا الدولية جتاه فلسطني، فكام قال مقرر األمم املتحدة 
اخلـاص لـألرض الفلسـطينية املحتلة حلقوق اإلنسـان يف ورشـة حتضريية عقـدت يوم 29 
حزيـران 2020 «ال يوجـد يف العامل مثل هذه احلالة التي تكون فيه نوايا وسياسـات وأرضار 
االحتـالل معلومـة لد اجلميع، وباملقابـل ال يوجد نوايا لد املجتمع الدويل السـتخدام 
أدواتـه السياسـية والقانونيـة لوقفـه.» فعىل الرغـم من وجود إجـراءات كافيـة يف القانون 
الـدويل، إال أن الـدول العظمـى وذات التأثري ال تزال ممتنعة ألسـباب سياسـية عـن القيام 

بالتزاماهتا القانونية لوقف االنتهاكات اإلرسائيلية. 

بنـاء عىل ذلـك، فإنه من الرضوري تركيـز اجلهود يف عدد من النشـاطات احلقوقية التي قد 
تؤدي إىل تغيريات جذرية يف التعامل مع القضية الفلسطينية، أذكر منها ما ييل:
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إ���ا ���ات ������ ����اع � ·Òه ا������
: ا�����ــ� ¨�§ ا�ــ���ام إ�ــار ا��ار �ا�ــ� (ا�¦¬ــ� ا�
�¬�ي) �� 

ً
أو�

ا��ا����� ا��¦ا·���� وا���ا���. 
منـذ عدة سـنوات، بـدأ املجتمع املدين الفلسـطيني والدويل باسـتخدام مفهـوم األبارهتايد 
لتحليل وفهم العالقة مع املستعمر الصهيوين. فصدرت عدة مقاالت وتقارير تستخدم هذا 
اإلطار املفاهيمي، وازداد استخدام املصطلح بني حركات التضامن املختلفة يف اخلارج ويف 
أوسـاط احلـركات الوطنية يف الداخل. وقد صدر تقرير مـن جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتامعية لغريب آسـيا (اإلسـكوا) عام 2017 يدعم استخدام هذا اإلطار، عىل الرغم من 

أنه سحب ألسباب سياسية لألسف. 

ا من املؤسسـات احلقوقيـة الدولية واإلقليمية واملحليـة تعمل يف هذه  ومـع ذلك، فإن عددً
األيـام عىل حتويل خطاهبا باسـتخدام هـذا اإلطار، ومنهـا منظمة العفـو الدولية، وهيومن 
رايتس ووتش، واحلق، ومركز امليزان واملركز الفلسـطيني حلقوق اإلنسان، ومركز القاهرة 
لدراسـات حقوق اإلنسـان، وحتى منظامت حقوقية إرسائيلية. كل هذا اجلهد يسـاعد عىل 
تبني هذا اإلطار يف فهم وتفسري احلال الذي آل إليه االحتالل، سواء يف األرض املحتلة عام 
1967 أو يف األرايض التـي بسـطت إرسائيل عليها سـيادهتا منذ عـام 1948، وإجياد احللول 

بناء عىل ذلك. 

وعـىل الصعيـد اإلقليمي، أصـدرت جامعة الـدول العربية من خالل جملـس وزراء العدل 
ا يف ترشين الثاين (نوفمرب) 2018  العرب بناء عىل طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني قرارً
بشـأن البحث يف السـبل القانونية للتصدي للقوانني العنرصية اإلرسائيلية. تكونت اللجنة 
من جملس وزراء العدل العرب واملكتب التنفيذي واألمانة الفنية لبحث الوسائل واآلليات 
القانونية ملواجهة الترشيعات العنرصية التي هتدف لتكريس االحتالل واالستيطان وختالف 
القانـون الـدويل وقـرارات األمم املتحـدة وتنتهك حقـوق الشـعب الفلسـطيني التارخيية 
والثقافيـة والدينية واإلنسـانية والسياسـية غري القابلـة للترصف، وبحث السـبل القانونية 
لتأمني احلامية القانونية للشـعب الفلسطيني وأرضه ومقدسـاته، وذلك بالتنسيق مع جملس 
وزراء اخلارجيـة العـرب واألمانة العامة جلامعة الدول العربية. عـىل أثرها، أصدر الرئيس 
ا يف عام 2018 بشـأن تشـكيل جلنة قانونيـة وطنية للتصـدي للترشيعات  الفلسـطيني قـرارً
العنرصيـة واإلرسائيلية، تضم يف عضويتها 19 مؤسسـة حكومية وغـري حكومية بمن فيها 

ممثلون عن كليات احلقوق يف اجلامعات الفلسطينية.(1)

(1) مقابلة مع السيد عزالدين السعد يوم 16. 3. 2020 مركز القدس للعالقة بني الثقافات.
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fii
d وباإلضافـة إىل ذلك، فـإن األبارهتايد جريمة جنائية تدخـل يف اختصاص حمكمة اجلنايات 

الدوليـة. وقد ذكرت هـذه اجلريمة يف اإلحالة التي أرسـلتها وزارة اخلارجية الفلسـطينية، 
إال أننا مل نسمع بعد من املدعية العامة إذا كانت تنوي توجيه أي اهتامات ألفراد إرسائيليني 
بضلوعهم بمامرسة جريمة األبارهتايد. إال أنه يف حال تنفيذ مزيد من الضم للضفة الغربية، 
فإن سـلطة االحتالل ستسـتمر، بل تزيد من إجراءاهتا التي تشكل جريمة األبارهتايد. فمن 
خـالل تطبيق قوانني خمتلفـة يف األرض املحتلة، وتقييد حركة الفلسـطينيني، وإبعادهم من 
أراضيهـم، واسـتخدام قانون أمـالك الغائبني السـتمالك مزيد من األرايض الفلسـطينية، 
وزيادة الضغط عىل القيادة الفلسطينية، وغري ذلك من اإلجراءات، ستعمل سلطة االحتالل 
عـىل السـيطرة، ولكن يف الوقت نفسـه سـتثبت أكثر وأكثر بأهنـا قد بنت نظـام أبارهتايد يف 

فلسطني. 

ال شـك أن اسـتخدام إطار األبارهتايد واعد بنتائج أكرب وأنه ال يتناىف مع األطر واخليارات 
السياسية املختلفة. فإطار األبارهتايد ال يتعارض مع إطار االحتالل احلريب الذي يستخدمه 
ا منذ عـام 1967. فليس هناك تناقض بني أن تكـون األرض حمتلة، وأن تكون  العـامل تقليديً
ـا خاضعـة لنظام أبارهتايد إذا توافرت أركانه. كام أنه ال يتناقض مع مفهوم االسـتعامر،  أيضً
فاملسـتعمر قد يطبق نظام أبارهتايد للفصل والتمييز املمنهج بني أنواع خمتلفة من السـكان. 
كام أن تبني خطاب األبارهتايد ليس مرتبطًا بحل سيايس بعينه، سواء كان احلل الذي تسعى 
إليه القيادة الفلسطينية االستقالل يف دولتني أو حل الدولة الواحدة بحقوق متساوية. فكلتا 

احلالتني ال تتناقضان مع استخدام األبارهتايد كنظام مفاهيمي. 

بنـاء عىل ذلك، فإنني أويص بأن تركز القيادة الفلسـطينية عىل اسـتخدام هـذا اإلطار، وأن 
ا من إسرتاتيجيتها طويلة األمد.  جتعل منه جزءً

�� �� ��¡�� ا�
�ل ا��و����� ©ا�ً�ا: ا����ء ��أي إ��ا�
لقد نجحت القيادة الفلسـطينية باستصدار رأي إفتائي من حمكمة العدل الدولية عام 2004 
يعلـن عـن عـدم قانونية جدار الفصـل العنرصي الـذي بنته دولة االحتـالل داخل وحول 
ا اسـتصدار قرار جديد من  الضفـة الغربيـة. يبدو أنه يف هذه الفرتة املفصلية، قد يكون مفيدً
املحكمـة يفتـي بمد رشعية االحتـالل اإلرسائييل طويل األمد، وربـام يفتي إذا كان هناك 
نظـام أبارهتايـد. هذا قد يسـاعدنا عىل املد الطويل يف رصاعنا مع هـذا النظام. لقد أصدر 
املقـرر اخلاص لألرض الفلسـطينية املحتلـة يف األمم املتحدة، د.مايكل لينـك، عدة تقارير 
إسـرتاتيجية، أحدهـا يناقـش مـد قانونية االحتـالل اإلرسائيـيل، وغريها يناقش مسـألة 
املحاسـبة. يمكن التعاون مع املقرر اخلاص واسـتخدام تقاريره، حيث إنه أوىص يف ورشـة 
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ا للمؤمتر بأن علينا العمل عىل «اسـتصدار رأي  العمـل التـي عقدت يوم 29 حزيران حتضريً
استشاري آخر من حمكمة العدل الدولية عىل غرار الرأي االستشاري الصادر عن املحكمة 
ا مهامًّ يف القانون الدويل الذي حيكم االحتالل  حـول عدم قانونية اجلدار والـذي يعترب تطورً
اإلرسائييل يف فلسطني، وأن األسئلة املفرتض توجيهها البد أن تتمحور حول مد قانونية 
الضم ومد قانونية االحتالل واملسـؤولية القانونية للمجتمع الدويل لضامن حماسـبة دولة 

االحتالل عىل انتهاكاهتا.»

لـن تكـون هذه معركة صعبـة، إذ إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سـوف حتيل سـؤاالً من 
هـذا القبيـل إىل املحكمـة، كام حصل يف موضوع اجلدار بسـهولة. ذلـك أن منظمة التحرير 
الفلسطينية ودولة فلسطني تتمتعان بتأييد كبري يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فلن يصعب 
أن نطلب من املجموعة العربية مثالً أن تتقدم بطلب استصدار هذا الرأي االستشاري الذي 

قد يكون من شأنه املساعدة يف تغيري اخلطاب حول القضية برمتها. 

ا: ا��Òر �� ا����ة ا���ا����� ا��اد�� و· ¨�§ ا���´ �ä ار �اط 
ً

©ا��
��� ا����أ�ادي ا��ا�´ و��اء إ���ا ���� �

بعـد قـرارات الرئيس األمريكي ترامـب واتفاقاته مع اإلرسائيليني، تنـوي إرسائيل ضم ما 
تريـده من الضفـة الغربية يف القريب العاجل. أما مصري ما تبقى مـن أرض للضفة الغربية، 
فهو يبدو أنه يشـبه البانتوسـتانات يف جنـوب إفريقيا خالل فرتة األبارهتايـد. وكام امتنعت 
احلركـة الوطنية جنوب اإلفريقية عن االعرتاف برشعية دويالت البانتوسـتانات، فإنه عىل 
القيادة الفلسطينية أن تعمل عىل ضامن عدم االعرتاف بدويلة أو دويالت مقطعة األوصال 
يف أجزاء من الضفة الغربية وغزة. إال أنه جيب عمل ذلك، مع العلم أن هذا قد يكون اهلدف 
اإلرسائيـيل املقبـل. ذلك أنه إذا اعتربت إرسائيـل أن االحتالل قد انتهـى يف الضفة الغربية 
بعـد الضم واالنسـحاب/ إعادة االنتشـار من مناطق تقع ضمن سـيطرة السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية، فإهنا سـرتوج أن الدولتني قد قامتا عىل فلسطني التارخيية، وأن قرارات جملس 
األمـن قد تم تنفيذهـا. وقد رضبت لنا دولة االحتالل مثالً عندمـا قررت فك ارتباطها مع 
ا أن تقوم باألمر نفسه يف الضفة، تاركة  ا، وحصاره. فليس بعيدً قطاع غزة واعتباره كيانًا معاديً
لنا التمتع بدويلة/ دويالت مرتامية األطراف مقطعة األوصال. لذا، جيب بناء إسـرتاتيجية 
للتأكـد من عـدم االعرتاف هبذا الوضع ال بالشـكل القانـوين وال الفعيل. مـن الواضح أن 
الرئيس أبا مازن قد أكد عىل هذا األمر عدة مرات خالل السنوات السابقة. جيب أن تستمر 
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d القيادة الفلسطينية املستقبلية عىل النهج نفسه، وأن يكون هذا األمر إسرتاتيجيًا لد منظمة 

التحريـر وال يتغـري مـع تغري القيـادات. هلذا، مطلوب يف هـذه املرحلة من منظمـة التحرير 
الفلسـطينية أن تبني إسـرتاتيجية عمل طويلة األمد، ال تتغري بسـهولة بتغري األفراد حتى ال 
ينتهي بنا املطاف كام انتهى بسـكان أمريكا وكندا األصليني الذين يعيشون يف حممياهتم وبناء 
عىل معاهدات تم خرقها بشـكل متكرر ومسـتمر حتى بسـط املستعمرون سيادهتم عىل كل 

األرض. 

من املالحظ أن القيادة الفلسطينية تسعى حاليًا للحصول عىل أكرب قدر ممكن من االعرتاف 
بدولة فلسطني. إال أن أغلب الدول التي تعرتف بفلسطني قد ال تعرتف هبا يف حدود معينة، 
حيث إن احلدود قد تركت للمفاوضات غري املتكافئة. لذا، أقرتح إعادة تقييم إسـرتاتيجية 

التحرير بشكل أصويل. 

را�ً
ا: ز�ادة ا��
اون �² ا�����ات ا������� ��� ا��¡���� ود¨��ا
ال شـك أن دولـة فلسـطني نشـيطة يف املحافـل احلقوقيـة الدوليـة، ونبـارك للدبلوماسـية 
الفلسـطينية اسـتصدار قـرار جملـس حقوق اإلنسـان بنـرش قائمة الـرشكات التي تسـتثمر 
يف االسـتيطان. مـن الـرضوري يف الفـرتة القادمة االسـتمرار يف هـذا األمـر، والتعاون مع 
املجتمع املدين الفلسطيني والدويل بالقدر املمكن من أجل زيادة البحث والتحليل والدفاع 
ا، فإن منظامت املجتمع املدين الفلسـطيني تقوم  واملنارصة للقضية الفلسـطينية. فكام ذكر آنفً

بدور ال يمكن االستغناء عنه، بل جيب دعمه ورفعه.

واجلديـر ذكـره أنـه عـىل أثر قـرار جملس حقوق اإلنسـان بنـرش قائمـة الـرشكات العاملة يف 
املسـتوطنات، أصـدر جملـس الوزراء الفلسـطيني ثالثـة قرارات مهمـة تتعلـق بالتعاون مع 
املنظـامت احلقوقيـة غري احلكومية يف هذا اخلصوص. القـرار األول صدر بخصوص مالحقة 
الـرشكات العاملـة يف املسـتوطنات، والثـاين قـرار بمالحقة املسـتوطنني مزدوجي اجلنسـية 
باسـتخدام االختصـاص القضائـي العاملـي. والقـرار الثالـث يتعلـق بمحاكمـة ومالحقـة 
ا وطنيًّا يرأسه وزير  املسـتوطنني أمام املحاكم الوطنية الفلسـطينية، باإلضافة إىل أن هناك فريقً
ا بوزارة اخلارجية وعدد من منظامت املجتمع املدين يتعلق باسرتداد جثامني  العدل وممثالً أيضً

الشهداء املحتجزة لد دولة االحتالل اإلرسائييل ومالحقتها قانونيًا عىل هذه اجلريمة.(1)

(1) إضافة من د. أسعد يونس، الوكيل املساعد للشؤون القانونية واملهنية يف وزارة العدل.
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ال شـك أن هنـاك تعاونًا بني اإلطـار احلكومي الفلسـطيني واملجتمع املـدين يف كل األمور 
احلقوقيـة املتعلقـة بالوطن. إال أن قطاع املجتمع املدين وبالـذات احلقوقي يعاين من حصار 
ا. هذا احلصار أد إىل حتديد مصادر التمويل، وجعل الكثري  يقو مع الوقت كام ذكر سابقً
من التمويل مرشوطًا بإدانة النضال الفلسـطيني وحتديد الفئات املسـتفيدة من املشـاريع. ال 
يزال الداعمون يضيقون عىل هذه املؤسسـات ويزيدون من الرشوط السياسـية، مما أد إىل 
قرار جزء من املؤسسات مقاطعة هذا التمويل، مما عرضهم إىل خطر االضمحالل، أو أخذ 
التمويل، مما عرضهم إىل االشـتباك لفظيًا مع أطراف أخر من املجتمع املدين الفلسـطيني 

وإىل التعرض إىل دعوات ملقاطعتهم حمليًا. 

أدعـو هنـا رجال وسـيدات األعامل الفلسـطينيني إىل االسـتثامر يف النشـاط احلقوقي يف 
فلسطني وخارجها، وتوفري متويل مستمر يركز عىل احلفاظ عىل ما تم بناؤه، وبناء قدرات 
ا غـري منقطع، حتى  وطاقـات جديدة مسـتمرة. مـن املهم أن يكون هذا التمويل مسـتمرً
تتمكن املؤسسـات الفلسطينية من التخطيط إسـرتاتيجيًا بناء عىل أجندة حقوقية وطنية، 
عكـس ما نالحظه يف كثري مـن األحيان من التاميش مع أجنـدات املمولني الدوليني التي 
قد تصب يف مصلحة إسـرتاتيجيتنا وقد تعمل ضدها. مـن الواضح لدينا أن التمويل إذا 
كان فلسـطينيًّا فإنه لن يتأثر بالدعاية الصهيونية املغرضة التي صممت للنيل من جمتمعنا 

املدين وإخراسه. 

وقد الحظنا خالل السـنوات السـابقة مبادرات قيمة يف هذا املجال، منها صندوق ووقفية 
القدس العامل من قلب البلدة القديمة يف القدس داعامً لعدد كبري من املؤسسات املقدسية. 
نقـرتح هنـا أن يتم رصد مبالغ كبـرية لدعم القطاع احلقوقي وتطويره، سـواء يف القدس أو 
الضفة أو قطاع غزة أو الداخل. فإذا اضمحل عمل املجتمع احلقوقي الفلسـطيني، اتسعت 

قدرة املحتل عىل القيام بنشاطاته التوسعية بالقليل من التحدي. 

ا من نشـاط املنارصة وسـامهت يف بناء  ، صدرت مبـادرات قادت جـزءً ففـي القدس مثـالً
أجندتـه. إال أن هـذه املبادرات آخذة بالضعف يف الوقت احلايل بسـبب سـحب الكثري من 

املال من جمال املنارصة. 

ويف اخلطة اإلسـرتاتيجية للقدس الصادرة عن ديوان الرئاسة الفلسطينية، تم حتديد أهداف 
تقديـم اخلدمات القانونية واملنارصة كأهداف إسـرتاتيجية يف جمال حقوق اإلنسـان. إال أن 
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d ا يف اآلونة األخـرية. لذا، فإن التدخل الفلسـطيني  التمويـل هلذه النشـاطات قد زاد تعقيـدً

ا اآلن أكثر من أي وقت مىض.  أصبح رضوريً

 ��ªا�ً�ــا:  ¦
�� ���ات ا����ق وا�
�ادات ا��ا����ــ� وا���ا�� ا�¬�ر
������ات ����اع ¨� ا��¾��

ا عظيـامً يف تدريب وتعليم طالبنا وتشـكيل  ال شـك أن لكليـات احلقـوق الفلسـطينية دورً
وعيهـم احلقوقـي حول القضية الفلسـطينية وحتفيزهم للدفاع عـن قضيتهم. فمن املالحظ 
ا عن قضية فلسـطني وعن ضحايا  أن الكثـري مـن خرجيينـا يعمل يف املجال احلقوقـي مدافعً
انتهـاكات االحتـالل. كـام أن العيـادات القانونيـة عملت منذ سـنني عىل توثيـق انتهاكات 

االحتالل، والدفاع عن ضحايا االنتهاكات. 

ويف اآلونـة األخـرية، بـادر رجـل األعامل الفلسـطيني منيـب املرصي من خالل مؤسسـة 
منيـب وأنجيال املـرصي، بالتعاون مع وزارة العـدل والعيادة القانونيـة يف جامعة القدس، 
إىل عقـد حمكمـة صورية حتاكم اململكة املتحدة عىل وعد بلفـور الصادر عن اململكة املتحدة 
عـام 1917، الـذي كان األسـاس يف وضع فكـرة بناء دولة هيودية عىل أرض فلسـطني حيز 
ا ملرشوع اسـتعامري كبري ال زال يعمل حتى يومنا هذا عىل اقتالع الفلسـطيني  التنفيذ، مقدمً
من أرضه واسـتبداله باملسـتعمر الصهيوين. هتدف هذه املحكمـة الصورية التي نعقدها إىل 
ا للحجج الفلسـطينية واحلجج املضادة، حيث نعمل  ثالثـة أهـداف: األول، أن تكون خمتربً
عىل دراسة احلجج القانونية والتارخيية. ثانيًا، هتدف املحكمة إىل استعراض مراحل التاريخ 
الفلسـطيني وتوثيقه من ناحية حقوقية. ثالثًا، أن تكون هذه املحاكمة أداة منارصة تستخدم 
نتائجها يف توضيح مد الظلم الذي وقع عىل الشعب الفلسطيني. باإلضافة إىل ذلك، فقد 
تكـون هذه املحاكمة الصورية مقدمة ملحاكامت حقيقية يمكن عقدها إذا توافرت الظروف 

املناسبة. 

كـام بـادر وزير العدل الفلسـطيني أ.د.حممد فهاد الشـاللدة، كام نـرش يف «دليل اإلجراءات 
القانونيـة والقضائيـة ملحاكمة مرتكبي اجلرائم من اإلرسائيليني وغريهم ضد الفلسـطينيني 
والعـرب» إىل التوجـه إىل حمكمـة الشـعوب يف رومـا، وهي حمكمـة غري رسـمية عىل غرار 
ا، يمكن من خالهلا تسـليط الضوء عىل القضية. يمكننا من  Russell Tribunal املذكورة آنفً

خـالل تعاون بني كليات احلقوق والعيادات القانونيـة العمل من خالل املحكمة الصورية 
إىل االنتقال إىل حمكمة الشعوب بعد جتهيز امللف يف خمترب املحكمة الصورية املحلية. 
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أويص بـأن تسـتمر كليات احلقـوق بتطوير إسـرتاتيجياهتا ودعم هذه املبـادرات، فقد بنت 
جامعـة القـدس أول عيـادة قانونية يف العـامل العريب سـنة 2006، وال تزال منـذ ذلك احلني 
تعمـل عىل الدفاع عن حقوق املقدسـيني مـن خالل التوثيق واخلدمـات القانونية والبحث 
واملؤمترات. ال شك أن دعم هذه املبادرات ماليًا ولوجستيًّا يصب يف املصلحة العليا، فقدرة 
اجلامعات وكليات احلقوق عىل تطوير األفكار بروية قد تفوق غريها من املؤسسـات، كون 

اجلامعات مراكز بحث وتفكري بطبيعتها. 

ªا ��
ال شـك أننا يف هذه املرحلة احلرجة بحاجة إىل تكثيف جهودنا احلقوقية يف مقاومة املرشوع 
ا لنا عىل  االسـتعامري الصهيـوين الذي يـزداد ظلمه. قد يكـون قرار الضم اإلرسائيـيل حمفزً
الوحـدة والتخطيط اإلسـرتاتيجي من جديد، فإذا مل نعمل بجد ونشـاط فسـيتدهور احلال 

ونستمر باحلياة كرعايا عديمي احلقوق. 
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دكتورا فل�سفة يف العالقات الدولية 

���ª: ا�¾� �¦��ً�ا و��ار�� � ا����وع ا�����ا� ا���
�اري
يف املرشوع االسـتيطاين االسـتعامري يأيت الضم لألرض وطرد سـكاهنا األصليني كإسقاط من 
ا «كإنفاذ القانون» و«رسيان القانون» اإلرسائييل يف حالتنا، وذلك  اخلارج وبأسامء إسقاطية أيضً
عـىل أرض ينظـر إليها وكأهنا أرض دون شـعب. أي إن الضم هو تعبري عن صفة االسـتئصال 
التي متيز املشـاريع االسـتيطانية االسـتعامرية وذلك بوجهيها: اقتالع الشعب األصيل من بالده 
من جهة، وإحالل جمموعات من املسـتوطنني املسـتعمرين القادمني من اخلارج مكاهنم. هكذا 
كان احلـال قبـل عـام 1948، حيث تم حتويـل 78 باملئة من فلسـطني التارخييـة إىل إرسائيل عرب 
اسـتقدام اهلجرة اليهودية من خارجها لالستيطان االسـتعامري فيها عن طريق االستحواذ عىل 

أرايض الشعب األصيل وترحيل غالبيته العظمى من أرضه. 

اسـتمر احلـال ذاته بعد احتـالل عام 1967، حيث سـعت الصهيونية السـتكامل مرشوعها 
التوسـعي بوجهيه االقتالعي للشعب األصيل، واإلحاليل ملستوطنني مستعمرين يأتون من 
وراء البحار مكانه، وذلك ضمن ذات التصور االسـتيطاين االسـتعامري االستعالئي الذي 
ينظـر لألرض عىل أهنا فارغة من السـكان طاملا هي غري مأهولـة بالرجل األبيض املتحرض 
اجلالـب للحداثة واالزدهار أينام حيل، ويف هذا اإلطار يعطي املتحرض نفسـه احلق يف حتديد 
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مصري غري املتحرضين من الشـعوب األصالنية بالقتل أو الطرد أو التشـغيل يف مستعمرات 
ا من مبـدأ االنتخاب الطبيعـي الذي جاء به  املتحـرض ضمـن ظروف بائسـة، وذلك انطالقً

سبنرس ودعاة الداروينية االجتامعية. 

عـىل هـذه اخللفية، وارتباطًا باالدعاءات اإلضافية ملا سـمي بحق شـعب إرسائيل يف أرض 
إرسائيـل، اسـتمر الضـم لألرض دون اعتبار للشـعب األصـيل عىل الفور بعـد حرب عام 
1967، حيث ضمت القدس الرشقية إىل إرسائيل بعد توسيع مساحتها 12 مرة عىل حساب 

أرايض الضفة الفلسـطينية، مسـمية ذلك باسـم مموه هـو «رسيان قوانني القضـاء واإلدارة 
اإلرسائيليـني عىل القدس الرشقيـة» (حلبي، 2000) فيام تقرر إرسائيليًّا عدم ضم سـكاهنا، 
بـل اعتبارهـم كـ «مواطنني أردنيني مقيمـني إقامة دائمة يف إرسائيل»، أي كأجانب (سـامل، 
2018). ويف الوقـت نفسـه تم اعتبـار أرايض الضفة عىل أهنا «أراض مـدارة من إرسائيل»، 

ويف إطـار هذه التسـمية التي تنكر فلسـطينية هذه األرض املحتلة جغرافيًّا وسـكانًا، بدأت 
عـىل الفـور أعامل االسـتيطان االسـتعامري فيهـا يف غوش عتسـيون ومن خالل ما سـمي 
بمستوطنات «الناحل» العسكرية، السيام يف منطقة الغور، وتبع ذلك إعالن مناطق واسعة 
من الغور كمناطق تدريب للجيش وكمناطق عسكرية مغلقة، واستمر تواصل ذلك، حيث 
انتهـى األمر إىل حالة أصبحت معها 91,5 باملئة من أرايض الغور مناطق مضمومة فعليًّا إىل 

إرسائيل (احلنيطي، 2016).

ا، فقد اشـتمل الضم عىل نوعني: األول هو الضـم وفق القوانني اإلرسائيلية، أو ما يطلق  إذً
عليه اسم الضم القانوين، والثاين هو الضم الفعيل دون ترسيم قانوين، والذي يطلق عليه اسم 
ا، والذي يتم عىل األرض إىل حني توفر الظروف الدولية واإلقليمية التي  الضم الزاحف أيضً
تسـمح برتسيمه. وجتدر اإلشـارة هنا إىل التداخل القائم بني الضم القانوين والضم الفعيل، 
حيـث جـر كام ذكر أعاله يف عـام 1967 إع الن رسيان القوانـني اإلرسائيلية عىل القدس، 
وتعـزز ذلك بقرار آخر للكنيسـت اإلرسائييل عام 1980 بإعالهنـا العاصمة املوحدة لدولة 
إرسائيـل ومقر الكنيسـت واحلكومة، ثم تال ذلك االنتقال مـن مرشوع القدس املوحدة إىل 
مرشوع القدس الكرب التي من املخطط هلا أن تصل إىل البحر امليت من الرشق، ومستعمرة 
شـيلو يف منتصف الطريق إىل نابلس من الشـامل، وإىل مشـارف مدينة اخلليل من اجلنوب، 
حيـث تضـم إليها كل املسـتوطنات الواقعة يف تلك املناطق، مما سـيطوق بيت حلم ورام اهللا 
ا. وتشمل املشاريع يف إطار  وحيد من توسع هاتني املدينتني، وحيرص توسع مدينة اخلليل أيضً
هـذه اخلطة إقامـة مطار ضخم ومصانع هايتـك ومناطق صناعية ومرافق سـياحية وفنادق 
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fii
d فاخرة، كام تشـمل شـبكة طرق تربط القدس الكرب هذه مع املسـتوطنات االستعامرية يف 

الغور من الرشق، وبمسـتعمرة إرييل يف الشـامل وباملسـتعمرات اليهوديـة الواقعة يف قلب 
مدينـة اخلليل مـن اجلنوب، حيث يتكـون تواصل جغرايف بني كل املسـتعمرات والقدس، 
وكذلـك بينها وبني إرسائيل (مرشوع 8500 للقـدس الكرب حتى عام 2050). أي بمعنى 
ا كمدخل من أجـل التهام غالبية  آخـر يتم اسـتخدام الضم القانوين الذي تم للقدس سـابقً

الضفة الفلسطينية من خالل توسيع زاحف للقدس عىل حساب أرايض الضفة.

هـذا وقـد كان مـن املحطات املهمة يف سـياق الضم الزاحـف، األمر العسـكري 783 لعام 
1979، وهـو األمر الذي منح املسـتوطنات االسـتعامرية املقامة عـىل أرايض الضفة الغربية 

مسـطحات هيكلية تبتلع 42 باملئة من أرايض الضفة (هاندل، 2012). وجاء اتفاق أوسـلو 
ل أرايض الضفة مـن أراضٍ مدارة مـن إرسائيل إىل أراضٍ متنـازع عليها، مما  ـا ليحـوّ الحقً
أعطى اجلانب الفلسـطيني حق املطالبة هبا عىل مائدة املفاوضات. إال أن إرسائيل قد عادت 
ـا عن مفهوم أراضٍ متنـازع عليها، وتكرس ذلك من خـالل قانون القومية  للرتاجـع الحقً
ا  ا حرصيًّ الذي صادق عليه الكنيست يف متوز من عام 2018 والذي اعترب أرض إرسائيل حقًّ
للشعب اليهودي، وكان قد سبق هذا القانون مناقشة الكنيست عام 2017 وإقرارها بالقراءة 
األوىل قانون رسيان القانون اإلرسائييل عىل املسـتعمرات يف الضفة، وشهد ذات العام اختاذ 
ا جاءت خطة «السالم من  ا حول ذات املوضوع. وأخريً اللجنة املركزية حلزب الليكود قرارً
أجـل االزدهار» (صفقـة القرن) (الصفحة اإللكرتونية للبيـت األبيض) «لتمنح» إرسائيل 
السيطرة الكاملة عىل كل فلسطني من النهر إىل البحر وحق ضم كل املستوطنات االستعامرية 
بام فيها تلك الصغرية الواقعة يف عمق األرايض الفلسطينية إىل إرسائيل، وضم غالبية منطقة 
ا إليها وتوسـيع القدس الكرب، وإهناء قضية الالجئني الفلسـطينيني، مع إنشـاء  الغور أيضً
دولة فلسـطينية عىل البقايا تكون خاضعة للسـيادة اإلرسائيلية عىل كل فلسـطني وتقام بعد 
ا إىل إنجاز ما  . هدفـت صفقة القـرن إذً ا مسـتحيالً بـرشوط تعجيزيـة جتعـل من إقامتها أمرً
أطلـق عليه اسـم «حتقيق النـرص الكامل عـىل الفلسـطينيني» (بايبـس، 2017)، وذلك من 
خالل الشطب الكامل لقضايا القدس وحق عودة الالجئني واملستعمرات االستيطانية من 
األجندة، وإنشـاء كيان فلسـطيني عىل البقايا خيضع للسـيادة اإلرسائيليـة العليا عىل كل ما 

يطلق عليه اسم أرض إرسائيل.

فام العمل لعكس هذا املسار وإبقاء فلسطني عىل اخلارطة وحتقيق التحرر الوطني الفلسطيني؟ 
هذا هو سـؤال وموضوع ورقة السياسـات هذه، حيث سـتطرح خيارات وبرامج وآليات 
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ا ببناء النظام السيايس الفلسطيني،  العمل املقرتحة عىل املستو السيايس والدبلومايس، بدءً
وجتسـيد الدولة الفلسـطينية عىل األرض، فيام سـتعالج جلسـات املؤمتر األخـر الربامج 
املقرتحـة عىل املسـتويات القانونيـة واالقتصادية والتنمويـة والكفاحية امليدانيـة واملعرفية. 
وتبـدأ الورقـة بحاالت الضم السـابقة عامليًّا وكيفيـة التعلم منها يف احلالة الفلسـطينية، ييل 
ذلـك حتليل موجز للسـياق الذي جيري فيه توسـيع الضم يف فلسـطني عـام 2020، وتنتهي 
الورقة بقسمها األوسع املتعلق بخيارات العمل السيايس الفلسطيني ملواجهة الضم وحتقيق 

التحرر الوطني. 

ا���ارب ا��و��� ا��ا��� � ¨¡Ì ا�¾� ودرو��ا �¦�����:
تشـري التجارب االستيطانية االسـتعامرية إىل ثالث حاالت، نجح يف أحدها مرشوع الضم 
والتوسـع عىل حسـاب إبادة الشـعب األصيل، وذلك كام تم يف الواليات املتحدة األمريكية 
وكندا وأسرتاليا. أما الثانية فقد أسفرت عن نجاح الشعب األصيل يف عكس الضم وحتقيق 
االسـتقالل كام جـر يف اجلزائر وزيمبابوي وإيرلندا. ويف حالـة اجلزائر التي تم ضمها إىل 
فرنسـا فعليًّـا عـام 1834، أي بعد أربع سـنوات عـىل احتالهلا، فقد اسـتطاعت التحرر من 
االسـتعامر الفرنيس وطرد مليون مستوطن مسـتعمر أورويب من أراضيها عام 1962. أما يف 
حالة إيرلندا فقد بارشت بريطانيا االسـتعامر االسـتيطاين فيها منذ النصف الثاين من القرن 
الثاين عرش، وأعلنت ضمها بمقاطعتها الـ32 إىل بريطانيا عام 1801. ولكن 26 مقاطعة منها 
اسـتطاعت التحرر وإنشاء مجهورية إيرلندا بعد حرب طاحنة عام 1922، هذا فيام استمرت 
املقاطعات السـت األخر حتت التاج الربيطاين وأطلق عليها اسـم إيرلندا الشاملية، حيث 
كانـت بريطانيا قد خلقت أغلبية سـكانية من املسـتوطنني املسـتعمرين يف هـذه املقاطعات 
السـت، ممـا أد إىل اسـتمرار الرصاع مع الشـعب االيرلنـدي األصيل، تواصـل حتى عام 
1998، حيـث تـم يف ذلك العـام التوصل إىل «اتفـاق اجلمعة العظيمة»، الـذي تولّدت عنه 

صيغة للحكم املشـرتك بني الشـعب األصيل واملستوطنني املستعمرين. ويف حالة ثالثة حقق 
الشـعب األصيل صيغة مصاحلة تارخيية مع املسـتوطنني املسـتعمرين السـابقني وأقام حكامً 

ا معهم، وذلك كام جر يف جنوب إفريقيا عام 1994. ديمقراطيًّا مشرتكً

ال يتسـع املجال يف ورقة سياسـاتية للمقارنة املفصلة بني مصائر هذه احلاالت الثالث وبني 
: أن مصائر  املصري املستقبيل لفلسطني. ولكن ما يمكن التأكيد عليه هنا هو ثالثة أمور: أوالً
ا ملـد التوحد  املشـاريع االسـتيطانية االسـتعامرية اختلفت مـن حالة إىل حالـة أخر تبعً
ا للعوامل اخلارجية املحيطة واألدوار التي لعبتها. ثانيًا: يف بعض هذه  الداخيل، وكذلك تبعً
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fii
d ا هنائيًّا، فقد اسـتطاعت اجلزائر وزيمبابوي وإيرلندا عكسـه من  احلاالت مل يكن الضم قدرً

خالل طرد املسـتعمرين، واستطاعت األغلبية السوداء يف جنوب إفريقيا عكسه عرب إهنائها 
لنظـام األبارهتايد ودجمها للمسـتوطنني املسـتعمرين السـابقني ضمن النظـام الديمقراطي 
اجلديـد عىل قاعدة املسـاواة يف املواطنة بعد جتريدهم مـن كل االمتيازات التي منحها إياهم 
نظام األبارهتايد السـابق. ثالثًا: يشري واقع القضية الفلسـطينية وكذلك الدراسات عنها أن 
ا وثابتًا عىل أرضه  الشـعب الفلسطيني مل ينترص بعد من جهة، ولكنه مل ينهزم وال زال صامدً
وال زال يقاوم من جهة أخر، يعني ذلك أن فلسـطني تسـتطيع أن تعكس الضم وتتحرر 
وتسـتقل حتى وإن حدث الضم للقدس عام 1967، وجر توسـيعه إىل مناطق أخر هذا 
العام، وذلك إذا أحسـن الفلسـطينيون توحيد أنفسهم والتوافق عىل وسائل كفاح مستدامة 
جتلب هلم الدعم اإلقليمي والدويل املطلوب لكفاحهم. وبالتعلم من جتارب احلاالت التي 
عكسـت الضم وحققـت التحرر يف اجلزائر وزيمبابـوي وإيرلندا وجنـوب إفريقيا، يمكن 
عكس الضم بإحد صيغتني: األوىل: حتقيق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة عىل األرض 
إىل جانب دولة إرسائيل من خالل الكفاح لعكس الضم، حيث إن «صفقة القرن والضم»، 
ال يسقطان حق إقامة الدولة الفلسطينية عىل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية، 
بمجرد فرض حقائق عىل األرض من االحتالل بدون رضا الشعب األصيل. أما الثانية، فهي 
حتقيـق حل الدولة الواحدة عىل غرار جنوب إفريقيا، ودمج اليهود فيها بحقوق متسـاوية، 
ولكن هذا احلل ال زال مرشوطًا بحدوث حتوالت يف املرشوع االستيطاين االستعامري جتربه 
عىل التنازل عن امتيازاته وعن مشاريع الطرد والرتحيل التي ال زالت تعشش يف خميلته، كام 
أن إجبـار االحتالل عىل قبول إقامة الدولة الفلسـطينية املسـتقلة عىل حدود عام 1967، قد 

ا وضمن خماض زمني طويل.  يفتح الباب أمام اندماج الدولتني يف دولة واحدة الحقً

��ا�ات ا��¡�ال ا�¾� ٢٠٢٠
وفق كل من قانون القومية لعام 2018، وصفقة القرن لعام 2020، ال يوجد سيادة وحقوق 
مجاعية سـو لشـعب واحد هو شـعب إرسائيل عـىل كامل أرض إرسائيـل، أما اآلخرون 
فليس هلم سـو حقوق فردية مدنية حتت سـلطة شـعب إرسائيل وكرمها. يعني ذلك أوالً 
أن هاتـني الوثيقتني تؤكـدان عىل ما جاء يف وعد بلفور عام 1917، كام أنه يعني ثانيًا أن ضم 
الضفـة كلهـا قد تـم تقريره إىل جانـب ضم القدس الذي تـم منذ عـام 1967. ويعني ذلك 
ثالثًا أن أي سـلطات فلسـطينية قائمة أو ستقام سـواء يف الضفة أو غزة ليس هلا صالحيات 
سو الصالحيات املدنية، وذلك يف إطار السيادة العليا اإلرسائيلية القائمة عىل كل البالد. 
ا ملـد التزامها أو متردها  وتكون أي سـلطة عرضة للثواب والعقاب وربام االسـتبدال وفقً
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عىل هذه الصالحيات املحدودة. ومن هنا يتبني أوهام أن إرسائيل قد تقبل بكيان فلسطيني 
أو دولة يف غزة، فهذا األمر ليس بوارد املرشوع االستيطاين االستعامري.

ا للتوجهات األمريكية األفنجليكانية - الصهيونية املشرتكة بشأن  يمثل هذا التلخيص تكثيفً
فلسطني، وحيدد اإلطار العام حلركتها عىل األرض. كل األرض بالنسبة هلم هي مضمومة، 
ويبقـى مـا عدا ذلـك النقاش حول تفاصيل الضم الرسـمي، حسـب القانـون اإلرسائييل، 
مـن حيث متـى تكون الظروف ناضجة هلـذا الضم؟ ومتى تكون الـردود العربية والدولية 
عليـه أقل وطأة؟ وكيف يمكن تليينها؟ وهل يتم الضم مرة واحدة أم عىل دفعات لتجريعه 
للعرب وللعامل بالتقسيط وتفادي عقوبات وردود فعل حادة؟ وهل يتم الضم بام يلغي إقامة 
دولة فلسـطينية عىل البقايا (موقف جملس املسـتوطنات يشـع)، أم من خالل وضع رشوط 
ا). معنى ذلك كله  ا مستحيالً (موقف نتنياهو وما ورد يف صفقة القرن أيضً جتعل إقامتها أمرً
أن قرار حتويل فلسـطني التارخييـة كلها إىل أرض إرسائيل قد اختـذ إرسائيليًّا وأفنجليكانيًّا، 
أمـا كيـف يتم ذلك دفعة واحـدة أم بالتدريج ومتى تتم كل خطوة ضـم وكيف؟ فهي كلها 
تفاصيـل تتـم إثارهتا خللق أوهام عـىل أن ما جيري هو جمرد تكتيـك للضغط من أجل عودة 
اجلانب الفلسـطيني للمفاوضات، أو من أجل تثبيط عزيمة املقاومة للضم وتوفري مربرات 

لتقليص حدود الردود العربية والدولية عليه.

يف إطار ما تقدم، فإنه حتى لو تم إرجاء الضم اإلضايف للذي جر للقدس عام 1967، إال 
أن األمـر يبقـى هو الضم الفعيل الذي جاء به كل مـن قانون القومية وصفقة القرن، يضاف 
إليهام ما جيري من اسـتخدام ضم القدس من أجل توسـيعها املسـتمر عىل حسـاب الضفة 

الفلسطينية ولقضمها بالتدريج فعليًّا، وهو ما يتم كل يوم عىل األرض. 

يقوم اجلانب الفلسـطيني بخطوات دبلوماسية مستميتة من أجل منع إقرار الضم اإلضايف، 
وذلك بالتوجه إىل العاملني العريب واإلسالمي والعامل وأعضاء الكونغرس األمريكي واألمم 
املتحـدة بـام فيها جملس األمن، كام تتم خطوات مقاومة شـعبية له عىل األرض كمؤمتر أرحيا 
ويوم الغضب يف غزة وغري ذلك من أنشـطة حزيران 2020، فلعل هذه متنع الضم اإلضايف 
ا لذلك أن يتم، ولكن إن تم أو مل يتم فإن احلال يقتيض  من احلدوث اآلن، مع أنه ليس متوقعً
االنتقـال إىل اخلطة ب، ملواجهة قرار الضم الذي اختذ والذي جيري تطبيقه عىل األرض من 
خالل التوسـع االسـتيطاين االستعامري عىل األرض، ليس يف الضفة والقدس فقط، ولكن 
ا، وما يعنيه ذلك من رضورة الكفاح املشـرتك ضد توسـع  يف اجلليـل والنقـب واملثلث أيضً

املرشوع االستيطاين االستعامري من كل الشعب الفلسطيني يف كل أماكن تواجده.
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d ا من  ا عضويًّ سـيأيت ترسـيم الضـم اجلديد ليجعـل املزيـد مـن األرايض الفلسـطينية جـزءً

إرسائيل، وسيلغي رسيان النظام العسكري عىل املستعمرات االستيطانية، وستقوم بلديات 
املسـتعمرات باختاذ قراراهتا للتوسع االسـتيطاين بذاهتا ضمن املسطحات اهليكلية املقرة هلا 
ودون احلاجة إىل إذن من احلكومة للقيام بذلك. ويف املقابل لن «يمنح» الفلسطينيون الذين 
سـيبقون يف املناطق التي سـيتم ضمها حتى وضـع اإلقامة التي «منحت» للمقدسـيني بعد 
ضم مدينتهم عام 1967، بل سـيعترب هؤالء مقيمني فلسـطينيني ال حقوق هلم وفق القانون 
اإلرسائيـيل (لوسـتيك، 2018)، وسـيرسي قانون أمـالك الغائبني ملصـادرة أراضٍ يملكها 
فلسـطينيون يقيمـون خـارج املناطق املضمومة، حيـث يتم حتويل هـذه األرايض إىل ملكية 
إرسائيل، هذا إضافة لقوانني أخر سـتتطرق هلا دون شك اجللسة القانونية تسمح بتجريد 
الفلسـطينيني القاطنني يف األماكن املضمومة مـن ملكياهتم وترحيلهم من تلك األماكن إىل 
ا، ومن ذلك املرشوع  أماكـن أخـر، أو جتميعهم يف مناطق حمددة كام جر يف النقب سـابقً
املطـروح لتجميـع بـدو الغور يف جممع سـكني يتـم إنشـاؤه يف منطقة النويعمـة قرب أرحيا 

(احلنيطي، 2016).

وفـق خطة القرن تشـمل املناطق التي سـيتم ضمهـا 32 باملئة من الضفة، تضـم الغور وكل 
ا،  ا مربعً املسـتوطنات االسـتعامرية، بـام فيهـا املعزولـة منها. وذلـك بواقـع 1812 كيلومـرتً
وسـيرتتب عىل ذلك وضع 400 ألف فلسـطيني يف معازل تشـمل جتمعاهتم السكنية البالغ 
ا استيطانيًّا  ا يف املنطقة ب من الضفة، وسيتم ربط 16 موقعً ا، منها 33 جتمعً عددها 161 جتمعً
ا يضم 15675 مسـتعمرة وقائامً يف عمق األرايض الفلسطينية بإرسائيل، فيام سيتم  اسـتعامريًّ
ا إخراج فلسـطينيي كفر عقب وخميم شـعفاط من القدس لتقليص الكثافة الديمغرافية  أيضً

الفلسطينية من املدينة.

ا���ارات ا�¦������� �
¡Ì ا�¾� وإ��اء ا����ل
يبحث هذا القسـم اخليارات الفلسـطينية للتحرك رسـميًّا وشعبيًّا بشـكل عام، ثم للتحرك 
داخليًّـا وعربيًّا وعامليًّا ملواجهة الضم وإهناء االحتالل وحتقيق االسـتقالل الوطني كعنارص 
ثالثـة مرتابطـة، إذ ال يكفي وقف الضم ثم اسـتمرار االحتالل الذي سـيعيد الكرة ثانية يف 
هـذه احلالـة كونه احتـالالً حامالً وحاميًا ملرشوع اسـتيطاين اسـتعامري ممزوج بمامرسـات 

أبارهتايد (غانم، 2018).

وتتسـم اخليارات املطروحة بالتكامل بني التحرك الرسمي والشعبي يف إعدادها وتنفيذها، 
وهلذا فهو يشمل التحرك يف املسار األول (التحركات الرسمية) واملسار واحد ونصف الذي 
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يتضمن عمل املسار الرسمي بشكل مشرتك مع مسار املجتمع املدين، واملسار الثاين املتمثل 
بالتحـرك اخلـاص باملجتمع املدين، واملسـار الثالث املتمثل بالعمل من أجـل إقناع أو حتييد 
ا املسـار متعدد األطراف الذي جيند اجلهود الرسـمية والشعبية  أو مواجهة اخلصوم، وأخريً
ا. هلذا فإن اخليارات املطروحة أدناه هي للعمل عليها من جمموع  وجهود القطاع اخلاص معً
الشعب الفلسطيني وليست مقترصة عىل مطالبة م.ت.ف وحكومة فلسطني بالعمل عليها 

وحدها دون دعم ومشاركة شعبيني.

بت فلسطني يف املايض أسـاليب الكفاح املسلح، واالنتفاضة الشعبية، واملفاوضات من  جرّ
أجـل إهناء االحتالل، ومع تنكر إرسائيل لالتفاقيات التي وعدت بإهناء التفاوض مع هناية 
أيار عام 1999، نشبت االنتفاضة الثانية عام 2000، ثم تلتها مفاوضات أنابوليس عام 2007، 
ومفاوضـات أخر الحقة، كان آخرها تلك التي توسـط فيهـا جون كريي وزير اخلارجية 
األمريكـي بني عامـي 2013 - 2014. أي إن مرحلة املفاوضات منذ عـام 1991 قد رافقتها 
وختللتهـا عـىل الدوام انتفاضـات وأعامل مقاومة شـعبية وهبّات. ولكن منـذ انتهاء مبادرة 
كـريي مل حتـدث أي مفاوضات جديـدة، واليوم يبـدو أن صفقة القرن قد أتـت لكي تقول 
بفـرض واقع جديد يقوم من خالله األمـريكان واإلرسائيليون بفرض إجراءات الضم من 
طرف واحد عىل األرض، مما يعني انتقاهلم الختيار احلرب بدالً من السـالم، كام قال وزير 
اخلارجيـة األردين أيمـن الصفدي. وعنى ذلك حتلالً إرسائيليًّـا من االتفاقيات لصالح هنج 
ا هلذا املنهج كان ال بد أن  أحادي، يعطي األولوية للمقاربة االسـتيطانية االسـتعامرية. وتبعً
تقوم الرئاسة الفلسطينية بإطالق قرارها بالتحلل من كل االتفاقيات السياسية واالقتصادية 
ا عىل حتلل إرسائيل منها. ورافـق هذه القرارات وتبعها  واألمنيـة يف أيار املـايض، وذلك ردًّ
االسـتمرار يف العمـل مـن أجل حـل دويل للقضية الفلسـطينية من خالل عقـد مؤمتر دويل 
للسـالم وفق قـرارات الرشعيـة الدولية وبإرشاف مـن اللجنة الرباعيـة ورفض اإلرشاف 

األمريكي املنفرد عىل املفاوضات. 

ما بعد هذه القرارات اجلريئة، تقف فلسـطني سياسـيًّا يف منعطف، فإذا ما جر ترسيم الضم 
للمسـتوطنات االسـتعامرية، فإن فلسـطني سـتنتقل إىل مرحلة جديدة، ومما يتـم تداوله هبذا 
الشـأن هو تسليم أسلحة السـلطة الوطنية إىل إرسائيل والطلب من األخرية تويل مسؤولياهتا 
كقـوة احتالل وفق ميثاق جنيـف الرابع، هذا إضافة للبدء بالتـرصف كدولة حتت االحتالل 
واختيار جملس تأسييس هلذه الدولة من أعضاء املجلس الوطني لـ«م.ت.ف» وإعداد وإعالن 
دسـتور هلا، كام تم إعالنه من قبل أكثر من مسـؤول فلسـطيني كعزام األمحد وحممود العالول 
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fii
d وسوامها، هذا فيام تتحول السلطة الوطنية إىل حكومة دولة حتت االحتالل وتستمر يف ممارسة 

مسـؤولياهتا املدنية جتاه شـعبها، وتبقى مسـؤوليات متابعة الكفاح الوطنـي إلهناء االحتالل 
وإقامـة الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة عـىل حدود الرابـع من حزيـران عام 1967 بيـد منظمة 

التحرير الفلسطينية. 

تواجـه هذه القرارات الفلسـطينية حتديات اقتصادية عاجلها ووضـع التوصيات ملواجهتها 
العدد 278 - 279 من جملة شـؤون فلسـطينية لعام 2020، كـام عاجلتها ندوات وإصدارات 
ا ضمـن اجللسـة االقتصادية يف هذا  مؤسسـة مـاس وإصدارات أخـر، وهي سـتأيت أيضً
املؤمتر. وهناك حتديات قانونية وغريها سـتعالج يف جلسات أخر، وما تعاجله هذه الورقة 

هو التحديات السياسية التي ستنشأ، ولعل منها داخليًّا:

 - هل نعلن عن دولة فلسـطينية حتت االحتالل أم نكتفي بتجسـيد هذه الدولة، السيام 
وأهنـا أعلنـت يف املجلـس الوطني عـام 1988؟ تويص هـذه الورقة باخليـار الثاين إذ ال 

ا. رضورة ألن نعيد إعالن الدولة من جديد بعد أن أعلنت سابقً

 - كيف يمكن أن تتسق أطروحة وضع دستور لدولة فلسطني وانتخاب جملس تأسييس 
هلا مع فكرة مشـاركة مجيع القو الوطنية واإلسـالمية يف منظمة التحرير الفلسـطينية، 
ومـع فكرة أن تكـون منظمة التحريـر الفلسـطينية مرجعية للمجلس التأسـييس لدولة 

فلسطني؟. ملعاجلة هذه األسئلة تقرتح هذه الورقة ما ييل: 

1) أن يتـم جتديـد املجلس الوطني الفلسـطيني عرب متثيـل هيئات التجمعـات واالحتادات 

اجلديـدة املنتخبـة حديثًـا أو التي سـيتم انتخاهبا، وذلـك من أجل جتديـد حيوية م.ت.ف، 
إضافة إىل حتقيق مشـاركة مجيـع الفصائل فيها، كام جر االتفاق عليه يف جلسـات ووثائق 

املصاحلة الوطنية. 

2) أن يتم تسمية أعضاء املجلس التأسييس لدولة فلسطني من قبل املجلس الوطني املتجدد.

ـا ملنظمـة التحرير  وفـق هاتـني اآلليتـني، يكـون املجلـس التأسـييس لدولة فلسـطني ذراعً
الفلسـطينية، كـام توفـر هاتان اآلليتـان رافعة جديدة ملعاجلـة موضوع االنقسـام من خالل 
جتـاوز الـرصاع القائـم حاليًّا عـىل السـلطة الوطنيـة وانتخابات جملسـها الترشيعـي، ومها 
الصيغتـان اللتان يُفـرتض أن تنتهيا مع انتهـاء املرحلة االنتقالية واالنتقـال إىل حالة الدولة 

حتت االحتالل.
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 - كيف سـيتم توحيد القرارات السياسـية وآليات التعامل مع االحتالل بني الضفة وغزة؟ 
وبني م.ت.ف ومحاس؟

ا باملحاور العربية، والضائقة املعيشية يف  تكتنف هذا السؤال معضالت كثرية ذات عالقة أيضً
قطاع غزة وتدخالت االحتالل والواليات املتحدة حتت عناوين ما يسمى التدخل اإلنساين 

ملنع انفجار األوضاع وتوجه مئات اآلالف من الغزيني القتحام احلدود مع إرسائيل.

يف املجال السيايس هلذه التحديات تويص هذه الورقة بام ييل:

1 - إقامة حكومة لدولة فلسطني حتت االحتالل واملعرتف هبا من 141 دولة يف العامل، وإجراء 
انتخابات هلا عندما تتوفر الظروف لذلك، حيث تشـمل سيادهتا شطري الوطن بمحافظاته 
الشـاملية واجلنوبية، إضافة للقدس الرشقية، وتكـون هذه احلكومة خاضعة ملنظمة التحرير 
الفلسـطينية ويقوم املجلس التأسـييس املنبثق عن املجلس الوطنـي بوظيفة الترشيع للدولة 
حتـت االحتالل، فيام تكون للحكومة مسـؤولية البناء الوطني والتخطيـط التنموي وجتنيد 
األموال ورصفها من خالل قناة واحدة، مما يوقف اسـتغالل إرسائيل لالنقسام الفلسطيني 

وتدخالت املحاور العربية والدولية التي تتسلل من منافذ هذا االنقسام.. 

ا  2 - التوافـق عىل أشـكال النضال ضد االحتـالل وتنظيم الربامج الكفاحيـة وتنفيذها معً
ككل فلسطيني وبخطوات مرتاكمة، حتى يصل الشعب الفلسطيني إىل االستقالل. 

 - كيف تطبق قرارات التحلل من االتفاقيات مع االحتالل يف القدس واملنطقة ج؟

بالنسبة للقدس تويص هذه الورقة بام ييل:

1) توحيد املرجعيات الفلسـطينية للقدس من وزارة شـؤون القدس واملحافظة واملؤمتر 

الوطني الشعبي وأمانة القدس، التي ختضع لألخري حتت إرشاف دائرة القدس يف منظمة 
التحرير الفلسـطينية، وتقوم األخرية بمتابعة قضايا القدس كافة مع كل املحافل العربية 

واإلسالمية والدولية.

2) تنفيذ قرارات املجلس الوطني واملجلسـني املركزيني لعام 2018 حول انتخاب أمانة 

للقـدس وفق أفضل صيغـة ديمقراطية ومتثيلية ممكنة، وتنفيذ ذلك يف الوقت السـيايس 
املناسـب بعـد إعداد للنظام املفصل الذي سـتجري وفقه هـذه االنتخابات. هذا إضافة 
لدمـج القـدس يف أي انتخابـات برملانيـة قادمـة لدولـة فلسـطني وللمجلـس الوطني 

الفلسطيني. 
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fii
d 3) محاية األماكن اإلسـالمية واملسيحية املقدسة، ومنع تقسيم احلرم الرشيف يف القدس 

عـىل غـرار احلرم اإلبراهيمي الرشيـف يف اخلليل، حيث قد يسـتغل االحتالل أي إلغاء 
أردين حمتمل التفاقية السـالم األردنية - اإلرسائيلية من أجل اإلقدام عىل هذه اخلطوة، 
مما يسـتدعي تقويـة جملس األوقـاف وتعزيزه باملقاومة الشـعبية وباجلهـود الدولية عىل 
األرض، وذلك عىل غرار جتربة اخلان األمحر التي نجح فيها تكاتف اجلهود الفلسـطينية 
والدولية عىل األرض يف منع هتجري فلسطينيي اخلان. وكذلك عىل غرار معركة البوابات 

عىل مداخل األقىص والتي نجح املقدسيون بكفاحهم الشعبي يف منع تثبيتها.

4) تثبيـت الوجود الفلسـطيني يف القدس بعودة أبنائها القاطنـني خارجها إليها، والبناء 

ا مـن مبانٍ يف املدينـة، وتنمية  داخلهـا بكميـات أكرب مما يسـتطيع االحتالل هدمه سـنويًّ
املجتمعات املحلية املقدسـية بام يعـزز صمودها، وتوأمتها مع بلديـات وفروع بلديات 

مدن عاملية. 

5) عودة مؤسسـات القدس إليها ولو بأسامء جديدة، وتعزيز الوجود الوطني يف املدينة 

من خالل إنشاء مؤسسات جديدة.

 يف حميـط القدس ملنـع متدد القـدس الكرب 6) بنـاء أحزمـة سـكانية فلسـطينية كـرب 
اإلرسائيلية عىل حساب التهام املزيد من أرايض الضفة الغربية.

 7) تنمية أوضاع القطاعات والفئات االجتامعية واملجتمعات املحلية املقدسـية، وذلك 
وفق اخلطة القطاعية للقدس.

8) طـرح موضـوع اسـتعادة األمـالك الفلسـطينية يف القـدس الغربيـة، ويشـمل ذلك 

مطالبـات يمكـن أن يبـادر إليها مواطنـون أردنيون هلـم أمالك متت السـيطرة عليها يف 
القدس الغربية.

9) تطويـر آليـات حتكيـم مهنيـة متنع اسـتمرار التوجـه إىل القضـاء اإلرسائيـيل ملعاجلة 

النزاعات الداخلية املقدسية.

أما بالنسـبة للمنطقـة ج، ومن ضمنها منطقة الغور والسـفوح الرشقية للضفة الفلسـطينية 
املعرضة بشـكل مبارش لقرارات ترسيم الضم اجلديدة، فإن الورقة تويص بام ييل لكبح هذه 

القرارات وإبطاهلا:

1) اختاذ قرار سيايس بالتوقف عن التمييز بني مناطق أ وب وج، والتعامل بدل ذلك عىل 
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أساس وحدة األرايض الفلسطينية، والطلب من املؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق 
اإلنسـان اليسـارية اإلرسائيلية العاملة يف املنطقة ج بالتوقف عن تقديم طلبات أذونات 
لالحتالل من أجل البناء والتنمية يف املنطقة ج، وتعزيز التواصل السكني وعرب املشاريع 

االقتصادية واخلدمية بني مناطق أ وب وج. 

2) دمـج املنطقة ج يف املخططات املكانية الفلسـطينية باعتبارهـا املناطق املؤهلة لتحقيق 

التوسـع الفلسـطيني سـكانيًّا وزراعيًّا وصناعيًّا وكمرافق خدمات وكحدائق وحمميات 
طبيعيـة، وتشـجيع سـكان مناطـق أ وب لالنتقـال إىل املنطقـة ج واالسـتثامر فيهـا، مما 
يعيد توزيع السـكان وختفيف االكتظاظ السـكاين الكبري يف مناطـق أ، التي باتت تنفجر 
بسـكاهنا، ويعزز من جهة أخر تنمية املناطق ج وعدم إبقائها هنبًا للتوسـع االستيطاين 

االستعامري.

3) تفعيل جلان الدفاع عن األرايض وبرامج مناهضة التوسـع االسـتيطاين االسـتعامري 

وبرامـج تثبيت الوجود ضد الرتحيل والتهجري القرسي من أجل توسـيع املسـتوطنات 
 الدولية الداعمة لدعم هذه الربامج عىل األرض كام جر االسـتعامرية، وجلب القو

يف جتربة اخلان األمحر. 

4) متابعة جرائم املسـتوطنني املسـتعمرين يف املنطقة ج وتوثيقها وتقديمها أمام القضاء 

الدويل.

 5) تفعيل أنشـطة املقاومة اإلبداعية خللق وقائع عىل األرض ومحايتها، مثل إنشـاء قر

جديـدة وتعزيـز البنـاء بكميات أكرب مـن قدرة االحتالل عـىل اهلدم، وتعزيـز الصمود 
والبقاء كام فعلت قرية العقبة قرب طوباس.

6) االنتقال السكاين الكثيف والرسيع من مناطق أ وب إىل منطقة ج، وذلك قبل أن يقوم 

االحتالل بإجراء اإلحصاء السـكاين الذي أعلن أنه سـيقوم بـه قريبًا من أجل التحديد 
النهائي ألعداد الفلسطينيني القاطنني يف املنطقة.

7) تطويـر برامـج تنموية خاصة ملنطقة الغور حلامية وجود مواطنيها الفلسـطينيني فيها، 

وإعفاء مشـاريعهم الزراعية واإلنتاجية من الرضائب وتسـويق منتوجاهتم، وسـتتطرق 
اجللسة االقتصادية إىل املزيد هبذا الشأن.
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fii
d 8) حتريم العمل يف املسـتوطنات االسـتعامرية وتوفري بدائل إنتاجية عىل شـكل مشاريع 

زراعية وحرفية صغرية يف املنطقة ج. 

 - مـا معنـى الطلب من االحتالل تسـلم مسـؤولياته؟ وكيـف يمكن أن يتـم ذلك؟ وماذا 
سـيرتتب عن تسليم أسـلحة األجهزة األمنية الفلسـطينية إىل إرسائيل إن تم؟ وكيف سيتم 
ضامن األمن الداخيل والسلم األهيل الفلسطيني واحليلولة دون نشوء قيادات بديلة يف هذه 

احلالة؟

تويص هذه الورقة بام ييل بشأن هذه األسئلة:

 1) أن تكون أطروحة مطالبة االحتالل لتويل مسؤولياته موجهة بشكل أسايس للعامل من 
أجل حمارصة االحتالل لعدم قيامه بمسـؤولياته وفـق اتفاقيات جنيف الرابعة، وبالتايل 
مطالبـة املجتمع الدويل بتوفري احلامية للشـعب الفلسـطيني يف ظل قصور االحتالل عن 

احلامية.

 2) أن تسـتمر حكومة دولة فلسـطني يف تويل مسـؤولياهتا املدنية جتاه مواطنيها، وتوفري 
سبل احلياة الكريمة هلم. بام يؤدي إىل وقف العمل يف املستوطنات االستعامرية، وكذلك 

تقليص العمل بالتدريج داخل إرسائيل، مما يساهم يف حتقيق االنفكاك عن االحتالل.

3) مكافحة أي مظاهر للقيادة البديلة وللتساوق مع مشاريع االحتالل من خلف القيادة 

الرشعية للشعب الفلسطيني. 

 4) تأمني مقومات األمن اإلنسـاين للمواطن الفلسطيني عرب تشكيل جلان شعبية حلفظ 
األمن، وتشـكيل جلان إصالح وآليات حتكيم مهنية حلل النزاعات واحلفاظ عىل السلم 

األهيل. 

 - كيف يمكن أن يستمر الكفاح من أجل حق العودة؟

تويص هذه الورقة بام ييل:

1) توفري احلياة الكريمة لالجئني الفلسـطينيني، السـيام يف خميامت لبنان من خالل توفري 

املشاريع اإلنتاجية، مما ينهي اعتامدهم عىل سوق العمل اللبناين املتقلب.

2) توحيد جلان العودة والقيام بحمالت منظمة من أجله يف كل أماكن تواجد الشـعب 

الفلسطيني.
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 - ما دور فلسـطينيي الداخل يف مواجهة الضم وتطبيق قرارات التحلل من االتفاقيات مع 
االحتالل؟ 

تويص هذه الورقة بام ييل:

1) اسـتمرار كفاح فلسـطينيي الداخل إللغـاء قانون القومية الـذي يتحدث عن أرض 

ا لشـعب إرسائيل وال مكان لشـعب آخر فيه، هذا إضافة  ا حرصيًّ إرسائيل بوصفها حقًّ
لقوانـني عنرصيـة أخر مثل قانون كامنتس املوجه لتقييد البناء الفلسـطيني يف الداخل 
والقدس. واالسـتمرار بالكفاح بـدل ذلك من أجل دولة لـكل مواطنيها بديالً للدولة 

اليهودية البحتة. 

2) املطالبـة والكفـاح من أجل حق العودة باعتباره مطلبًا من مطالب املواطنة املتسـاوية 

هلـم يف الداخـل، حيـث تقوم الصهيونيـة بجلب اليهود مـن كل أنحاء العـامل وتعطيهم 
روا  مواطنة إرسائيلية، فيام تسـتنكف عن السـامح بعودة أهل البلـد األصليني الذين هجّ

منها وإعطائهم املواطنة بعد عودهتم. 

3) مكافحة الضم الزاحف يف النقب واجلليل، وحماولة إخراج املسطح السكاين للمثلث 

مـن إرسائيـل مـع إبقـاء أراضيهـم البالغة 70 باملئـة مـن أرايض املثلث داخـل إرسائيل 
والستعامالت اليهود فيها.

ا Ý���¨ �������¦ا���ارات ا�
1) القيام بحملة فلسطينية منظمة مع الدول العربية من أجل التمسك باملبادرة العربية 

للسالم، والقائمة عىل عدم التطبيع مع إرسائيل إال بعد أن تنسحب من كل األرايض 
العربيـة املحتلة عام 1967، وتقبل بإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة عـىل حدود الرابع 
ا للقرار األممي  من حزيران عام 1967، وبحل عام لقضية الالجئني الفلسـطينيني وفقً

.194

2) التوافق مع العرب عىل مفهوم ورؤية لألمن القومي العريب تقوم عىل أولوية التهديد 

األمني اإلرسائييل لألمن القومي العريب املتجسد بعدواهنا عىل سوريا ولبنان وهتديداهتا 
للعراق، ودعمها إلثيوبيا يف موضوع سـد النهضة ضـد مرص، وهتديداهتا لألردن بضم 
الغور، مما يؤذن بطرد جديد للفلسطينيني نحو األردن، وحتدهيا للرعاية األردنية لألماكن 
املقدسة يف القدس، وغري ذلك من األمثلة التي يتوجب إعطاء األولوية ملواجهة التهديد 
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fii
d اإلرسائيـيل لألمـن القومـي العريب وحل املشـاكل مع إيران واملشـاكل البينيـة بني دول 

ا يف مواجهة خطر التوسع اإلرسائييل الداهم الذي  اخلليج وغريها، من أجل التوحد معً
جيعل استحواذه عىل فلسطني مدخالً لتهديد األمن القومي العريب برمته. 

3) مطالبـة الـدول العربية التي تقيـم عالقات تعاون أمنـي وتكنولوجي وغري ذلك مع 

ا. إرسائيل بوقف هذه العالقات فورً

4) طلـب التعـاون من العرب من أجل تنظيم حراك منظم ومجاعي عىل مسـتو األمم 

املتحـدة والعـامل ملحارصة السياسـات األمريكيـة اإلرسائيلية جتـاه القضية الفلسـطينية 
ا اسـتصدار قرارات مـن األمم املتحدة  والضغـط لوقفها وتغيريها. ويشـمل ذلك أيضً
ضد الضم وللتأكيد عىل احلقوق الفلسـطينية يف تقرير املصري وإقامة الدولة الفلسـطينية 

املستقلة عىل حدود عام 1967.

5) التعـاون مع مرص السـتخدام اتفاقياهتا مع إرسائيل كوسـيلة ضغـط من أجل وقف 

الضم اإلرسائييل. 

ا  6) التعـاون بشـكل خاص مع األردن لرتسـيم احلدود بني األردن ودولة فلسـطني ردًّ

عـىل أي إجـراءات للضم من قبل إرسائيـل، وعدم االعرتاف بأي إجـراءات إرسائيلية 
إللغـاء احلدود بني فلسـطني واألردن عرب ضـم الغور والتحكم الكامـل بحركة املرور 
ـا ترتيبات احلفاظ عىل  عرب اجلسـور إىل األردن. عىل أن يشـمل التعاون مع األردن أيضً
األماكن املقدسـة يف القدس، وقضايـا الالجئني والنازحني وتنظيـم االتفاقيات األمنية 

ا.  واالقتصادية بني األردن وفلسطني، وبينهام وبني بقية العامل العريب أيضً

7) تنظيـم الدعـم العريب لفلسـطني من خـالل اجلامعة العربية، واإلسـالمي من خالل 

ا ودعم الكفاح التحرري للشعب الفلسطيني.  منظمة التعاون اإلسالمي ماليًّا واقتصاديًّ

ا  Ýا���ارات ا�¦������� ¨ا���
تشمل هذه اخليارات أوروبا وأمريكا ودول بريكس، واألمم املتحدة بشكل خاص.

عىل املستو األورويب تويص هذه الورقة بام ييل:

1) توجيه طلب للدول األوروبية لالعرتاف بدولة فلسـطني، حيث ال يبقى هذا االعرتاف 

ا عىل دولتي السويد والفاتيكان.  مقترصً
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2) الطلـب مـن االحتـاد األورويب عدم االكتفـاء بالضغوط الدبلوماسـية وسياسـة التمييز 

(Differentiation) بـني إرسائيل واملناطق الفلسـطينية املحتلـة، واالنتقال من موقف منح 
احلصانـة إلرسائيـل وعدم معاقبتها عىل ما تفعـل، إىل تطبيق ما نفذه االحتـاد األورويب جتاه 
روسـيا من عقوبات، ابتداءً من عام 2014 بسـبب ضمها القرم، حيث يشمل ذلك إرسائيل 
يف حال إقدامها عىل ترسـيم الضم اإلضايف اجلديد ملزيد من األرايض الفلسـطينية، ويمكن 

للعقوبات األوروبية أن تشمل كل جماالت التعاون اإلرسائييل األورويب ومنها:

 - حظر بيع األسلحة إىل إرسائيل، ووقف برامج األبحاث العسكرية واألمنية، بام فيها 
تلك التي تتم يف إطار برنامج «أفق 2020» وهو الربنامج الذي سيخضع للتجديد قريبًا.

 - إعـادة النظـر يف االتفاقيات االقتصادية التجارية والسـياحية والتكنولوجية وغريها، 
واتفاقيـات إعطاء إرسائيل أفضليات يف الوصول إىل األسـواق األوروبية وعدم جتديد 

هذه االتفاقيات. 

3) حظـر دخول املسـتوطنني املسـتعمرين وجمرمي احلرب اإلرسائيليـني إىل أوروبا وجتميد 

حساباهتم البنكية ومشاريعهم يف أوروبا، واالنتقال من وضع وسم عىل منتجات املستوطنات 
االسـتعامرية إىل موقف حظر دخوهلا إىل األسـواق األوروبية، وحظر استثامرات الرشكات 
األوروبيـة يف املسـتعمرات، وعدم التعامل مـع الرشكات التي تعمل يف هذه املسـتعمرات 

ومعاقبتها، ومنها الرشكات التي وضعتها جلنة حقوق اإلنسان األممية يف الئحة سوداء.

4) فتـح البـاب أمـام حماكمة جمرمـي احلـرب اإلرسائيليني أمـام القضـاء األورويب، ودعم 

القضايا التي تقدمها فلسطني ملحكمة اجلنايات الدولية وملحكمة العدل الدولية. 

5) دعـم التنميـة الفلسـطينية عـىل األرض، السـيام يف املنطقة ج وإعـادة بناء غـزة، وتنمية 

املجتمعـات املحليـة يف القـدس لتعزيـز صمودهـا، واملشـاركة عـىل األرض للحاميـة ضد 
الرتحيل والتهجري كام جر يف حالة اخلان األمحر. 

6) إعطاء أولوية السـتعادة مركزية القدس السياسـية يف عالقة االحتاد األورويب بفلسطني، 

وذلـك مـن خالل الضغط إلعـادة فتح املؤسسـات الفلسـطينية التي أغلقهـا االحتالل يف 
القـدس، ومواجهـة هـدم البيـوت وسـحب اهلويـات، ومحاية الوضـع القائـم يف األماكن 
اإلسـالمية واملسـيحية املقدسـة يف املدينة، وعقد لقاءات مع القيادات الرسمية الفلسطينية 

فيها.
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d 7) تفعيل دور وأنشطة الربملانات وجلان التضامن الداعمة لفلسطني يف أوروبا.

8) الضغط عىل حكومات الدول األوروبية التي تقبل ممارسات إرسائيل كهنغاريا، أو تتخذ 

ـا منها كالنمسـا، وتلك التي تقيم عالقات منفعية مـع إرسائيل، مع غض النظر  ـا مائعً موقفً
نسبيًّا عن االحتالل كاليونان وقربص. 

9) مكافحـة بعض االجتاهات األفنجليكانية املتنامية يف أوروبا، والتي باتت توصم الكفاح 

الفلسطيني بالالسامية، وإعادة النظر بقرارات بعض الربملانات األوروبية التي تعترب الدعوة 
ملقاطعة إرسائيل دعوة ال سامية. 

10) العمل لتطوير آليات مع أوروبا للضغط عىل اإلدارة األمريكية، وكذلك لتطبيق قرارات 

األمم املتحدة وجملس األمن وإجياد آليات لذلك، مثل القرار 2334 الذي يرفض االستيطان 
االستعامري فوق أرايض فلسطني. 

 11) تطويـر ورقـة اخليارات للتعامل مع الضـم، التي قرر االحتـاد األورويب العمل عليها، 
وعدم تأجيل إعدادها إىل مرحلة ما بعد ترسيم الضم اإلضايف.

12) االسـتمرار يف دعم حكومة فلسطني لتقديم خدماهتا لشعبها، وعدم حماولة التذرع بأن 

هـذه سـلطة خلقت لتحقيق السـالم مـع إرسائيل، وأنـه إذ مل يتحقق ذلك السـالم، فيجب 
وقـف الدعـم هلا كام تطرح بعض األوسـاط األوروبيـة، حيث تر بعض تلك األوسـاط 
ـا أنـه إذا مـا تم ترسـيم الضم فليـس ألوروبا أن تكافح ضـده، بل عليهـا واحلالة هذه  أيضً
دعـوة الفلسـطينيني لالنخـراط يف إطـار دولة واحدة مـع إرسائيل دون توقف االسـتيطان 

االستعامري وبام يلغي بالتايل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري.

مـع الصني وروسـيا واهلنـد والربازيل (دول بريكس املضـاف إليها جنـوب إفريقيا الدولة 
 ،الصديقـة لفلسـطني)، يمكن إعادة التوصيـات املطروحة أعاله بشـأن أوروبا بلغة أخر
والتوصيـة اإلضافية للصني هنا هي تفعيل جمموعة الـ77 والصني، وذلك وفق الدراسـات 
التي وردت يف العدد 277 من جملة شؤون فلسطينية، خريف 2019 ومطالبة الصني بمراجعة 
رشائها لرشكات إرسائيلية تسـتثمر يف املسـتوطنات االسـتعامرية كرشكة تنوفا. أما روسـيا 
فربام ليس من املحتمل أن تتخىل عن عالقاهتا املصلحية مع إرسائيل وتوافقاهتا معها بشـأن 
سـوريا، ولكن لروسـيا أمهية إضافية تويص الدراسـة باسـتخدامها مع عدم التعويل عليها 
ا يف اللجنة الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط، وبالتايل  ا، هي كون روسيا عضوً كثريً
يمكن أن تدعو لتفعيل الرباعية عرب موقف متوازن أكثر يأخذ مطالب الشـعب الفلسـطيني 
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بعـني االعتبـار. كـام أن روسـيا يمكن أن تدعـو إىل مفاوضـات بني الطرفني عـىل أراضيها 
ا اعرتايضًّ فإنه  كطـرح اعرتايض منها عىل السياسـة األمريكيـة وصفقة القرن، وكونـه موقفً
يمكن توظيفه فلسـطينيًّا لكسـب الدعم الدبلومايس ال أكثر، حيث لـن تنطلق املفاوضات 
ا إلرصار إرسائيل وأمريكا أن تتم حتت مظلة صفقة القرن املرفوضة فلسطينيًّا. وتشارك  نظرً
روسـيا والصني يف جمموعات الثامين والعرشين الكبار، ويمكن التنسيق معهام لطرح قضايا 
فلسـطني يف هذه املحافل، وكذلك عىل مسـتو منظامت األمم املتحدة ومنظمة شـنغهاي، 

وللتأثري عىل سياسات اهلند والربازيل من خالل جمموعة بريكس التي يشاركان هبا. 

وعىل صعيد األمم املتحدة تويص الدراسة بام ييل:

1) تشـكيل إطار أصدقاء دولة فلسـطني مـن 141 دولة التي اعرتفت بفلسـطني ليعمل 

وفـق خطة مربجمة تشـمل العمل إلقناع الدول املتبقية، وعىل رأسـها الـدول األوروبية 
لالعرتاف بفلسطني، والعمل للمزيد من القرارات الداعمة لفلسطني يف األمم املتحدة، 
والستخدام كل الوسائل السياسية واالقتصادية وغريها للضغط عىل إرسائيل، ويشمل 
ذلك التعاون مع منظامت التعاون اإلسالمي، والتعاون اإلفريقي، ودول عدم االنحياز، 

وغريها من الكتل الدولية الداعمة لفلسطني تارخييًّا. 

2) طلـب احلاميـة الدولية لدولة فلسـطني حتت االحتالل من الـدول الراعية التفاقيات 

جنيف الرابعة.

3) إجياد آليات لتفعيل قرار جملس األمن 2334.

4) انتساب فلسطني للمزيد من املنظامت الدولية.

5) التوجه بقضايا إضافية ضد جرائم االحتالل للمحاكم الدولية.

6) إعادة طرح مرشوع قرار عىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة العتبار الصهيونية حركة عنرصية.

عـىل صعيـد الواليات املتحدة، تويص الدراسـة بتنشـيط التحرك الفلسـطيني وبمسـاعدة 
اجلاليـات العربيـة والفلسـطينية يف أمـريكا للتحـرك مـن أجل إحـداث تغيري يف السياسـة 
األمريكية، وذلك بالتعاون مع املنظامت الشبابية وحركات التضامن من األمريكان األفارقة 
والالتينيـني ومن بعض نـواب احلزب الديمقراطـي واحلركات اليهوديـة التقدمية ومراكز 

البحث والضغط وصنع القرار، عىل أن يتخذ التحرك االجتاهات التالية:
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d 1) التأثـري يف االنتخابـات املحليـة يف كل مدينـة وواليـة، ويف االنتخابـات ألعضـاء 

الكونغرس، حيث يتم دعم املرشحني األقرب لدعم احلقوق الفلسطينية.

2) التأثري عىل أعضاء احلزب الديمقراطي، وكذلك إقناع أعضاء من احلزب اجلمهوري 

بعدالة القضية الفلسطينية واختاذ مواقف متوازنة جتاهها.

3) التصويت للمرشح األقرب يف االنتخابات الرئاسية األمريكية.

 4) القيـام بحملـة واسـعة من أجل إعـادة النظر يف الدعم األمريكي إلرسائيل، السـيام 
الدعم العسكري.

5) القيـام بحملة ملواجهة التيارات األفنجليكانية املسـاندة لليمـني اإلرسائييل املتطرف 

(سامل، 2020).

ªا ��
جـاءت األفـكار السياسـياتية التـي تضمنتها هـذه الورقة لتقـرتح توصيـات لكيفية حتقيق 
االنتصار عىل إجراءات الضم اإلرسائيلية اجلارية منذ عام 1967 والتي اختذت شكل الضم 
للقدس الرشقية وفق القانون اإلرسائييل، وشـكل الضم الواقعي أو الزاحف دون ترسـيم 
قانوين ألجزاء واسـعة أخر من الضفة الفلسطينية إىل إرسائيل. وهلذا مل تضع الورقة خطة 
تكتيكية شاملة ملواجهة وإفشال القرارات املحتملة لرتسيم ضم حوايل 30 باملئة من أرايض 
الضفة الفلسـطينية إىل إرسائيل، حيث وضعت القيادة الفلسـطينية هذه اخلطة، وهي تتابع 
ا بعد يوم. مع العمل الذي سيسـفر عنه نجاح جهود القيادة أو فشـلها يف  تنفيذها بدأب يومً
منع الرتسيم اجلديد للضم اإلضايف، يف ضوء العوامل اإلقليمية والدولية املواتية واملجافية، 
يكـون من املهـم أن يواكبه ويليه عمل مكثف من الكل الفلسـطيني من أجل االنتصار عىل 
الضم األشـمل الذي بدأ منذ عام 1967. تطرق أعاله إىل اجلانب السـيايس من هذا العمل، 
والـذي حيتـاج ألن ترتافق معه عنـارص كفاح أخر قانونيـة واقتصادية وتنمويـة وميدانية 

ومعرفية وإعالمية لتحقيق االنتصار ودحر االحتالل.
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الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون القانونية واملهنية

 - أ��اع ا���ا�� ا���ا����� ا��� ¡�� ��� ا�¦�������� وا�
�ب.
ً

أو�
1 - اجلرائـم التـي تدخـل يف اختصـاص نظام رومـا األسـايس للمحكمة اجلنائيـة الدولية 

املعتمد يف روما يف 17 متوز/ يوليو 1998م،

2 - اجلرائم املنصوص عليها يف الئحة الهاي لسنة 1907م.

3 - اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف 12آب/ أغسطس 1949م.

:©ا�ً�ا - و�ا�� ا���ا�
1 - حمكمة العدل الدولية:

املادة التاسعة والسابعة من اتفاقية منع إبادة اجلنس البرشي لعام 1948م:

«تعـرض عىل حمكمة العدل الدوليـة، بناءً عىل طلب أي من األطـراف املتنازعة، النزاعات 
التي تنشـأ بني األطراف املتعاقدة بشـأن تفسـري أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقية، بام يف ذلك 
 النزاعـات املتصلـة بمسـؤولية دولـة ما عن إبـادة مجاعية أو عـن أي من األفعـال األخر

املذكورة يف املادة الثالثة».
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ال تعترب اإلبادة اجلامعية واألفعال األخر املذكورة يف املادة الثالثة جرائم سياسية عىل صعيد 
ا  تسليم املجرمني، وتتعهد األطراف املتعاقدة يف مثل هذه احلاالت بتلبية طلب التسليم وفقً

لقوانينها ومعاهداهتا نافذة املفعول. 

2 - املحكمة اجلنائية الدولية:

يقترص اختصاص املحكمة عىل أشـد اجلرائم خطـورة موضع اهتامم املجتمع الدويل بأرسه, 
وللمحكمة بموجب هذا النظام األسايس اختصاص النظر يف اجلرائم التالية:

1 - جريمة اإلبادة اجلامعية.

2 - اجلرائم ضد اإلنسانية.

3 - جرائم احلرب.

4 - جريمة العدوان.

3 - اآلليات الدولية التعاقدية وغري التعاقدية حلامية حقوق اإلنسان:

اآلليات التعاقدية:

● هـي اآلليـات الناجتة عن توقيع اتفاقيـات ومعاهدات دولية قامت هبـا األمم املتحدة 
لضامن امتثال هذه الدول وااللتزام هبذه القوانني، توجد عرش هيئات معاهدات حقوق 

إنسان ترصد تنفيذ املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان وهي:

● اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.

● جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

● جلنة القضاء عىل التمييز العنرصي.

● جلنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة. 

● جلنة مناهضة التعذيب.

● اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

● جلنة حقوق الطفل.

● اللجنة املعنية بالعامل املهاجرين.
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d ● اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

● اللجنة املعنية باالختفاء القرسي.

اآلليات غري التعاقدية:

● اهليئـات القائمـة عىل ميثـاق األمم املتحدة، وهـي خاصة بمجلس حقوق اإلنسـان، 
ا بتشـكيل جملس خاص بحقوق اإلنسـان بديالً عن  حيـث أصدرت األمم املتحدة قرارً
جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، حيث يقوم هذا املجلس بمعاجلة االنتهاكات 
اجلسـيمة واملنهجية وتقديـم توصياته بخصوصها، كام أنّه مسـؤول عن تعزيز االحرتام 

العاملي حلامية حقوق اإلنسان واحلريات للجميع دون أيّ متييز وهي: 

● جملس حقوق اإلنسان.

● االستعراض الدوري الشامل.

● اإلجراءات اخلاصة ملجلس حقوق اإلنسان

�ق ا���ان:��� ��ا��Ôات ا������� ا��
ا��
● املحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان وهي تتبع منظمة الدول األمريكية. 

● املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسـان منبثقة عن اتفاقية محاية حقوق اإلنسـان يف نطاق 
جملس أوروبا.

● حمكمـة العـدل األوروبيـة ومركزهـا لوكسـمبورغ، هـي أعـىل حمكمـة تتبـع االحتاد 
األورويب.

● املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تتبع االحتاد اإلفريقي ومقرها يف تنزانيا.

4 - املحاكم الوطنية األجنبية (مبدأ االختصاص القضائي العاملي).

مـن حق كل دولة حماكمة مرتكبي اجلرائـم التي نصت عليها االتفاقيات الدولية أو القانون 
ا يف جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية  الدويل العريف ومعاقبتهم عليها، والتي تتمثل أساسً

واإلبادة اجلامعية. 

:أ - يف الدول التي تقبل فيها الدعاو

ب - املطالبة بتسليم جمرمي حرب إرسائيليني أثناء زيارهتم.
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 - حماكـم الـدول األطـراف يف اتفاقيـات جنيف األربع (تنـص املادة األوىل عـىل أن تتعهد 
األطراف السامية بأن حترتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف مجيع األحوال).

5 - املحاكم الوطنية العربية:

أ - املحاكم املرصية واألردنية والسورية واللبنانية، رفع دعاو جرائم حرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية.

ب - أي حماكـم عربية بالنسـبة لدعاو الفلسـطينيني وغريهم مـن املترضرين من اجلرائم 
املذكورة (عنرص املصلحة).

6 - املحاكم الوطنية الفلسطينية:

رفع دعاو ضد املتورطني يف هذه اجلرائم من املحتلني أمام القضاء الفلسطيني ملحاكمتهم 
بصـورة غيابيـة، باعتبـار أن جرائمهـم ترتكب يف فلسـطني وختضع لقواعـد االختصاص 

ا للقوانني اجلنائية سارية املفعول يف فلسطني. اجلنائي الفلسطيني طبقً

1 - حماكمة الرشكات اإلرسائيلية والدولية العاملة يف املستوطنات.

2 - حماكمة األشخاص مزدوجي اجلنسية املقيمني باملستوطنات اإلرسائيلية يف األرض 
الفلسطينية املحتلة.

3 - احتجـاز جثامـني الشـهداء يف الثالجات ومقابـر األرقام واملطالبـة بالتعويض عن 
الرضر املعنوي.

4 - حماكمة املستوطنني أمام املحاكم الفلسطينية.

7 - املحاكم اإلرسائيلية: 

1 - مسؤولية إرسائيل عن إصدار الترشيعات التي تفرض العقوبات عىل مرتكبي اجلرائم 
املنصوص عنها يف اتفاقات جنيف لعام 1949م، وتقديمهم للمحاكمة، وتسـليمهم إىل 

طرف متعاقد آخر ملحاكمتهم (املادتان 146، 147 من اتفاقية جنيف الرابعة).

8 - املحكمة الدائمة للشعوب (إيطاليا):

1 - هي حمكمة رأي دولية مسـتقلة عن الـدول، تنظر علنية وبصفة متناقضة يف حاالت 
انتهاكات حقوق اإلنسـان والشـعوب حمل الشكاو التي تقدم من طرف الضحايا (أو 

الشخصيات الطبيعية أو املعنوية الذين يساندوهنم).
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d 2 - أنشـئت يف جـوان 1979 يف بولونيـا (إيطاليا) من طرف حقوقيـني، أدباء، ومثقفني 

آخرين.

 ���Á و �©�� ا����ا�ات:��را�ً
ا: ا�¦��� ا��ا�
ا، من املفروض أن يتضمن تدوين االنتهاك، باإلضافة  1 - لكـي يكـون ملف الدعو مقنعً

ا بتفاصيل تشمل: ا مدعومً إىل إثبات هوية الضحية، توثيقً

1 - إفادات بموضوع االنتهاك الذي تعرض له الضحية.

2 - املرجعية القانونية الدولية والوطنية التي تنص عىل احلق الذي أهدره ذلك االنتهاك.

3 - إفـادات هبويـة فاعل االنتهـاك أو فاعليه، وبأماكن تواجدهـم وعناوينهم إن أمكن 
ذلك.

4 - إفادات شهود عيان آخرين لتأكد املوضوع.

) إن أمكن ذلك.  5 - صور للموقع ولألشخاص (يف حاالت القتل، مثالً

6 - التقارير أو الشواهد الطبية أو أية وثيقة أخر ذات صلة باملوضوع.

. 7 - املسار الذي اختذه جمر الدعو القضائية الوطنية إذا كانت قد رفعت فعالً

2 - يشـكل يف إطـار وزارة العـدل الفريـق القانـوين لرصد وتوثيـق االنتهـاكات بالتعاون 
والرشاكة مع التجمع الوطني للمستقلني ومع مؤسسات املجتمع املدين ترشف عىل: 

أ - إعداد امللفات.

يتويل إعداد كل ملف جلنة فرعية عربية (مرصية - أردنية - لبنانية - سورية - فلسطني) 
جتمع فيها كل الوثائق والشهادات احلية.

ب - إعداد الدعاو القضائية.

تتـوىل اهليئـة القانونيـة إعداد الدعـاو القضائيـة ووضعها يف الشـكل القانـوين وبيان 
تكييفها وإسنادها يف القانون الدويل والقانون املحيل.

ج - إقامة الدعاو أمام املحكمة الوطنية الفلسطينية واملحاكم العربية واملحكمة العليا 
اإلرسائيلية.
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ا من املحامني لرفع الدعـاو واملرافعة أمام املحاكم العربية  تكلـف اهليئة القانونية عددً
ا إىل امللفات املشار إليها. واإلرسائيلية، كل فيام خيصه استنادً

د - إقامة دعاو أمام املحاكم اإلقليمية األمريكية واألوروبية واألفريقية.

االستعانة بمحامني من هذه الدول لرفع الدعاو واملرافعة.

هـ - حماولة إقامة حمكمة جنائية دولية خاصة.

مطالبة حكومات الدول العربية بمحاولة إقامة هذه املحكمة.

و - رفع دعو أمام حمكمة العدل الدولية.

بشأن النزاع عىل تنفيذ اتفاقية منع إبادة اجلنس

الشكاو والبالغات إىل جلان األمم املتحدة.

ªا�ً�ا - ا�
�ادة ا��ا����� ا����ا���:
يشـكل يف إطـار وزارة العدل عيادة قانونية بالتعـاون والرشاكة مع التجمع الوطني وتكون 

مهامها يف:

1 - نرش الثقافة القانونية يف املجتمع وتقديم اخلدمات واالستشـارات القانونية املجانية 
للفئات الفقرية واملحتاجة منه، وذلك للوصول لنظام قانوين أفضل.

2 - تقديم الدعم القانوين املجاين إىل املجتمع املحيل، توجيه كل اإلمكانيات والطاقات 
من أجل الدفاع عن حقوق الفئات املهمشـة وغري القـادرة عىل الوصول لقطاع العدالة 
الفلسـطينية، من خالل توعيتهم بحقوقهم، والعمل مع الـرشكاء للدفاع عنهم وتوثيق 

االنتهاكات بحقهم.

3 - إنشـاء موقع إلكرتوين عىل شـبكة االنرتنت خمصص ملالحقة املتهمني اإلرسائيليني 
بارتكاب جرائم ضد الشـعب الفلسـطيني ومتابعة حتركاهتم ونرش صورهم وأسـامئهم 

واملطالبة بالقبض عليهم أينام تواجدوا.

4 - إعـداد مـرشوع قانون وطني ملالحقة املسـؤولني اإلرسائيليني عـن جرائمهم بحق 
الشعب الفلسطيني.
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رئي�س حترير �سبكة اأجيال
واأ�ستاذ اإعالم ري مقيم يف جامعة بريزيت

ـط للضم اإلرسائييل لألغوار وفرض السيادة عىل املستوطنات يف الضفة، هو ما  املعنى املبسّ
جعـل الدولة الفلسـطينية حماطة بإرسائيل من كل النواحـي ونزعها عن حميطها العريب، وما 
يتبع ذلك من هتجري قرسي أو نقل للسكان عىل املد البعيد. وبالتايل، ال حدود جوية وال 
، ما يسـتدعي بالتايل جعل أي  برية مع أي دولة بالعامل، والبحر تسـيطر عليه إرسائيل أصالً

كيان فلسطيني، غري قابل للتواصل اجلغرايف، وبلغة أخر غري قابل للحياة واالستمرار. 

لـذا من الـرضوري فهم أبعاد هـذه العمليـة العسـكرية االحتاللية وصياغـة موقف وطني 
.إعالمي جامع من ثالث زوايا حمورية طويلة املد

:١-  ±��� ا����¸ ا���ا� ا�¦�����
أكثر ما يضعف هذه التغطية، هو االنقسام الفلسطيني الداخيل، ولكن عىل وسائل اإلعالم 
جتاهـل موضـوع االنقسـام يف تعاطيهـا مـع موضوع الضـم، األمـر الذي يكسـب اإلرادة 
السياسـية الفلسـطينية صالبة ومتانـة، ويعطيها زمخًا سـينعكس إجيابًا عىل إسـقاطات هذا 
ـا أن هناك مـا يمكن وصفه  املوقـف السـيايس عـىل املوقفني الشـعبي والـدويل، وخصوصً
باالتفاق غري املعلن، بتخيل محاس عن موضوع االتصاالت الدولية، وعدم منافسـة منظمة 
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التحريـر فيها، لعدة اعتبارات داخلية وخارجية، أبرزها مسـألة االعرتاف بمنظمة التحرير 
دوليًّا.

ا�Èا¨�
- عىل املسـؤولني الرسـميني: حماربتها عىل صغرها أو كربها (مش عيب)، وإبالغ وسـائل 

ة لإلشاعة قبل نفي اخلرب عرب أي وسيلة دولية. اإلعالم الوطنية بالرواية املفنّدَ

- عىل الصحفي: التحقق من مصدر املعلومة وعدم املسـامهة جمانًا بنرش إشـاعة قد يكون هلا 
ا. أثر سلبي عىل اجلبهة الداخلية خصوصً

�ع ا���
�� �ا��¡ان ا�¦��������) �� (أ���� ا���
٢- ا����¸ ا��
ـنَة من املايض، وذلك  إن موضـوع ضـم األغوار جيب أن يتحـول إعالميًّا إىل أبعاد أكثر أنْسَ
بربط امللف السيايس واالقتصادي باإلنسان الفلسطيني، وهو املترضر احلقيقي من موضوع 
الضم، سـواء بسـد أفق قيام دولـة بمعابر وحدود مسـتقلة وثروات طبيعيـة، أو من خالل 
عمليـات حد احلركة والتنقل وفصـل املناطق. لذا من الواجب عـدم التعامل مع املواطنني 
السـاكنني يف األغـوار عـىل أهنم املتـرضر الوحيد مـن عملية الضـم، بل جيـب الرتكيز عىل 
السكان الفلسطينيني يف كل مناطق التامس مع االحتالل، سواء يف األغوار أو مناطق اجلدار 
أو املسـتوطنات، ورفـع منسـوب التغطيات املتعلقة باإلنسـان الفلسـطيني يف تلك املناطق 

جمتمعة، واإلنسان الفلسطيني بشكل عام يف كل مناطق تواجده.

ا)  Ý��
È ا أو Ýر���) ٣- ا����¸ ا��و�
إن خمالفة الضم للقانون الدويل ليست خمالفة سياسية بسيطة، بل تعارض واضح مع قاعدة 
أن القانون الدويل ال يسمح بضم أراضِ استوىل عليها الطرف املعادي باحلرب، وأن قانون 
الضم وفرض السـيادة اإلرسائيلية يعني فـرض امللكية القرسية عىل منطقة ما بالقوة، وهذه 
ا، سواء عىل الصعيد الرسمي املرتبط بالسفارات الفلسطينية أو عىل  اللغة يفهمها العامل جيدً
الصعيد الشـعبي املرتبط باجلاليات الفلسـطينية يف تلك الـدول. وهناك نامذج تارخيية كثرية 
يمكن ربطها إعالميًّا بموضوع الضم إلعطاء التغطية للشواهد التي يمكن أن يكون هلا أثر 
عىل الرأي العام العاملي، علامً أن أي عملية ضم عسكرية، جيب أن ترتبط باعرتاف دويل، لذا 
فموضـوع االعرتاف باألمر الواقع غري وارد إذا ما كانت هناك أحداث مناوئة دوليًا لعملية 

الضم، ترتجم عىل شكل رسائل إعالمية يبثها الفلسطينيون ويركزون عليها. 
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d ا��¦¡اك ا�¨�� ¨� و�ا�� ا�¨�م ا���ا�����:

1 - من خالل عدم إعطاء األفضلية يف الترصحيات لوسـائل اإلعالم الفلسـطينية، ووقف 
تنسـيق اللقاءات مـع اإلعالم العربي وتركه يأخذ الترصحيات إما من اإلعالم الفلسـطيني 

أو الدويل.

2 - بناء جهاز إعالمي (فلسطيني) ناطق بعدة لغات أجنبية أمهها: 

1 - اإلنكليزية 2- الفرنسية 3- (العربية) 

ا���ا�¸ ا�¨���� أ¨�ه ��¡�ن ��ا وزن أ��� إذا �ا  ���Ñ ا���وط ا��ا���:
1 - التغطية اخلربية املستمرة وطويلة األجل (سياسة النفس الطويل واملؤدلج)

2 - تزويد اجلمهور بمعلومات حقيقية من خالل املسؤولني الفلسطينيني املتابعني ملوضوع 
الضم.

3 - رفع نسـبة التوعية باملصطلحات املرتبطة باملوضوع ومنها (ضم، فرض سيادة، هيمنة، 
ضم كيل، ضم جزئي، خطة القرن.. الخ) وانعكاسها عىل احلياة اليومية.



للن�شر يف جملة املقد�شية

ُتغط���ي املجلة املو�سوع���ات والق�سايا اخلا�س���ة مبدينة القد����س يف كافة املجالت 
الروحي���ة والفكري���ة واحل�ساري���ة والعمراني���ة وال�سيا�سي���ة والثقافي���ة اإىل جان���ب 

املخططات وال�سيا�سات الإ�سرائيلية التي ت�ستهدف القد�س ا�ستيطانًا وتهويدًا.

وُترح���ب املجل���ة مب�ساهمات املفكرين واملثقفن والباحث���ن يف خمتلف اأبوابها ويف 
احلدود املتعارف عليها �سواء كانت تهتم بق�سايا القد�س والنتهاكات الإ�سرائيلية 
وخمطط���ات التهويد فيها اأو مقالت وتقارير عن الن���دوات واملوؤمترات اأو عرو�س 
لكت���ب خا�س���ة مبدينة القد����س، واأّي م�ساهمات اأدبي���ة ُتعزز ج�س���ور التوا�سل بن 

الإن�سان العربي واملدينة املقد�سة.

كما ُترحب املجلة بتلقي اأّي مادة لإعادة الن�سر ح�سب تقييم هيئة التحرير وتقدير 
اأهمي���ة اإعادة الن�س���ر اإل اإذا كانت درا�س���ات وبحوث ُيراد حتكيمه���ا حيث تتحمل 
املجل���ة كلف���ة التحكيم ون�س���ر الأبحاث يف ق�س���م الدرا�سات والبح���وث املخ�س�س 
للدرا�سات العلمية املحكمة وفق املعايري املعتمدة عامة مبا يف ذلك يف جملة العلوم 
القانونية وال�سيا�سية ال�سادرة عن كلية احلقوق بجامعة القد�س، وخا�سة اأن يكون 
موثقًا وي�سمل الإ�س���ارات املرجعية: ا�سم املوؤلف، عنوان الكتاب، دار الن�سر، مكان 

و�سنة الن�سر، رقم ال�سفحة.

كذل���ك اأن تكون الدرا�س���ة اأو البحث مطبوعة على الكمبيوت���ر مبا ل يزيد عن 30 
�سفح���ة، ومرفق بها ال�سرية الذاتية للكات���ب، وُتر�سل اإىل املجلة عن طريق الربيد 

الإلكرتوين.

تلتزم املجلة بتقيي���م امل�ساركة، واإعالم الباحث بنتيجة التقييم خالل �سهرين من 
تاريخ ا�ستالمها، وامل�ساركات التي تعتذر املجلة عن ن�سرها ل ُترد اإىل الكاتب.

maqdisi@alquds.edu :لإر�سال الأبحاث والدرا�سات عرب الإمييل






