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  تمهيد 
 أساف دافيد 

القدس مدينة مقسمة تحتل مركز الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، وتتمتّع بسمات مميَّزة: 
س  هي المدينة اليهودية ـ العربية األكبر في إسرائيل، والمدينة الوحيدة في الدولة التي تُكرَّ
دونية السكان الفلسطينيّين فيها، مقارنة بالسكان اليهود، في نصوص قانونية تستند إلى حقيقة 
أن سكان القدس الشرقية ليسوا مواطنين في الدولة وإنما مقيمون فيها، ناهيك عن أن مكانة 
اإلقامة في ذاتها غير مضمونة وكثيًرا ما تكون مشروطة وعرضة للخطر. إن اللقاء اليومي 
بين سكان المدينة اليهود والفلسطينيّين، الذين هم من المحافظين في أغلبيتهم الساحقة، يزيد 
ذاته  الوقت  في  يوفر  ولكنه  والهوياتية،  والثقافية  السياسية  والفوارق  الحساسيات  حّدة  من 
المشتركة ودفعها نحو  المصالح  المشترك في خدمة  للتعاون  بل  للتعارف والتفاهم،  فرًصا 
األمام، علًما أن هذه الفرص لم تتحقق حتى اآلن رغم أن األرضية مهيأة لذلك أكثر من أي 
وقت مضى. وقد كان هذا، وما يزال، أحد اإلخفاقات األكبر واألشد إثارة لألسف في نشاط 

المجتمع المدني في القدس خالل العقد األخير.  
األكاديمية والجماهيرية،  السابق جملًة من األنشطة  القدس في  لير في  فان  نظم معهد 
بالتعاون مع جهات من القدس الشرقية، بما في ذلك مثقفون فلسطينيون من القدس الشرقية، 
خلفية  على  نهائًيا،  توقفت  حتى  األخيرين  العقدين  تضاءلت خالل  النشاطات  هذه  أن  غير 
الجانب  في  المتصاعد  اليأس  وبسبب  الفلسطينية،  ـ  اإلسرائيلية  السالم  عملية  في  الجمود 
الفلسطينية من فرص انتهاء االحتالل وزواله عموًما، ومن جدوى الطرق السلمية خصوًصا. 
لكن المعهد موجود في القدس ويعمل فيها ومنها، وال نزال نسعى إلى تشكيل الواقع بما يخدم 
المصلحة العامة ومصلحة سكان المدينة، على اختالف انتماءاتهم ومشاربهم، وإلى محاربة 
اليأس وعدم االستسالم له. ولذلك، قررنا العودة بصورة تدريجية إلى تنظيم نشاطات ثقافية 
قضايا  وخدمة  الفلسطينية  في  العربية  ـ  اليهودية  العالقات  تعزيز  إلى  تسعى  وجماهيرية 

السكان الفلسطينيّين، وفقا لرؤية المعهد وحرصه على “تفكير يُحدث التغيير”. 
هذه الوثيقة، التي أعدها د. ماريك شتيرن، هي طلقة البداية نحو النشاط الذي نأمل أن 
يتحول خالل السنوات القريبة إلى استراتيجية مشاركة ثقافية وجماهيرية متواصلة ودائمة 
في قضايا القدس الشرقية والعالقات اليهودية ـ الفلسطينية والدفع نحو تعزيزها. وفوق ذلك، 
تشكل القدس نموذًجا ـ إشكالًيا ولكنه ُمتاح ـ للعالقات بين اليهود والفلسطينيّين في المنطقة 
الممتدة بين البحر والنهر. من واجبنا االعتراف بوجود هذا النموذج، بما يعتريه من نواقص 
فعلية وما ينطوي عليه من إيجابيات محتملة، ودراسته وتحليله، وأن نكون شركاء في بلورته 



على نحو منصف ونزيه تجاه اليهود والفلسطينيّين، كأفراد أو كمجموعتين قوميتين، على 
السواء. 

نتقد بالشكر إلى مؤّسسة صندوق القدس )The Jerusalem Foundation( على الشراكة 
والدعم اللذين أتاحا كتابة هذه الوثيقة، ونخص بالذكر د. أودي شبيغل، مدير مجال التربية 
والتعايش في الصندوق، على الثقة والمساعدة. نحن ندشن هذه األيام مشروًعا جديًدا، بدعم 
القدس الشرقية،  للتغيير من  القدس هو اآلخر، إلثراء وتأهيل وكالء  من مؤّسسة صندوق 
ثقافًيا ومدنًيا. ونحن نسعى، من خالل ذلك، إلى المساهمة بشيء ما من روح معهد فان لير 
في القدس، من رؤيته وميزته الخاصة في المشهد الثقافي والجماهيري في المدينة، لمصلحة 
سكانها، والمقيمين فيها ومواطنيها، ولمصلحة العالقات بين اليهود والفلسطينيّين في المنطقة 

كلها عامة. 

أساف دافيد
آيار 2022
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 مقدمة
دعونا نضع األمور على الطاولة 

لرئاسة  بركات  نير  انتخاب  ثم  ومن  الفصل  جدار  إقامة  ومع  الثانية،  االنتفاضة  نهاية  منذ 
البلدية، بدا أن القدس تخطو نحو عصر من االستقرار األمني واالقتصادي. تحسنت صورة 
ن  المدينة ومكانتها، في إسرائيل وفي العالم، وازداد عدد السياح من سنة إلى أخرى، وُدّشِ
الخط األول للقطار الخفيف، وجرى تحسين مركز المدينة وتطويره بصورة كبيرة. ولكن 
وهم الحياة الطبيعية هذا تفجر في العامين 2014 ـ 2015 وعاد سكان القدس ليجدوا أنفسهم 
في عين العاصفة. فقد دفعت عملية اختطاف الفتية اليهود الثالثة من غوش عتصيون بثالثة 
شبان من حي هار نوف إلى تنفيذ عملية انتقامية وقتل الفتى محمد أبو خضير ابن الـ 14 عاًما 
من شعفاط بصورة وحشية. هذه الحادثة، التي هاجم فيها شبان من المدينة بعضهم البعض، 
إلى جانب العدوان على غزة )عملية “الجرف الصامد”( والتوتر المتصاعد بين المصلين 
المسلمين واليهود في الحرم القدسي، أثارت موجة من المظاهرات واالضطرابات وأعمال 
الطبيعي  اليومية  الحياة  بمجرى  ألحقت ضرًرا جسمًيا  الشرقية،  القدس  في  الفردية  العنف 
في  توزعت،  )التي  األحداث  هذه  بأسرها.  المدينة  في  واالجتماعي  االقتصادي  وبالنسيج 
الواقع، على موجتين منفصلتين من العنف، كانت األولى في صيف ـ خريف 2014 والثانية 
في خريف ـ شتاء 2015( انتهت على عتبة نهاية العام 2015. ولكن زعزعة الوضع القائم، 
إلى جانب انزالق أوجه الضائقة والعنف من شرق المدينة إلى غربها، كان لهما تأثير قوي 
وعميق على صناع القرارات على المستويّين الُقطري والمحلي وعلى المجتمع المدني في 
القدس الغربية. فقد أدرك كثيرون أنه من غير الممكن االستمرار في إهمال القدس الشرقية 
لذلك  يكون  أن  دون  من  المدينّي  والتجدد  والتطوير  الموارد،  توزيع  في  ضدها  والتمييز 
تأثيرات على سير الحياة اليومية في القدس الغربية. ونظر إلى هذا األمر، في نظر بعض 
الالعبين، على المستوى الحكومي بشكل خاص وأساسي، كقضية سيطرة وسيادة؛ بينما نظر 
المدني بشكل خاص، كقضية مساواة وعدالة  المدينة والمجتمع  إليه آخرون، على مستوى 

اجتماعية وازدهار المدينة. 
الخطة  على   2018 أيار  في  اإلسرائيلية  الحكومة  التبصرات، صّدقت  هذه  في ضوء 
للمرة األولى،  3790( ورصدت،  )الخطة رقم  القدس  قدمتها وزارة شؤون  التي  الخمسية 
القدس  في  واالجتماعية  االقتصادية  الفجوات  لتقليص  مليارّي شيكل(  )نحو  كبيرة  ميزانية 
الشرقية. وبالتزامن مع ذلك، كثفت بلدية القدس نشاطاتها في شرق المدينة، فجنّدت ـ للمرة 
األولى ـ قوى بشرية محلية إلشغال وظائف أساسية في منظومة العمل البلدي وعّززت شبكة 
المراكز الجماهيرية في األحياء العربية. كما ولوحظ التغيير في التعامل مع السكان العرب 
الفلسطينيّين في المجتمع المدني في القدس الغربية: فقد بدأت منظمات قائمة ومبادرات جديدة 



بالعمل من أجل تحسين العالقات بين الفئات السكانية المختلفة ومن أجل تقليص الفجوات، 
فضاًل عن إجراء مسح لمعرفة الناشطين في المجتمع المدني الفلسطيني في القدس والعمل 
على تطوير قدراتهم وتحسين كفاءاتهم. وفي القدس الشرقية ذاتها، جاءت هذه السيرورات 
السياسية. فحيال  التغيير على صعيد رؤيته  الفلسطيني في ذروة عملية  المجتمع  بينما كان 
السلطة  عن  المتواصل  اإلجباري  والفصل  الفصل،  جدار  وبناء  أوسلو،  اتفاقيات  انهيار 
بالنضال  المقدسي  الفلسطيني  المجتمع  تمّسك  تراَجع وضُعف  الغربية،  الفلسطينية والضفة 
العنيد من أجل السيادة واالعتراف السياسي، بينما تعّزز في المقابل تشديده على النضال من 
أجل المساواة في الحقوق وفي توزيع الموارد. خالل ذلك، بدأت تتزايد في الشارع الفلسطيني 
اقتصادًيا واجتماعًيا، بل وشرعية الحصول  الحيز اإلسرائيلي،  اندماج األفراد في  شرعية 

على المواطنة اإلسرائيلية أيًضا.    
الشرقية،  القدس  تجاه  والحكومية  البلدية  السياسة  في  التغيير  أن  فقط،  ظاهرًيا  يبدو، 
توليفة  تشّكل  أخرى،  جهة  من  القدس،  في  الفلسطينيّين  ”تأسرل”1  وسيرورات  جهة،  من 
المدينة وغربها. ولكن تبرز في  العالقات بين شرق  الحياة وتحسين  لتغيير ظروف  مثالية 
الواقع حقيقة أنه إلى جانب االستثمار الُمباَرك في المجاالت ”الناعمة” في الحياة اليومية في 
القدس الشرقية، كترميم الشوارع وبناء المدارس والدمج في سوق العمل، ال تحظى بالعالج 
الوثيقة ”القضايا  التي سنسميها في هذه  المشاكل األساسية ”الصلبة”  مجموعة واسعة من 
القانونية*  المكانة  والحقوق.  المكانة  والعرب من حيث  اليهود  بين  تميز  التي  السياسية”،2 
للسكن؛  التخطيط والبناء  البنيوي في  الشرقية؛ والتمييز  القدس  العرب في  للسكان  المتدنية 
والتعامل العدائي من جانب قوات األمن؛ والتأثير الكارثي لجدار الفصل على نسيج الحياة 
واالقتصادـ  هذه المشاكل كلها ال تحظى بالعالج، وال يتم التطرق إليها في الخطط والمبادرات 
القائمة. ونحن نرى أنه بدون معالجة هذه القضايا وإيجاد حلول جدية وحقيقية لها، لن يكون 
من الممكن تحقيق المساواة والدمج، االجتماعي واالقتصادي، الدائم بين اليهود والعرب في 
القدس، وهما عنصران ضروريان وحيويان جًدا لضمان ازدهار المدينة. من دون معالجة 

مصطلح "تأسرل" هو مصطلح مشحون وموضع خالف، وخاصة في المجتمع الفلسطيني. استخدام هذا   1
المصطلح في هذه المقالة يتطرق إلى الجوانب الوظيفية من االندماج في الحيز اإلسرائيلي، مثل العمل، 

التعليم واللغة، وينبغي التأكيد على أنه ال يعكس تغييًرا في الرؤية السياسية. 
بالطبع، ليس ثمة قضية اجتماعية في إسرائيل عموًما، وفي القدس الشرقية خصوًصا، ليست قضية   2
سياسية في جوهرها، لكن لغرض هذه الوثيقة فقط فإنني أعتمد   تمييًزا ُمصَطنًعا بين القضايا االجتماعية-

االقتصادية والقضايا السياسية، طبًقا لمدى حساسيتها السياسية وموقعها في السجال العام.  
]توضيح المترجم: مصطلح المكانة القانونية هنا يعبر عن "المكانة المدنية" حسب التصنيفات التي   

يحددها القانون اإلسرائيلي لإلقامة في إسرائيل: مواَطنة، إقامة دائمة )المقدسيون في القدس الشرقية(، 
 إقامة مؤقتة، إقامة زائر، إقامة عابر[.  
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الفلسطينيّين وتطبيع  السكان  إلى ”إرضاء”  الرامية  العديدة  المحاوالت  تبقى  القضايا،  هذه 
العالقات بينهم وبين المؤّسسة اإلسرائيلية الرسمية، عبر االستثمار في الجانب االقتصادي ـ 
االجتماعي فقط، ُعرضًة لالصطدام بعقبات من شأنها الحّد من فاعليتها وفائدتها. بل أكثر من 
هذا، في ظل غياب الحلول للقضايا السياسية، فإن تحسين مستوى الحراك االجتماعي والدمج 
في نسيج الحياة اإلسرائيلية، تحديًدا، قد يؤدي بطبيعة الحال إلى انكشاف السكان الفلسطينيّين 
المساواة  وانعدام  التمييز  واقع  أكبر، على  وبقوة  فأكثر  أكثر  بينهم(،  الشباب من  )وخاصة 
البنيوي بينهم وبين السكان اليهود في المدينة. وفي مثل هذه الحالة، من شأن الفجوة ما بين 
الوعود المقطوعة خالل السنوات األخيرة، من جهة، وبين الفشل في التطبيق وتحقيق هذه 

الوعود، من جهة أخرى، أن يُحدث كسًرا جديًدا، أعمق بكثير مما كان عليه سابًقا.  
القضايا  هذه  اليهودي  المدني  والمجتمع  المؤّسسة  معالجة  دون  تحول  التي  الصعوبة 
حساسية  من  التخوف  من  تنبع  أخرى  وخطط  الخمسية  الخطة  في  شملها  ودون  السياسية 
اإلسرائيلي.  الحكم  تحت  وحقوقهم  الشرقية  القدس  سكان  مكانة  في  البحث  انفجار  وقابلية 
بصورة  البناء  وتطوير  األراضي،  على  الملكية  وحقوق  القانونية،  المكانة  قضايا  أن  ذلك 
واسعة للسكان العرب تُعتبر قضايا مشحونة قد تثير معارضة لدى أوساط سياسية في اليمين 
اإلسرائيلي. كما تلعب السياسة الفلسطينية الداخلية دوًرا حاسًما )رغم أنه آخذ في التراجع 
والتضاؤل( في صعوبة إحداث تغييرات في التسويات القائمة، إذ إن التجنُّس في إسرائيل 
اإلسرائيلي  المجتمع  مع  العالقة  وتطبيع  اإلسرائيلية(  المواطنة  الجنسية/  على  )الحصول 
والمؤّسسة اإلسرائيلية ال يزاالن يُعتَبران ضرًبا من الخيانة للقيم والثوابت الوطنية الفلسطينية. 
السياسية  القضايا  وبين  ”الناعمة”  االقتصادية  ـ  االجتماعية  القضايا  بين  الفصل  أن  غير 
”الصلبة” التي تشّكل محور الصراع هو فصل ُمصَطَنع. فمن يوّد أن يرى حصول تغيير 
حقيقي في المشاكل ”الناعمة”، عليه أن يتعامل مع المشاكل ”الصلبة” أيًضا. وبالرغم من 
أن كال الطرفين ضالعان في بلورة العالقات المتبادلة بينهما ويؤثران عليها ولكليهما مصلحة 
الفارض سيادته  الجانب اإلسرائيلي، بكونه  وحاجة في الحل، إال أن ليس ثمة شك في أن 
على القدس الشرقية وصاحب المبادرة والتنفيذ للتسويات القائمة حالًيا، هو الذي يمتلك القوة، 

وعليه تقع مسؤولية حل هذه العقدة السياسية البلدية التي نشأت.   
القدس،  المنظمات والمؤّسسات في  للناشطين االجتماعيّين، لرؤساء  الوثيقة معّدة  هذه 
للمديرين ومبلوري الرأي العام في بلدية القدس، وفي الحكومة اإلسرائيلية، الذين قد بدأوا 
يعملون من أجل تحسين جودة الحياة وتقليص الفجوات في القدس الشرقية. نعرض في هذه 
المتوفرة:  السياسات  بأدوات على صعيد  بالعالج  أساسية ال تحظى  أربعة مجاالت  الوثيقة 
المكانة القانونية؛ والعالقات بين السكان والشرطة اإلسرائيلية؛ والتخطيط والبناء لألغراض 
جميع  األربعة  المجاالت  هذه  تشمل  ال  الفصل.  جدار  خارج  الواقعة  واألحياء  السكنية؛ 
القضايا السياسية غير المعالجة، وإنما تشمل معظم هذه القضايا األساسية، وأي تغيير في 
القدس  في  السكان  واقع جميع  في  ملموس  إلى تحسين  يؤدي  أن  منها من شأنه  أي واحدة 
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الشرقية. كل فصل من هذه الوثيقة مخّصص ألحد المجاالت األربعة، ويشمل عرًضا مقتضًبا 
على  واقتراحات ألدوات  الشرقية،  القدس  في  اليومية  الحياة  على  وأثرها  المشكلة  لفحوى 
صعيد السياسات يمكن استخدامها في اإلطار القائم اليوم في مسعى لتغيير الوضع. بعض 
اإلجراءات المقَتَرحة هنا معروفة عند النشطاء االجتماعيّين والسلطات المسؤولة عن شرق 
فإلى  أي حال،  الوثيقة. وعلى  هذه  بكاتب  ُمستحَدثة خاصة  أفكار  اآلخر  وبعضها  المدينة، 
جانب األدوات المتوفرة والتعريف بطرق العمل واألدوات على صعيد السياسات التي يمكن 
القضايا  طرح  إلى  الوثيقة  هذه  تهدف  اليوم،  القائم  الوضع  في  حتى  الميدان  في  تطبيقها 
وبين  بينها  الوثيقة  العالقة  وتبيان  األعمال  جدول  على  الشرقية  بالقدس  الخاصة  السياسية 
األهداف االجتماعية واالقتصادية التي تحاول سلطات الدولة المختلفة تحقيقها اليوم. فعلى 
سبيل المثال، من دون تغيير في قضية المكانة القانونية، لن يكون باإلمكان تحسين ظروف 
الحياة في األحياء الواقعة خارج الجدار؛ وإذا لم تتوفر الطرق الكفيلة بدفع خطط البناء السكني 
وتطبيقها فستستمر على نطاق واسع جًدا عمليات البناء غير القانوني في األحياء العربية. 
يتعين على النشطاء االجتماعيّين طرح هذه العالقة بين السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
على جدول األعمال الجماهيري العام وعدم تجنب االهتمام بها ومعالجتها. كذلك الوضع في 
جهاز التعليم في القدس الشرقية، على سبيل المثال، أو االنخراط في سوق العمل وفي التعليم 
ـ كانت تُعتبر هذه في السابق مواضيع حساسة أو هامشية، بينما أصبحت تشّكل اليوم حجر 
أساس في السياسة الحكومية الراهنة. بالطريقة ذاتها، يمكن من خالل اإلصرار والمثابرة 

جعل القضايا السياسية قضايا شرعية من أجل تغيير السياسات. 
تعرض الفصول التالية من هذه الوثيقة المجاالت األربعة المشار إليها أعاله، وتشمل 
توصيات بشأن ما ينبغي ويمكن القيام به في كل واحد منها. للموافقة على حل هذه القضايا 
الحساسة، يجب على السياسيّين والمسؤولين أصحاب المناصب الهامة والسلطات العاملين 
فيها الخروج من منطقة األمان الخاصة بهم. وثمة دور حاسم للجهات الوسيطة من المجتمع 
إلى  تتبلور وتخرج  أن  الخطوة  لمثل هذه  يمكن  بدون مساعدتها وتشجيعها ال  التي  المدني 
حيز التنفيذ. القضايا التي اخترنا عرضها في هذه الوثيقة ليست القضايا ”السياسية” الوحيدة 
في القدس الشرقية: مستقبل جدار الفصل، والتغييرات في الوضع القائم في الحرم القدسي 
والمستوطنات في شرق المدينة ـ هذه أيًضا قضايا هامة وقابلة لالنفجار بدرجة عالية جًدا. 
ينبع اختيار المجاالت األربعة التي أشرُت إليها ، إًذا، من مدى احتمالية إحداث تغيير جوهري 
وجدي فيها خالل السنوات القليلة القادمة، في ظل الظروف السياسية القائمة. في نهاية كل 
السياسات من شأنها إحداث  أدناه نورد توصيات لخطوات على صعيد  الفصول  واحد من 
التغيير في المجال العينّي قيد البحث. ليست هذه وصفة حصرية لتحقيق النجاح، وإنما هي 
توصيات واتجاهات عملية، الهدف منها هو طرح امثلة حول كيفية تفكيك القضايا السياسية 
وترجمتها إلى خطوات على صعيد السياسات، عملية صغيرة ومحددة بإمكان كل واحدة منها 

إحداث تغيير جدي جًدا في الحياة اليومية في المدينة. 
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التخطيط  سياسات  عن  والمسؤول  الباحث  تترسكي،  ألفيف  الشكر  عن  التعبير  بودي 
في جمعية ”عير َعميم” على إتاحته الفرصة للتفكير المشترك والمراجعة الشاملة والمعمقة 

للمسودة األولى لهذه الوثيقة. 

    خلفية: القدس الشرقية وسيروات التغيير
بالمائة من مجموع  اليوم 358 ألف عربي فلسطيني، يشّكلون 38  القدس  يعيش في مدينة 
سكان المدينة البالغ عددهم 936 ألًفا.3 354 ألًفا منهم يسكنون في أحياء ذات أغلبية عربية 
مناطق  في  اليوم  الشرقية  القدس  سكان  من  كبير  جزء  يعيش  الشرقية.  القدس  في  مطلقة 
ومنطقة  وسميراميس،  ـ  عقب  كفر  منطقة  الفصل:  جدار  خلف  تقع  ولكنها  للمدينة  تابعة 
مخيم الالجئين شعفاط ـ رأس شحادة )التي تشمل أيًضا أحياء رأس شحادة، ورأس خميس، 

وضاحية السالم ومخيم شعفاط لالجئين( والجزء الشمالي من قرية الولجة.4 
في العام 1967، في ضوء فرض القانون اإلسرائيلي على القدس الشرقية، حصل العرب 
سكان الجزء الشرقي من المدينة على مكانة اإلقامة الدائمة وليس على مكانة المواَطنة. تمنح 
االنتخابات  في  والمشاركة  الدولة،  أراضي  داخل  في  البقاء  حق  صاحبها  الدائمة  اإلقامة 
البلدية، والحصول على مستحقات الرفاه االجتماعي، مثل مستحقات التأمين القومي وغيرها. 
إنها مكانة قانونية متدنية ال تتيح إمكانية التنافس على رئاسة البلدية أو المشاركة في انتخابات 
الكنيست، وهي عرضة لإللغاء إذا ما تقّرر أن “مركز حياة المقيم” ليس ضمن حدود الدولة. 
تشمل مكانة اإلقامة إمكانية تقديم طلب للحصول على الجنسية/ المواَطنة، لكن الرأي 
الذي ساد بين المقدسيّين في شرق القدس خالل العقدين األولين بعد العام 1967 كان يقضي 
برفض هذه اإلمكانية التي اعتُبرت بمثابة اعتراًفا بشرعية الحكم اإلسرائيلي. أحد التغييرات 
الجوهرية التي حصلت في القدس الشرقية منذ انتهاء االنتفاضة الثانية وبناء جدار الفصل 
التجنّس لنحو 20 ألف من  اليوم تم التصديق على طلبات  التابو وحتى  تمثل في كسر هذا 

المقدسيّين في شرق القدس.5  
مطلع  في  أوسلو  اتفاقيات  على  التوقيع  منذ  أعمق  وبصورة   ،1967 العام  من  ابتداء 
تسعينات القرن العشرين، أصبح النظر إلى وضع سكان القدس الشرقية من خالل المنظور 
السلطات  تمارسه  الذي  المنهجي  التمييز  إلى  البعض  أشار  جهة،  فمن  باألساس.  السياسي 

ميخال كورح ومايا حوشن، عن معطياتك يا القدس 2020: الوضع القائم ووجهات التغيير، القدس:   3
معهد القدس لبحث السياسات، 2001، ص 13. 

ليس  الفصل  جدار  خلف  الواقعة  المقدسية  األحياء  في  المقيمين  الشرقية  القدس  لسكان  الدقيق  العدد   4
معروًفا، وثمة تقديرات مختلفة بشأنه. التقدير األرجح هو أن الحديث يدور حول نحو الثُّلث من مجموع 

السكان الفلسطينيّين في المدينة. للمزيد، أنظروا: الفصل الرابع. 
لالستفاضة حول اإلشكاليات التي تثيرها مكانة سكان القدس الشرقية المتدنية والتوصيات لتغيير هذا   5

الوضع أنظروا الفصل األول. 
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السيطرة  شرعية  عدم  على  دلياًل  واعتبروه  المدينة،  في  العرب  السكان  ضد  اإلسرائيلية 
اإلسرائيلية على المدينة، واقترحوا تقسيم المدينة ليس كمجرد حل لتحسين وضعهم، وإنما 
كحل وحيد لتحقيق ذلك.6 من جهة أخرى، رّكزت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة جل جهودها 
على تكريس السيطرة على المدينة، بصورة أساسية، وسط اهتمام ضئيل جًدا برفاهية السكان 
العرب واحتياجاتهم؛ أما بناء األحياء الكبيرة فيما وراء الخط األخضر، والمشاريع والخطط 
الخمسية في حوض المدينة القديمة، ومسار جدار الفصل ـ هذه كلها جاءت لخدمة السياسة 

التي أرادت منع تقسيم المدينة.7  
أما في الوقت الراهن فالوضع مختلف. ُمني مسار أوسلو بالفشل، وكانت المرة األخيرة 
التي جرت فيها مفاوضات سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في العام 2014. وتدعي 
أوساط واسعة بأن ال مجال لتقسيم القدس اليوم إلى عاصمتين، وال مجال لتقسيم البالد إلى 
دولتين، ومن المؤكد أن األمر غير ممكن ضمن حدود تكون مقبولة على الطرفين.8 كذلك 
التخلّي عن  إسرائيل على  تُجبر  أن  أو يخشى،  البعض،  يأمل  كان  التي  المختلفة  الضغوط 

سيطرتها على المدينة لم تعد قائمة  بتاًتا تقريًبا اليوم.
فاالنتصار  ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس  لتصريحات  خالًفا  ولكن، 
الطاولة”. بل إن  القدس عن  يُنزل  السياسية طويلة األمد هذه ”لم  المعركة  اإلسرائيلي في 
بلدية  ـ  أخرى  معقدة  تحديات  السطح  إلى  رفع  الذي  هو  بالذات  السياسية  القضية  تراجع 
واجتماعية واقتصادية. لم يعد باإلمكان اليوم التغاضي عن الفقر الذي يعاني منه سكان القدس 
الشرقية، وعن التمييز الحاد ضدهم في الخدمات التي يتلقونها، وعن مسألة العالقات بين 
اليهود والعرب في المدينة، وعن مكانة المقدسيّين في شرق القدس القانونية المتدنية؛ ولم يعد 
باإلمكان تجاهل أو تأجيل ضرورة معالجة هذه القضايا كلها أماًل  بمدد غيبي سياسي. في 
ظل غياب ”فرصة” أو ”خطر” تقسيم المدينة، من المؤكد أن تعود هذه المشاكل بالضرر 
تُعتبر في السابق مشاكل خاصة بالقدس الشرقية: القدس  على المدينة بأسرها، بينما كانت 
في العنقود الثالث من مؤشر التدريج االجتماعي ـ االقتصادي؛9 موجتا العنف اللتن شهدهما 
العامان 2014 و- 2015 هّزتا المدينة ومجرد حقيقة كون 38 بالمائة من السكان في عاصمة 

أنظروا، مثاًل، مناحيم كالين، حمامات في سماء القدس: عملية السالم والمدينة 1977- 1999، القدس:   6
معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، 1999. 

هليل كوهين، ساحة السوق خالية: صعود وسقوط القدس العربية 1967-2007، القدس: معهد القدس   7
للدراسات اإلسرائيلية، 2007. 

عير  18.2.2019ن  هآرتس،  وبالعكس"،  هنا؛  وهم  هناك  "نحن  رابابورط،  ميرون  مثاًل،  أنظروا،   8
عميم، الحل السياسي في القدس: ممكن، بثمن يزداد باستمرار، القدس: عير عميم، 2014. 

 - االجتماعي  الوضع  مؤشر  تتراجع:  أشدود  تتحسن،  "القدس  ميروفسكي،  وأريك  أشكنازي  شاني   9
االقتصادي للمدن اإلسرائيلية"، غلوبُس، 15.12.2020. 
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دولة إسرائيل ال يتمتعون بأي تمثيل سياسي كافية لوضع عالمة سؤال دائمة على طابعها 
الديمقراطي. 

       

سيرورات التغيير في موقف المجتمع المقدسي الشرقي
تخلق هذه التحديات سيرورات من التغيير لدى مختلف الالعبين ذوي العالقة، وكذلك في 
الحكم  أن  واقع  فهم  إلى  اإلشارة  يمكن  الوعي،  على صعيد  بينهم.  فيما  المتبادلة  العالقات 
اإلسرائيلي باق على حاله ولن يتبدل في المستقبل المنظور، ولذا فهو العنوان الذي ينبغي 
األمن  تعزيز  أجل  ومن  بل  التحتية،  البنى  وتطوير  الخدمات  تلقي  أجل  من  إليه  التوجه 
الشخصي كذلك. وإلى جانب هذا الوعي، ثمة خيبة أمل عميقة في القدس الشرقية من أداء 
السلطة الفلسطينية بوجه عام، ومن محدودية نشاطها في القدس الشرقية بوجه خاص. عالوة 
على ذلك، فإن األغلبية الساحقة من سكان القدس الشرقية قد ُولدت بعد العام 1967، ما يعني 

أن الحياة تحت الحكم اإلسرائيلي هو الواقع الوحيد الذي يعرفونه. 
هنالك أسباب اقتصادية أيًضا. الفجوات العميقة جًدا بين االقتصاد اإلسرائيلي واقتصاد 
السلطة الفلسطينية تجعل فرص العمل تحت الحكم اإلسرائيلي أكثر جاذبية بكثير. العمل في 
الشركات اإلسرائيلية يتطلب التمكن من اللغة العبرية، والرغبة في العمل في هذه الشركات 
يدفع الشابات والشبان الفلسطينيّين إلى الدراسة في مؤّسسات التعليم العالي اإلسرائيلية بسبب 
األفضلية التشغيلية التي توفرها الدراسة فيها. والتعليم في المؤّسسات اإلسرائيلية والعمل في 

الشركات اإلسرائيلية يضمنان درجة معينة من االندماجفي المجتمع اإلسرائيلي.
أحد العوامل األهّم في حصول هذه التغييرات في المجتمع المقدسي في شرق القدس هو 
جدار الفصل. بدأ بناء الجدار في العام 2003 وفي العام 2005 استُكمل بناء أجزاء كبيرة 
منه في منطقة القدس. قبل بناء الجدار، كانت القدس الشرقية مستمرة في لعب دورها كجزء 
ال يتجزأ من الضفة الغربية. ولكن الجدار أقام فاصاًل مادًيا بينهما، للمرة األولى. فهو يحول 
دون وصول سكان الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، ويجعل من الصعب جًدا على سكان 
القدس الشرقية الوصول إلى بلدات الضفة الغربية عموًما، وإلى البلدات الفلسطينية المحاذية 
للقدس خصوًصا، علًما بأن هذه البلدات كانت تشّكل في السابق جزًءا من ضواحي القدس 
الشرقية. أصبح “التحرك نحو الغرب”، نحو األجزاء اإلسرائيلية من مدينة القدس ـ سواء 
للدراسة في الكليات أو الجامعات أو للعمل، أو لمجرد الترفيه في أوقات الفراغ جذاًبا للغاية.10  
ينعكس التغيير في المزاج العام في القدس الشرقية في سلسلة من استطالعات الرأي 
التي أجراها معهد األبحاث األمريكي Washington Institute خالل العقد الثاني من القرن 

ماريك شتيرن، "األطراف اإلسرائيلية الجديدة: القدس الشرقية في عصر ما بعد أوسلو"، ضمن أمل   10
معهد  أبيب:  تل  والفلسطينيّين،  اإلسرائيليّين  في عالقات  واإلقصاء  االحتواء  سياسة  )محرر(،  جّمال 

وولتر ليبخ، 2020، ص 109- 130. 
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العام  من  األول،  االستطالع  في  الشرقية.  القدس  سكان  من  عينة  بين  والعشرين  الحادي 
2011، تبين أن نحو ثُلث الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنه إذا ما تم التوقيع على اتفاقية سالم 
وأقيمت دولة فلسطينية، فسيفّضلون البقاء ومواصلة العيش تحت الحكم اإلسرائيلي. ليس فقط 
أن هذه النتيجة مرتفعة في حد ذاتها، وإنما هي تعادل نسبة الذين أجابوا بأنهم يفضلون السيادة 

الفلسطينية )ثُلث آخر اختار عدم اإلجابة على هذا السؤال(.11 
صحيح أن االستطالع لم يكن خالًيا من مشاكل المنهجية البحثية،12 لكن عندما أعادوا 
النتائج أكثر وضوًحا وأهمية، بل وشّكلت مؤشًرا على  العام 2020، أصبحت  إجراءه في 
اتجاه التغيير، إذ قال نصف المشاركين في االستطالع إنهم يرغبون في العيش تحت الحكم 

اإلسرائيلي.13 
التعليم  منهاج  وفق  اليوم  يتعلمون  الشرقية  القدس  في  الطالب  من  بالمائة   20 نحو 
النسبة  هذه  تعكس  الفلسطينية.14  بالسلطة  الخاص  التعليم  منهاج  وفق  وليس  اإلسرائيلي، 
ارتفاًعا هائاًل: فقبل عقد واحد فقط كان جميع الطالب تقريًبا في القدس الشرقية  يتعلمون 
وفق منهاج التعليم الخاص بالسلطة الفلسطينية. في السنة الدراسية -2017 2018، كان عدد 
الطالب من القدس الشرقية15 الذين درسوا في مؤّسسات التعليم العالي اإلسرائيلية في القدس 
نحو 2,500 طالًبا وطالبة، لكن هذا العدد يزاد من سنة إلى أخرى. نحو نصف قوى العمل 
التابو  القدس الشرقية يعمل في أماكن عمل إسرائيلية. وكما أشرنا أعاله، فقد تم كسر  في 
ضد التجنُّس أيًضا، إذ تجنّس نحو 20 ألًفا من سكان القدس الشرقية )حصلوا على المواطنة 

اإلسرائيلية( بينما يبلغ عدد مقّدمي طلبات التجنُّس أضعاًفا مضاعفة.16 
آخر،  سياسًيا  تعبيًرا  يعتبر  البلدية  انتخابات  في  المشاركة  معارضة  عقبة  أن  صحيح 
قوًيا، عن الرفض الفلسطيني لمنح الحكم اإلسرائيلي في المدينة الشرعية ـ ففي االنتخابات 
الشرقية.  القدس  سكان  من  فقط  بالمائة   1 سوى  التصويت  في  يشارك  لم  األخيرة  البلدية 
ولكن كانت تلك المعركة االنتخابية األولى منذ ثمانينات القرن الماضي التي تنافست فيها 

يريدون  ال  الشرقية  القدس  عرب  من  كثيرون  المتحدة:  الواليات  في  آراء  "استطالع  دجوني،  ران   11
المواَطنة الفلسطينية"، غلوبُس، 13.1.2011. 

للمزيد في هذا الموضوع، أنظروا: عيران تسدقياهو، "ما الذي يريده ديفيد بولوك؟"، القدس: منتدى   12
التفكير اإلقليمي، 30.9.2015.  

معهد القدس لبحث السياسات، "موقف السكان العرب من الحكم اإلسرائيلي"، القدس، 7.5.2020.   13
عير عميم، تقرير التعليم في القدس الشرقية، السنة الدراسية 2019-2020، القدس، أيلول 2020.   14

يميت نفتالي وماريك شتيرن، التأهيل المهني: أداة لدمج سكان القدس الشرقية في سوق العمل، القدس:   15
معهد القدس لبحث السياسات، 2018، ص 37.  

مايا هورودنيتشانو، "ارتفاع حاد في طلبات التجنّس التي يقدمها سكان القدس الشرقية، تدني في مستوى   16
التصديق على هذه الطلبات"، موقع واال اإللكتروني، 6.1.2021. 
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قائمتان انتخابيتان من القدس الشرقية17 ـ ليس شأًنا غير ذي أهمية، حتى لو لم يكن باإلمكان 
إدخال مقدسيّين من شرق القدس إلى عضوية المجلس البلدي. ويجدر التنويه هنا بأن إحدى 
المنافسة جراء  بدايات  انسحبت في  قد  التنافس في االنتخابات  اللتين عزمتا على  القائمتين 
ضغوط مارستها على أعضائها أوساط سياسية مرتبطة بحركة “فتح”، من جهة، وأوساط 

في السلطات اإلسرائيلية الرسمية، من جهة أخرى.   
طرأ تغيير سياسي آخر هام فعاًل، ولكنه لم يحظ بما يستحق من االنتباه. فخالل العقد 
األخير، دارت سلسلة من الصراعات في عدد من أحياء القدس الشرقية تتمحور حول قضايا 
بناء  بامتياز تمحورت حول مطالب عينية، مثل  تلك صراعات مدنية  بلدية مختلفة. كانت 
الطور، وإيجاد حل الئق لشق شارع  المكبر، وإقرار خارطة هيكلية في  مدرسة في جبل 
بداًل من  أية مؤشرات وطنية.  الصراعات من  بيت صفافا، وقد خلت جميع هذه  بيغن في 
المطالبة بإنهاء السيطرة اإلسرائيلية، طالب النشطاء السلطات اإلسرائيلية باالهتمام برفاهية 
السكان العرب في القدس. وعالوة على ذلك، فقد جرت المظاهرات في ميدان البلدية )ميدان 
سفرا(، ومقابل بناية الكنيست، بل ومقابل مقر رئيس الدولة ـ وهي من األماكن التي تجنّب 
المتظاهرون من القدس الشرقية التظاهر فيها سابًقا، حيث  يشّكل اختيارها اعتراًفا بمؤّسسات 
الحكم اإلسرائيلي. ورغم ذلك، اعتمدت السلطات اإلسرائيلية نهًجا متصلًبا، بل وعدوانًيا، 
القدس  التعامل مع سكان  قدرتها على  ما عبّر عن عدم  أيًضا، وهو  الصراعات  تلك  تجاه 
الشرقية كشركاء في تشكيل السياسات في المدينة، أو حتى كسكان ينبغي اإلصغاء لمطالبهم 

والتوصل إلى تفاهمات معهم. 
يدور الحديث هنا إًذا عن تغييرات جوهرية تتمتّع بعدة أبعاد وتحدث في عدة مستويات. 
والتغيير جدي إلى درجة أن كثيرين يصفون هذه السيرورات بأنها “تأسُرل براغماتي” لدى 
مغايرة،  أخرى  أصوات  بالطبع  الشرقية  القدس  في  ثمة  ذلك،  ومع  الشرقية.  القدس  سكان 
أيًضا، تواصل اعتبار السيطرة اإلسرائيلية احتالاًل وتتطلع إلى إنهائه، ناهيك عن أن المقاطعة 
لالنتخابات المحلية لم تُكَسر وال يجوز اعتبار اندماج أشخاص من القدس الشرقية في بعض 
المنظومات اإلسرائيلية تعبيًرا عن التخلّي عن الهوية الوطنية الفلسطينية. وأكثر من هذا، ال 
يجوز أن ننسى أنه في موازاة السيرورات اإليجابية التي حصلت خالل السنوات األخيرة، فقد 
شهدت القدس موجات من العنف واإلرهاب واألزمات أيًضا، مثل أزمة البوابات اإللكترونية 

في المسجد األقصى. 
ال شك في أن التغييرات في القدس الشرقية ال تزال تحصل وتُحدث تغييًرا في القاعدة 
واالستراتيجية  المدينة.  في  الفلسطينيّين  والسكان  الدولة  بين  العالقات  عليها  تقوم  التي 
أجل  من  النضال  من  لذلك،  تبًعا  تتغير  الشرقية  القدس  في  السكان  يعتمدها  التي  السياسية 

قائمة "القدس مدينتي" بقيادة رمضان دبش من صور باهر، والتي فازت بنحو 3,000 صوًتا، وقائمة   17
أخرى بقيادة عزيز أبو سارة، ولكنها انسحبت من المنافسة قبيل يوم االنتخابات.  
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هذه  لكن  الموارد.  وتوزيع  الحقوق  في  المساواة  أجل  من  النضال  إلى  واالعتراف  السيادة 
بة تولّد أيًضا مشاعر اإلحباط والتوتر. بمقدور الجهات اإلسرائيلية ـ البلدية،  سيرورات مركَّ
والحكومة، ومؤّسسات رسمية ومنظمات المجتمع المدني ـ أن تفعل الكثير لمواجهة تحدي 

التغيير بصورة أفضل واستنفاد قدرة المدينة على جني الفائدة منه.  
  

المجتمع المدني في القدس الغربية
كذلك طرأت بين الجمهور اإلسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني في القدس تغييرات واضحة 
على صعيد التعامل مع سكان القدس الشرقية ورفاهيتهم. حتى ما قبل سنوات قليلة، كانت 
منظمات  في  محصورة  الشرقية  القدس  سكان  برفاهية  تكفلت  التي  اإلسرائيلية  المنظمات 
اليسار التي نشطت في سياق حقوق اإلنسان ومستقبل القدس السياسي. أما اليوم، فالخارطة 
أكثر تنوًعا والسياق  هو على مستوى البلدية، ال بل وعلى مستوى الحارات أيًضا: تنشط 
مجموعات “جيرة حسنة” يهوديةـ  عربية في مناطق التماس بين أحياء يهودية وأحياء عربية، 
مثل صور باهر، وأرمون هنتسيف، وأبو طورـ الثوري والتلة الفرنسية )الذي يسكن فيها 
عرب أيًضا(.18 وتترّكز نشاطاتها، أساًسا، في تعليم اللغة، والتعارف المتبادل، والنشاطات 
الجماهيرية. وثمة مشاريع مختلفة ينظمها مربون يلتقي في إطارها معلمون ومديرون من 
مدارس يهودية وفلسطينية للتعلّم المهني المشترك حول قضايا الهوية، والروايات، والحياة 
المشتركة. وقد وضعت الحركات الُمَمثَّلة في المجلس البلدي على جدول أعمالها ـ حتى وإن 
بصورة جزئية ـ مسألة معالجة احتياجات سكان القدس الشرقية، بل وتوجهت إليهم كجمهور 

هدف وكمصوتين محتَملين. 
كما تجسد هذا التغيير، أيًضا، على صعيد الجمعيات العاملة في المجال الثقافي. جمعية 
“الموسم الثقافي”، على سبيل المثال،19 تقترح على الجمهور اإلسرائيلي االستمتاع بالغنى 
الثقافي المتوفر في القدس الشرقية، وهي تقوم بذلك انطالًقا من االعتراف بالمقومات العربية 
في المدينة ومن خالل استحضارها. أما جمعية “كلنا”،20 فهي جمعية يهودية ـ عربية تشّكل 
فعالياتها مناسبات للقاءات بين سكان المدينة، وفرًصا للبحث في معالجة قضايا أخرى خارج 
ودورات  القدس  في  تعليمية عربية  ازدهار ألطر  أيًضا  وهنالك  والرياضة.  الترفيه  مجال 
تعليمية في قضايا تخص القدس الشرقية، كانت قد بدأت تُفَتَتح قبل بضع سنوات في منظمات 

مثل “عير عميم” وتشارك فيها شريحة متنوعة من مجتمع القدس الغربية. 

www.jerusalemtolerance.org/good-neighbors-abu-torel-thuri  :أنظروا، مثاًل  18
 www.mekudeshet.com/landing-home-page  19

https://kulna.org/about  20
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الدعم  تلقى  القدس  في  المدني  المجتمع  منظمات  تطلقها  التي  الجديدة  المبادرات  هذه 
 Leichtag ليختاغ  وصندوق  متسامحة”21(  )”القدس  القدس  صندوق  مؤّسسة  تحالفّي  من 
Foundation )“النموذج المقدسي”22( اللذان يرّكزان نشاطهما في بناء القدرات وفي التشبيك 
بين النشطاء االجتماعيّين من جميع القطاعات في المدينة. بل تحظى بعض هذه المبادرات 
المذكورة، خالل السنوات األخيرة، بدعم مؤّسساتي من جانب المديريات الجماهيرية وبلدية 

القدس، وتوفر لها الرعاية، بل وترصد ميزانيات لبعضها أيًضا. 
ينبع جزء من هذا التغيير من ازدياد االتصال بين المجموعات السكانية بسبب تواجد 
التعليم  )مؤّسسات  المدينة  من  “اإلسرائيلية”  المناطق  في  المتزايد  الشرقية  القدس  سكان 
العالي، أماكن العمل وغيرها(. وثمة سبب إضافي آخر لذلك يتمثّل في اإلدراك المتزايد من 
جانب اإلسرائيليّين سكان القدس لواقع مفاده أن القدس ستبقى مدينة موحدة، األمر الذي يلقي 
على عاتقها واجب معالجة اإلهمال وسد الفجوات التي يعاني منها السكان في شرق المدينة. 
ثمة دوافع أخرى ال تقل أهمية حّفزت مؤّسسات في غرب المدينة على معالجة قضايا 
تتعلق بالظروف المعيشية في القدس الشرقية، تمثّلت في  أحداث العنف القاسية: الحضور 
المتزايد لنشطاء حركة “لهفاه” في شوارع المدينة،23 والتعرض لمواطنين عرب، بل وانتشار 
االعتداءات الجسدية الخطيرة ضدهم،24 وانتظام السكان في أحياء التماس ضد وجود العرب 
في الحي،25 من جهة؛ واندالع أعمال العنف التي وقعت بين سكان القدس الشرقية في العامين 
)2014(26 و)2015(،27 وشملت رمي الحجارة، وتخريب للممتلكات، وعمليات طعن وقتل 
أشخاص إسرائيليّين في القدس، من جهة أخرى. أدت هذه األحداث، إضافة إلى مقتل شيرا 
بنكي في مسيرة المثليّين في صيف العام 28،2015 إلى تغيير عميق في تصورات منظمات 
الجماهيرية.  النشاطات  على  الحين،  ذلك  حتى  يركز،  معظمها  كان  التي  المدني  المجتمع 
في أعقاب العنف السياسي المتصاعد، ظهر مفهوم جديد يرّكز على تحسين العالقات بين 

 .www.jerusalemtolerance.org/about  :أنظروا موقع التحالف  21
 .https://jerusalemmodel.org/?lang=he  :انظروا موقع الصندوق  22

نير حسون، "عشرات المشاركين في مسيرة منظمة لهفاه في القدس اعتدوا بالضرب المبرح على فتى   23
فلسطيني"، هآرتس، 2.7.2012. 

 .24.8.2012 ،nrg ،"يوسي إيلي، "خوف وَمْقت: من هم الفتية الذين نفذوا االعتداء في القدس؟  24
اليهودي،  الصوت  يهودي'"،  "'بسجات زئيف  ـ  بسجات زئيف  في  "اجتماع طارئ  إلحنان غرونر،   25

  .14.8.2011
ومقترحات  االنفجار  شفا  على  واقع   :2014 صيف  الشرقية،  القدس  لهرس،  وليئور  رامون  أمنون   26

لسياسة إسرائيلية، القدس: معهد القدس لدراسات إسرائيل، 2014.  
ألون بن دافيد، "ستة أشهر على الهجمات اإلرهابية الفرديةـ  البقية تأتي"، معهد دراسات األمن القومي،   27

 .17.3.2016
"القتل في مسيرة المثليّين في القدس"، ويكبيديا.   28
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المجموعات المختلفة في المدينة وتعزيز المساواة ومحاربة العنصرية، سواء بين العلمانيّين 
والحريديّين أو بين اليهود والعرب.

تعكس أحداث العنف، بالطبع، مدى عمق الكراهية والعداء والخوف بين اليهود والعرب 
في المدينة، وتُبيّن أن السيرورات اللطيفة التي تحدثنا عنها أعاله ليست كافية لعرض الصورة 
الحقيقية بكاملها. لكن الهزة التي سببتها هذه األحداث أيقظت أوساًطا غير قليلة من الجمهور 
اإلسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني في القدس الغربيةـ  كانت تمتنع في السابق عن التعامل 
مع القدس الشرقية ـ ودفعتها إلى التوقف عن تجاهل الطرف اآلخر والشروع في البحث عن 

مجاالت يمكنها التدّخل فيها ومن خاللها. 

مؤّسسات إسرائيلية للتعليم العالي
العام  في  القدس  في  العبرية  الجامعة  قّررت  عميم”   “عير  جمعية  من  توجه  أعقاب  في 
2017ـ االعتراف بشهادة “التوجيهي” )“البجروت” الفلسطينية( لغرض القبول لجزء كبير 
من أقسام التعليم فيها،29 فأصبحت منذ ذلك الوقت مركز جذب للطالب من القدس الشرقية 
مختلفة.  أكاديمية  شهادات   لنيل  دراساتهم  واستكمال  تحضيرية  سنة  لدراسة  يأتون  الذين 
تقريًبا، يتضاَعف عدد الطالب من القدس الشرقية في الجامعة العبرية سنوًيا.30 وإلى جانب 
ذلك، يجري العمل على دمج طالب من القدس الشرقية في مؤّسسات إضافية أخرى للتعليم 
العالي في القسم الغربي من المدينة، منها على سبيل المثال كلية التربية دافيد يلين، والكلية 
األكاديمية هداسا، وكلية عزريئيلي وغيرها.31 كما يجري في األحرام األكاديمية في غرب 
المدينة تنفيذ مبادرة ديوان رئيس الدولة “أمل إسرائيلي” التي تدفع نحو االندماج، والمنالية 

الثقافية، وخلق فضاءات إيجابية مشتركة تجمع بين الطالب اليهود والعرب.32 

بلدية القدس وحكومة إسرائيل
أطلق رئيس البلدية الحالي، موشي ليئون، مبادرة هامة وغير مسبوقة، إذ أعلن في كانون 
الثاني 2020 عن تجميد مؤقت لهدم البيوت في حي العيساوية من أجل إفساح المجال أمام 
إقرار خارطة هيكلية جديدة للحي الذي يعاني من تجميد أعمال التخطيط منذ ثالثين عاًما.33 
وخالل السنوات األخيرة، افتتحت البلدية مديريات جماهيرية جديدة في عدد من أحياء القدس 
أيًضا،  ولممثليهم،  لهم  تتيح  بل  فحسب،  للسكان  خدماتها  المديريات  هذه  تقدم  ال  الشرقية. 

نير حسون، "الجامعة العبرية تعترف بشهادات البجروت الفلسطينية"، هآرتس، 2.3.2017.    29
نفتالي وشتيرن، تأهيل مهني.   30

المصدر السابق.    31
 www.israeli-hope.gov.il/academy  32

هآرتس،  العيساوية"،  في  البيوت  هدم  سنة  لنصف  ستجمد  أنها  تعلن  القدس  "بلدية  حسون،  نير   33
 .19.2.2020
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عرض مطالبهم واحتياجاتهم أمام مسؤولي البلدية بدرجة أعلى من النجاعة، ثم التأثير ـ ولو 
بصورة جزئية ـ على األمور التي تخص أحياءهم. كما تنشط البلدية أيًضا في دمج سكان 

القدس الشرقية في سوق العمل34 وإنشاء مناطق مشتركة عند خطوط التماس البلدية. 
كذلك األمر بما يخص شرطة إسرائيل، برغم وجود اتجاهات متناقضة فيها، فقد طرأت 
تغييرات مهمة في التعامل مع السكان في القدس الشرقية. وقد بدأت الشرطة بتشغيل مراكز 
للشرطة الجماهيرية في أحياء مختلفة من القدس الشرقية، بل وافتتحت فيها مراكز خدمات 
تكاملية ؛ وهي ـ كما يدل عليها اسمها ـ تقدم الخدمات الًشَرطيّة، وخدمات بلدية وغيرها من 
الخدمات المدنية لتلبية احتياجات السكان.35 حتى أن القائد السابق للواء القدس في الشرطة، 
النقيب يورام هليفي، قرر تقليص عدد قوات حرس الحدود في أحياء القدس العربية واستبدالها 
بقوات الشرطة.36 هذا المشروع، الذي حظي باسم "من األخضر إلى األزرق"، والذي قال 
قائد اللواء إنه أسهم كثيًرا في خفض العنف ما بين رجال الشرطة والسكان في أحياء القدس 
معه  أُجريت  التي  الصحفية  اللقاءات  في  هليفي  بها  تفاخر  التي  األمور  أحد  كان  الشرقية، 

بمناسبة إنهائه مهام منصبه. 
أما في مسألة المكانة القانونية، فقد أعلنت وزارة الداخلية ـ في أعقاب التماسات قدمها 
السكان ـ عن تطبيق المادة 4أ من قانون المواَطنة، التي كانت الوزارة قد تجاهلتها حتى ذلك 
الحين، والتي تتيح لسكان القدس الشرقية من أبناء -18 21 عاًما الدخول في مسار تجنُّس 

ل إذا ما رغبوا في ذلك وتوفرت لديهم الشروط التقنية ذات العالقة.37   ُمعجَّ
من   3790 رقم  الحكومة  قرار  بالتأكيد  أهمية  األكثر  الخطوة  كانت  األمر،  نهاية  في 
العام 2018 برصد ميزانية قيمتها 2.1 مليار شيكل لخطة خمسية عنوانها "تقليص فجوات 
اجتماعية واقتصادية في أحياء القدس الشرقية"38- يدور الحديث هنا عن استثمار حكومي 
بمبلغ غير مسبوق في أحياء القدس الشرقية. وقد أُعّدت هذه الميزانية لتطوير وتحسين البنى 
التحتية، والتأهيل المهني، والبرامج التعليمية وغيرها. وليس من نافل القول التنويه إلى أن 
قرار الحكومة اتُخذ في "يوم القدس"، وأن تلك هي الطريقة التي اختارتها الحكومة لتؤكد 
من خاللها، في هذه المناسبة، على سيادتها على المدينة. وقد كانت وزارة القدس والتراث 

بلدية القدس، "تكثيف خدمات التشغيل في القدس الشرقية"، 1.9.2020.   34
شرطة إسرائيل، "تدشين بناية مركز الخدمات التكاملية في صور باهر”، 12.1.2020.   35

نير حسون، "الثورة الهادئة في عمل الشرطة في القدس الشرقية: الدوريات الزرقاء تحل مكان وحدات   36
يسام"، هآرتس، 15.1.2020. 

نير حسون، "وزارة الداخلية تنشر إجراء يسّهل الحصول على المواطنة على 02 ألًفا من سكان القدس   37
الشرقية"، هآرتس، 25.11.2020. 

مكتب رئيس الحكومة، "تقليص فجوات اجتماعية واقتصادية وتطوير اقتصادي في القدس الشرقية"،   38
.13.5.2020
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اليهودية  الوكالة  مثل  أخرى،  تنفيذها جهات  في  الخطة، وشاركت  هذه  المسؤولة عن  هي 
)الجوينت(، إلى جانب بلدية القدس بالطبع. 

القدس  سكان  مع  مختلفة  حكومية  مؤّسسات  تعامل  في  إًذا،  جًدا،  هاّمة  تغييرات  إنها 
الشرقية. ومع ذلك، ال يجوز غض الطرف عن حقيقة أن هذه السيرورات محدودة ومحصورة 

في مجاالت معينة فقط، وأن ثمة سيرورات معاكسة تجري في الوقت ذاته.
على سبيل المثال، في موازاة اتخاذها القرار رقم 3790، عملت الحكومة على تعديل 
"قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل" )قانون القدس( بغية إخراج األحياء المقدسية الواقعة 
خلف جدار الفصل، بسكانها البالغ عددهم 120 ألًفا، من منطقة حدود المدينة ونفوذها.39 وقد 
ّمر هذا التعديل القانوني بالقراءة األولى في الكنيست، ولكنه أوقف قبل عرضه للقراءتين 
الثانية والثالثة. ولو نجحت هذه الخطوة، لكان معناها أن عشرات آالف السكان الذين ُولدوا 
مدينة  سكان  من  ذلك  بعد  يُعَتَبروا  لن  عائالتهم  وأفراد  هم  فيها  ويعيشون  األحياء  هذه  في 
القدس. صحيح أن هذه المحاولة لم تتكلل بالنجاح، ولكنها عّززت في القدس الشرقية الشعور 

بانعدام األمن والتشكيك العميق تجاه الحكم اإلسرائيلي ونواياه.  
       على أية حال، فإن الميزانيات التي يضمن القرار رقم 3790 رصدها لن تستثمر 
أبًدا تقريًبا في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل. على سبيل المثال، فإن مشاريع تحسين 
البنى التحتية في مجال الشوارع والصرف الصحي في إطار الخطة الخمسية لن تطال هذه 

األحياء تماًما. 
يتجسد التوجه المعاكس، أيًضا، في إلغاء خطوات كانت قد اتُِخذت. فقد أوقف استبدال 
أفراد حرس الحدود برجال الشرطة فور بدء القائد الجديد لشرطة لواء القدس بمزاولة مهام 
منصبه. ولهذا الوقف تأثير سلبي واضح يتجّسد في المداهمات المتكّررة التي تنفذها قوات 
حرس الحدود والوحدات الخاصة )يسام( في حي العيساوية والمستمرة منذ ما يزيد عن سنة 

ونصف السنة دون أن تأتي بأية نتائج إيجابية.40 
كذلك المشروع االقتصادي الهام، المتمثّل في المبادرة إلنشاء منطقة تشغيل في حي أم 
طوبا التي طرحتها بلدية القدس ووزارة القدس، بل ورصدتا لها ميزانية خاصة، توقف في 
المحاذي  اليهودي  الحي  نهائًيا، جراء معارضة شديدة من سكان  ألِغي  األثناء، وربما  هذه 
إلى مدخل  الجغرافي  المشروع  أبدوا تخوًفا من قرب  الذين  أبو غنيم )هار حوماه(،  لجبل 

الحّي.41 

هآرتس،  القدس"،  عن  فلسطينية  أحياء  فصل  نحو  قريًبا  سندفع  "إلكين:  ليس،  ويهونتان  نير حسون   39
 .29.10.2017

نير حسون، "الشرطة وافقت على االبتعاد عن المدارس في العيساوية ثم فجرت االتفاق بعد يومين"،   40
هآرتس، 8.11.2019. 

نير حسون، "تحت ضغط الجيران اليهود، إلكين وبلدية القدس يوقفان مشروع إقامة مركز تشغيلي في   41
حي عربي"، هآرتس، 11.2.2020. 
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 الفصل 1
المكانة القانونية: الخروج من مصيدة مكانة اإلقامة 

القدس  مناطق  في  الفلسطينيّين  السكان  منح  1967 عدم  العام  في  إسرائيل  قّررت حكومة 
الشرقية التي جرى ضمها إلى إسرائيل المواطنة اإلسرائيلية، وإنما اختارت منحهم بدل ذلك 
مكانة "اإلقامة الدائمة". اليوم أيًضا، بعد مضي 53 سنة على الضم، ال تزال الغالبية الساحقة 
من سكان القدس الشرقية بدون مواطنة إسرائيلية )أو أية مواطنة أخرى سواها(. نحو 20 ألًفا 
فقط، من أصل 340 ألًفا هم سكان القدس الشرقية، أصبحوا مواطنين إسرائيليّين، معظمهم 
خالل السنوات الـ 15 األخيرة فقط.1 تتكون مكانة اإلقامة من مستويّين اثنين: مكانة مدنية، 
طبًقا لمعايير وزارة الداخلية، ومكانة رفاه اجتماعي، طبًقا لمعايير مؤّسسة "التأمين القومي". 
فالمقيم في القدس الشرقية قد يكون يتمتّع مدنًيا بمكانة "اإلقامة" حتى من دون حصوله على 

مستحقات الرفاه االجتماعي، ولكن ليس العكس. 
من  ـ  الحقوق  من  جملة  صاحبها  اإلقامة  مكانة  تمنح  المستويّين،  هذين  على  بالبناء 
الحق في البقاء داخل حدود الدولة، مروًرا بمستحقات الرفاه االجتماعي والتأمين الصحي، 
وانتهاء بالحق في المشاركة في االنتخابات البلدية. ولكن تبقى مكانة اإلقامة أدنى من مكانة 
المواطنة: فهي مشروطة باإلبقاء على "مركز الحياة" ضمن حدود الدولة ـ وإال، فقد تقوم 
وزارة الداخلية بإلغاء هذه المكانة وتقوم مؤّسسة التأمين القومي بإلغاء كافة مستحقات الرفاه 
االجتماعي المترتبة عنها ـ وال تمنح صاحبها الحق في المشاركة في انتخابات الكنيست. أول 
فين بهذه المكانة المدنية المتدنية، لكن  ما يتضرر من هذا هو رفاهية وحقوق األشخاص الُمعرَّ
الحالة التي يُوضع فيها %38 من سكان عاصمة الدولة ضمن هذه المكانة لها إسقاطات سلبية 

على مصالح الدولة ومنظومتها القيمية أيًضا، بدًءا بسيادتها وانتهاء بطابعها الديمقراطي.
الشرقية،  القدس  لسكان  القانونية  المكانة  عن  المسؤولين  الجسمين  كال  من  واحد  كل 
مستقلة،  سياسة  عديدة  سنوات  مر  على  انتهج  القومي،  التأمين  ومؤّسسة  الداخلية  وزارة 
وغير مثابرة، ودون تنسيق مشترك بينهما. فقد ألغت وزارة الداخلية، على امتداد السنوات 
الماضية، مكانة اإلقامة ألكثر من 15 ألًفا من سكان القدس الشرقية وذلك بذريعة أن "مركز 
الداخلية  الذي سحبت وزارة  الشرقية  القدس  في  المقيم  الدولة.2  داخل حدود  ليس  حياتهم" 
يعيش  وفيها  فيها  ُولد  التي  المدينة  في  السكن  مواصلة  يمكنه  ال  الدائمة  اإلقامة  مكانة  منه 
أفراد عائلته ومجتمعه. بل ال يستطيع أيًضا زيارتها، إال إذا حصل على تصريح خاص من 

أمنون رامون، "عرب القدس الشرقية إلى أين؟ مسألة اإلقامة والمواطنة ـ صورة الوضع وتوصيات   1
على صعيد السياسات"، القدس: معهد القدس لبحث السياسات، 2018. 

مركز حماية الفرد، "سحب مكانة اإلقامة الدائمة في سنة 2019"، 28.6.2020  2
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السلطات المسؤولة في الدولة. ومع فقدان مكانة اإلقامة الدائمة، تُلغى أيًضا جميع مستحقات 
تنبغي  ذلك،  ومع  الصحي.  والتأمين  القومي  التأمين  مثل  منها،  النابعة  االجتماعي  الرفاه 
اإلشارة هنا إلى أن عدد حاالت إلغاء / سحب اإلقامة الدائمة شهد تراجًعا خالل السنوات 
األخيرة، وكان أقل منه في سنوات سابقة، وأن السياسة الحالية التي تعتمدها وزارة الداخلية 
تقضي بعدم سحب مكانة اإلقامة الدائمة من سكان القدس الشرقية الذين ينتقلون إلى السكن 

في مناطق الضفة الغربية.3 
تفعله  عما  بمعزل  الشرقية،  القدس  سكان  وتتبع  برصد  القومي  التأمين  مؤّسسة  تقوم 
وزارة الداخلية، وإذا ما توصلت إلى استنتاج أن شخًصا ما ال يحافظ على "مركز حياته" 
النظر عما  بغض  له،  االجتماعي  الرفاه  بإلغاء مستحقات  تقوم  فعندئذ  الدولة،  داخل حدود 
تقّرره وزارة الداخلية. وكما ذكرنا، فقد قلّصت وزارة الداخلية خالل السنوات األخيرة من 
التأمين القومي إلغاء مستحقات  الدائمة، بينما تواصل مؤّسسة  حاالت سحب مكانة اإلقامة 

الرفاه االجتماعي على نطاق غير ضيق. 
كانت مسألة اإلقامة ومصادرتها، حتى اليوم، موضع بحث من زاويتّي حقوق اإلنسان 
من جهة، والسيادة من جهة أخرى، بينما لم تحظ إسقاطاتها االقتصادية واالجتماعية ودالالتها 
ومجرد  ـ  االجتماعي  الرفاه  ومستحقات  اإلقامة  مكانة  مصادرة  تمّس  تقريًبا.  اهتمام  بأي 
الخشية من حدوثها ـ بثقة السكان الفلسطينيّين بالحكم اإلسرائيلي برّمته؛ فمن وجهة نظرهم، 
تعمل سلطات الدولة لتقويض حقهم في العيش في مدينتهم. ومن المهم أن نفهم أن المس بالثقة 
ليس محدوًدا وال حصوًرا في األشخاص الذين صودرت إقامتهم أو نزعت مستحقات الرفاه 
االجتماعي منهم فقط، بل يطال أيًضا أقارب هؤالء الذين ال يزالون يعيشون في المدينة، بل 
ويطال جميع السكان في القدس الشرقية، وكل َمن قد يشعر ِمن بينهم بأن حريته في الحركة 
محدودة وبأن بقاءه في المدينة غير مضمون. أما إلغاء مستحقات الرفاه االجتماعي فيعمق 

الفقر بين السكان، والذين تبلغ معدالت الفقر بينهم درجات مرتفعة جًدا أصاًل. 
من الناحية الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية، فإن البلدات الفلسطينية المحيطة بمدينة 
القدس هي أشبه بضواٍح تابعة لها، أو تعتبر جزًءا من حاضرة )متروبولين( تشّكل القدس 
الشرقية مركزها )مثاًل، رام الله وأبو ديس وبيت لحم ـ جميعها تحّد مدينة القدس(. وحقيقة 
أن مكانة اإلقامة تقيّد سكان القدس الشرقية في اختيار مكان سكناهم في هذه الحاضرة من 
شأنها أن تمس أيًضا بفرصهم في العمل، من جهة، وأن تزيد، من جهة أخرى، االكتظاظ 
السكاني في أحياء القدس الشرقية والعبء على البنى التحتية والخدمات فيها، ال سيما األحياء 
التي تقع خلف جدار الفصل. سنوسع الحديث عن هذه األحياء في الفصل الرابع، ولكن في 
سياق حديثنا هنا من الهم أن نفهم أنها قد أصبحت الخيار االفتراضي المتاح أمام سكان القدس 

مثاًل، في العام 2019، ُسحبت مكانة اإلقامة الدائمة من 40 شخًصا وفي العام 2018 ُسحبت من 13   3
شخًصا. المصدر السابق. 
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الواقعة ضمن حدود  الحصول على شقة سكنية في األحياء  ينجحون في  الذين ال  الشرقية 
جدار الفصل، ولكن إذا انتقلوا إلى السكن في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية فسيكونون 

ضين لسحب إقامتهم الدائمة وإلغاء مستحقات الرفاه االجتماعي المترتبة عنها.   ُمعرَّ
السكان  15 عاًما، تضاعف عدد  قبل  الفصل  بناء جدار  الظروف، ومنذ  في مثل هذه 
ومخيم  شحادة  رأس  ومنطقة  سميراميس  ـ  عقب  كفر  منطقة  في  الواقعة  األحياء  هذه  في 
 شعفاط. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثُلث سكان القدس الشرقية ـ نحو 120 ألف نسمة ـ
محشورون اليوم في هذه المناطق التي ال تعادل مساحتها اإلجمالية سوى أقل من %5 من 
بدرجة  البناء  باكتظاظ  السكان  تعداد  في  السريع  االزدياد  يتسبّب  الشرقية.  القدس  مساحة 
تفوق كثيًرا المعايير القائمة، ما يؤدي إلى انهيار البنى التحتية. وفوق ذلك، تبقى المباني في 
هذه األحياء عرضًة لخطر االنهيار في حال حصول هزة أرضية ـ كل هذا في أحياء تجد 
السلطات، أصاًل، صعوبة في معالجة أوضاعها وشؤونها بسبب موقعها خلف جدار الفصل. 
غرق الشوارع بمياه األمطار، وانهيار شبكة المياه على مدار أسابيع عديدة، والنقص الهائل 
في الصفوف التعليمية والجريمة المتصاعدة ـ إنما هي جزء فقط من نتائج االكتظاظ السكاني 
في هذه المناطق، والذي سببه المركزي هو مكانة اإلقامة المشروطة. إن تحسين الوضع في 
هذه المناطق التي تحولت إلى أحياء فقر يحتّم، إًذا، تقليل معدالت االكتظاظ السكاني فيها.  

توصيف حالة: لم الشمل 
القدس  في  البقاء  على  الفلسطينيّين  السكان  قدرة  مجرد  على  يشّكل خطًرا  آخر  عامل  ثمة 
يتمثل في سياسة "لم الشمل" التي تعتمدها دولة إسرائيل. إجمااًل، بإمكان مواطني إسرائيل 
الذين يتزوجون من أشخاص ليسوا مواطنين في دولة إسرائيل تقديم طلب "لم شمل" وتسوية 
المكانة القانونية للزوج/ الزوجة في داخل إسرائيل.4 حتى العام 2003، كان بإمكان سكان 
القدس الشرقية الذين تزوجوا من سكان الضفة الغربية تقديم طلبات "لم الشمل" ـ حتى لو 
ومواصلة  ـ  اإلسرائيليّين  المواطنين  نصيب  من  تكن  لم  وعقبات  تقييدات  أمامهم  ُوضعت 
السكن في القدس الشرقية، وفي نهاية المطاف كان الزوج/ الزوجة من أبناء الصفة الغربية 

يحصل على مكانة اإلقامة الدائمة. 
المواطنة  "قانون  الكنيست  سنّت  الثانية،  االنتفاضة  أوج  في   ،2003 العام  في  ولكن 
العائالت  شمل  لم  إمكانية  يجمد  الذي   5"2003 للعام  مؤقت(  )أمر  إسرائيل  إلى  والدخول 
بالنسبة لسكان الضفة الغربية. في حينه، جرى تبرير هذه الخطوة بكونها "ضرورة أمنية" 
يقارب  لما  مستمًرا  زال  ما  التجميد  أن  غير  المتواترة.  القاسية  العمليات  واقع  خلفية  على 

عندما يكون الزوج/ الزوجة يهودًيا/ة فاألمر أبسط بكثير، ألنه يستحق المواطنة اإلسرائيلية بموجب   4
قانون العودة. 

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت(، للعام 2003، الكنيست،   5
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السنوات،  عشرين سنة، رغم تحسن الوضع األمني بصورة كبيرة جًدا. وقد اتضح خالل 
بما في ذلك من خالل تصريحات أدلى بها بعض أعضاء الكنيست، أن اعتبارات ديمغرافية 
تقف وراء استمرار التجميد. ونظًرا ألن التعديل القانوني قد ُحّدد بأنه "أمر مؤقت"، فقد كان 
فترة  الكنيست ومددت  ذلك، عادت  وبالرغم من  فقط.  واحدة  لسنة  مفعوله محدوًدا  سريان 

سريان "األمر المؤقت"، مرة تلو أخرى، لما يقارب عشرين سنة حتى اآلن.6
القدس  سكان  من  "مختلطة"  عائالت  تضطر  سنة  عشرين  نحو  منذ  أنه  هي  النتيجة 
الشرقية والضفة إلى دفع ثمن لقاء ممارسة الحق في حياة عائلية. إذا ما اختار الزوجان من 
هذه العائالت السكن في الضفة الغربية، فقد يتم مصادرة مكانة اإلقامة الدائمة من أحدهما 
)المقدسي/ة( ومن أبنائه/ا. أما إذا اختارا السكن في القدس الواقعة داخل جدار الفصل ـ كما 
العمل وأي  المقدسي "مقيًما غير شرعّي"؛ ال يمكنه  الزوج غير  ـ فسيُعتبر  يحصل أحياًنا 
لقاء بينه وبين سلطات القانون اإلسرائيلية قد ينتهي باعتقاله أو بطرده من المدينة. في القدس 
الشرقية ـ في األحياء الواقعة داخل جدار الفصل ـ يقيم إًذا عدد غير معروف من العائالت 
الزوج  وتعلّق  الفقر،  في حالة من  تعيش  أنها  ذلك  الوضع. معنى  هذا  مثل  في  تعيش  التي 
مكانة  ال  التي  هي  الزوجة  كانت  إذا  )وخاصة  المقدسي  بالزوج  له  قانونية  مكانة  ال  الذي 
قانونية لها(، والمعّرضة الدائمة لالستغالل وعدم القدرة على االستفادة من الخدمات الصحية 
وخدمات الرفاه وغيرها. ولكي نفهم مدى عمق هذا الضرر الالحق بسكان القدس الشرقية 
وحجمه، ينبغي أن نتذكر أن الحديث يجري عن 340 ألف إنسان فقط يقيمون عالقات وثيقة 
مع نحو 2.5 مليون من سكان الضفة الغربية. إنها عالقات عائلية، وعالقات تعليم مشترك في 
الجامعات، وعالقات عمل وغيرها من العالقات االجتماعية المختلفة. في مثل هذه الظروف، 

من الواضح أن سكان القدس الشرقية من سكان الضفة الغربية هو أمر طبيعي وشائع. 
بالنسبة آلالف العائالت "المختلطة"، تشّكل األحياء الواقعة خلف جدار الفصل المالذ 
الذي يمكنها أن تقيم فيه: من جهة، ال يخسر الزوج المقدسي مكانة اإلقامة الدائمة الثمينة؛ 
عقوبات  أو  إجراءات  أية  من  محمًيا  الغربية  الضفة  ابن  الزوج  يكون  أخرى،  جهة  ومن 
بجريرة اإلقامة غير الشرعية في القدس، وذلك ألن سلطات تطبيق القانون اإلسرائيلية نادًرا 
الشرقية  القدس  الناجمة عن مكانة سكان  المشاكل  تلك األحياء. وهكذا، تسهم  ما تعمل في 
القانونية )أو أزواجهن/ زوجاتهم(، المرة تلو األخرى، في مفاقمة الوضع غير المحتمل في 
األحياء الواقعة خلف جدار الفصل، واالكتظاظ السكاني الفظيع فيها والفقر المدقع بين السكان 

المعدمين ـ هذا الوضع الذي تمتد جذوره إلى إهمال سلطات الدولة وعدم تأدية واجباتها. 
الذين  "المختلطة"  األزواج  أوالد  اإلسرائيلي،  القانون  بموجب  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
ُولدوا ويقيمون داخل حدود القدس يستحقون التمتّع بمكانة اإلقامة الدائمة. وعليه، فإن الفقر 

إلى إسرائيل لسنة إضافية  المواطنة والدخول  قانون  بتمديد سريان مفعول  المشتركة توصي  "اللجنة   6
أخرى"، أخبار الكنيست، 1.6.2020. 
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والمشكالت األخرى الناجمة عن تجميد لم شمل العائالت تنتقل بالتوارث إلى األجيال التالية 
التي تكون من سكان القدس. أما اإلحجام عن معالجة المشاكل، فليس أنه ال يحل المشكلة 
انعكاسات على الوضع االقتصادي  لها  إلى مفاقمة مشاكل أخرى  أيًضا  فحسب، بل يؤدي 

واالجتماعي في القدس برّمتها.  

تغييرات في موقف الفلسطينّيين والسلطات اإلسرائيلية من مسار التجنُّس
يبدو، في الظاهر، أنه إذا ما أصبح سكان القدس الشرقية مواطنين إسرائيليّين فسيكون من 
شأن ذلك حل عدد من المشكالت التي ذكرناها أعاله. وبالفعل، فمنذ ما يزيد عن عقد من 
الزمن، يزداد باستمرار عدد الفلسطينيّين سكان القدس الشرقية الذين يختارون تقديم طلبات 
للحصول على الجنسية/ المواطنة اإلسرائيلية )طلبات تجنُّس(ـ  وهو ما يمثل خروًجا صريًحا 
مبدئًيا  قليلة خلت، رفًضا  قبل سنوات  الذي رفض، حتى  الفلسطيني  اإلجماع  واضًحا عن 
وقاطًعا، أي حصول على المواطنة اإلسرائيلية. كذلك من جانب السلطات اإلسرائيلية، خالًفا 
لما كان سائًدا في الماضي، تظهر اليوم عالمات واضحة الستعداد ما ـ وإن كان مشوًبا بكثير 
من الترّدد والتراجع ـ لتمكين الفلسطينيّين من التجنُّس. وعلى أي حال، يجب أن نتذكر أنه 
سواء من ناحية الفلسطينيّين أو من ناحية سلطات الدولة اإلسرائيلية، ال يزال حصول سكان 
القدس الشرقية على المواطنة اإلسرائيلية يتناقض مع مكّونات مركزية من الوجدان الوطني 

العام.  
مكانة  تسوية  في  التعقيد  مدى  توضيح  مضاَعف:  هدف  التالي  للعرض  ثمة  عليه، 
الفلسطينيّين في القدس، وتبيان أنه، خالًفا لما كان في السابق، قد أصبحت الظروف ناضجة 

ومواتية لتنفيذ هذه العملية المعقدة، سواء من خالل التجنُّس أو عبر طرق أخرى.  
بعد مضي نحو أربعة عقود تراوح خاللها موقف المقدسيّين في شرق القدس من إمكانية 
الحصول على المواطنة اإلسرائيلية بين عدم االهتمام والمعارضة القاطعة، فقد تغير الوضع 
اآلن. خالل السنوات الـ 15 األخيرة، قّدم عشرات اآلالف من سكان القدس الشرقية طلبات 
نحو  التصديق على طلبات  تم  فقد  أشرنا سالًفا  اإلسرائيلية، وكما  المواطنة  للحصول على 
التجنُّس،  نحو  الشرقية  القدس  سكان  رغبة  في  الواضح  التغيير  هذا  حيال  منهم.  ألًفا   20
السياسيّين  من  قليل  غير  عدد  عبّر  وقد  اإلسرائيلي.  الفعل  رد  في  أيًضا  تغيرات  طرأت 
اإلسرائيليّين ـ مثل رئيس البلدية السابق نير بركات ـ عن دعمهم لهذا التوجه )التجنس( في 
البداية، معتبرين إياه، أواًل وقبل أي شيء آخر، دلياًل على أن سكان القدس الشرقية يقبلون 
بالسيادة اإلسرائيلية على المدينة ويفضلون البقاء تحت سيطرتها، إضافة إلى اعتباره ـ أيًضا 
ـ قاعدة لرفض مطلب إقامة عاصمة فلسطينية في المدينة.7 ولكن، ابتداء من منتصف العقد 

  ynet ،"دة موران أزوالي، "نير بركات يتحدث: سكان القدس الشرقية يريدون العيش في مدينة موحَّ  7
   .9.3.2017



26

األول من القرن الحادي والعشرين، تم تجميد التصديق على طلبات الحصول على المواطنة 
اإلسرائيلية، بصورة تامة تقريًبا.8 حتى ذلك الحين، صّدق على نحو %50 من الطلبات، ثم 
حصل هبوط حاد ومفاجئ في نسبة الطلبات التي حظيت بالمعالجة وفي نسبة الطلبات التي 
صّدق عليها. انطالًقا من هذا التغيير الحاد جًدا، فقد بات واضًحا أن ثمة قراًرا سياسًيا بتشديد 
المعايير لقبول طلبات المزيد من الفلسطينيّين للحصول على المواطنة اإلسرائيلية. في العام 
2019، عقب سلسلة من االلتماسات القضائية، تعهدت وزارة الداخلية بتسريع معالجة طلبات 
التجنُّس.9 وبالفعل، ارتفعت نسبة الطلبات الُمصّدق عليها منذ ذلك الحين وعادت إلى نحو 
المرة  التماس، هذه  ـ رًدا على  الداخلية مؤخًرا  %10.50 وعالوة على هذا، أعلنت وزارة 
الشرقية  القدس  الفوري على طلبات سكان  التصديق  يتيح  اعتماد إجراء جديد  ـ عن  أيًضا 
أبناء -18 21 عاًما الراغبين في الحصول على المواطنة اإلسرائيلية.11 وفي األثناء، صدر 
عدد من قرارات الحكم القضائية أيًضا التي أقّر فيها قضاة المحكمة العليا بأن مكانة اإلقامة 
ـ وخصوًصا إمكانية إلغائها ـ ال تعبّر بشكل الئق عن كون سكان القدس الشرقية "مقيمين 

أصالنيّين في المدينة"، كما كتب القضاة.12  
يدلل التوصيف أعاله على عدد من األمور الهامة. فهو يعبّر، أواًل وقبل أي شيء آخر، 
فإن منح  الشرقية. من جهة،  القدس  المواطنة اإلسرائيلية لسكان  التعقيد في منح  عن مدى 
المواطنة سيعّزز مكانة الفلسطينيّين في المدينة، ويحّسن حقوقهم ويحميهم من خطر سحب 
وإلغاء مكانة اإلقامة الدائمة. من جهة أخرى، تعبّر طلبات الحصول على الجنسية اإلسرائيلية 
عن تخلّي سكان القدس الشرقية عن النضال من أجل االستقالل والسيادة، إلى جانب القبول 
بالحكم اإلسرائيلي كمعطى أساس بغية تحسين جودة الحياة. من وجهة نظر سلطات الدولة، 
فإن تجنّس سكان القدس الشرقية يعني التخلّي عن إمكانية استخدام سحب اإلقامة الدائمة كأداة 
الشرقية  القدس  ازداد عدد سكان  المقابل، كلما  المدينة. في  الديمغرافي في  بالعامل  للتحكم 
الحاصلين على الجنسية أإلسرائيلية، تتعّزز مطالبة دولة إسرائيل باالعتراف بسيادتها على 

كامل مناطق المدينة وأجزائها كحقيقة ناجزة. 

 Dov Lieber, ”Israel almost entirely halts citizenship approvals for East  8
Jerusalemites,ˮ Times of Israel, September 26, 2016

هآرتس،  المواطنة"،  رفض  إلى  تؤدي  الطرق  كل  الشرقية،  القدس  لسكان  "بالنسبة  حسون،  نير   9
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هورودنيتشانو، "ارتفاع حاد في طلبات الحصول على المواطنة بين سكان القدس الشرقية".   10
نير حسون، "وزارة الداخلية نشرت إجراء يسهل على 20 ألًفا من سكان القدس الشرقية مهمة الحصول   11

على المواطنة"، هآرتس، 25.11.2020. 
التفكير  منتدى  القدس:  أصالنيّين'"،  كـ"'مقيمين  الشرقية  القدس  في  "الفلسطينيون  رونين،  ياعيل   12

اإلقليمي، 30.1.2018. 
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لهذا السبب، ثمة في إسرائيل وبين الفلسطينيّين، على حد سواء، مؤيدون ومعارضون 
لمثل هذا اإلجراء. ويُستفاد، أيًضا، أنه بالرغم من قوة المعارضة والخطوات التي اتُخذت 
للجم التجنُّس الجماهيري بين سكان القدس الشرقية، إال أن القطار قد انطلق فعاًل؛ واألوساط 
والقوى الوطنية الفلسطينية في القدس الشرقية لم تعد قادرة على وقفه، فضاًل عن أن السلطات 

اإلسرائيلية أيًضا مضطرة لالعتراف به.

توصيات
رغم استمرار عملية التجنُّس، كما أسلفنا، إال أنه من غير المضمون ومن غير المؤكد أن 
يكون التجنس وحده كافًيا لحل مشكلة المكانة القانونية لسكان القدس الشرقية على أفضل وجه. 
أواًل، ألن الحلم الوطني الفلسطيني ال يزال، في نظر كثيرين من سكان المدينة الفلسطينيّين، 
على درجة من األهمية تكفي لمنعهم من القبول بالمواطنة اإلسرائيلية. وثانًيا، ألن وزارة 
الداخلية ال تزال ترفض، عموًما، نحو %50 على األقل من طلبات التجنّس. من هنا، فإن 
مع  التعامل  إًذا،  يحتّم،  المدينة  في  الحاصلة  التغيير  سيرورات  في  الكامنة  الطاقة  استنفاد 
الدينامية التي تفرضها هاتان القوتان المتناقضتان. ثمة حاجة، إًذا، إلى تدّخل من هم قادرون 
على النظر إلى القدس بعيون ال ترى الموقف السياسي المتمحور في السيادة على المدينة 
واالقتصادية،  االجتماعية  المدينة  مناعة  الحسبان  في  تأخذ  وإنما  فقط،  السياسي  ومستقبلها 

أيًضا. 
الذين  ألولئك  القانونية  المكانة  تحسين  تضمن  مرحلية  حلول  إيجاد  كذلك،  ينبغي، 
يلي  فيما  أو جنائية.  أمنية  لموانع  التجنّس،  الذين ال يستطيعون  أو  التجنّس،  يختارون عدم 

بعض المقترحات لحلول كهذه:  

فرع  الشرقية.  القدس  لسكان  الداخلية  وزارة  تقدمها  التي  الخدمة  وتسريع  تحسين  أ. 
وزارة الداخلية في حي وادي الجوز في القدس الشرقية يستلزم تطويًرا شاماًل. الظروف 
المادية في المكان غير مناسبة لعدد المتوجهين، وكذلك أيًضا حجم القوى البشرية العاملة 
فيه. تسبّب قلة الموظفين العاملين في الفرع تأجياًل يمتد لسنوات لمعالجة طلبات التجنّس. 
إلى جانب رصد الميزانيات الالزمة لمالءمة البناية وزيادة حجم القوى البشرية العاملة، 
ينبغي كذلك تمكين سكان القدس الشرقية من تلقي الخدمات في أي فرع من فروع وزارة 

الداخلية، وليس في هذا الفرع "المحّدد" فقط. 
اعتماد الشفافية في عملية اتخاذ القرار. مبادئ سياسة التجنيس الخاصة بسكان القدس  ب. 
الشرقية والخطوط التوجيهية في معالجة الطلبات ليست مكشوفة أمام الجمهور الواسع 
اليوم. ثمة ضبابية كثيفة في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار وليس ثمة جهاز مراقبة من 
ِقبل السلطة التشريعية أو أي جسم خارجي ومستقل أخر. نحن نعتقد بأنه من الضروري 

إنشاء جهاز مراقبة خارجي يكون تابًعا للكنيست أو ألية سلطة وطنية أخرى.  
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حماية مكانة اإلقامة الدائمة. على الصعيد المبدئي، ينبغي النظر في تشكيل جهاز يمنع  ج. 
إمكانية سحب مكانة اإلقامة الدائمة ممن يختار البقاء على هذه المكانة. استناًدا إلى حقيقة 
أن وزارة الداخلية نادًرا ما تستخدم هذه العقوبة اليوم، يمكن أن نستنتج أن ثمة استعداًدا 
لدى السلطات لتنظيم جهاز كهذا بصورة رسمية. لهذا لغرض، يجب استحداث مكانة 
الحياة”، وتتيح  المتمثل في “مركز  المركزي  الشرط  “إقامة محمية” بحيث ال تشمل 

للسكان درجة أعلى من المرونة في اختيار مكان السكن والعيش. 
القانونية  المكانة  تسوية  الدائمين.  للمقيمين  االجتماعي  الرفاه  مستحقات  على  الحفاظ  د. 
وحدها ال تضمن منع سلب مستحقات الرفاه االجتماعي ممن ينتقل إلى السكن في الضفة 
الغربية، خارج حدود مدينة القدس. ثمة حاجة إلى التحاور مع مؤّسسة التأمين الوطني 
من أجل إيجاد حل لهذه المسألة، يضمن أيًضا تبديد التشكك وانعدام الثقة اللذين يميزان 

العالقات بينها وبين السكان العرب.  
استرجاع إمكانية لم شمل العائالت. ينبغي العمل من أجل استرجاع إمكانية الحصول  ه. 
على اإلقامة الدائمة بسبب الزواج، كما كان الحال حتى العام 2003. هنا ثمة حاجة إلى 
التحاور مع الجهات األمنية ومع بعض السلطات، مثل وزارة القضاء. يجب تبيان وتأكيد 
حقيقة أن المس بالحق األساسي في حياة عائلية يولّد العدائية ويسبب الضغط واالكتظاظ 
في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل، ثمـ  في الوقت ذاتهـ  اقتراح آليات تلبي احتياجات 

الجهات األمنية وتوقعاتها. 

أي حل يُصار إلى اعتماده ينبغي أن يقوم على الفهم بأن ازدهار القدس منوط بإدراك حقيقة 
أن جميع سكان المدينة منتمون إليها ومرتبطون بها. 
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 الفصل 2
السكان وشرطة إسرائيل: االنتقال من األخضر إلى األزرق 

مطلوب من شرطة إسرائيل لعب دور مزدوج في التعامل مع سكان القدس الشرقية. عليها، 
من جهة، تقديم خدمات الشرطة للسكان بما يضمن الحافظ على النظام ومنع العنف واإلجرام؛ 
وعليها، من جهة أخرى، منع العنف على خلفية قومية وعمليات العنف الفردية القاسية التي 
قد ينفذها فلسطينيون في المدينة. وحيال هذا الدور المزدوج، ثمة ازدواجية أيًضا في موقف 
االحتالل”،  ذاته، “شرطة  الوقت  في  فالشرطة هي،  الشرطة.  تجاه  الشرقية  القدس  سكان 
أي أنها تمثل جهاًزا قمعًيا اضطهادًيا، وكذلك هي العنوان للحصول على الحماية من العنف 

واإلجرام، والتي ال يمكن ضمان حياة سليمة بدونها. 
الشرطة  بين  بالعالقات  بالطبع،  الدورين، بصورة حادة  بين هذين  التناقض  يمس هذا 
وبين %38 من سكان مدينة القدس، ويولّد صدامات عنيفة بين سكان األحياء الفلسطينية وبين 
رجال الشرطة، ويصّعب على الشرطة تأدية مهامها األساسية. في غياب الثقة والشرعية، 
تجد الشرطة صعوبة في الحصول على معلومات حيوية من الجمهور في القدس الشرقية 
لمنع الجرائم أو الكشف عنها. بعد نشاط أمني في حي فلسطيني، تواجه قوات الشرطة مقاومة 
ـ وربما مقاومة عنيفة ـ حتى حين تداهمه للتعامل مع حالة عنف أسري. في المقابل، رجال 
الشرقية كخطر أمني بصورة أساسية، سيجدون  القدس  يتعاملون مع سكان  الذين  الشرطة 
صعوبة في التعامل بجدية ـ ناهيك عن االحترام ـ مع شكاواهم وطلباتهم. حين تكون نقطة 
االنطالق المركزية هي النظرة األمنية، فستؤدي االحتكاكات سريًعا إلى استخدام الشرطة 
القوة دونما حاجة وبدرجة زائدة عن الحاجة. تمّس هذه التشوشات بالعالقات بين الفلسطينيّين 
ضروري  شرط  هو  ناجعة  بصورة  الشرطة  عمل  ألن  ونظًرا  القدس؛  في  واإلسرائيليّين 
لضمان النشاط االقتصادي المنتظم في القدس الشرقية، فإن لهذه التشوشات ثمًنا اقتصادًيا 

غير ضئيل.  
ليست  العربي  والجمهور  إسرائيلية  الشرطة  بين  العالقات  إشكالية  إن  القول  ينبغي 
محصورة في القدس، وال حكًرا على سكانها فقط؛ فهي معروفة وواضحة في مدن مختلطة 
أخرى وفي البلدات العربية عموًما،1 وقد جرت خالل السنوات محاوالت إلحداث تغيير في 
هذا المجال. ضمن ذلك، جرى رصد ميزانية إلقامة محطات للشرطة في بلدات عربية، في 
إطار قرار الحكومة رقم 922 للتطوير االقتصادي في البلدات العربية،2 إضافة إلى إقامة 

المجتمع  العنف، الجريمة والنشاط الشرطّي في  ـ يوسف،  لفين ـ حين وُعال نجمي  نهاد علي، روت   1
العربي: مؤشر األمن الشخصي والجماهيري 2019، مبادرات إبراهيم، حزيران 2020. 

 2016- السنوات  خالل  األقليات  بين  االقتصادي  للتطوير  الحكومة  "نشاط  الحكومة،  رئيس  مكتب   2
2020"، قرار رقم 922، 31.12.2015. 
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مديرية خاصة في الشرطة لتحسين خدمات الشرطة في الوسط العربي.3 إال أن الميزانية 
أن مديرية  الشرقية، كما  القدس  إلى  ليست موجهة   922 الحكومة رقم  قرار  نة في  المضمَّ

تحسين خدمات الشرطة ال تعمل فيها، أيًضا.  
    

تغييرات نحو األفضل بمبادرة الشرطة 
كما في المجاالت األخرى التي نستعرضها هنا، فقد الحت خالل السنوات األخيرة بوادر 
تغيير في تعامل الشرطة مع سكان القدس الشرقية، أيًضا. هكذا، مثاًل، شارك أفراد شرطة 
من لواء دافيد في ورشات للتأهيل متعّدد الثقافات في مركز الحوار بين الثقافات في القدس.4 
التي قّررت  التكاملية”  الخدمات  2017 مشروع ”مراكز  العام  الشرطة منذ  ال بل، وتقود 
الحكومة إقامتها في أحياء القدس الشرقية في إطار القرار الحكومي رقم 5.1775 هذه المراكز 
مميزة بمفهومين. األول، أنه يُفتَرض بأفراد الشرطة الُمنتَدبين فيها تقديم الخدمة لسكان الحي 
التعاون،  إمكانيات  الثقة وتنشأ  تُبنى  النظام.6 هكذا  دون أن يكونوا موكلين بمهمات فرض 
التي لم تكن ممكنة إطالًقا في السابق، بين الشرطة وسكان القدس الشرقية. وثانًيا، يُفترض 
أن تُقّدم في هذه المراكز، إلى جانب محطة الشرطة، خدمات البلدية والوزارات الحكومية، 
ما يتيح بالتالي تكريس الطابع المدني ـ الخدماتي لنشاط الشرطة، أكثر فأكثر. حتى اآلن، تم 
افتتاح مركزين للخدمات التكاملية. يالقي المشروع، بشكل عام، نجاًحا كبيًرا ولذلك، ولهذا 
ليس من الواضح سبب تطبيقه بصورة جزئية فقط، إذ لم يجر افتتاح مراكز إضافية أخرى، 
المراكز تقوم بذلك  المفترض أن تنشط من خالل هذه  التي كان من  والوزارات الحكومية 

بصورة محدودة جًدا. 
قيادته  الشرطة  الذي حاولت  التغيير  ذروة  األزرق”  إلى  كان مشروع ”من األخضر 
وتحقيقه في التعامل مع القدس الشرقية، وهو الذي بادر إليه قائد لواء القدس السابق، النقيب 
الزي  الحدود )ذات  استُبِدل جزء من قوات حرس  المشروع،  إطار هذا  يورام هليفي. في 
الرسمي باللون األخضر( العاملة في أحياء القدس الشرقية بقوات من الشرطة )ذات الزي 
الرسمي باللون األزرق(، بل بدأ العمل بالشرطة الجماهيرية في بعض األحياء، مثل سلوان 
والعيساوية.  في المقابالت الصحفية التي أجريت معه بمناسبة إنهاء مهام منصبه واعتزال 

يارون دورون، "ستقام مديرية في الشرطة لمعالجة الوسط العربي"، مكور ريشون، 21.1.2016.   3
 Can Israel’s Police Force Become Culturally” ،القدس الثقافات في  بين  الحوار  مركز   4

 .13.8.2015 ،”Competent?
القدس  في  االجتماعي  ـ  االقتصادي  والتطوير  الشخصي  األمن  تعزيز  الحكومة، خطة  رئيس  مكتب   5

لمصلحة كل سكانها، القرار رقم 1775، 29.6.2014..
في صور  للشرطة  محطة  تدشين  المساواة،  عن  وخطابات  للسالم"  "أغنية  "بـ  هورودنيتشانو،  مايا   6

باهر"، موقع واال اإللكتروني، 12.1.2020. 
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المشروع  2019، حرص هليفي على عرض هذا  العام  بداية  العمل في سلك الشرطة في 
باعتباره أحد أهم اإلنجازات خالل فترة إشغاله المنصب.7 وحسب ما يقول، فقد ساهم استبدال 
أفراد  بين  والعنف  االحتكاك  من  التقليل  في  المدنية  الشرطة  بقوات  الحدود  حرس  قوات 
الشرطة والسكان. بل لم يترّدد هليفي في القول إن صدامات قد اندلعت في حاالت غير قليلة 
الحدود وطريقة  إلى سن جنود حرس  الحدود وعزا ذلك  بسبب طريقة عمل قوات حرس 

تأهيلهم.  

األضرار الجسيمة المترتبة عن استخدام الشرطة القوة بصورة عدوانية  
في بداية العام 2019، جرى، لألسف الشديد، وقف مشروع ”من األخضر إلى األزرق”، 
وذلك مع تغيير قائد الشرطة في لواء القدس. وقد بلغت األمور ذروتها في حي العيساوية في 
حزيران 2019، حين بدأت قوات حرس الحدود والوحدات الخاصة )يسام( بشن مداهمات 
يومية في الحي.8 إن هذه المداهمات، التي استمرت عدة أشهر، بل ال تزال مستمرة حتى 
اليوم بقوة ووتيرة متغيرتين، قد شملت إغالق الطرق المركزية في الحي، وحمالت تفتيش 
في المنازل، وتوقيف شبان لمجرد أنهم يسيرون في الشارع. تولّد هذه المداهمات احتكاكات 
عديدة مع السكان، الذين يلقون الحجارة، بل والزجاجات الحارقة أيًضا، على قوات األمن، 
من جهة، بينما تقوم هذه القوات بعرقلة حرية الحركة وتشويش مجرى الحياة الطبيعي في 
الحي الذي يسكن فيه 20 ألف إنسان، بل وتتصرف بعنف وعدوانية ـ بما في ذلك استخدام 
الغاز المسيّل للدموع وإطالق الرصاص المعدني المغلّف بالمطاطـ  في قلب المناطق السكنية 
المكتظة، من جهة أخرى. وتدعي قيادة الشرطة في القدس بأن هذه المداهمات ضرورية لمنع 
وإحباط أعمال عنف، بل وأعمال إرهابية أيًضا. في المقابل، يدعي السكان بأن األمر ال يعدو 
كونه عقاًبا جماعًيا ضد الحي بأكمله بصورة يومية وتنكياًل بسكانه األبرياء والمحافظين على 
لت مئات عديدة من اإلصابات  القوانين. خالل األشهر الستة األولى من هذه المداهمات، ُسّجِ
بين سكان الحي وسقط قتيل واحد أطلقت رجال الشرطة النار عليه بعد تصويبه حزمة من 

المفرقعات النارية نحوهم. 
حتى بدون محاولة تحديد درجة الصدق ومدى الحقيقة في رواية كل من الطرفين، من 
الصعب اإلشارة إلى أية نتائج إيجابية من قرار الشرطة استبدال خدمات الشرطة الجماهيرية 
في العيساوية بسياسة القبضة الحديدية. فقد تسبّب هذا بأزمة ثقة عميقة لدى القيادات المدنية 
المحلية في الحي، والتي ال تزال تؤمن بالتنسيق مع السلطات اإلسرائيلية، كما أثار غضًبا 
شديًدا جًدا بين السكان عامًة. وفي مجرد حقيقة أن المداهمات ال تزال مستمرة حتى هذا اليوم 

نوفار رومي، "قائد لواء القدس يلخص فترة عمله"، ماينت القدس، 10.2.2019.   7
نير حسون، "شهران من المداهمات الليلية في العيساوية: من بين 043 معتَقاًل، اتُّهم خمسة فقط ـ بإلقاء   8

الحجارة"، هآرتس، 28.8.2019. 
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دليٌل على أنها لم تحّقق أي ردع، بل من المؤكد أنها لم تنجح في إعادة النظام إلى طبيعته. 
من  لكن  البوليسية،  القوة  استخدام  من  متطرفة  حالة  هي  العيساوية  في  المداهمة  حمالت 
الواضح تماًما أنها ليست قصًرا على العيساوية وحدها فقط. فمثل هذه المداهمات التي تشنّها 
قوات شبه عسكرية، وإقامة الحواجز في قلب الشوارع المكتظة بالسكان، ومداهمة المنازل 

في ساعات الليل المتأخرة، تجري في العديد من األحياء في القدس الشرقية. 
غير  تُسفر،  الشرقية  القدس  في  باستخدامها  لنفسها  الشرطة  تسمح  التي  المشّددة  القوة 
العيساوية،  في حي  المداهمة  إحدى حمالت  الثمن. خالل  باهظة  مأساوية  نتائج  مرة، عن 
من  التاسعة  في  طفاًل  فأصاب  بالمطاط  مغلفة  الحدود رصاصة  جندي حرس  أطلق  مثاًل، 
العمر كان في طريق عودته من المدرسة. وقد فقد الطفل عينه.9 في البلدة القديمة، أطلقت 
قوة من حرس الحدود النار على رجل يعاني من التوّحد لم يكن يشّكل أي خطر على أحد 

فأردته قتياًل.10
أثارت هذه األحداث نقًدا واسًعا وشديًدا في الرأي العام في مدينة القدس وفي مختلف 
المتضّررة،  العائالت  لدعم  نفسها  تنظيم  إلى  السكان  من  مجموعات  بادرت  البالد.  أنحاء 
الفعل  يبيّن رد  تقارير رسمية.11  بتقديم  الشرطة  إلى مطالبة  بينما سعت مجموعات أخرى 
البوليسي في  العنف  الغربية ليس غير مباٍل حيال  القدس  الجماهيري هذا أن الجمهور في 

القدس الشرقية وباإلمكان تجنيده في الجهود الرامية إلى إحداث التغيير.  

للتخفيف من عنف الفلسطينّيين، ينبغي إتاحة المجال أمام وسائل احتجاج غير 
عنيفة في القدس الشرقية        

في التفكير اإلسرائيلي حول العنف الفلسطيني النابع من التعّصب الوطني وسبل منعه، ليس 
ثمة مكانـ  على اإلطالق، تقريًباـ  للدور الهام الذي من الممكن أن يؤديه االحتجاج الفلسطيني 
وطبيعي،  أساسي  بشكل  والردع،  اإلحباط  على  ترّكز  اإلسرائيلي  فالجهات  العنيف.  غير 
لمشاكل موضعية  إلى حلول  التوصل  بغية  الحاالت،  في بعض  أيًضا  الحوار  تستخدم  وقد 
مختلفة. إال أن واقع النزاع القومي، والتمييز المتواصل منذ سنوات عديدة جًدا، والذي يمّس 
باحتياجات السكان الفلسطينيّين األساسية في القدس الشرقية، يجعالن التوقع بأنه من الممكن 
اجتثاث احتجاجات الفلسطينيّين من جذورها توقًعا سطحًيا ال يستند إلى أي أساس في أرض 

الواقع. 

مايا هورودنيتشانو، "الطفل من العيساوية الذي فقد عينه يستذكر"، موقع واال اإللكتروني، 1.3.2020.   9
نير حسون، جوش براينر وجاكي خوري، "الشرطة تطلق النار على فلسطيني ذي احتياجات خاصة   10

وترديه قتياًل. بعد مقتله، اتضح أنه لم يكن مسلًحا"، هآرتس، 30.5.2020. 
 .2.6.2020 ،ynet ،"جلعاد كوهن، "ثالثة معتقلين في مظاهرة في القدس: العدالة إلياد  11
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على نحو متناقض، من شأن هذا الوضع المثير للتحدي أن يساهم في تطوير آفاق عمل 
غير عنيفة تطرح بدياًل عن العنف النابع من تعّصب وطني: ليس بدياًل من طأطأة الرأس 
والرضى بالمكانة المتدنية، بل بديل يحفظ القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق المطالب 

المختلفة، في نطاق القانون ودون اللجوء إلى العنف.   
القضايا  العديد من  في  وادعاءات  الحال، شكاوى  بطبيعة  الشرقية،  القدس  لدى سكان 
المدنية: البنى التحتية، والتعليم، والتخطيط والبناء وغيرها. وهم يحتجون على هذا القضايا، 
مراًرا وتكراًرا، منذ سنوات عديدة. في السابق، كانت هذه تجري كاحتجاجات ضد "االحتالل 
اإلسرائيلي" والمطالبة بإنهائه باعتباره الطريق الوحيدة الممكنة لتحقيق العدالة. لكن خالل 
والمتعددة  القوية  االحتجاجات  من  قليل  غير  الشرقية  القدس  في  جرت  المنصرم،  العقد 
المشاركين التي ركزت على القضايا المدنية، وأومأت بقبول الحكم اإلسرائيلي في القدس 
كأمر مسلّم به. ولم تكن في هذه االحتجاجات أية عالمات قومية، كما خلت من أية مظاهر 

عنف.
في معظم الحاالت ـ من نضال سكان بيت صفافا ضد شق شارع بيغن في قلب حيّهم 
آنًفا،  ذكرناها  التي  الحدود،  حرس  مداهمات  تنفيذ  بعدم  العيساوية  سكان  مطالبة  وحتى 
السلطات  توِل  لم  ـ  بينهم  لتجنّب وقوع اإلصابات  الطالب من مدارسهم  في ساعات عودة 
العنيفة  االحتجاجات غير  تعاملت مع  بل  اهتمام،  أي  الجوهرية  المميزات  اإلسرائيلية هذه 
بشأن القضايا المدنية بمثل تعاملها مع االحتجاجات العنيفة بين الفلسطينيّين. يبدو أن السلطات 
اإلسرائيلية غير مستعدة لتحمل أي احتجاج فلسطيني، بصرف النظر عن أهدافه أو الوسائل 

التي يستخدمها.
عدم التسامح هذا هو خطأ استراتيجي. ليس ثمة أي سبب أو مبّرر لعدم تمتع سكان بيت 
حنينا، مثاًل، بحق االحتجاج الذي يتمتع به سكان بسجات زئيف. عندما تتصرف السلطات 
في  بذلك،  تقّوي  فإنها  العنيفة  غير  الفلسطينية  االحتجاجات  مواجهة  في  بقوة  اإلسرائيلية 
الواقع، العناصر الفلسطينية التي تعتبر إنهاء السيطرة اإلسرائيلية في القدس الشرقية الهدف 
األول واألساس، التي تعارض االحتجاجات في قضايا مدنية محّددة فقط وتنادي بالنضال 

العنيف واإلرهاب.
في المقابل، إذا ما أيقن سكان القدس الشرقية بأن االحتجاجات المدنية غير العنيفة تؤتي 
ثمارها، فمن شأن ذلك أن يعّزز قوة قيادات القدس الشرقية التي تؤمن بالعمل المدني وتنبذ 
العنف؛ وهو ما سيتيح ظهور نهج جديد في القدس الشرقية قد يشّكل تحدًيا أمام السلطات 
اإلسرائيلية، لكنه يفعل ذلك بالطريقة ذاتها التي يتصّرف بها السكان في القدس الغربية وفي 
أي مجتمع ديمقراطي. وسيعود هذا بفائدة عظيمة على جميع األطراف. يمكن أن نتوقع أنه 
كلما سمحت السلطات اإلسرائيلية بإجراء االحتجاجات غير العنيفة، تضاءل تأثير التحريض 

على العنف واإلرهاب.             
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توصيات
التالية على ثالثة مبادئ توجيهية. أواًل، يجب العمل على تحويل "قوات  تستند التوصيات 
األمن" في القدس الشرقية إلى قوات شرطية مدنية. ثمة حاجة إلى تعزيز الجوانب المدنية 
في عمل الشرطة في أحياء القدس الشرقية. إن حقيقة كون الشرطة هي الموكلة بالعمل ضد 
العنف النابع من تعّصب قومي، أيًضا، تجعل األمر أكثر تعقيًدا بالتأكيد، لكن ليس ثمة في ذلك 
ما يقلل من أهميته وحيويته. ثانًيا، يجب زيادة وتعميق المساعدة للعناصر المدنية الوسيطة 
ـ العناصر ذات القدرة على التأثير على الشرطة ـ التي يمكن أن تساعد في بلورة وتشكيل 
أساليب عمل ال تعتمد القوة بصورة أساسية والتي تستطيع التدّخل بصورة فعالة في األزمات. 
بالعودة إلى  لنا  البلدات العربية. ال حاجة  ثالًثا، يوصى بدراسة اعتماد خطوات مماثلة في 
البداية من جديد في كل مرة، بينما باإلمكان اعتماد آليات ناجعة أثبتت نجاحها من قبل وقد 
جرى تطبيقها في البلدات العربية في إسرائيل، بل وفي القدس الشرقية ذاتها أيًضا. فيما يلي 

َرطيّة في القدس الشرقية: جملة من التوصيات السياسية في مجال الخدمات الشُّ
  

في  المديرية  هذه  تعمل  أن  الحرص على  ينبغي  الشرطة.  في  العربي  الوسط  مديرية  أ. 
القدس أيًضا، أو جسم آخر مماثل يكون متناسًبا مع ظروف القدس.  

مشروع “من األخضر إلى األزرق”. يجب تجديد العمل بهذا المشروع وينبغي، بشكل  ب. 
عام، التطلع نحو زيادة دور أفراد الشرطة في تنفيذ مهمات الشرطة في القدس الشرقية، 

حتى الحد األقصى الممكن. 
مراكز الخدمات التكاملية. يجب إقامة مراكز الخدمات التكاملية في المزيد من أحياء  ج. 

القدس الشرقية وتوسيع نشاط الشرطة الجماهيرية في هذه األحياء. 
تأهيل مناسب لرجال الشرطة. ينبغي االهتمام بأن يحصل رجال الشرطة على اإلرشادات  د. 
ويشاركوا في ورشات حول التفاعل مع السكان الفلسطينيّين، والتحاور معهم القائم على 

االحترام والسبل الكفيلة بعدم تصعيد األمور. 
مشاركة بلدية القدس كجسم مدني وسيط. ينبغي إقامة مديرية مشتركة لبلدية القدس  ه. 
في  الفلسطينيّين  السكان  مع  للتحاور  طرق  تطوير  وظيفتها  تكون  إسرائيل  وشرطة 
المدينة، واقتراح طرق للعمل ال تقوم على استخدام القوة، والتدّخل لحل مشاكل قبل أن 
تتطور إلى أزمات. ويجب أن تتمتع هذه المديرية بالقدرة على التأثير في عمل الشرطة 
في  الشرطة  التأثير على عمل  البلدية بصالحية  يتمتع رئيس  أن  فعالة. يجب  بصورة 
القدس الشرقية، ال أن يكون معتمًدا على ُحسن نوايا قائد اللواء فحسب. باإلضافة إلى 
ذلك، يجب فحص إمكانية تجنيد سكان من القدس الشرقية في صفوف قوات الشرطة في 
القدس، األمر الذي يمكن أن يحسن أنماط وأساليب عمل الشرطة هناك وأن يعّزز ثقة 

السكان بها )كما حدث بعد العام 1967(. 
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وقوة  قوتها  وتعزيز  المدني  المجتمع  عناصر  نمو  الشرقية.  القدس  في  مدنية  قيادة  و. 
المنظمات المجتمعية والحركات األصيلة في القدس الشرقية هما في مصلحة السلطات 
اإلسرائيلية. تعتبر بلدية القدس اليوم الجهة الوحيدة، تقريًبا، التي لها عالقات مع مثل هذه 
التنظيمات. وحتى لدى وجود هذه العالقات، غالًبا ما يجري التعامل مع هذه التنظيمات 
باعتبارها “غير سياسية” وال تشّكل، بالتالي، أي تحّدٍ للسياسات التي تسعى البلدية إلى 
تطبيقها. ينبغي على البلدية وغيرها من السلطات اإلسرائيلية الرسمية أن تتعلم العمل 
مع عناصر المجتمع المدني في القدس الشرقية واالعتراف بها كعناوين تعبّر عن إرادة 
السكان، على اختالف انتماءاتهم، وتساهم في تطوير المدينة وتحسين األوضاع فيها، 
تبًعا لذلك. قد تلقى سياسة السلطات معارضة تنظيمات إسرائيلية ربما تنشط في محاولة 
للتأثير عليها. مثل هذه القدرة على العمل ينبغي أن تكون متوفرة للتنظيمات الفلسطينية 
في المدينة، أيًضا. القدرة على التأثير على السلطات الرسمية بطرق مدنية هي شرط 

ضروري لبناء الثقة وتقليص العنف.     
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 الفصل 3
التخطيط والبناء للسكن: التركيز على الضائقة السكنية 

لمجال التخطيط والبناء تأثير على احتياجات السكان األساسية جًدا، ابتداء من سقف للمأوى 
وحتى تخصيص أراٍض ألماكن العمل، والتجارة، والمدارس وغيرها. وفي القدس الشرقية، 
هو أحد المجاالت التي ثمة فيها فجوة كبيرة جًدا، بشكل خاص، بين احتياجات السكان من 
جهة وما يُعَرض عليهم فعلًيا. ألضرار هذه الفجوة انعكاسات سلبية عميقة على اقتصاد مدينة 
القدس، غير أن الثمن االقتصادي الذي تدفعه المدينة جّراء هذه األضرار لم يوضع موضع 

البحث بصورة شاملة إطالًقا.  
يتضح من الفحص الذي أجرته جمعية “بمكومـ  مخططون من أجل حقوق التخطيط” أن 
%8,5 فقط من مساحة القدس الشرقية مخّصصة للسكن، بل إن نسب البناء في هذه المساحة 
المقلَّصة متدنية جًدا وهي أقل بكثير من نسب البناء المسوح بها في األحياء اإلسرائيلية.1 
معظم الخرائط الهيكلية التي أعدتها الدولة لألحياء الفلسطينية يزيد عمرها عن 20 سنة؛ فقط 
الخارطتان الهيكليتان لحيّي الثوري وكفر عقب أعّدتا بعد العام 2000 )وصّدق عليهما في 
العامين 2004 و2005، على التوالي(.2 معنى هذا أن جزًءا كبيًرا من األراضي المعروضة 
الفلسطينية  الهيكلية قد استُِغّل واستُنِفد منذ زمن وأن األحياء  للسكن والتي تتيحها الخرائط 
في المدينة قد غرقت في أزمة تخطيط حادة تمس، أواًل وقبل أي شيء آخر، بفرص السكان 
الفلسطينيّين في تأمين سقف يؤويهم، وتجعل من الصعب جًدا إقامة مباٍن عامة وتطوير البنى 
البلدية والدولة. سلسلة األبحاث  التي وضعتها  باألهداف  بالتالي  يمّس  الذي  التحتية، األمر 
التي أجراها معهد القدس لدراسة السياسات حول األحياء الفلسطينية في القدس تُفرد حصة 
مركزية لمشكلة نقص األراضي لألغراض السكنية جراء عدم تحديث جل الخرائط الهيكلية 
الخاصة باألحياء التي شملها المسح.3 في المقابل، تصّدق سلطات التخطيط، بصورة دائمة، 
على الخرائط الهيكلية المعّدة لتوسيع األحياء اإلسرائيلية في المدينة وتطويرها. فطبًقا للفحص 
العام  التخطيط خالل  لجان  المثال، صّدقت  سبيل  على  عميم”،  “عير  جمعية  أجرته  الذي 
2019 على خرائط هيكلية جدية )أي، على نطاق يزيد عن 100 وحدة سكنية في كل حي( 
تبلغ في اإلجمال أكثر من 21 ألف وحدة سكنية في أنحاء القدس المختلفة؛ نحو 1,500 وحدة 

إفرات كوهن ـ بار، البناء في مصيدة التخطيط: سياسة التخطيط والتطوير في األحياء الفلسطينية في   1
القدس الشرقية، القدس: بمكوم، 2015. 

المصدر السابق.   2
"تخطيط األحياء العربية في القدس الشرقية"، القدس: معهد القدس لبحث السياسات، 2014- 2019.   3
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فقط منها )ما نسبته %7,4 فقط(ـ تقع في األحياء الفلسطينية من المدينة.4 وخالل السنوات 
بمثابة  كانت  التي  التفصيلية  الهيكلية  الخرائط  من  عدد  إعداد  إلى  البلدية  بادرت  األخيرة، 
بشرى للقدس الشرقية. لكن غالبية هذه الخرائط تم تجميدها أو إنزالها إلى درجة “مخطط 
أساس” )Master Plan( التي ال تحظى بمكانة قانونية وال تسمح باستصدار تراخيص بناء 

اعتماًدا عليها )هذا ما حصل في جبل المكبر وفي وادي الجوز، مثاًل(.         
في غياب خرائط هيكلية تفصيلية جديدة تبادر إليها الحكومة، جرت في غير قليل من 
لتطوير  العقدين األخيرين محاوالت إلعداد ودفع خرائط هيكلية  الفلسطينية خالل  األحياء 
األحياء بشكل عام ولزيادة مساحات األراضي المخّصصة للبناء السكني بشكل خاص. هذا 
ما حصل، على سبيل المثال، في كل من الولجة، والطور، والعيساوية وصور باهر. لكن أًيا 

من هذه الخرائط لم تحظ بالتصديق. 
على نحو غير مفاجئ، وجد البحث الذي أجراه معهد القدس لبحث السياسات لفحص 
الشرقية  القدس  فيه سكان  يشعر  الذي  المجال  أن  بشأن جودة حياتهم،  القدس،  رأي سكان 
في  الهائلة  والصعوبة  السكنية  الشقق  في  النقص  السكن:  مجال  هو  حّدة  األكثر  بالضائقة 

الحصول على تراخيص للبناء.5 
االجتماعية  الفجوات  لتقليص  الخمسية  الخطة  تتطرق  ال  ذكره،  سبق  ما  كل  ورغم 
واالقتصادية في القدس الشرقية )قرار الحكومة رقم 3790 من العام 2018( أبًدا إلى النقص 
الخطير في الشقق السكنية وال إلى مسألة التخطيط. ترصد هذه الخطة ميزانية شاملة بمبلغ 
2.2 مليار شيكل لتقليص الفجوات في عدد من المجاالت، لكن إعداد خارطة هيكلية ليس 

واحًدا منها.6 

أفيف تترسكي، "هدم البيوت في القدس الشرقية ـ تلخيص لسنة 2019"، القدس: عير عميم، كانون   4
الثاني 2020. 

القدس  القدس: معهد  ذاتي،  تقييم  ـ  القدس  الحياة في  ميخال كورح وتامي غبريئيلي، مؤشرات جودة   5
لبحث السياسات، 2019. 

أنظروا: "قرار الحكومة رقم 3790 لتقليص الفجوات االجتماعية واالقتصادية وللتطوير االقتصادي   6
في القدس الشرقية"، القدس: معهد القدس لبحث السياسات، كانون األول 2019، وانظروا أيًضا: نوعا 
دغوني، ِمرقاب لتطبيق قرار الحكومة رقم 3790 لالستثمار في القدس الشرقية ـ تقرير فصلي أولي، 
القدس: عير عميم، أيار 2019. يشمل القرار ميزانية بقيمة 50 مليون شيكل لتوسيع تسجيل األراضي 
في القدس الشرقية. غياب تسجيل الملكية المنظمة على الجزء األكبر من األراضي في القدس الشرقية 
يشكل، حًقا، مشكلة حادة )هي نتاج قرار إسرائيلي يقضي بتجميد تسجيل األراضي فيما وراء الخط 
األخضر بعد حزيران 1967(. إال أنه ليس ثمة عالقة واضحة بين تسجيل األراضي وبين دفع وإقرار 
الخارطة الهيكلية. تتطلّب الخرائط الهيكلية ميزانيات إضافية وإزالة عوائق سياسية وغيرها. من دون 
إقرار الخرائط الهيكلية المناسبة لألحياء في القدس الشرقية، سيتعمق النقص في تراخيص البناء أكثر 

فأكثر. 
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تؤدي القيود التخطيطية المشددة في القدس الشرقية إلى البناء بدون ترخيص على نطاق 
واسع جًدا. وتشير التقديرات إلى أن في القدس الشرقية نحو 20 ألف شقة سكنية مبنية بدون 
ترخيص وتعيش فيها أكثر من 100 ألف نسمة. وفي بعض األحيان، يجري الحديث عن 
مناطق محددة بُنيت فيها عشرات، وربما مئات، الشقق السكنية بدون خرائط هيكلية ُمصّدق 
فة بأنها مناطق مفتوحة يُحظر البناء السكنّي عليها. لهذا الوضع  عليها أو على أراٍض ُمعرَّ

ثالث نتائج خطيرة جًدا:  

هدم البيوت. تُهدم في القدس الشرقية عشرات الوحدات السكنية سنوًيا. وخالل السنوات  	•
األخيرة، في أعقاب تشريع التعديل رقم 116 في قانون التخطيط والبناء، جرى تشديد 
ارتفاع حاد جًدا في عدد  المرّخص فطرأ  البناء غير  القانون في مجال  سياسة تطبيق 
البيوت التي تعرضت للهدم فعلًيا.7 ووفًقا لمعطيات جمعية عير عميم، فقد ُهدمت خالل 
وإضافة  القدس.  مدينة  في  الفلسطينية  األحياء  في  سكنية  وحدة   114  )2020( العام 
إلى األضرار االقتصادية الهائلة المترتبة عن فقدان المنزل، ينبغي األخذ في الحسبان 
التي  العائالت  أفراد  لدى  المستديم  النفسي  الضرر  الُمرافقة:  الجانبية  األضرار  أيًضا 
الشرقية  القدس  ثقة سكان  عدم  وتعميق  الهدم؛  أوامر  بتنفيذ  دائم  تهديد  في ظل  تعيش 
وتوظيف  الشرقية؛  القدس  في  الفقر  وتعميق  عليها؛  والغضب  اإلسرائيلية  بالسلطات 
الفعلي وفي معالجة قضايا  الهدم  القانون، في  بلدية كبيرة في إجراءات تطبيق  موارد 

الفقر والمشكالت االجتماعية الناجمة عنه.  
نقص كبير في البنى التحتية وفي المباني العامة في األحياء الفلسطينية. البناء على  	•
نطاق واسع بدون ترخيص يعني عدم وجود تناُسب بين الخرائط الهيكلية، من جهة، 
وبين تعداد السكان ومناطق السكن الحقيقية، من جهة أخرى. وعند األخذ في االعتبار 
حقيقة أنه ليس جميع المباني العامة والشوارع والبنى التحتية األخرى الموجودة على 
الحقيقية  الفجوة  أن  فالنتيجة  فعلًيا،  الواقع  أرض  على  متحققة  الهيكلية  الخرائط  ورق 
هي أعمق وأكبر بكثير. وتعاني األحياء في القدس الشرقية من نقص حاد في الحدائق 
والطفولة،  األمومة  وعيادات  عامة،  مكتبات  تحتضن  أن  يمكن  التي  العامة  والمباني 
ومكاتب الخدمات االجتماعية، كما ينقص هذه األحياء نحو 3,000 غرفة تعليمية. وفي 
القدس الشرقية نقص خطير آخر يتمثل في عشرات الكيلومترات من خطوط الصرف 
الصحي، وضيق الشوارع وبؤس حالتها، وانعدام األرصفة في العديد منها، إلى جانب 
النقص في البنى التحتية في مجال تصريف مياه األمطار مما يسبب غرق العديد من 

المناطق الواسعة عند هطول أمطار غزيرة.   

تترسكي، "هدم البيوت في القدس الشرقية ـ تلخيص سنة 2019".   7
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االكتظاظ غير المحتمل والبناء العشوائي في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل. كما  	•
سنبين في الفصل التالي، هنالك ثمانية أحياء حول القدس الشرقية تم فصلها عن المدينة، 
بواسطة جدار الفصل. هذا المزيج من عدم القدرة على بناء شقة سكنية بصورة قانونية 
في األحياء الواقعة داخل جدار الفصل مع الخوف من فقدان مكانة اإلقامة الدائمة )كما 
بيّنّا في الفصل األول( أدى إلى هجرة عشرات آالف الفلسطينيّين من األحياء الواقعة 
داخل جدار الفصل إلى أحياء فلسطينية أخرى، مثل كفر عقب ورأس شحادة الواقعين 
على طرفه اآلخر.  في ظل غياب إجراءات تطبيق القانون، تُبنى هناك عمارات مؤلفة 
السكان  أن عدد  والنتيجة هي  بناء.  تراخيص  وبدون  باكتظاظ شديد  من عدة طوابق، 
هناك قد تضاعف مرتين خالل السنوات الخمس عشرة األخيرة وعلى مساحة تقل عن 

%5 من مساحة القدس الشرقية اإلجمالية يعيش اليوم أكثر من ثُلث سكانها.
لهذا الوضع إسقاطات بعيدة األثر على جودة الحياة في القدس الشرقية، إضافة إلى أنه 
يسبب ضرًرا كبيًرا للوضع االقتصادي العام في المدينة بأسرها ويجعل من الصعب جًدا تنفيذ 

القرارات والسياسات التي تضعها الحكومة وبلدية القدس. 
تقديرات لحجم الضرر االقتصادي  أية  السابق، مطلًقا،  لم توضع في  على حد علمنا، 
الناجم عن هدم البيوت في القدس الشرقية. ولكن، حين يجري الحديث عن هدم 50 شقة سكنية 
بالمعّدل في كل سنة حتى العام 2015 وأكثر من ضعفي هذا العدد سنوًيا منذ العام 2016، 
الصدمات  الحسبان  في  األخذ  وعند  جًدا.  هائل  هو  المباشر  الضرر  أن  إذن  الواضح  فمن 
النفسية التي تحّل بمئات، بل آالف، العائالت والمشاكل االجتماعية ومظاهر العنف المترتبة 

عن هدم البيوت، يكون حجم الضرر أكبر وأخطر من ذلك بكثير.
الفقر واإلهمال اللذان يعاني منهما %38 من سكان المدينة يعودان بضرر جسيم على 
القدس بأكملها. فهذه المدينة، التي لم يكن ثراء سكانها أحد مميزاتها في أي يوم من األيام، 
تدهورت في العام 2018 إلى العنقود الثاني في السلم االجتماعي ـ االقتصادي الذي تضعه 
دائرة اإلحصاء المركزية.8 صحيح أنها تسلقت مؤخًرا إلى العنقود الثالث،9 لكن يمكننا أن 

نتوقع أن تنعكس اآلثار االقتصادية ألزمة كورونا تراجًعا متجدًدا في التدريج المذكور.
اعترفت الحكومة بالضرورة الملحة لتحسين الوضع االقتصادي في األحياء الفلسطينية 
في القدس، وتطوير خدمات الرفاه فيها، وذلك بقرارها رقم 3790 الذي رصد ميزانية قيمتها 
2.2 مليار شيكل لخطة خمسية غايتها تقليص الفجوات في الخدمات وتحسين وضع البنى 
التحتية وزيادة إمكانيات وفرص العمل المتاحة لسكان القدس الشرقية. إال أن انعدام الخرائط 

شاحر إيالن، "في الطريق نحو القاع: القدس تواصل التدهور في المؤشر االجتماعي - االقتصادي"،   8
كلكليست، 28.11.2018. 

أإكنازي وميروفسكي، "القدس تتحسن، أشدود تتراجع: مؤشر الوضع االجتماعي-االقتصادي في المدن   9
اإلسرائيلية". 
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الهيكلية الكافية يعيق كثيًرا، بل يمنع، استغالل أجزاء من هذه الميزانية. على سبيل المثال، 
إعداد وإقرار خرائط  السنوات تستلزم  تراكمت على مدى عشرات  التي  التخطيط  فجوات 
الشرقية. هذه سيرورة طويلة جًدا ومعقدة  القدس  هيكلية محددة إلقامة مناطق تشغيلية في 
تصطدم، أيًضا، بمعارضة جهات مختلفة وألسباب مختلفة، وثمة خارطة واحدة على األقل 
إسرائيليّين.10  سكان  معارضة  بسبب  أُلغيت  لكنها  كثير  ووقت  ميزانية  عليها  ُصرفت  قد 
هذا مثال واحد فقط على عدم نجاعة محاوالت الدفع بالتخطيط الرامي إلى تحقيق أهداف 
موضعية بداًل من إعداد خرائط هيكلية شاملة تتطرق إلى جميع جوانب التطوير في األحياء 
الفلسطينية في المدينة. هذا يمس، كما ذكرنا، بتطبيق قرار الحكومة الذي ُرصدت له ميزانية 

غير ضئيلة.
مثال إضافي آخر على الضرر الناجم عن انعدام الخرائط الهيكلية هو النقص بأكثر من 
3,000 غرفة تعليمية في القدس الشرقية. بالرغم من قرارات الحكم القضائية الكثيرة جًدا 
بلدية  بذلتها  التي  المتزايدة  الجهود  الشأن، وبالرغم من  المحاكم في هذا  التي صدرت عن 
المشكلة والنقص في  تقدم حقيقي نحو حل  لم يطرأ أي  أنه  إال  العقد األخير،  القدس خالل 
بلدية  التعليمية يزداد من سنة إلى أخرى. بحسب ما يقوله موظفون مسؤولون في  الغرف 
في  النقص  هو  الناقصة  التعليمية  الغرف  بناء  دون  يحول  الذي  المركزي  السبب  القدس، 
القسائم المعّدة للمباني العامة. وعليه، ففي هذا الموضوع أيًضا، وبعد عشرين سنة من تقديم 
الكافية  الهيكلية غير  الخرائط  تزال  التعليمية، ال  الغرف  النقص في  بشأن  األول  االلتماس 
ألحياء القدس الشرقية هي السبب الذي يمنع حل المشكلة التي من بين إسقاطاتها الكثيرة أنها 

تعود على مدينة القدس بأضرار اقتصادية كبيرة. 
حقهم  ممارسة  يستطيعون  الشرقية  القدس  في  الطالب  من   40% من  أقل  ألن  نظًرا 
القانوني بالتعليم المجاني، ثمة في شرق المدينة معدالت قياسية في مجال التسرب من التعليم. 
القدس  في  الفلسطينيّين  الطالب  من  فقط   64% القدس،  في  التعليم  مديرية  لمعطيات  طبًقا 
بالتعليم  يحظون  ال  المدارس  من  تسربوا  الذين  الطالب  معظم  تعليمية.  سنة   12 يكملون 
الجامعي األمر الذي يمّس بفرصهم في العمل وكسب قوتهم. وعالوة على ذلك، هنالك خطر 
الذي  الثمن  الجريمة. عن  التعليم لالستغالل واالنحدار نحو  المتسربين من  الشبان  تعّرض 
تدفعه القدس في أعقاب نشوء بؤر الفقر في أحياء القدس الواقعة خلف جدار الفصل ـ في 

الفصل التالي.

 

في حي  تشغيل  مركز  إقامة  يوقفان  القدس  وبلدية  إلكين  اليهود،  الجيران  "تحت ضغط  نير حسون،   10
عربي". 
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 توصيات

نحو  ويبلغ عددها  تراخيص،  بدون  بُنيت  التي  السكنية  الوحدات  القائم.  البناء  تسوية  أ. 
لذلك، من  الحزم والتشدد.  بأقسى  القانون  تنفيذ  ألف شقة، لن تختفي، مهما جرى   20
إلى  السعي  ينبغي  ترخيص.  دون  بُنيت  التي  للتجمعات  تسوية  بعملية  البدء  المطلوب 
إجراء هذه التسوية بأقصى السرعة الممكنة، وبالتنسيق مع السكان، وبحيث تكون مرنًة 
هذه  شأن  من  السكنية.  الشقق  هذه  من  ممكن  عدد  أكبر  "تبييض"  تتيح  كافية  بدرجة 
والبلدية وسلطات  السكان  بين  الثقة  بناء  في  أخرى،  أشياء  تساهم، ضمن  أن  التسوية 

التخطيط وفي دفع الخطط التي ترغب الحكومة في تنفيذها في القدس الشرقية.  

إعداد خارطة هيكلية لتطوير األحياء الفلسطينية. إن تسوية البناء القائم وحده لن تكون  ب. 
أكثر من مجرد عالج لألعراض، دون أن تطال المشكلة ذاتها. يجب تلبية احتياجات 
السكان السكنية مع األخذ في االعتبار ازدياد عددهم، كما يجب بالطبع تخطيط البنى 
التحتية والخدمات والمباني العامة المطلوبة بها، وهو ما ال يمكن تنفيذه إال في إطار 
خرائط هيكلية تفصيلية مناسبة. يجب تحديد موعد هدف إلعداد خرائط هيكلية ُمحّدثة 
في  لذلك.  الالزمة  الحكومية  الميزانيات  المدينة ورصد  في  الفلسطينية  األحياء  لجميع 
الخارطة الهيكلية الجديدة لحي العيساوية التي بادرت إليها بلدية القدس، اتُخذت إجراءات 
خاّلقة للتعامل مع الظروف الخاصة في أحياء القدس الشرقية: أراٍض لم تتم تسويتها، 
وكثرة الملكيات الخاصة، والحاجة إلى االعتراف بالمباني التي ُشيِّدت بدون تراخيص 

بسبب تجميد التخطيط الذي ُفرض على الحي. 

ل استحداث مسار قانوني خاص من  إقامة لجان تخطيط خاصة للقدس الشرقية. يُفضَّ ج. 
أجل تسريع البناء للسكن في القدس الشرقية، على غرار اللجنة للبنى التحتية الوطنية 
هو  منهما  الهدف  قانونيّين  إطارين  بمثابة  وهما  الوطني،  اإلسكان  لجنة  أو  )فاتمال( 
تجاوز العوائق البيروقراطية وتسريع إجراءات التخطيط والتصديق. الوضع اإلنساني 
المتدني في القدس الشرقية )وبصورة أكثر حدة في أعقاب جائحة كورونا( من جهة، 
والمكانة الهامة والحساسة التي تتمتع بها القدس من الناحيتين الوطنية والدولية، من جهة 
أخرى، يبرران ضرورة النظر إلى إقامة لجان تخطيط كهذه على أنها مهمة ذات أهمية 

وطنية. 

إدخال فصل تخطيطّي في الخطة الخمسية لتقليص الفجوات االقتصادية واالجتماعية  د. 
)قرار الحكومة رقم 3790(. كما أوضحنا أعاله، فإن نقص الميزانيات للخرائط الهيكلية 
من أجل تطوير األحياء الفلسطينية يمّس بفرص تحقيق األهداف التي حددتها الحكومة 
في قرارها رقم 3790 وفّصلتها في الخطة الخمسية. تحسين الوضع في جهاز التعليم، 
وخلق أماكن وفرص للعمل وأهداف الخطة األخرى، لن تتحقق بدون خرائط هيكلية 
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الميزانية  إليها بشأن رصد  بند  الخمسية وإضافة  الخطة  الئقة. كان من األجدر تعديل 
الالزمة إلعداد خرائط هيكلية. ينبغي التأكد، على األقل، من أن الخطوات الالحقة في 
الخطة الخمسية، والتي هي قيد البحث لدى جهات مختلفة، ستشمل أيًضا إضافة ميزانية 

جدية لهذا الغرض. 

محلية  سلطة  أية  في  له  مثيل  ال  الشرقية وضع  القدس  في  يسود  البيوت.  هدم  تجميد  ه. 
أخرى: ثالثة أجسام مختلفة، على األقل، تعمل فيها ضد البناء غير المرّخص ـ بلدية 
القدس واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء والوحدة الُقطرية لفرض قوانين التنظيم والبناء. 
وعليه، يعاني سكان القدس الشرقية من انعدام الخرائط الهيكلية وال يستطيعون البناء 
في  والبناء  التنظيم  قوانين  فإن فرض   األخرى،  الجهة  قانوني من جهة؛ ومن  بشكل 

أحيائهم هو األكثر تشدًدا. 

في أعقاب التعديل رقم 116 في قانون التنظيم والبناء، ازداد بضعفين وأكثر 
عدد عمليات الهدم السنوية في القدس الشرقية. وقد بررت الحكومة التعديل رقم 
116 برصد ميزانيات كبيرة لتسريع التخطيط في الوسط العربي في إطار القرار 
بينما ال  العربية فقط،  للبلدات  الميزانية مخّصصة  922. لكن هذه  الحكومي رقم 
تحظى القدس الشرقية بأية ميزانيات إلعداد خرائط هيكلية. ينبغي التأكيد هنا أن 
الحل ال يكمن في تطبيق  المرخص يدل على أن  للبناء غير  الواسع جًدا  النطاق 
القدس  في  التخطيط  لمشكلة  حل  يتوفر  لم  طالما  وخصوًصا  وتشديده،  القانون 
الشرقية. المأوى هو حاجة أساسية وليس من كماليات. العائالت التي ال تنجح في 
الحصول على ترخيص للبناء ستبني لها بيوًتا بدون ترخيص. ينبغي، على األقل، 
استكمال سّد  إلى حين  الشرقية  القدس  116 في  التعديل رقم  اإلعالن عن تجميد 
آليات إضافية أخرى من  فجوات التخطيط بين أحيائها. ويجب النظر في اعتماد 

شأنها منع هدم البيوت دونما حاجة حتى استكمال الخرائط الهيكلية المطلوبة. 

التخطيط في بلدات الوسط العربي. خالل السنوات األخيرة، هنالك  التعلّم من تطوير  و. 
أعضاء  ـ  إسرائيل  في  العربي  الجمهور  عن  ممثلين  بين  المشترك  العمل  من  الكثير 
موظفين  وبين  ـ  مدني  مجتمع  ومنظمات  محلية،  ومجالس  بلديات  ورؤساء  كنيست، 
مسؤولين في وزارة القضاء، ووزارتي المالية والداخلية حول موضوع العالج الالزم 
والمطلوب لمشكلة فجوات التخطيط في البلدات العربية. وقد تجسدت نتائج هذا العمل 
المشترك في القرار الحكومي رقم 922 الذي رصد ميزانية بمبلغ  1.5 مليار شيكل لهذا 
الموضوع. طواقم مشتركة من وزارة القضاء وممثلي المجتمع العربي واصلت العمل 
المشترك لضمان تطبيق القرار 922 على أفضل وجه. نشرت هذه الطواقم، مؤخًرا، 
وثيقة تتضمن َمسًحا لجميع العوائق التي تعيق تطبيق فصل التخطيط في القرار 922. 
كذلك، جاء قرار وزارة القضاء من تشرين الثاني 2020 بتجميد تطبيق القانون الذي 
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يفرضه التعديل رقم 116 من قانون التنظيم والبناء في بلدات الوسط العربي نتيجًة لهذا 
العمل المشترك. من يريد تحسين الوضع في القدس الشرقية يمكنه أن يتعلم من العناصر 
التي قادت التعاون والعمل المشترك بين الحكومة والوسط العربي، ثم تبني بعض طرق 

العمل التي طورها هؤالء، على األقل. 

تسجيل  نحو  بالدفع  يقضي  بنًدا   3790 الخطة  تشمل  أراٍض.  تسجيل وتخصيص  ز.   
جًدا  الصعب  من  يجعل  األراضي  تسجيل  فانعدام  الشرقية.  القدس  في  األراضي 
على سكان القسم الشرقي من المدينة الحصول على تراخيص بناء، ناهيك بالطبع 
عن إعداد وإقرار خرائط هيكلية. كما يشكل انعدام تسجيل األراضي ثغرة يمكن 
تسلل مجرمين منها واالستيالء على األراضي، إضافة إلى خسائر اقتصادية أخرى 
تنظيمات  من  وبتشجيع  السلطات،  لكن  جّرائه.  من  والسلطات  السكان  يتكبدها 
يمينية، قد تستغل تسجيل األراضي كي تعلن عنها أراضي دولة، بحجة عدم توفر 
دليل كاف يثبت ادعاء السكان بشأن ملكيتهم هم على األرض. وقد يجري تطبيق 

قانون أمالك الغائبين بصورة موسعة، أيًضا.

على هذا، من الضروري أن يجري تسجيل األراضي بالتزامن والتوازي مع 
خلق آليات توفر الحماية لسكان القدس الشرقية من مغبة تأميم أراضيهم وتعزز 
ثقتهم بالعملية ذاتها. وفوق هذا، ليس في وسع التركيز على تسوية مكانة األراضي 
وحدها، دون رصد الميزانيات الالزمة للخرائط الهيكلية، أن يُحدث أي تغيير في 
وضع التخطيط في المدينة، ناهيك عن أنه سيكون شاهًدا على االعتبارات الغريبة 

التي تهدي واضعي السياسات.    
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 الفصل 4
األحياء التي خلف جدار الفصل: الربط والتعميم 

له  تحّدد  الثانية،  االنتفاضة  التي وقعت خالل  العمليات  أعقاب  الفصل، في  بناء جدار  عند 
المدينة وعدد من األحياء  القدس ويفصل مادًيا بين الجزء األكبر من  مساًرا يمر من قلب 
الفلسطينية. يشمل تعبير “األحياء )الواقعة( خلف الجدار” ثمانية أحياء في القدس الشرقية 
تقع في الجانب الفلسطيني من الجدار: في الطرف الشمالي من مدينة القدس تقع منطقة كفر 
عقب التي تضم أحياء كفر عقب، وزغير، والمطر وسميراميس؛ في شمال شرق القدس، تم 
فصل مخيم شعفاط لالجئين وأحياء رأس شحادة ورأس خميس وضاحية السالم )الذي هنالك 

من يسّميه، أيًضا، “عناتا الجديدة”(.1 
ليس هذا المكان المناسب للبحث في جدار الفصل واالعتبارات التي أثرت على تحديد 
مساره في منطقة القدس. لكن المهم في سياق حديثنا هنا هو اإلسقاطات المترتبة عن فصل 
تغييرات  األحياء  هذه  في  حصلت  فصلها،2  منذ  المدينة.  أجزاء  بقية  عن  الثمانية  األحياء 
بالشرطة وخدمات  القدس، مروًرا  بلدية  ابتداء من  ـ  اإلسرائيلية  السلطات  أواًل،  جوهرية. 
هذه  في  العمل  عن  تقريًبا  بالكامل  توقفت  ـ  المختلفة  الحكومية  بالوزارات  وانتهاًء  اإلنقاذ 
األحياء في أعقاب بناء الجدار. والنتيجة هي: إهمال عميق وتدهور أوضاع البنى التحتية 

وتفشي اإلجرام. 
ثانًيا، وعلى نحو متناقض كما يبدو في الظاهر، طرأ ازدياد كبير جًدا في عدد السكان في 
األحياء الواقعة خلف الجدار. يرتبط هذا االزدياد بانعدام الخرائط الهيكلية التي تحدثنا عنها 
الخوف من هدم  للبناء وبسبب  تراخيص  الحصول على  إمكانية  فبدون  السابق.  الفصل  في 
البيوت التي بُنيت بدون تراخيص، انتقل آالف السكان إلى األحياء الواقعة خلف الجدار. فنظًرا 
ألن السلطات اإلسرائيلية قد انسحبت من هذه األحياء بصورة تامة تقريًبا وتوقفت عن العمل 
فيها، فليس ثمة خوف من هدم البيوت هناك. وبينما تقف أذرع تطبيق القوانين اإلسرائيلية في 
الجانب اآلخر، فقد ُشيّدت في تلك المناطق بنايات متعددة الطوابق، وسط اكتظاظ شديد جًدا، 

بدون تراخيص بناء وبدون االلتزام بالمعايير الهندسية وشروط األمان المطلوبة. 
تُبنى في هذه األحياء، إًذا، شقق سكنية أكثر، وأسعار الشقق فيها أرخص وخطر الهدم 
فيها أقل. إضافة إلى ذلك، أي زوجين يكون أحدهما مقدسًيا واآلخر من سكان الضفة الغربية، 

تم فصل أحياء أخرى فعلًيا، مثل الولجة وبئر عونا، إال أن مصطلح "األحياء خلف الجدار" مخصص   1
لألحياء الثمانية المذكورة أعاله والتي حصلت هجرة مكثفة إليها مصحوبة بتدهور حاد في جودة الحياة، 

وذلك في أعقاب فصلها المادي عن أجزاء المدينة األخرى. 
بُدئ ببناء حاجز الفصل في منطقة القدس في العام 2003، لكنه لم يُستكَمل بصورة نهائية حتى يومنا   2
هذا. وبالرغم من الثغرات والمقاطع الكاملة غير المبنية فيه، إال أن األحياء معزولة عن مدينة القدس 

منذ العام 2005. 
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بإمكانهما السكن في هذه األحياء من دون أن يضطر الزوج المقدسي إلى فقدان إقامته الدائمة 
الضعفين  بمعدل  الجدار  خلف  الواقعة  األحياء  في  السكان  عدد  ازداد  وهكذا،  القدس.  في 
وأكثر في غضون عقد واحد من الزمن فقط. وبينما ال تزيد المساحة اإلجمالية لجميع هذه 
األحياء عن %5 فقط من مساحة القدس، يسكن فيها اليوم نحو 120 ألًفا من المقدسيّين في 
شرق القدس، الذين يشكلون أكثر من ثُلث سكان مدينة القدس.3 نتيجة تضاُعف عدد السكان 
واإلهمال المريب في البنى التحتية والخدمات، نشأت في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل 

بؤر فقر شديدة االكتظاظ، تعاني من إهمال فظيع ومن تفشي الجريمة.
تعكس األمثلة أدناه أبعاد اإلهمال في األحياء الواقعة خلف الجدار، في شتى المجاالت. 
انهارت في العام 2014 شبكة المياه في منطقة رأس شحادة ـ مخيم شعفاط لالجئين. حوالي 
60 ألف إنسان يسكنون في هذه المنطقة كانوا محرومين من المياه الجارية طوال عدة أسابيع، 
عن  المسؤولية  من  التهرب  تحاول  المياه  وسلطة  القدس  وبلدية  “هجيحون”  شركة  بينما 
معالجة المشكلة.4 في منطقة كفر عقب، ليس هنالك تزويد منتظم للمياه وفي أشهر الصيف 

هنالك أماكن ال تحصل على المياه الجارية سوى يومين أو ثالثة أيام فقط في األسبوع.5 
على أثر االلتماس الذي تقدم به سكان كفر عقب في العام 2015، اتضح أنه خالل عقد 
كامل من الزمن لم تقم بلدية القدس بصيانة الشوارع في المنطقة وامتنعت عن شق شوارع 
انهيار  إلى  المتردي، والذي أدى  الشوارع  فيها.6 وقد ُعرض، في االلتماس، وضع  جديدة 
شبكة التصريف، ثم الفيضانات المتكررة في أيام الشتاء. قبلت المحكمة التماس السكان، إال 
أن بلدية القدس لم تنفذ قرار الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المركزية، لم تضع خطًطا 
للعمل من أجل معالجة أوضاع الشوارع في المنطقة، كما ألزمتها المحكمة، األمر الذي أدى 

إلى فرض غرامتين عليها، مرتين، بدعوى تحقير المحكمة.  

وفًقا لمعطيات دائرة اإلحصاء المركزية، يسكن في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل أقل من 30,000   3
إنسان. لكن الجميع متفق على أن هذا الرقم ال يعكس الحقيقة كما هي في الواقع. وفي غياب معطيات 
رسمية موثوقة، تقدم الهيئات المختلفة تقديرات عددية مختلفة. كذلك، ليس هنالك معطى رسمي عن 
عدد السكان الذين ال يحملون الهويات اإلسرائيلية ولكن انتقلوا من مناطق الضفة الغربية إلى السكن 
في تلك األحياء. تدعي بعض المنظمات اليمينية، وكذلك السلطات اإلسرائيلية، أن ثمة هجرة كبيرة من 
مناطق الضفة الغربية، بينما تدعي المنظمات اليسارية في المقابل إنها من خالل اطالعها على الواقع 
الميداني عن كثب، فإن غالبية السكان هم من حملة الهويات الزرقاء أو ممن تزوجوا من سكان القدس 
الشرقية. وتقدر جمعية عير عميم، مثاًل، عدد السكان المقدسيّين في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل 
بنحو 120 ألًفا. أما معهد القدس لبحث السياسات، فيقدر أن الحديث يدور عن 90 ألًفا من حملة الهويات 

اإلسرائيلية من أصل 140 ألًفا هو العدد الكلي للسكان هناك.  
جمعية حقوق المواطن، "تزويد أحياء القدس الشرقية الواقعة خلف جدار الفصل بالمياه"، 1.10.2017.   4
أحمد خطيب، "تزويد المياه في كفر عقب"، مركز األبحاث والمعلومات في الكنيست، 19.3.2017.   5

التماس إداري 27276-07-15، منير زغير ضد بلدية القدس.   6
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   بسبب النقص الهائل في المدارس في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل، يضطر آالف 
الطالب المقيمين فيها إلى السفر إلى مدارس في الجانب اإلسرائيلي من الجدار. هذا السفر 
الحواجز في ساعات الصباح، حين يكون االكتظاظ  بالعبور من  أيًضا،  المتواصل منوط، 

فيها شديًدا جًدا.  
المخدرات  بيع  محطة  شحادة  رأس  منطقة  في  تعمل  كانت  عديدة  سنوات  مدار  على 
األكبر في القدس. قوات الشرطة اإلسرائيلية تمتنع، كما ذكرنا، عن الدخول إلى هذه األحياء، 
األحياء خلف جدار  ما جعل هذه  فيها، وهو  العمل  الفلسطينية  السلطة  بينما محظور على 
الفصل ملجأ للمجرمين، ليس من القدس الشرقية فحسب، وإنما من مختلف مناطق الضفة 
الغربية أيًضا. هنالك شهادات عديدة موثقة عن السالح الذي يتنقل في الشوارع بحرية تامة 
وعن أعمال عنف، بل وجرائم قتل، لكن ليس لدى السكان أي عنوان يستطيعون التوجه إليه 

من أجل حمايتهم.
ال حاجة إلى كالم كثير وكبير عن اإلسقاطات االجتماعية واالقتصادية لمثل هذا الوضع. 
وبما أن الحديث يجري عن 120 ألف نسمة، يشكلون نحو %13 من سكان المدينة )اليهود 
والعرب مًعا(، فمن الواضح إًذا أن للفقر واإلهمال في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل 
أثماًنا تدفعها القدس برّمتها. مثال على هذه األثمان هو ما حصل خالل أزمة جائحة كورونا 
في السنة الماضية. فقصور األداء الذي ميز سلطات الدولة في األحياء خلف جدار الفصل، 
أيًضا في حجم فحوصات كورونا في هذه  انعكس سلًبا  وخصوًصا في منطقة كفر عقب، 
المناطق وفي االلتزام باإلغالقات: انعدام فرض القوانين، من جهة، سوية مع انعدام أي دعم 
من سلطات الرفاه للسكان المتضررين من اإلغالق، من جهة أخرى، أديا إلى عدم االلتزام 

باإلغالقات في هذه المناطق، غالًبا ومعظم الوقت.  

تنصل إسرائيل من المسؤولية سُيفاقم المشكلة فقط
خلف  الواقعة  األحياء  إلى عزل  اليسار،  ومن  اليمين  من  مختلفة،  إسرائيلية  أوساط  سعت 
جدار الفصل عن مدينة القدس وإخراجها منها تماًما ونهائًيا، ثم التنصل ـ على األرجح ـ من 
أية مسؤولية عنها. ستكون مثل هذه الخطوة مخالِفة لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، 
الذي يرسم حدود المدينة ويحظر تغييرها. أحد العناوين السياسية البارزة في هذا المسعى 
هو الوزير السابق لشؤون القدس، زئيف إلكين، الذي بادر إلى تعديل قانون القدس على نحو 
يسمح لوزير الداخلية بأن يقرر تغيير الحدود البلدية للمدينة.7 هذا كله من أجل إخراج األحياء 
الواقعة خلف جدار الفصل من منطقة حدود مدينة القدس ومن منطقة نفوذ بلديتها وجعلها 
مجلًسا محلًيا منفصاًل وليس جزًءا من القدس. في مقابالته مع وسائل اإلعالم، لم يُخِف إلكين 
أنه يعمل بدوافع ديموغرافية ويهدف إلى تقليل عدد السكان الفلسطينيّين في القدس.8 في نهاية 

قانون أساس: القدس )تعديل رقم 2(، الكنيست، سجل التشريعات الوطني.   7
حسون وليس، "إلكين: سنسعي قريًبا لفصل األحياء الفلسطينية عن القدس".   8



سياسة مدنية في القدس الشرقية: نحو نظرية تغيير جديدة  |  47

المطاف، أدت معارضة أوساط يمينية إلى لجم مسعى إلكين هذا، ألنها لم ترغب في فتح 
الطريق أمام تقسيم القدس قانوًنا.

صحيح أن محاولة إليكن لم تتكلّل بالنجاح، ولكن من المهم أن نفهم أن الثمن الذي تجبيه 
أوضاع المناطق السكنية المكتظة والمهَملة خلف جدار الفصل من القدس لن يكون باإلمكان 

إخفاؤه بمثل هذه الخطوة البيروقراطية المصطنعة. 
لو خرج اقتراح إلكين إلى حيز التنفيذ، لكان من شأن ذلك أن يدفع إلى هجرة عكسية 
)عودة( إلى الجانب اإلسرائيلي من الجدار وأن ينقل إليه، ضمن ذلك، مشاكل خطيرة من 
االكتظاظ والفقر. على أي حال، سوف تبقى األحياء الواقعة خلف جدار الفصل، وأًيا تكن 
مكانتها الرسمية، مالصقة لمدينة القدس إلى األبد وستظل حياة السكان فيها جزًءا ال يتجزأ 

من الحياة اليومية في المدينة. 

بوادر التغيير
في  ـ  ولو بصورة جزئية  ـ حتى  األخيرة  السنوات  التي شهدتها  التغيير  سيرورات  تتجّسد 
تغيير موقف السلطات من األحياء الواقعة خلف جدار الفصل وفي تعاملها معها. وقد اختارت 
ـ مخيم شعفاط  التكاملية في منطقة رأس شحادة  للخدمات  األول9  افتتاح مركزها  الشرطة 
لالجئين، بالذات. وقد نجح لوبي من السكان نشط في الكنيست، بالتعاون مع منظمات لحقوق 
اإلنسان، في أن تبدأ خدمات اإلنقاذ بالعمل في األحياء التي خلف جدار الفصل، وإن لم يكن 

عملها بأفضل حال. 
جرى في السنوات األخيرة تعزيز اإلدارة الجماهيرية لألحياء التي خلف جدار الفصل 
وتحّسنت قدرتها على تقديم الخدمات. وقد أعلن رئيس بلدية القدس، موشي ليئون، بصريح 
العبارة، أنه يعارض إخراج األحياء من منطقة نفوذ المدينة وأصّر على إبقاء المعابر بينها 
وبين أجزاء القدس األخرى مفتوحة، حتى إبان تفجر أزمة الكورونا؛10 بل بدأت البلدية في 
الفترة األخيرة بالدفع نحو إقرار "مخطط بناء المدينة" بغية بناء مدرسة جديدة في منطقة 

رأس شحادة. 
للقلق عن  إثارة  األكثر  التعبير  فقط.  لكنها جزئية  التغيير مهّمة،  بوادر  أن  ال شك في 
للقدس  ُرصدت  التي  الميزانيات  أن  حقيقة  هو  الفصل  جدار  خلف  الواقعة  األحياء  إهمال 
الشرقية في إطار القرار الحكومي رقم 3790 لم تُسَتثَمر فيها على اإلطالق تقريًبا. بكلمات 
أخرى، تقفز خطة تقليص الفجوات االقتصادية في القدس الشرقية  مسبًقا عن هذه األحياء 

التي يسكن فيها ثُلث سكان المدينة.  

عن االحتكاكات مع قوات األمن، أنظروا الفصل الثاني.   9
سليمان مسودة، "صراخ وخالفات في الرأي بين ليئون ومسؤولين كبار في مجلس األمن القومي حول   10

النية لفرض إغالق على سكان األحياء الواقعة خلف الجدار"، هيئة البث، 20.3.2020 
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توصيات 
نسخ  ينبغي  الجدار.  خلف  الواقعة  األحياء  في  اإلنقاذ  وخدمات  الُشَرطية  الخدمات  أ. 
التكاملية  الخدمات  مراكز  شحادة ضمن  رأس  منطقة  في  ُطبّق  الذي  الناجح  النموذج 
التابعة للشرطة وتطبيقه في منطقة كفر عقب أيًضا. ذلك أن تواجد الشرطة والشرطة 
الجماهيرية التي تخدم السكان هو شرط أساسي وضروري لضمان نظام حياة طبيعي. 
من شأن تواجد الشرطة بصورة دائمة تحسين مستوى خدمات اإلنقاذ في األحياء الواقعة 

خلف جدار الفصل، والتي تحتاج إلى مرافقة قوات األمن بالضرورة.
مديرية  تحصل  أن  يجب  الجدار.  خلف  الواقعة  لألحياء  االجتماعية  الخدمات  تعزيز  ب. 
التعليم في القدس على الميزانيات والتسهيالت الالزمة في اإلجراءات البيروقراطية بما 
يتيح لها تفعيل عدد أكبر من األطر التعليمية في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل، 
والتي تعاني من نقص رهيب في الغرف  التعليمية. يجب افتتاح فروع لمكاتب الرفاه 
االجتماعي في هذه األحياء، بغية تسهيل األمر على السكان المحتاجين لخدماتها والذين 
يضطرون حالًيا الذهاب إلى حي بيت حنينا، عبر طريق تستلزم عبور الحاجز للحصول 

على الخدمات. 
الحكومة  قرار  الخمسية. سيبقى  الخطة  الفصل في  الواقعة خلف جدار  األحياء  شمل  ج. 
رقم 3790 جزئًيا ومنقوًصا تماًما طالما استمر بالقفز عن األحياء الواقعة خلف جدار 
الفصل. إن البنى التحتية لشبكات المياه، وشبكات التصريف، والشوارع في هذه األحياء 
أن  الالزمة والتي يمكن  الميزانيات  لتحسين أوضاعها من خالل توظيف  بحاجة كلها 

تأتي من الحكومة فقط. 
توثيق الربط بين األحياء الواقعة خلف جدار الفصل وبين األجزاء األخرى من القدس.  د. 
يجب فتح معابر إضافية بين األحياء الواقعة خلف جدار الفصل وبين األجزاء األخرى 
من القدس. حتى العام 2014، كان ثمة معبر إضافي من حي رأس خميس ولكنه أُغلق. 
إلى جانب إعادة فتحه مجدًدا، يجب فتح معبر إضافي آخر في منطقة كفر عقب، لتخفيف 
الضغط في حاجز قلنديا. في العام 2019، افتتُح شارع رقم 4370 الواصل من عناتا 
إلى القدس. يمر هذا الشارع بمحاذاة منطقة رأس شحادة ـ مخيم شعفاط لالجئين، لكن 
ليس ثمة طريق يصل هذين الحّي إلى هذا الشارع. من شأن شق شارع جديد يصل هذين 

الحيّين بشارع رقم 4370 أن يوفر طريًقا إضافًيا وسريًعا إلى القدس. 
زيادة عرض الشقق السكنية في األحياء الواقعة داخل الجدار. الحل الحقيقي لالكتظاظ  ه. 
السكني وللظروف الحياة القاسية جًدا في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل يحتّم تمكين 
جزء من السكان فيها من إيجاد حلول سكنية مالئمة في مناطق أخرى من القدس. سيقل 
على هذا النحو االكتظاظ في هذه المناطق، وستقل معه أيًضا، بعض الظواهر السلبية 

الناجمة عنه. 
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تلخيص: “تمدين” القدس الشرقية

استعرضنا في هذه الوثيقة سلسلة من المواضيع والقضايا األساسية في حياة سكان القدس 
الشرقية اليومية، والتي تشّكل ـ برأينا ـ المصدر األساس النعدام المساواة البنيوي بين اليهود 
والعرب في المدينة. اخترنا إبراز أربع قضايا مركزية: المكانة القانونية، وأداء الشرطة، 
والمعيقات في مجال التخطيط والبناء، ومشكلة األحياء الواقعة خارج جدار الفصل. تُعّرف 
هذه القضايا في السجال الجماهيري عموًما بأنها “قضايا سياسية” وهي ترتبط، فعاًل، ارتباًطا 
وثيًقا، بالسياسات األمنية التي تعتمدها دولة إسرائيل وباألهداف الديموغرافية واإلقليمية التي 
الدولة  أن  أنه رغم  هو  األساسي  ادعاؤنا  لكن  اإلقليمي.  المجال  في  لتحقيقها  الدولة  تسعى 
توظف في السنوات األخيرة موارد كثيرة من أجل تطوير وتحسين البنى التحتية، وجهاز 
يكون  لن  “السياسية”  القضايا  تلك  معالجة  بدون  أنه  إال  والتشغيل،  العمل  ومجال  التعليم، 
باإلمكان تحقيق تغيير دائم في مكانة الفلسطينيّين المقدسيّين االجتماعية ـ االقتصادية وفي 
عالقتهم بالمجتمع اإلسرائيلي. وباختصار، نحن نقترح وضع المشكالت األساسية في القدس 

الشرقية على الطاولة. 
تمر مدينة القدس بسيرورة تغيير إيجابي في كل ما يتصل بالعالقات بين الجزء الشرقي 
من المدينة والجزء الغربي منها. ولكن استمرار هذا المنحى دون التراجع عنه يحتاج إلى 
تدخل، متابعة وتوجيه من جهات مدنية محلية. تبغي هذه الوثيقة التنويه إلى المرحلة التالية 
وإلى الوسائل الضرورية لمنع حصول التدهور ثانيًة. التغييرات اإليجابية التي تحدث تعتمد، 
وبين  المدينة  في  العالقات  في  القومية  ـ  السياسية  الجوانب  بين  الفصل  على  اآلن،  حتى 
ويُبطئ  التغيير  بمحاوالت  يضر  الفصل  هذا  أن  غير  االجتماعية.  ـ  االقتصادية  الجوانب 
سيروراته؛ علًما بأن الفصل بين السياسي ـ القومي وبين االجتماعي ـ االقتصادي هو فصل 
ُمصطَنع في نهاية الطاف. مكانة سكان القدس الشرقية، وسياسة الشرطة، والتخطيط والبناء 
للسكن، وأوضاع األحياء الواقعة خلف جدار الفصل ـ هذه كلها قضايا حاسمة في رفاهية 

سكان القدس الشرقية االقتصادية، وبالتالي فهي حاسمة أيًضا في رفاهية المدينة كلها. 
على منظمات المجتمع المدني في القدس والسلطات المكلفة بالقدس الشرقية توسيع نطاق 
عملها المشترك من أجل تقليص الفجوات وتحسين وضع سكان القدس الشرقية االقتصادي، 
إلى جانب ممارسة التأثير اإليجابي ـ في الوقت ذاته ـ على العالقات بين اليهود والعرب في 
المدينة والتقدم على طريق ازدهار المدينة. ويُفترض أن يشمل توسيع نطاق عملها المشترك، 
أيًضا، االهتمام بالقضايا التي تُعتبر، عادًة، قضايا سياسية ذات درجة عالية من الحساسية، 
ـ االجتماعي.  القضايا في تحسين الوضع االقتصادي  التركيز على أهمية هذه  انطالًقا من 
من الممكن تحقيق ذلك بواسطة تفكيك القضايا السياسية وترجمتها إلى إجراءات عملية في 
مجال السياسة الجماهيرية، من جهة، ودفعها نحو واجهة السجال الجماهيري العام والواسع، 

من جهة أخرى.  
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في إطار معالجة مشاكل القدس الشرقية، ثمة نقص ملموس جًدا يتمثّل في غياب األطر 
المدينة  سكان  حقوق  معالجة  حصرية،  بصورة  تتولى،  التي  والُقطرية  المحلية  السياسية 
العرب وشؤون حياتهم اليومية. فنتيجة لمقاطعتهم االنتخابات المحلية، ال يحظى سكان القدس 
الشرقية بأي تمثيل في مجلس بلدية القدس؛ وليس في وسع أحد التنبؤ بإمكانية حصول تغيير 
في هذا السلوك السياسي أو توقيت حدوثه. لكن حتى على المستوى الُقطري، فإن منظمات 
البرلمانية  الكتل  وكذلك  إسرائيل،  في  العربي  المجتمع  قضايا  تعالج  التي  اإلنسان  حقوق 
المختلفة )بما في ذلك من الجناح اليسار واألحزاب العربية(، ال تهتم بصورة مباشرة بقضايا 
سكان القدس الشرقية والتحديات التي تواجههم، رغم أنهم يعانون، في بعض المجاالت، من 
القدس الشرقية على  التعامل مع قضايا  التمييز األعمق والضائقة األكبر واألكثر حدة. إن 
المستوى الوطني العام، سواء في الكنيست أو في الحكومة اإلسرائيلية، ال يجري في الغالب 
الحكومة اإلسرائيلية  التي تضعها  الديموغرافية  سوى في سياق سياسات األمن واألهداف 
لمدينة القدس. أما سكان القدس الشرقية واحتياجاتهم األساسية جًدا وقضاياهم الملحة فيقعون 
في  المدني  المجتمع  تشجيع  إلى  الوثيقة  هذه  تهدف  ولهذا،  السياسية.  لالعتبارات  ضحايا 
القدس وخارجها على وضع القدس الشرقية وسكانها على جدول األعمال في إطار السياق 
المدينة  المسؤولية عن مستقبل  ـ االجتماعي، وليس األمني فقط، وانطالًقا من  االقتصادي 

والشراكة مع سكانها الفلسطينيّين. 
تجاهل  وسط  الشرقية  بالقدس  الخاصة  السياسية  القضايا  في  البحث  يمكن  ال  ختاًما، 
السياسة في القدس. فطالما كانت مسألة تقسيم القدس مطروحة على طاولة البحث، انقسمت 
بين  واضحة  بصورة  خصوًصا،  القدس  وفي  عموًما،  إسرائيل  في  السياسية  المعسكرات 
مؤيدي التقسيم من اليسار ومعارضيه من اليمين. أما اليوم، وحيال انهيار اتفاقيات أوسلو، 
وبناء جدار الفصل، والتدهور المستمر في قوة السلطة الفلسطينية، فقد ُشطبت هذه المسألة 
من جدول األعمال في المدى المنظور. فتح هذا التطور، سواء كان إيجابًيا أو سلبًيا، نافذة 
من الفرص للتوصل إلى تفاهمات عابرة لآلراء والمواقف السياسية حول تشكيلة واسعة من 
القضايا االجتماعية إلعادة صياغة العالقات بين السكان اليهود والعرب في المدينة وتقليص 
الفجوات بين المجموعات السكانية المختلفة. كلما نجحنا في “تمدين” عدد أكبر من القضايا 
السياسية الخاصة بالقدس الشرقية )أي: جعلها مدنية( وإدخالها إلى حيز االتفاق في السجال 
في  وجدي  حقيقي  تقدم  تحقيق  في  أيًضا  أكبر  النجاح  كان  إسرائيل،  في  العام  الجماهيري 
الميدان. كلما كانت السلطات اإلسرائيلية أكثر انفتاًحا وقدرة على اعتبار سكان القدس الشرقية 
الفلسطينية  المعارضة  ـ أعداء بالضرورة، تراجعت حدة  ـ مقيمين، وليس رعايا  مواطنين 
المحلية لالندماج في الحيز اإلسرائيلي. ليس المقصود هنا تقويض هوية السكان الفلسطينيّين 
الوطنية بالضرورة وال وضعها جانًبا، بل من المفضل ـ من وجهة النظر القيمية والوطنية 
والمدنية ـ أال تحاول السياسة الُمقتَرحة السعي إلى تحقيق ذلك إطالًقا. لكن المطلوب لمدينة 
القدس هو “وضع قائم” جديد يتالءم مع التحوالت الجيوسياسية ويتيح تحسين الحياة اليومية 

في القدس الشرقية بصورة حقيقة وجدية. 


