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المقدمة 
تعتبــر التحديــات التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات مــن الحــاالت 
الفريــدة فــي التاريــخ حيــث أنــه يواجــه عمليــة اســتعمار اســتيطاني يهــدف الــى احــال شــعب 
ــة بعــدة اشــكال مــن المقاومــة  محــل شــعب اخــر، وقــد واجــه الشــعب الفلســطيني هــذه الحال
والصمــود علــى أرضــه، بالرغــم مــن كل هــذه التحديــات التــي تمثلــت فــي التهجيــر وهــدم البيــوت 

ــة  وغيرهــا. ــة الوطني ــاه، واالعتقــاالت  وطمــس الهوي ومصــادرة المي

والهجمــة  االنقســام  حيــث  مــن  اوقاتهــا  الخطــر  تتعــرض  الفلســطينية  الصمــود  حالــة  ان 
االســيتطانية والتهجيــر وتفتيــت جغرافــي واجتماعــي وسياســي للمجتمــع، وعــزل قطــاع غــزة  
والقــدس ،وضعــف االداء وهشاشــة البنيــة السياســية ، وانســداد االفــق التفاوضــي، وخطــط 

الضــم، باالضافــة إلــى الضعــف والتراجــع  االقتصــادي والهشاشــة االجتماعيــة.

ان كل مــا ذكــر يثيــر تســاؤل رئيســي حــول امكانيــات وقــدرة الشــعب الفلســطيني فــي كل 
أماكــن تواجــده علــى الصمــود والحفــاظ علــى حقوقــة وهويتــه الوطنيــة والقوميــة، وعلــى تعزيــز 

وجــوده االيجابــي وقدرتــه علــى مواجهــة مشــاريع التهويــد وتقويــض الحقــوق المشــروعة.

أن الوضــع الفلســطيني يتســم بالتغيــر المســتمر نتيجــة ارتباطه بالمتغيــرات االقليمية والدولية، 
كمــا انــه مــا زالــت ارتــدادات الربيــع العربــي تعصــف بــكل المنطقــة العربيــة، وكذلــك التوتــر فــي 
شــرق المتوســط علــى خلفيــة التنافــس الشــديد علــى الغــاز والتوتــر الخليجــي االيرانــي كل هــذا 

يؤثــر علــى الوضــع الفلســطيني.

العــدوان علــى غــزة (2021) والتطــرف اليمينــي االســرائيلي وغيــاب الرئيــس االمريكــي ترامــب، 
اعــاد النقــاش حــول القضيــة الفلســطينية واالهتمــام بالنــزاع الفلســطيني االســرائيلي مــن 
جهــة، وعــودة لــروح التضامــن العالمــي مــع القضيــة الفلســطينية مــن جهــة ثانيــة، بــا شــك 

ــر علــى مســتقبل الصمــود الفلســطيني. ســيتركا االث

ان مفهــوم المقاومــة فــي الســياق الفلســطيني هــو المواجهــة علــى كل األصعــدة للمشــروع 
الصهيونــي الــذي يســتهدف االرض واالنســان،  وتخلــق هــذه المقاومــة ادواتهــا االبداعيــة 
فــي  المواجهــة علــى الصعيــد االسياســي واالقتصــادي واالجتماعــي وباقــي مناحــي الحيــاه. 
والصمــود يعنــي بقــاء االنســان الفلســطيني فــي ارضــة متمســكا بهويتــه الوطنيــة والقوميــة 

ومحافظــا علــى نســيجه االجتماعــي . 

تشــكل القــدس  باروميتــر الصــراع الفلســطيني  والعربــي مــع المشــروع الصهيونــي فــي دحــض 
ــا  مــن جهــة وفــي وقــف عمليــة  ــم احتاله ــم يت ــم  اســتعادتها ول ــاء بــأن هــذه المدينــة ت االدع
التهويــد المتراكمــة والممنهجــة فــي اخفــاء الطابــع العربــي  االســامي للمدينــة مــن جهــة ثانيــة. 

تأتــي هــذه الورقــة لتســلط الضــوء علــى مكونــات الصمــود وادوات المقاومــة  فــي مدينــة 
ــن مــن أجــل الصمــود وادوات الفعــل  ــة التمكي ــرة عليهمــا مــن حيــث بيئ ــة  المؤث القــدس والبيئ
للمقاومــة (مثــل تمكيــن المؤسســات والمواطنيــن مــن جهــة، وابــداع اليــات المقاومــة الشــعبية 
اقتصاديــة  سياســات  اســتنباط  وبالتالــي  الوطنيــة)  الهويــة  وتدعيــم  بالحقــوق  والتمســك 

واجتماعيــة وسياســية تعــزز مــن الصمــود الفلســطيني.



صفحة 4

واقــع المنظومــة الفلســطينية )االجتماعيــة، االقتصاديــة السياســية، البيئيــة، 
التكنولوجيــة، القانونيــة(  مــع التركيــز علــى الواقــع فــي القــدس 

مــن االهميــة بمــكان دراســة واقــع المنظومــة الفلســطينية بشــكل متكامــل مــن حيــث الواقــع االجتماعــي 
واالقتصــادي والسياســي والبيئــي والتكنولوجــي أي مــا يعــرف باالطــار التحليلــي (PESTEL)، حيــث أن 
معرفــة الواقــع ترتكــز علــى مؤشــرات يشــكل فهمهــا وتحليلهــا اداة فــي االجابــة عــن تســاؤل مــا هــي درجــة 
ــد مــن المناعــة  مناعــة الصمــود الفلســطيني فــي ظــل هــذه المؤشــرات ومــا هــي السياســات التــي تزي
ــة  ــة المجتمــع الفلســطيني   بالضــرورة ســيقوي مناع ــث أن مناع ــة. حي ــل مــن الهشاشــة المجتمعي او تقل

وصمــود المقدســيين . 

مــن المهــم  االشــارة بشــكل  مختصــر الــى االوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية فــي فلســطين 
بشــكل عــام  لبيــان   ان القــدس بمؤشــراتها تشــكل  المحــور المركــزي  فــي  المشــروع الصهيونــي  بشــكل 
عــام  الــذي يهــدف الــى االســتياء علــى فلســطين كاملــة مــن النهــر الــى البحــر ، وان االشــكالية لــدى 

المشــروع الصهيونــي هــي كيفيــة ادارة الســكان  الفلســطينيين . 

 المامــح الرئيســية االجتماعيــة فــي فلســطين تشــير الــى  ارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالــة التــي تترافــق 
مــع ارتفــاع مســتويات الجريمــة والعنــف باالضافــة الــى الهجــرة وتنامــي العشــائرية ونمــو الهويــات الفرعية، 
وتراجــع الــدور االجتماعــي لفصائــل منظمــة التحريــر، وانعــدام العدالــة فــي توزيــع الوظائــف  مــن المؤشــرات 

التــي يجــب التوقــف عندهــا ومعرفــة االتجــاه العــام لهــذه المؤشــرات.

تشــير التقديــرات الســكانية أن عــدد الســكان فــي نهايــة عــام 2019 فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس 
3.52 مليــون نســمة وحوالــي 2,02 مليــون نســمة فــي قطــاع غــزة ،وقــد بلــغ عــدد الســكان فــي القــدس 
358300 نســمة، فــي نهايــة عــام 2019، حوالــي 295 الــف يقيمــون داخــل القــدس التــي ضمهــا االحتــال 

أي حوالــي %65 مــن مجمــوع ســكان القــدس. (مركــز االحصــاء الفلســطيني ،2020(

ــث يعيــش 6027 فرد/كــم2 فــي قطــاع غــزة  ــر فــي الكثافــة الســكانية حي ــن كبي فلســطين  تعانــي مــن تباي
فــي حيــن  %1 مــن ســكان الضفــة الغربيــة يعيــش فــي االغــوار التــي تشــكل مســاحتها %25 مــن مســاحة 

الضفــة الغربيــة.  وتعتبــر نســبة الكثافــة الســكانية الفلســطينية  فــي القــدس عاليــة نســبيا.

فــي دراســة للجهــاز المركــزي لاحصــاء حــول مســح الضحيــة عــام 2016 تبيــن أن نســبة االســر ضحايــا االفعــال 
االجراميــة بلغــت %7 مــن االســر فــي فلســطين التــي تعرضــت ألفعــال اجراميــة  بواقــع %5.3 فــي الضفة 
الغربيــة %10.1 فــي قطــاع غــزة وبلغــت نســبة االســر التــي تعرضــت لســرقة ( بإســتثناء ســرقة الســيارات)  
%4، والملفــت للنظــر الزيــادة الملحوظــة فــي التهديــد االلكترونــي بواقــع %3.8 وهنــاك حوالــي 1.4% 
تعرضــت الحــداث اجراميــة،  وبخصــوص الســلم االهلــي فقــد ســجلت الدوائــر االمنيــة 32647 حالــة اجراميــة 

خــال االعــوام (2000-2018( 1.

1   هذه االرقام ال تشمل القدس الشرقية 
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األوضاع  في القدس 

أعقــاب حــرب حزيران/يونيــه 1967 ،بــدأ االحتــال اإلســرائيلي بإعــادة رســم الحــدود البلديــة للقــدس وضــّم 
القــدس الشــرقية، علــى امتــداد 5,70 كيلومتــر مربــع عــن طريــق بســط ســلطة إســرائيل وواليتهــا القضائيــة 
المحليــة لتشــمل تلــك المنطقــة كلهــا. وقــد أجــرت إســرائيل تعــدادًا ســكانيًا بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة ولكنهــا 
ل ســوى الفلســطينيين الـــذين كـــانوا موجوديــن آنــذاك فــي بقيــة أنحــاء الضفــة الغربيــة وغــزة  لــم تســجِّ
ذتهــا الحكومــة اإلســرائيلية  (أي باســتثناء القــدس الشــرقية)  2. وثمــة مجموعــة مــن السياســات التــي نفَّ
والتي أّدت فعليًا إلى إعاقـــة النمـــو الطبيعـــي للـــسكان الفلســطينيين في القدس الشــرقية، وآخرها بناء 
قــة بجمــع شمـــل األســر،  جــدار الفصــل العنصــري ، وإلغــاء حقــوق اإلقامــة، والسياســات التمييزيــة المتعلِّ

والتخصيــص المجحــف  لميزانيــة وخدمــات البلديــة فــي  القــدس الشــرقية. 

تعتبــر الديموغرافيــا فــي  القــدس إحــدى القضايــا الشــائكة والمعقــدة  الرتبــاط المــكان  بقيــم وعقائــد 
دينيــة، وســرديات، وواقــع جيوسياســي  مرّكــب. واجهــت هــذه المدينــة فــي  عــام 1948 تقســًيم وتهجيــر  
الفلســطينيون مــن المناطــق التــي احتلــت فــي  عــام 1948؛ مــا أدى الــى  انخفــاض نســبتهم فيهــا  بيــن  
عامــي 1948 و1967 الــى  مــا يقــل عــن 1.5  المئــة مــن مجمــل ســكان القــدس الغربيــة، بعــد أن مثــل العــرب 
الفلســطينيون فيهــا نحــو 40 قــي المئــة  قبــل عــام 1947 وقبــل تقســيم المدينــة .( خمايســي ـ2019(3. 
وفــي القــدس الشــرقية وصــل عــدد الفلســطينيين عــام 2016 الــى نحــو 332 الــف شــخص مشــكلين 17.7 
قــي المئــة مــن عــدد ســكان القــدس وفــي الفتــرة 2018-1967 ازداد عــدد الفلســطينيين المقدســيين بنحــو 
385 بالمئــة وفــي المقابــل ازداد االســرائيليين 178 بالمئــة .( خمايســي ـ2019). بعــد احتــال القــدس 
الشــرقية وضمهــا إلــى القــدس الغربيــة، بموجــب حــدود صاغتهــا وأقرتهــا الحكومــة اإلســرائيلية، مخالفــة 
بذلــك الشــرعية الدوليــة مــرة أخــرى، بحســب قــرار هيئــة األمــم المتحــدة رقــم 181 الــذي بموجبــه ُقســمت 
ــة خاصــة تحــت  ــة، كان مــن المفــروض أن يكــون  للقــدس  مكان ــة عربي ــة ودول ــة يهودي فلســطين إلــى دول
وصايــة دوليــة، لكــن إســرائيل احتلتهــا ووضعتهــا تحــت ســيادتها. والمــرة الثانيــة، كانــت بعــد احتــال الضفــة 
الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، وضمتهــا إلــى القــدس الغربيــة، ُمخالفــة أيًضــا بذلــك القانــون 
والشــرعية الدوليــة والقــرارات األمميــة. ومثلــت  األراضــي الفلســطينية التــي ُضمــت إلــى القــدس الغربيــة 
تنــوع مــن الســكان الفلســطينيين الحضرييــن والقروييــن، وبعضهــم بــدو مــن عــرب الســواحرة. واتبعــت 
هــذه المجتمعــات نمــاذج المجتمعــات التقليديــة التــي تتميــز بارتفــاع نســبة التكاثــر؛ ممــا ســاهم فــي زيــادة 
الفلســطينيين علــى نحــو ملحــوظ، اعتمــاًدا علــى التكاثــر الطبيعــي فــي األســاس. وعلــى الرغــم من سياســة 
إســرائيل الديموغرافيــة التــي ســعت لمنــع عــودة الجئيــن ومهّجريــن فلســطينيين إلــى القــدس أو تشــجيع 
ــل ومنطقتهــا ســكنت  هجــرة فلســطينية إليهــا، فــإن نســبة ملحوظــة مــن الســكان ذوي أصــول مــن الخلي
القــدس، وكانــت جــزًءا مــن النســيج الســكاني الفلســطيني المتنــوع) 4 فــي المقابــل بــادرت إســرائيل إلــى 
تغييــر ديموغرافــي، تمثــل فــي مصــادرة أراٍض فلســطينية فــي المدينــة وإقامــة مســتوطنات إســرائيلية 
ــا  حزاًمــا ديموغرافيًّ المســتوطنات  إمــكان تســوية جيوسياســية. ومثلــت هــذه  يحــول دون  عليهــا؛ ممــا 
ــا،  ا، أحــاط باألحيــاء والقــرى الفلســطينية التــي اســتمرت فــي النمــو والتوســع عددًيــا وحيزيًّ واســتيطانيًّ

وقطــع التواصــل الحضــري بينهــا، علــى الرغــم مــن الضبــط والمعوقــات اإلســرائيلية.

ر أن يكـــون 000 30 فلســطيني مقدســي و000 60 فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة قــد اســُتبعدواالنهم  كانــوا فــي الخـــارج فــي  2  ُيقــدَّ
ذلـــك الوقـــت (المركـــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والاجئيــن،  .(وُيضــاف إلــى ذلــك أنــه خــال الفتـــرة الممتـــدة بـــين عـــام 1967 وعــام 
ر أن يكــون أكثــر مــن 000 140 فلســطيني قــد فقــدوا حقوقهــم فــي اإلقامــة بســبب غياهبــم الفعلــي عــن األرض المحتلــة لفتــرات  1994 ،ُيقــدَّ
 Sherwood, 2011,). ــشرقية ــدس الـ ــي فــي القـ طويلــة، بمــن فيهــم نحــو 000 14 مقدســي لــم يســتطيعوا أن يثبتــوا احتفاظهــم بوجــود فعلـ

)PCBS, 2011
3   خمايســي ، راســم (2019 ) الديموغرافيــا فــي القــدس : الواقــع والتحــزالت واال ستشــراف . المركــز العربــي لدراســات والسياســات . 

مجلــة سياســات عربيــة .عــدد 19 قطــر . 
4  راسم خمايسي، الراع على المسكن: قطاع اإلسكان في القدس، الواقع، المعيقات

. واالحتياجات المستقبلية والسياسات القدس: مركز التعاون والسام الدولي، 2006 



صفحة 6

المؤشر االجتماعي  قي القدس . 1.3
تعتبــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة فــي القــدس هــي انعــكاس لسياســة 
التمييــز العنصــري التــي تمارســها ســلطات االحتــال، فقــد شــكلت سياســة التمييــز العنصــري حالــة مــن عــدم 
االســتقرار النفســي والسياســي واالقتصــادي، واالجتماعــي، حيــث شــكل جــدار الفصــل العنصــري فصــًا 
إضافيــًا مــن فصــل فيزيائــي بيــن الضفــة والقــدس، األمــر الــذي لــه أبعــاد علــى كافــة األصعــدة،  علمــا ان 

مســاهمة  القــدس فقــط فــي %8 مــن حجــم الناتــج القومــي الفلســطيني.

تعتبــر القــدس أكبــر مدينــة فــي إســرائيل مــن حيــث المســاحة، حيــث تبلــغ مناطــق البنــاء حوالــي 47% 
مــن مســاحة المدينــة، وهــي أكبــر مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان، بحوالــي 936400 نســمة (عــام 2019( 
يشــكل الفلســطينيون %36 مــن ســكانها، أي بزيــادة %4 عمــا كان عليــه فــي عــام 2010، إذا يقــدر الســكان 
الفلســطينيون بحوالــي 358300 نســمة، يشــكلون (%69) مــن ســكان القــدس الشــرقية، (يســكن القــدس 
الشــرقية 227000 مســتوطن) مــن المهــم ماحظــة التطــور الديمغرافــي لســكان القــدس بيــن عــام 1972 – 
2019 كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم (1) حيــث ياحــظ أن الســكان الفلســطينيون تقلصــت نســبتهم مــن 
%90 إلــى %61 فــي القــدس  الشــرقية  فيمــا زاد عــدد المســتوطنين فــي القــدس الشــرقية مــن 10% 
إلــى %39، وقــد بلــغ النمــو الديمغرافــي الفلســطيني مــن عــام 2010 إلــى عــام 2018 مــا نســبته 2.6% 

بينمــا النمــو الديمغرافــي لليهــود بلــغ 1.7%.
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الفلسطينيين )ألف نسمة(

  تطور عدد ليهود والفلسطينيين ونسبتهم  في القدس الشرقية

اليهود )ألف نسمة(

الشكل رقم (1) نسب تطو النمو الديمغراغي  لليهود والفلسطينيين من 1972-2019

أمــا بالنســبة للمســاكن يوجــد فــي القــدس 235000 مســكن، تشــكل المســاكن اليهوديــة %70 فــي حيــن 
تشــكل المســاكن الفلســطينية %30 مــن مجمــوع المســاكن، أمــا بالنســبة لحجــم األســر تشــكل 3.3 فــرد 

بالنســبة لليهــود، و5.1 بالنســبة للفلســطينيين.

وتشــكل الفئــة العمريــة مــن 14-0 ســنة %33 عنــد اليهــود، و%28 عنــد الفلســطينيين (هــذه النســبة 
منخفضــة عنــد المســيحيين الفلســطينيين حيــث تبلــغ %20 بينمــا عنــد الفلســطينيين المســلمين  36%( 

يشــكل موضــوع تجنيــس الفلســطينيين  بالجنســية الفلســطينية موضــوع نقــاش اســرائيلي، حيــث ان 
هنــاك ادعــاء أن  تجنيــس الفلســطينيين ســيفقد الفلســطينيين هويتهــم الوطنيــة  فــي حيــن هنــاك هاجــس 

ديمغرافــي مــن  التجنيــس.



 7ورقة سياسات | المقاومــة والصمود واالدوات المختلفــة المستخدمة لكـــل منهمـــا وتأثيـــره  على حيــــاة المقدسيين الحالية والمستقبلية

وياحــظ مــن الشــكل (2) الفــروق فــي حالــة الفقــر بيــن العــرب واليهــود لتبلــغ 71.5 % بيــن الفلســطينيين  
وفقــط 26 % بيــن االيهــود  بينمــا المعــدل العــام فــي اســرائيل هــو %21.9  فــي عــام 2019.
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االوضاع االجتماعية في القدس : معهد القدس البحاث السياسات ( مركز اسرائيلي )  - 2018   

امــا فــي التعليــم: هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن الطــاب الفلســطينين واليهــود حيــث أن %32 مــن الطــاب 
الفلســطينيين ال يكملــون 12ســنة دراســية مقابــل %1.5 مــن اليهــود وهنــاك احتيــاج 3800 غرفــة صفيــة 
فــي القــدس الشــرقية. وفــي عــام 2017/2018 بلــغ عــدد المــدارس فــي القــدس الشــرقية 170مدرســة منهــا 
65 مدرســة رســمية تضــم %41.1 مــن الطــاب وهنــاك 105 مــدارس معتــرف بهــا ولكنهــا غيــر رســمية تضــم 
ــاك %15.7 مــدارس خاصــة. فقــط تــدرس 143 مدرســة  المنهــاج الفلســطينني  %43.2 مــن الطــاب وهن

مــن بيــن المــدارس القــدس الشــرقية.

ــة  للفلســطينيين فــي  الجامعــات االســرائيلية   ــح فــرص تعليمي ــرة فت ــه لوحــظ  فــي الســنوات االخي ــر ان  غي
وتــم اعطــاء منــح وفــرص تدريبيــة للفلســطينيين مــن المهندســين واالطبــاء بشــكل خــاص، وهــذا  قــد يكــون  
لتمكيــن اســرائيل وشــركاتها مــن دخــول الســوق العربــي واالفريقــي بعــد موجــة التطبيــع  التــي اجتاحــت  
يعــض الــدول العربيــة، وهــذا  فــي الفكــر االســرائيلي وفــي اعتقــاد  صنــاع الفكــر االســرائيلي انــه قــد يســاهم 

فــي اغــراء  الشــباب الفلســطينيين   فــي قبــول »االســرلة » وطمــس هويتهــم الوطنيــة. 

مجــال الخدمــات : وفــي مجــال الخدمــات هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن العــرب واليهــود حيــث يتواجــد 6 مكاتــب وقاعة 
اجتماعــات فــي القــدس الشــرقية مقابــل 19 مكتــب فــي القــدس الغربية،علمــا ان كل مكتــب  فــي القــدس 
الشــرقية يخــدم 56 الــف فــي حيــن كل مكتــب فــي القــدس الغربيــة يخــدم 30الــف مواطــن. تفيــد احصائيــات 
شــركة جيحــون أن  %44 مــن المواطنيــن فــي القــدس الشــرقية متصليــن مــع شــبكة ميــاه قانونيــة، وتشــير 
نفــس الشــركة أن القــدس الشــرقية بحاجــة الــى 30 كــم مــن الخطــوط الرئيســية لشــبكة المجــاري حيــث أن 
غالبيــة الســكان يســتخدمون الحفــر االمتصاصيةبشــكل منتظــم. تخصــص اســرائيل  %15 فقــط مــن مســاحة 
القــدس الشــرقية ألغــراض البنــاء وفقــط %2.6 مــن المســاحة فقطــة للمرافــق كافــة وفــي عــام 2019 فقــط 

تــم هــدم 144 منــزل و 167 مبنــى ليســت الغــراض الســكن (منشــأت صناعيــة وزراعيــة وغيرهــا).



صفحة 8

الشــباب فــي القــدس: اشــار الكتــاب الســنوي لاحصــاء االســرائيلي عــام 2018 ان %40 مــن الذكــور و 
%85 مــن االنــاث مــن منهــم فــي ســن العمــل ال يشــاركون فــي ســوق العمــل وان نســبة الفقــر بيــن 
الشــباب  ممــن هــم فــي ســن العمــل تشــكل %20 مــن الفلســطينين مقابــل %8 عــن اليهــود. فــي 
نهــم بفــرص  الوقــت الــذي تعكــف فيــه إســرائيل علــى تحويــل القــدس إلــى مركــٍز تجــاري يجــذب اليهــود ويؤمِّ
عمــل، تستشــري المشــاكل التــي تواجههــا القــدس الشــرقية. ومنهــا انكمــاش قطــاع األعمــال والتجــارة 
الفلســطيني، وضعــف قطــاع التعليــم، ووهــن البنيــة التحتيــة. ومــن نتائــج التضييــق علــى إمكانــات القــدس 
الشــرقية ارتفــاُع معــدالت الفقــر، حيــث كان %72 مــن مجمــوع الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية وقرابــة 
%84 مــن األطفــال - يعيشــون تحــت خــط الفقر فــي 2019. وهنــاك امــر فــي غايــة االهميــة وهــي أزمــُة 
هويــٍة متناميــة فــي القــدس الشــرقية، وال ســيما فــي أوســاط الشــباب، بســبب عزلتهــا عــن ســائر األرض 
الفلســطينية المحتلــة، والفــراغ القيــادي والمؤسســي، وفقــدان األمــل فــي إمكانيــة التغيير نحــو األفضل5.

امــا المشــاركة السياســية للشــباب فــي القــدس فــي التنظيمــات الفلســطينية فهــي  قليلــة او غيــر ظاهــرة 
ألســباب امنيــة غيــر أنــه يجــري التعبيــر عنــه بالمشــاركة السياســية احيانــًا بصــور مختلفة مثل العمــل التطوعي 

او المشــاركة فــي الفعاليــات الوطنية.

االعتقــاالت واغــاق المؤسســات المقدســية : تشــير االحصائيــات االســرائيلية ان 788 شــخص فــي عــام 
2018 مــن العــرب تــم اعتقالهــم فــي القــدس الشــرقية 29 منهــم دون ســن 14 عــام وان كان هنــاك 17 امــر 
عســكري للحجــز البيتــي بحــق شــاب فلســطينين. كمــا تــم اغــاق 13 مؤسســة فلســطينية ( بتســيلم ،2020(

المؤشر االقتصادي . 2.3
إن هشاشــة االقتصــاد الفلســطيني وتبعيتــه وقيــود اتفــاق باريــس ،وهجــرة الكفــاءات، وتمركــز االســتثمار 
ــرة، أمــر  ــرة االســتيطان فــي األعــوام األخي فــي قطــاع االنشــاءات، وتغــول القطــاع الخــاص وتنامــي وتي
يضيــق الحيــز العــام لاقتصــاد الفلســطيني، حيــث أن فقــدان  الســيطرة علــى اهــم المقومــات  لصمــود 
الشــعب (األرض والميــاه)، اوجــد امــرا فــي غايةالصعوبــة فــي تدعيــم القــدرة علــى الصمــود.  وقــدر الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن إســرائيل حتــى عــام 2019 صــادرت 40 فــي المائــة مــن أراضــي الضفــة 
الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، (بوســائل مختلفــة. ومنــذ عــام 1967، لجــأت إســرائيل إلــى عــدد مــن 
اإلجــراءات فــي محاولتهــا انتــزاع أكبــر قــدر ممكــن مــن األراضــي الفلســطينية فــي المناطــق التــي تحتلهــا، 
خاصــة فــي الضفــة الغربيــة. ومــن هــذه اإلجــراءات اعــان أراضــي دولــة، أو مناطــق عســكرية، أو وضــع اليــد 

علــى أمــاك الغائبيــن، أو المصــادرة تحــت ذريعــة المصلحــة العامــة وغيرهــا. 

بالرغــم مــن االرتفــاع الكمــي لمعــدل الدخــل اإلجمالــي الفلســطيني (GDP) حيــث ارتفــع بشــكل عــام مــن 5.6 
مليــار إلــى مــا يقــارب 15 مليــار دوالر ســنوًيا، وعلــى مســتوى الفــرد ارتفــع متوســط دخــل الفــرد مــن 1900 
دوالر إلــى مــا يقــارب 3600 دوالر فــي الفتــرة مــا بيــن (-2009 2019). غيــر أن هــذه االرقــام ليســت ذات 
داللــة كبيــرة علــى صحــة وســامة االقتصــاد الفلســطيني، فهنــاك ســوء توزيــع للدخــل وتمركــز االســتثمار 
فــي قطــاع االنشــاءات، وزيــادة العمالــة فــي إســرائيل، واالعتماديــة علــى المســاعدات األجنبيــة، وارتفــاع 

فــي معــدالت البطالــة والفقــر

 امــا الحــال فــي القــدس مــع بدايــة االحتــال اإلســرائيلي فــي عــام 1967، بــدأت الســلطات اإلســرائيلية 
تنتهــج سياســًة تقــوم علــى فـــصل القـــدس الشــرقية فصــًا ماديــًا وسياســيًا واقتصاديــًا عــن بقيــة األرض 
الفلسطينية المحتلة، وهي سياسة تواصل العمل  بها اليوم بوتيرة سريعة.   وقد اكتسبت استراتيجيات 
رت الواقع العمراني والـــديمغرافي للمدينة  الفصــل هــذه زخمــًا خــال العقــد األخيــر من خــال اّتخاذ تدابير غيَّ

5   عرفة ،نور .اي قدس : المخططات االسرائيلية غير المعروفة 
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8

/A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9
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وطبيعتهــا الفلســطينية والعربيــة فــي الغالــب. ومــن هــذه التدابيــر ضــمَّ المدينــة، وتوســيع المـــستوطنات 
اليهوديـــة فــي القـــدس الشــرقية ومــا حولهــا، وبنــاء حاجــز الفصــل الــذي أّدى فعليــًا إلــى إعــادة رســم الحــدود 
ق حركــة  بعيــدًا عــن خــط الهدنــة لمــا قبــل عــام 1967 . فحاجــز الفصــل، إلــى جانــب غيــره مــن العقبــات، يعــوِّ
الدخــول إلــى القــدس الشــرقية والخــروج منهــا ويعزلهــا عـــن بقيــة أنحــاء الضفــة الغربيــة التــي هــي ُعمقهــا 
ــد الوصــول إلــى أســواقها وخدماتهــا الصحيــة مــن قبــل الفلســطينيين المقدســيين الذيــن  الطبيعــي، ويقيِّ
يعيشــون اآلن فــي الجانــب اآلخــر مــن الحاجــز ويخضعــون صوريــًا لواليــة الســلطة الفلســطينية. وقد تزايدت 
فــي اآلونــة األخيــرة عمليــات مصــادرة إســرائيل لألراضــي ومــا تفرضــه مــن قيــود علــى أنشــطة البنــاء 
الفلســطينية. فا ُيســَمح للفلســطينيين بالبناء إال على جزٍء محدوٍد من مســاحة أراضي القدس الشــرقية، 
 وهــم يواجهــون عقبــات فــي الحصــول علــى تصاريــح البنــاء التــي تصدرهــا الســلطات البلديــة اإلســرائيلة. 
متوســط  بيــن  يصنفــون  والغربيــة)  (الشــرقية  القــدس  ســكان  مــن  أن 61%  إلــى  االحصائيــات  تشــير 
ــث يقــع %56 مــن الفلســطينيين  ــى مــن المعــدل العــام فــي إســرائيل، حي ومنخفــض الدخــل، وهــو أعل
ــم،  ــة الفلســطينية فــي القــدس فــي التعلي ــة محــدودي الدخــل، يعمــل %12 مــن القــوى العامل فــي فئ
و%15 فــي القطــاع الصحــي، و%16 فــي التجــارة، %15 فــي البنــاء، %2 فــي اإلدارة العامــة، و%9 فــي 
المطاعــم، مقابــل، %20 مــن اليهــود يعملــون التعليــم، و%15 فــي الصحــة، و%15 فــي اإلدارة العامــة، 
و%2 فــي البنــاء، و%8 فــي التجــارة، و%4 المطاعــم والفنــادق، ياحــظ أن نســبة الفلســطينيين العاميــن 
فــي مجــال البنــاء هــي ســبع أضعــاف اليهــود، وضعفــي اليهــود فــي قطــاع التجــارة، بينمــا يعمــل اليهــود 
فــي اإلدارة العامــة 7 أضعــاف مــا يعملــه الفلســطينيين. فــي تقريــر جمعيــة حقــوق المواطــن فــي اســرائيل 
اشــير الــى ان %72 مــن عائــات القــدس دون خــط الفقــر مقابــل %26 للعائــات اليهوديــة وان هنــاك 81% 
مــن االطفــال الفلســطينين فــي القــدس دون خــط الفقــر مقابــل %36 مــن االطفــال اليهــود، ويبلــغ معــدل 

افــراد االســرة الفلســطينية فــي الغرفــة الواحــدة فــي القــدس 6 مقابــل 3.2 بالنســبة لليهــود.

وتعتمــد القــدس فــي اقتصادهــا علــى الســياحة بشــكل كبيــر، إذ بلــغ عــدد الســياح فــي عــام 2020، 243000 
بينمــا وصــل هــذا العــدد إلــى 1.2 مليــون عــام 2019، هــذا االنخفــاض بســبب القيــود الناتجــة عــن جائحــة 

كورونــا.

شــهدت القــدس الشــرقية خــال الســنوات األخيــرة ظاهــرة جديــدة يمكــن وصفهــا بــوالدة اندمــاج بيــن 
اقتصــاد القــدس الغربيــة والشــرقية، مــن مظاهــر هــذه الحالــة وجــود وكاالت اســرائيلية تجاريــة حصــل عليهــا 
فلســطينيون منتشــرة فــي اغلــب احيــاء القــدس الشــرقية. كمــا ان  قيــام الحكومــة اإلســرائيلية خــال جائحــة 
كورونــا بدفــع مبالــغ ماليــة للتجــار والعاطليــن عــن العمــل وهــو أمــر كان لــه أثــر فــي ارتفــاع ثقــة الفلســطينيين 
فــي القــدس الشــرقية بــأداء الحكومــة اإلســرائيلية مقارنــة مــع الحكومــة الفلســطينية وهــذا العطــاء  شــعور 

لــدى الفلســطينيين بضــرورة االندمــاج فــي المجتمــع االســرائيلي  كمقدمــة لاســرلةز

وفــي الســياق  نفســة  ياتــي زيــادة عــدد  رخــص البنــاء التــي تمنحهــا البلديــة بالســنوات األخيــرة . اصبحنــا 
نــرى بالقــدس مبانــي مكونــة مــن 8 طبقــات، مجمعــات تجاريــة، حركــة تجاريــة نشــطة. اســتيعاب ســوق 

ــة مــن القــدس الشــرقية.  ــة العربي العمــل اإلســرائيلي للعمال

 وم هنــا ناحــظ التســارع المبرمــج لدمــج القــدس الشــرقية  ســكانا واقتصــادا مــع االقتصــاد االســرائيلي في 
حيــن ان غيــاب   السياســات الفلســطينية فــي دعــم وتمكيــن  المقدســيين كأولويــة مــع عــدم مراعــاة واقــع 
القــدس اإلقتصــادي. وهنــاك عــدم ادراك حقيقــي لمركزيــة القــدس قــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي 

وخطورتــة علــى الهويــة العربيــة للقــدس . 

ــة للقــدس والمقدســيين مــن حيــث الدعــم الحكومــي  ــراث يظهــر ايضــا فــي عــدم ايــاء اهمي وعــدم اإلكت
الفلســطيني؟.6

ــوده المتعلقــة بتخصيــص  ــد مــن بن ــم ينفــذ أي بن ــذي ل ــون ااالساســي الفلســطيني  القــدس عاصمــة فلســطين ال ــا القان 6  راجــع مث
الميزانيــات



صفحة 10

المؤشر السياسي . 3.3
المؤشــرات السياســية فــي الحالــة الفلســطينية وتشــابكها مــع النظاميــن االقليمــي والدولــي هــي األكثــر 
تعقيــًدا مــن بــاب انعكاســها علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى مركزهــا  مدينــة القــدس ، وعلــى الصمــود 

بشــكل عــام.

جــاء تشــكيل الســلطة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر القيــادة الفلســطينية باعتبارهــا وســيلة علــى طريــق 
الوصــول إلــى الدولــة المســتقبلية، وعلــى أســاس أنهــا مرحلــة انتقاليــة، إال أن الســلوك اإلســرائيلي 
وجملــة مــن التداعيــات األخــرى جعلــت األداة غايــة. إذ بــرز العديــد مــن االزمــات فــي طريــق الســلطة حتــى 
اصبحــت بمثابــة عقبــة  فــي تشــكيل نظــام سياســي ديمقراطــي يتطــور إلــى دولــة. هنــاك مــدارس مختلفــة 
فــي الوضــع الفلســطيني إزاء كيفيــة التعامــل مــع الوضــع القائــم للســلطة، فهنــاك مــن يطــرح خيــار حــل 
الســلطة، وتصاعــدت هــذه االراء بعــد اعــان صفقــة القــرن، ولكــن االطــار الرســمي يســتخدم هــذه الورقــة 
ــر شــكل الســلطة  ــاك مــن يطــرح تغيي ــا، وهن ــاًرا جدي ــره خي ــد فقــط وال احــد يعتب فــي اطــار التلويــح والتهدي
ووظائفهــا، أو اإلعــان عــن الدولــة تحــت االحتــال وتشــكيل مجلــس تأسيســي. وفــي هــذه االثنــاء تطــرح 
ــا،  ــم يعــد عملًي ــن ل ــار أن حــل الدولتي ــى اعتب ــة الواحــدة عل ــار االردنــي والدول ــل الخي ــرة مث ســيناريوهات كثي

وخيــار اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن.

غير أن المؤشرات السياسية توضح أن األزمة عميقة داخل النظام السياسي الفلسطيني من حيث:

· الصورة الباهتة في المجتمع لمنظمة التحرير الفلسطينية.	

· ضعف األحزاب السياسية وخافاتها. 	

· االنقسام السياسي والجغرافي والبنيوي.	

· سياسة االنتظار وعدم اخذ زمام المبادرة السياسية.	

· احتكار السلطة من قبل فصيل واحد في الضفة وآخر في غزة.	

· عدم فاعلية المؤسسات التمثيلية للشتات.	

· القضيــة 	 وتراجــع  العربــي«  »الربيــع  بعــد  وخاصــة  للســلطة،  والمــادي  المعنــوي  الدعــم  تراجــع 
الكورونــا.  أزمــة  وأخيــرا  وعالميــة،   ( األنظمــة  لــدى   ) عربيــة  كأولويــة  الفلســطينية 

·  تهويد القدس المبرمج والمتراكم وتسارع مشارع االسرلة للمقدسيين.	

إن معــدل االســتقرار السياســي وفقــا للمقاييــس الدوليــة: (مقيــاس كوفمــان +2.5 و-2.5) فــي فلســطين 
هــو (-1.74) بينمــا فــي عــام 2000 كان (-1.55) أي بتراجــع قيمتــه 0.19. امــا مؤشــر الديمقراطيــة فــي 
ــا  ــغ 3.89 /10، وهــذان المؤشــران يوضحــان بشــكل قاطــع أن األمــور ال توحــي بانن ــره فقــد بل نفــس الفت
نســير بأتجــاه صمــود أكثــر متانــة. أي أن األوضــاع السياســية قلقــة ومفتوحــة لدرجــة كبيــرة علــى احتمــاالت 
الفوضــى والعنــف، وخاصــة بســبب الصراعــات الداحليــة داخــل حركــة فتــح، وهــذا متــازم مــع الرغبــة فــي 

إبقــاء ســيطرة الحــزب الواحــد، وتراجــع البنيــة الديمقراطيــة، وخاصــة غيــاب المجلــس التشــريعي.

 ما ذكر اعاله له تأثيرات  مهمة على القدس  ومنها 

· تراجــع المكانــة الدوليــة للقضيــة الفلســطيية وتراجــع الحديــث عــن قضيــة تهويــد القــدس ممــا يشــعر 	
الفلســطينيون المقدســيون بالعزلــة  فــي ظــل تســارع  المحــاوالت االســرائيلية لتهويــد المدينــة .

·  عــدم اجــراء االنتخابــات الفلســطينية يزيــد مــن االحيــاط حيــث أن االنتخابــات وخاصــة لمدينــة القــدس 	
اهميــة كبيــرة لتعميــق الشــعور بالهويــة الوطنيــة . فــي حيــن يــرى المقدســيون انتخابــات اســرائيلية 

متكــررة . 
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· تعــدد المرجعيــات السياســية غيــر الفاعلــة  فــي القــدس ايضــا يزيــد مــن درجــة االحبــاط  لــدى 	
المقدســيين. 

· االنقســام جعــل قضيــة القــدس قضيــة مــزاودات فصائليــة اكثــر منهــا القضيــة المركزيــة لشــعب 	
الفلســطيني. 

·  عــدم وجــود شــخصيات مركزيــة جامعــة فــي القــدس تكــون طليعــة العمــل السياســي كمــا كان 	
المرحــوم فيصــل الحســيني .

المؤشر البيئي . 4.3
الظــروف البيئيــة فــي فلســطين هــي نتيجــة سياســات االحتــال المتراكمــة وضعــف أداء الهيئــات المحليــة 
الفلســطينية، الســيما أن االعتــداءات اإلســرائيلية علــى البيئــة الفلســطينية مّســت جميــع جوانــب الحيــاة، 
الطبيعيــة والبشــرية علــى حــد ســواء. وتعمــل اإلجــراءات االحتاليــة اإلســرائيلية علــى إحــداث تغييــرات 
جوهريــة فــي المصــادر الطبيعيــة الفلســطينية، بمــا يلحــق ضرًرا فادًحــا وعاجًا بالخارطة البيئية الفلســطينية، 
ويطــال بيئــات الــدول العربيــة المجــاورة أيًضــا. وعلــى عكــس اإليقــاع البطــيء للتدهــور البيئــي العالمــي، 
فــإن النظــام البيئــي الفلســطيني يتدهــور بمعــدالت قياســية، مــا يجعــل مــن البيئــة فــي ســلم أولويــات 

مقاومــة االحتــال مهمــة ضروريــة وملحــة.

فاالســتيطان يعنــي الســيطرة علــى األرض والمــوارد، وهــو بهــذا يشــكل ذروة االحتال وجوهر الفلســفة 
التي قامت عليها دولة إســرائيل .وهو مشــكلة سياســية (قتل إمكانية الدولة الفلســطينية ) واقتصادية 
(الســيطرة علــى المــوارد) واجتماعيــة، حيــث أن %23 مــن الفلســطينيين  العامليــن فــي اســرائيل يعملــون 
في المســتوطنات. وتعتبر األراضي الفلســطينية مكب للنفايات الصلبة اإلســرائيلية ومعظمها نفايات 
 خطــرة، باإلضافــة إلــى التاثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة لجــدار الفصــل العنصــري.
كمــا أقامــت إســرائيل عــدًدا كبيــًرا مــن المســتوطنات انتشــرت فــي مختلــف أرجــاء األراضــي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967، مــع تركيزهــا فــي مناطــق معينــة يمكنهــا بســهولة مــن تجزئــة األراضــي الفلســطينية 
إلــى أجــزاء يصعــب معهــا التواصــل الجغرافــي بيــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية تحــت أي ظــرف مــن 

الظــروف، كمــا يحــدث هــذه األيــام.

 وقــد شــكل االســتيطان حــول مدينــة القــدس اداة  فيزيائيــة عزلــت القــدس عــن  باقــي االراضــي 
ــم  ــو غني ــل اب ــة الشــاملة، ولعــل المســتوطنة التــي اقيمــت علــى جب ــل  الوحــدة البيئي الفلســطينية وقت
خيــر دليــل علــى  تدميــر البيئــة الفلســطينية فــي القــدس حيــث ازيــل الغطــاء النباتــي تمامــا لصالــح بنــاء 
ــة  ــة  للســيطرة علــى مدين ــال باســتخدام مخططاتهــا الحضري المســتوطنة. وقــد قامــت ســلطات االحت
القــدس وفصلهــا عــن باقــي اراضــي الضفــة الغربيــة مــن خــال طــرح مخططــات عنصريــة تشــمل مصــادرة 
االراضــي وهــدم البيــوت وتحديــد نســب منخفضــة للبنــاء، وتهويــد اســماء االحيــاء والســعي لتفــوق 
ســكاني لليهــود، وتكثيــف العمــل علــى توســيع المســتعمرات المحيطــة بالقــدس والتخطيــط لمشــروع ( 
E1) والــذي يقــع علــى اراضــي العيســوية والزعيــم فــي محافظــة القــدس بهــدف تكريــس الفصــل التــام 

مــا بيــن شــمال الضفــة وجنوبهــا.

باالضافــة ان هنــاك ضعــف كبيــر فــي الخدمــات مقارنــة مــع القــدس الغربيــة مثــل جمــع التفايــات الصلبــة 
وخدمــات الصــرف الصحــي، وهنــاك للمشــهد الجمالــي وتغييــر  لصــورة المدينــة  التاريخيــة  حيــث ان   بنــاء 

المســتوطنات  وشــكل البنــاء هــو  مشــوه كبيــر لطابــع المدينــة التاريخــي . 



صفحة 12

الوضع القانوني للضفه الغربيه والقدس7

جــاءت الفتــوى القانونيــه لمحكمــة العــدل الدوليــه الصــادره فــي قضيــة جــدار الفصــل العنصــري8 حاســمه 
وقاطعــه بالنســبه للضفــه الغربيــه والقــدس. ذلــك ان هــذه الفتــوى القانونيــه وان صــدرت باغلبيــة اربعــة 
عشــر صوتــًا مقابــل صــوت واحــد، ااّل ان صــوت القاضــي بيرجنتــال، جــاء معارضــًا الســباب فنيــه واجرائيــه9،  
وفيمــا عــدا ذلــك، فانــه وافــق مــع االغلبيــه فــي المســائل الموضوعيــه، وهــذا يعنــي ان الفتــوى القانونيــه 
صــدرت فــي المســائل الموضوعيــه الهامــه باجمــاع االصــوات، وجــاءت الفتــوى تحــدد االراضــي المحتلــه 

بأنهــا:

االراضــي الواقعــه بيــن الخــط االخضــر.. والحــدود الشــرقيه الســابقه لفلســطين زمــن االنتداب التــي احتلتها 
اســرائيل اثنــاء الصــراع المســلح ]الــذي وقــع فــي العــام 1967[ بيــن اســرائيل واالردن. وبموجــب القانــون 
الدولــي العرفــي، كانــت هــذه االراضــي بنــاًء علــى ذلــك اراٍض محتلــه وكان الســرائيل فيهــا انهــا الســلطه 
القائمــه باالحتــال. ولــم يكــن لاحــداث التــي حدثــت بعــد ذلــك فــي هــذه االراضــي... أي أثــر يــؤدي الــى 
تغييــر هــذا الوضــع. وجميــع هــذه االراضــي ( بمــا فيهــا القــدس الشــرقيه) مازالــت اراٍض محتلــه ومــا زالــت 

اســرائيل لهــا وضــع الســلطه القائمــه باالحتــال (التأكيــد مضــاف).10

وهكــذا جــاءت الفتــوى القانونيــه مــن اعلــى مرجعيــه قانونيــه فــي العالــم تحــدد وعلــى نحــو قاطــع ان الضفــه 
الغربيــه، بمــا فيهــا القــدس الشــرقيه، هــي أراٍض محتلــه، وان اســرائيل هــي »ســلطه قائمــه باالحتــال«.

- يناقــش قانونيــون اســرائيليون – باختصــار- ان الضفــه الغربيــه والقــدس وقطــاع غــزه ليســت »اراٍض محتلــه« وذلــك بمقولــة ان االردن   7
قــام بضــم الضفــه الغربيــه فــي »حــرب عدوانيــه« علــى اســرائيل فــي العــام 1948، بينمــا اســرائيل احتلتهــا فــي »حــرب دفاعيــه«، وبالتالــي يكــون 
الوجــود االســرائيلي فــي الضفــه الغربيــه أفضــل مــن الوجــود االردنــي. وقــد ســاير بعــض القانونييــن الــذي ينتمــون لــذات المدرســه الصهيونيــه 

هــذه االطروحــه، انظــر
Yehuda Blum, The Missing Reversioner: Reflections on the Status of Judea and Samaria, 3 Isr. L. Rev. at p. 279 (1968), ويعتبر بلوم 
 Meir Shamgar, Legal Concepts and Problems of the Israeli Military Government- The Initial Stage,هــو اول مــن صــاغ هــذه النظريــه ؛
 in Meir Shamgar (ed. 1982) MILITARY GOVERNMENT IN THE TERRITORIES ADMINISTERED BY ISRAEL 1967- 1980 at p. 13; Elihu

                                                                                        .(Lanterpacht, Jerusalem and the Holy Places (1968
)IC.J. Report (2004 8  - للنص االنجليزي، انظر

النــص العربــي للفتــوى القانونيــه، انظــر الجــدار العــازل االســرائيلي- فتــوى محكمــة العــدل الدوليــه (دراســات ونصــوص)، ص 184 ومــا بعدهــا. 
(تحريــر انيــس مصطفــى القاســم، مركــز دراســات الوحــده العربيــه، بيــروت 2007).

- عبــر القاضــي بيرجنتــال عــن رأيــه بالقــول انــه يوافــق علــى ان تشــييد الجــدار فــي االراضــي المحتلــه يثيــر تســاؤالت جديــه مــن منظــور   9
القانــون الدولــي، »وهنــاك الكثيــر مــن الفتــوى ممــا اوافــق عليــه«، ااّل انــه كان ينبغــي علــى المحكمــه ان ترفــض اصــدار الفتــوى لعــدم توفــر 
معلومــات وادلــه كافيــه لتمكينهــا مــن الوصــول الــى رأيهــا. ومــع ذلــك يؤكــد القاضــي بيرجنتــال »ان الوســائل المســتخدمه للدفــاع ضــد االرهــاب 
يتعيــن ان تتوافــق مــع جميــع قواعــد القانــون الدولــي. وان الدولــه الضحيــه لارهــاب ال يمكــن ان تدافــع عــن نفســها ضــد هــذه الكارثــه باللجــوء الــى 

ــرأي المخالــف. ــي.« فقــره 2 مــن ال ــون الدول ــر يحظرهــا القان تدابي
- الفقره 78 من الرأي االستشاراي.  10
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السيناريوهات المستقبلية وتأثيرها على القدس 

هنــاك ترابــط عضــوي   كبيــر بيــن مــا يجــري فــي الضفــة الغربية  من تنامي االســتيطان وحشــر الفلســطينيين 
فــي مناطــق  مــا يســمى  بمناطــق (أ) 11 وفــق تســمية اتفــاق اوســلو  وبيــن محــاوالت عــزل وتهويــد القــدس 

واســرلة السكان .

الســيناريو األول: اســتمرار االنقســام الفلســطيني وتهتــك النســيج الوطنــي 
واالجتماعــي 

هــذا الســيناريو يحاكــي الوضــع الراهــن الــذي هــو حصيلــة ألوضــاع السياســية بالدرجــة األولــى التــي تعكــس 
نفســها علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة. وفيمــا يلــي اســتعراض ألهــم المؤشــرات التــي تجعــل 

هــذا الســيناريو وضعــا مســتمرا مرجًحــا فــي المنظــور القصيــر:

الهشاشة  السياسية
كمــا اشــرنا ســابقا أن المؤشــرات السياســية هــي األكثــر تاثيــرا فــي اســتمرار هــذا الســيناريو وتعمقــه لصالــح 
ســيناريو أكثــر ســلبية، حيــث تشــكل هــذه المؤشــرات المحــرك الرئيســي لمعظــم المؤشــرات االقتصاديــة 

واالجتماعية. 

ومن اهم مامج الهشاشة السياسية هي: 

· االنقســام هــو المؤشــر األكثــر تأثيــرا فــي اســتمرار وتعميــق ســيناريو الوضــع القائــم، ولانقســام 	
تأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة تــؤدي إلــى اتجــاه هــذه المؤشــرات نحــو ســلوك ســلبي، حيــث 
ســتزيد مــن نســب الفقــر والبطالــة والعنــف، فــي وقــت اصبــح فيــه االنقســام بنيويــا ومتعمقــا 

ــا علــى الجغرافيــا وهيمنــة الفصيــل الواحــد فــي كل مــن غــزة والضفــة.  متكئ

· تراجــع صــورة التنظيمــات وقوتهــا وعــزوف الشــباب عــن االنخــراط فــي هــذه التنظيمــات، ضعــف 	
وهشاشــة منظمــة التحريــر لصالــح ســلطة وطنيــة تقــدم خدمــات ودورهــا السياســي محــدود، 
وبالتالــي لــم تعــد المنظمــة قــادرة علــى قيــادة فعــل سياســي مبــادر يســتطيع إعادة اللحمــة للنظام 
السياســي، وضــع المنظمــة الضعيــف يــؤدي إلــى ضعــف التأثيــر اإليجابــي للشــتات الفلســطيني 
(االتحــادات والنقابــات والجاليــات) التــي بــدأت تشــعر أن المنظمــة عاجــزة أن تكون المدخل الرئيســي 
ــا االنقســام  ــذي استنســخ أيًض ــة، األمــر ال ــة والدولي للفعــل الفلســطيني علــى الســاحتين العربي

السياســي فــي أوســاط الجاليــات الفلســطينية، وخاصــة فــي أميــركا الاتينيــة وأوروبــا. 

· تراجع الدعم السياسي الدولي بسبب االنشغال بأزمات سياسية واقتصادية وجائجة الكورونا. 	

· انتخــاب حكومــة جديــدة فــي اســرائيل  تميــل الــى انشــغالها فــي االمــور الداخليــة وطبيغــة تركيــب 	
هــذه الحكومــة ال يؤهلهــا لدخــول فــي مفاوضــات سياســية جديــة. 

11   فــي تقريــر   مكتــب االمــم المتحــدة لســكان فــي عــام 2019  تبلــغ نســبة الهجــرة مــن  الريــف الــى المدينــة فــي االراضــي الفلســطينية 
هــي مــن اعلــى النســب فــي العالــم  اذ تبلــغ 3.6
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الهشاشة االقتصادية االجتماعية
لعــل اهــم االثــار الســلبية لانقســام هــو اســتفادة االحتــال مــن الوضــع القائــم وزيــادة عزلــة غــزه  والقــدس 
واســتمرار حصارهمــا. وقــد يكــون ســيطرة حمــاس وغيــاب نظــام سياســي شــرعي فــي غــزه أحــد العوامــل 
التــي توظفهــا إســرائيل امــام الــرأي العــام العالمــي لتبريــر الحصــار بذرائــع امنيــة. وتشــير االدبيــات إلــى أن 

هــذا الحصــار أدى إلــى تفاقــم الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي ســوءا،

· أدى حصــار غــزة والقــدس  إلــى تفاقــم معــدالت الفقــر والبطالــة والهجــرة والعنــف، األمــر الــذي زاد 	
المجتمــع هشاشــة وقلــة مناعــة. 

· جائحــة الكورونــا ادت الــى انكمــاش االقتصــاد بصــورة كبيــرة وهــو بحاجــة الــى مــدة ال تقــل عــن 5 	
ســنوات للتعافــي. 

احتمالية السيناريو
إن القيــاس الكمــي12 والكيفــي  الــذي تــم احتســابه لمؤشــرات هــذا الســيناريو يبيــن أن الوضــع الراهــن لهــذه 

المؤشــرات وســلوكها الممكــن أو المحتمــل يشــير إلــى: 

· اســتمرار الوضــع الفلســطيني السياســي فــي حالــة مــن الجمــود والســكون الســلبي واســتمرار 	
التدهــور فــي ظــل التطبيــع العربــي الــذي يفتــح شــهية إســرائيل لتهميــش القضيــة الفلســطينية، 
ــع  ــات الربي وتنامــي االســتيطان وعــزل غــزة والقــدس  واالنشــغال العالمــي والعربــي فــي تداعي

العربــي وحــرب الغــاز اإلقليميــة وغيرهــا. 

· تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة وزيــادة الضغــوط الناتجــة عــن البطالــة، وخاصــة بيــن 	
خريجــي الجامعــات، وتعمــق االنقســام، كمــا ســتأخذ حالــة التعافــي مــن أزمــة الكورونــا وقتــا ليــس 

ــر وستســتمر فــي الســنوات الخمــس القادمــة.  بقصي

· القــوى 	 وتنامــي  االجتماعــي  الســلم  حالــة  تدهــور  حــال  فــي  وســلوكها  الســلطة  أداء  ضعــف 
والجهويــة.  العشــائرية 

· تدهــور األوضــاع فــي ســوريا ولبنــان، األمــر الــذي يزيــد مــن حــدة الهجــرة الفلســطينية منهمــا، وقــد 	
ينعكــس ضعــف منظمــة التحريــر علــى التواجــد السياســي فــي لبنــان وســوريا والشــتات بشــكل 

عــام. 

كل مــا ذكــر يشــير إلــى أن هــذا الســيناريو سيســتمر ويطــول عمــره فــي احســن األحــوال، أي فــي 
حــال عــدم التدهــور الســريع فــي المؤشــرات، الن تســارع التدهــور ســيقصر فتــرة هــذا الســيناريو 
لصالــح االنتقــال إلــى الســيناريو الثانــي وهــو الفوضــى. األمــر الــذي قــد يفضــي إلــى تطــور 

ســيناريوهات فرعيــة عديــدة منهــا: 
· دعــم خليجــي وإســرائيلي وأميركــي لخلــق قيــادات بديلــة بدعــم اقتصــادي يحســن حالــة المجتمــع 	

المنهــك (علــى نمــط ســنوات أوســلو األولــى). 

· فوضــى تنتــج بيئــة لتدخــل إســرائيلي كبيــر يتقســم الضفــة الغربيــة إلــى كانتونــات ينــاط فيهــا 	
بالبلديــات أو قــوى محليــة إدارة األمــور الخدماتيــة. (تناحــر سياســي فلســطيني تتنازعــه قــوى 

إقليميــة ودوليــة تحســم لصالــح طــرف معيــن.)

· ضم نهائي للقدس الشرقية كعاصمة أبدية موحدة لدولة اسرائيل.	

12   تم احتساب جداول الوزان كل مؤشر رئيسي وفرعي 
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يشــكل االنقســام العامــل األساســي فــي هــذا الســيناريو، األمــر الــذي قــد يعكــس نفســه علــى القــدس 
مــن حيــث تراجــع الفعــل الوطنــي العــام، ودخــول موضــوع صمــود المقدســيين فــي خانــة التجاذبــات 
السياســية، إال أن قضيــة القــدس تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى صمــود المقدســيين الــذي يتــآكل بفعــل 
عوامــل كثيــرة، حيــث أن عوامــل الجــذب اإلســرائيلية (التأميــن الوطنــي، الخدمــات األساســية وغيرهــا) 
باإلضافــة إلــى العامــل اإلســرائيلي مــن تهويــد وفــرض حقائــق علــى األرض (الهــدم، عــدم منــح رخــص، 
االعتقــاالت وغيرهــا) ستســاهم إلــى حــد كبيــر فــي إضعــاف المناعــة المقدســية فــي الصمــود، متزامنــًا مــع 
ضعــف الدعــم المــادي والمعنــوي المقــدم مــن الــدول العربيــة والســلطة الفلســطينية، بمعنــى أن محصلــة 
عوامــل الضغــوط الســلبية ســتجعل مــن هــذا الســيناريو أكثــر تســارعًا إلســرائيل إذا مــا اســتمر الوضــع علــى 

مــا هــو.

السيناريو الثاني: االنهيار أو سيناريو ماذا لو؟ 
قــد يكــون أحــد مســارات الســيناريو األول، فــي حالــة حــدوث متغيــرات تجعــل مــن الصعــب الحفــاظ علــى 

الوضــع القائــم، وهــو هــذا المســار الــذي قــد يتطــور بفعــل العوامــل والمســرعات اآلتيــة:

المسرعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  لهذا السيناريو 
قــد تكــون مؤشــرات الحالــة السياســية التــي تدفــع وتســرع بتنامــي الســلوك الســلبي الشــديد لهــذه 
المؤشــرات (تعمــق االنقســام، زيــادة عــدد الــدول العربيــة واإلســامية المطبعــة مــع إســرائيل، واضمحــال 
الــدور الرئيســي لمنظمــة التحريــر، وحــدوث تغيــرات ســلبية فــي األوضــاع السياســية).  علــى الرغــم مــن أن 
عــددا كبيــرا مــن الفلســطينيين يــرون أن الســلطة الفلســطينية هــي انجــاز وطنــي، إال أن عوامــل تفككهــا 
مــا زالــت قائمــة:  ومنهــا االنقســام الجغرافــي والسياســي (الــذي قــد يــؤدي إلــى انفصــال قطــاع غــزة 
ونشــوء كيــان تشــجعه دول الخليــج وإســرائيل والواليــات المتحــدة، والتنفيــذ الفعلــي لخطــة الضــم وتوســع 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  األوضــاع  وتــردي  الطبيعيــة،  المــوارد  علــى  إســرائيل  وســيطرة  االســتيطان 
وتزايــد العــزل لمناطــق جغرافيــة وتســارع تهويــد القــدس، وتهجيــر المزيــد مــن الاجئيــن، وخاصــة مــن 
لبنــان، وتعــرض األردن لضغوطــات سياســية واقتصاديــة، وانشــغال الــدول المؤثــرة بأولوياتهــا بعيــدا عــن 
القضيــة الفلســطينية. كمــا ســيؤثر غيــاب الســلطة الفلســطينية علــى حيــاة الفلســطينيين فــي الضفــة 
الغربيــة بشــكل ملحــوظ، إضافــة إلــى تأثيــره علــى األوضــاع فــي قطــاع غــزة وقــدرة حمــاس علــى االســتمرار 
فــي إدارتــه مــع توقــف إنفــاق الســلطة علــى الرواتــب والخدمــات فــي غــزة. وغنــي عــن القــول أن أســوأ 
الســيناريوهات ســيكون نتاجــا النهيــار المنظومــة القانونيــة وتهتــك النســيج االجتماعــي واختفــاء االنفــاق 
العــام (3 مليــار دوالر) تشــير كافــة الدراســات إلــى التراجــع فــي مظاهــر التكافــل االجتماعــي، وزيــادة عوامــل 
تجزئــة الهويــة الفلســطينية مــا بيــن غــزة والضفــة والـــ 48  والقــدس والشــتات فــي والخــارج، وتراجــع دور 
الشــباب فــي المشــاركة بالحيــاة السياســية واالقتصاديــة وغيرهــا، وتزايــد مســتويات العنــف بيــن العائــات 
وبيــن األطفــال فــي المــدارس، تراجــع الوعــي حــول الهويــة الفلســطينية، وتراجــع دور األحــزاب فــي التعبئــة 
حــول الهويــة الفلســطينية، وهجــرة واغتــراب الشــباب، وغيــاب انشــطة ثقافيــة جامعــة بيــن الفلســطينيين 
فــي أماكــن تواجدهــم، والعنــف االســري وحــاالت قتــل النســاء والفتيــات، ونشــوء هويــات فرعيــة غيــر 
الهويــة الفلســطينية الجامعــة، وتفشــي البطالــة بيــن فئــة الشــباب، وتراجــع الحريــات العامــة وغيــاب العدالــة 
االجتماعيــة، وغيــاب خارطــة واضحــة وخطــة محــددة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي لدمــج مكونــات 

المجتمــع الفلســطيني.



صفحة 16

المسرعات اإلقليمية والدولية
ســيزيد تعمــق األزمــة االقتصاديــة وتداعياتهــا االجتماعيــة فــي العالــم العربــي والدولــي مــن احتمــال تراجــع 
الدعــم الدولــي فــي ظــل زيــادة االنطبــاع عــن تفشــي حالــة الفســاد فــي األداء الحكومــي، األمــر الــذي أدى 

إلــى تراجــع قــدرة الســلطة علــى االيفــاء بااللتزامــات االجتماعيــة بشــكل كبيــر.

بعــد مــرور عــدة أعــوام علــى ثــورات الربيــع العربــي التــي عرفــت مســارات مختلفة، يــرى عدة باحثيــن أن العرب 
يواجهــون تحديــات خطــرة بعــد هــذه الثــورات، ســواء فــي العــراق أو ســوريا أو اليمــن، وإن كان الجســد األكثــر 
انســجاًما بيــن أعضائــه ال يــزال منطقــة الخليــج؛ حتــى أن محــاور الــدول العربيــة الســابقة كانــت تختلــف علــى 
موضــوع المقاومــة لكــن اليــوم لــم يعــد أحــد يختلــف بشــأن المقاومــة بـ«المعنــى الســلبي«، كمــا لــم يعــد 
هنــاك مــن يؤيدهــا ويتعهدهــا كمقاومــة فعليــة بغــضِّ النظــر عــن الموضــوع اإلنســاني، بــل أصبحــت عدالــة 
القضيــة الفلســطينية مهــددة عندمــا يكــون هنــاك ترانســفير فــي ســوريا أو فــي العــراق. أن الــدول العربيــة 
ــف فــي محــور االعتــدال لــم تكــن تؤيــد القضيــة الفلســطينية بشــدة، بــل كانــت تؤيــد مــن  التــي كانــت ُتصنَّ
وجهــة نظــر محــددة ومعينــة ومعروفــة تتــواءم مــع رؤيــة الســلطة الفلســطينية. واآلن، وفــي ظــل التحــوالت 
التــي تعيشــها المنطقــة، أصبحــت الــدول العربيــة معنيــة بمواجهــة التمــدد اإليرانــي، وهــو مــا يعنــي أن 
هنــاك مشــكلة كبيــرة تواجههــا القضيــة الفلســطينية، لذلــك يجــب تحييدهــا عــن الصراعــات فــي المنطقــة 
ــاورة. أن تأييــد دول عربيــة وازنــة، بشــكل ســافر أو باســتحياء،  ــة ولديهــا القــدرة علــى المن حتــى تظــل عادل
ــرا وســيضعف الموقــف  لخطــوات التطبيــع بيــن مزيــد مــن الــدول العربيــة وإســرائيل، سيشــكل خطــرا كبي
الفلســطيني بشــكل كبيــر. وقــد تســتخدم ضغوطــات واغــراءات عربيــة لتعديــل الموقــف الفلســطبني 

الرافــض لــكل اشــكال التطبيــع، األمــر الــذي قــد يجبرهــا علــى العــودة إلــى مفاوضــات بشــروط مجحفــة. 

أمــا الموقــف األوروبــي، وان كان مختلفــا عــن الموقــف األميركــي فــي عهــد ترامــب بشــكل خــاص، إال 
ــة فــي موضــوع القــدس  ــت ثابت ــرة الفعــل السياســي، بالرغــم أن مواقفــه مــا زال ــى دائ ــم يصــل إل ــه ل أن
واالســتيطان والدعــم االقتصــادي. فقــد أكــد جوزيــف بوريــل، الممثــل األعلــى لألمــن والسياســة الخارجيــة 

ــي، 13 فــي االتحــاد األوروب

فــي المقابــل، فــإن البيئــة االقليميــة غيــر مســتقرة، وليــس من الضروري أن تســتقر لصالح إســرائيل. فعلى 
الصعيــد اإلقليمــي هنــاك بــروز لــدور كل مــن تركيــا وايــران كقــوة إقليميــة فاعلــة، وبــدأت كاهمــا بتوســيع 
مناطــق النفــوذ (المحــور اإليرانــي الســوري العراقــي -حــزب اللــه)، والمحــور التركــي الليبــي القطــري وتراجــع 
ــا مثــل مشــكلة ســد النهضــة،  ــة إســرائيل الضغــط علــى مصــر فــي افريقي دور مصــر اإلقليمــي، ومحأول
ــدة إلســرائيل، كمــا أن  ــة جي ــج حســمه بيئ ــع. وتشــكل تشــكل نتائ والتفــاوض مــع الســودان بغــرض التطبي
الموقــف األوروبــي الــذي يتغيــر ببطــئ شــديد يــكاد يســتند إلــى رؤيــة وحيــدة تطالــب بالعــودة للمفاوضــات، 
دون اتخــاذ مواقــف رادعــة إلســرائيل، أو طــرح رؤيــة بديلــة لاحتــكار االميركــي لمقاربــات وأســس العمليــة 

السياســية بيــن الجانبيــن الفلســطيني واإلســرائيلي (موقــف دول عديــدة أوروبيــة 14).

وهنــاك تناغــم فــي كثيــر مــن القضايــا بيــن روســيا وإســرائيل، حيــث شــكلت العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة 
األكثــر أهميــة بيــن البلديــن وحققــت أكبــر تحســن، خاصــة بعــد تحســن وتعزيــز العاقــات بيــن البلديــن 
بتولــي بوتيــن الســلطة فــى روســيا. ونظمــت العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن مجموعــة 
مــن االتفاقيــات، إذ ســعى الطرفــان إلــى التفاهــم علــى تطويــر عاقاتهمــا االقتصاديــة لتشــمل مجــاالٍت 
ــا المتطــّورة والفضــاء والّســياحة والزراعــة.  واســعة، وفــي مقّدمتهــا مجــاالت الطاقــة والغــاز والتكنولوجي

13  فــي مؤتمــر صحفــي، عقــده عقــب اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي االتحــاد، بتاريــخ 15/5/2020، أن االتحــاد سيســتخدم كل 
وســائله الديبلوماســية، وســيتصل مــع كل األطــراف، بمــا فــي ذلــك اإلســرائيليون والفلســطينيون والشــركاء العــرب، لتفــادي أي ضــم، مشــدًدا 
ــة، إضافــة إلــى  ــة المحتل ــة مــن إســرائيل لضــم أراض مــن الضفــة الغربي علــى تجنــب أي عمــل أحــادي الجانــب، وضــرورة العمــل لتجنــب أي محأول
احتــرام القانــون الدولــي فــي كل مــكان وعــدم تطبيقــه بشــكل انتقائــي، غيــر أن ترحيــب االتحــاد األوروبــي باالتفــاق االماراتــي اإلســرائيلي، ومــن 

ــي اإلســرائيلي، كان مقلقــا للغايــة. ــم البحرين ث
ــا  ــى إســرائيل وموقــف الماني ــات عل ــة باحتمــال وضــع عقوب ــدول الثماني ــان ال ــي الجماعــي برقــض خطــة الضــم وبي الموقــف األوروب  14
وبريطانيــا حليقــا إســرائيل تاريخبــا مــن ضــرورة الحفــاظ علــى حــل الدولتيــن والموقــف المتقــدم لــكل مــن فرنســا وايرلنــدا والســويد وبلجيــكا واســبانيا



 17ورقة سياسات | المقاومــة والصمود واالدوات المختلفــة المستخدمة لكـــل منهمـــا وتأثيـــره  على حيــــاة المقدسيين الحالية والمستقبلية

وكانــت روســيا وإســرائيل قــد وّقعتــا علــى أكثــر مــن عشــر اتفاقّيــات تعــاون بينهمــا منــذ عــام 1994 وحتــى 
.2010

احتمالية السيناريو
ــردي  قــد يكــون هــذا الســيناريو نتيجــة تراكــم ســلبي لمؤشــرات تنتــج ســيناريوهات فرعيــة تســاهم فــي ت

الصمــود الفلســطيني مثــل:

· ــة 	 ــي فــان حال ــتأكيد ســيضعف الموقــف الفلســطيني، وبالتال ــي، فهــو بالـ ــع العرب تســارع التطبي
الصمــود الفلســطيني ســتضعف وتصبــح أكثــر قابليــة لضغــوط السياســية والماليــة. وقــد يشــكل 
تســارع التطبيــع عامــل ضاغــط علــى الجانــب الفلســطيني للعــودة الــى طاولــة المفاوضــات كطــرف 

ضعيــف فــي مواجهــة إســرائيل المنتشــية مــن  توســع تحييدهــا الطــراف عربيــة كثيــرة . 

· ــح 	 ــة لصال ــدة، واهمهــا ضعــف الســلطة المركزي تنامــي العنــف ومظاهــر الفوضــى الســباب عدي
قــوى محليــة. 

· تمكــن إســرائيل مــن تغييــر مواقــف دول معروفــة تاريخيــا بتأييدهــا لفلســطين، كمــا حــدث مــع 	
الهنــد، وقــد يحــدث ذلــك مــع دول افريقيــة عديــدة نظــرا لحجــم االســتثمارات اإلســرائيلية فــي 

افريقيــا.

· استمرار االنقسام وآثاره وارتفاع مستويات الفقر والبطالة. 	

ســتحرك هــذه الســيناريوهات الفرعيــة وتراكمهــا المجتمــع الفلســطيني نحــو االنهيــار والفوضــى، 
وهــذا ســيوجد بيئــة مناســبة الحيــاء فكــرة قيــادات محليــة، أو اســتدعاء لــدور اردنــي أمنــي، أو مــن 

الممكــن أن يكــون هــذا الحــال بيئــة مناســبة النــدالع انتفاضــة جديــدة. 

يعنــي هــذا الســيناريو  بالنســبة للقــدس تراجــع مكانــة القــدس وأولويتها في األجندة الفلســطينية والعربية 
خاصــة إذا تعمــق االنقســام الفلســطيني وانشــغل الفلســطينيون فــي أمورهــم الداخليــة واســتمر تراجــع 
دور التنظيمــات فــي القــدس، وتناقــص الدعــم الحكومــي الفلســطيني لدعــم الصمــود المقدســي، فــي 
ظــل تنامــي مشــاريع االســتيطان الفلســطيني، كل هــذا ســيؤدي بالضــرورة إلــى انهيــار الوضــع المقدســي 
بالمعنــى السياســي واالجتماعــي، أي سيشــعر المقدســيون أن الحالــة الفلســطينية ال تشــكل عامــل 
ــاح المجتمــع الفلســطيني  ــدأ االنزي جــذب لهــم لانخــراط فــي العمــل العــام والسياســي الفلســطيني ليب

المقدســي لشــأنه الداخلــي ويبــدأ بترتيــب الشــؤون الداخليــة بعيــدًا عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

عــن  ,وعزلهــا  الفلســطينية  الشــرقية  للقــدس  الُممنهــج  (االســـتبعاد  الكارثيــة  الحالــة  الثالــث:  الســيناريو 
االراضــي الفلســطينية  وتكريــس الضــم الفعلــي للقــدس، وفصلهــا فــي الوقــت نفســه عــن بقيـــة الـــضفة 

ــة) ــة المحتل الغربي

فــي حــال ازداد التطبيــع العربــي واالســامي  ونقــل بعــض الــدول ســفاراتها الــى القــدس وتســارع وتيــرة 
االســتيطان  فــي القــدس ومحيطهــا  وادمــاج الســكان الفلســطينيين فــي مناحــي الحيــاه االســرائيلية 
(التعليــم والصحــة والرفــاه) وتحــول  موضــوع القــدس الــى مزايــدات بيــن االحــزاب اليمينيــة والمتطرفــة فــي 
اســرائيل  واحتماليــة تقســيم الاماكــن المقدســة، واالبتعــاد العربــي واالســامي عــن الفعــل الحقيقــي 
وغيرهــا مــن المؤشــرات الفرعيــة، ســيتعزز الســناريوالكارثي  بالحقائــق علــى االرض وســيتحول  الموضــوع 

الــى  موضــوع تفاوضــي قــد يقــزم الــى االمــر الــى حريــة العبــادة فقــط . 

إحيــاء البعــد الدينــي للصــراع هــو امــر ال تريــده األنظمــة العربيــة خوفــا مــن تداعيــات هــذا اإلحيــاء علــى 
أوضاعهــا الداخليــة بخاصــة بعــد جــوالت الصــراع مــع الحــركات الدينيــة التــي تعتقــد بانهــا صاحبــة األولويــة 
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فــي تســنم النظــام السياســي العربــي، لــذا ليســت مصادفــة أن التطبيــع مــن ناحيــة وخنــق الحــركات الدينيــة 
مــن ناحيــة ثانيــة ســارا جنبــا الــى جنــب خــال العشــرية الماضيــة، لكــن المفارقــة هــي انــه فــي الوقــت الــذي 
ــى الغــارب  ــل عل ــي لمجتمعاتهــا ، ترخــي إســرائيل الحب ــى الوجــدان الدين ــة الخنقــة عل ــدول العربي ــق ال تطب

للوجــدان الدينــي اليهــودي وتعــززه. ( عبدالحــي ،2018(15

ــا  مــن طــرف فــي الصــراع الــى وســيط ، لكــن قــدرة هــذا الوســيط  علــى  تكريــس التحــول العربــي تدريجي
الضغــط علــى المقاومــة اكثــر مــن قدرتــه فــي الضغــط علــى إســرائيل للوصــول الــى تســوية ، فاألطــراف 
العربيــة النشــطة فــي محــاوالت التوســط (خوفــا مــن اتســاع دائــرة الصــراع أو بطلــب أمريكــي مــن وراء 
الســتار) أو  فــي سلســلة النشــاطات الدبلوماســية لهــذه األطــراف يشــير الــى أن هــذا الوســيط  لديــه 
ــر  إمكانيــات للضغــط علــى الطــرف الفلســطيني (مــن النواحــي الماديــة والجيوسياســية واللوجســتية) أكث
كثيــرا مــن القــدرة علــى الضغــط علــى إســرائيل، وهــو مــا يعنــي أن نتائــج التوســط إمــا أنهــا ســتصل للفشــل 

أو أنهــا ســتصل لنقطــة لغيــر صالــح الطــرف الفلســطيني.

هــذا الســيناريو يتعــزز بتعمــق المؤشــرات الكميــة والنوعيــة وخاصــة  العامــل الفلســطيني (تراجــع العمــل 
الوطنــي الفلســطيني فــي القــدس، تعــدد المرجعيــات السياســية وتناحرهــا أحيانــًا، اإلحــال التدريجــي مــن 
قبــل أحــزاب دينيــة كحــزب التحريــر بديــًا للتنظيمــات السياســية فــي الفعــل اليومــي، وغيــر ذلــك)، كل مــا 
ذكــر ســيؤدي إلــى شــعور المقدســيين بأنهــم تركــوا وحيديــن أمــام وضــع كارثــي تهويــدي اســتيطاني، الــذي 
يشــكل علــى المــدى البعيــد الســياق العــام لمؤشــرات كارثيــة تجعــل القــدس فــي وضــع منعــزل تمامــًا عــن 

الوضــع الفلســطيني العــام كشــعب وأرض.

https://www.palinfo.com/articles/2021/5/12/%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%   15
aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9
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التوصيات  لدعم صمود ومناعة القدس 

والدوليــة  اإلقليميــة  األوضــاع  أن  إال  الحــال،  الفلســطيني وســوء  الوضــع  مــن هشاشــة  الرغــم  علــى 
واإلســرائيلية فــي حــال ديناميكيــة ســريعة التغيــر، حيــث هنــاك عوامــل قــوة فلســطينية علــى الصعيــد 

المحلــي يمكــن االرتــكاز عليهــا فــي تحســين مؤشــرات الوضــع الفلســطيني، ومنهــا: 

على الصعيد الفلسطيني  

الجوانب السياسية:
· القــدس الشــرقية العاصمــة األبديــة للدولــة الفلســطينية، وهــي قضّيــة مركزيــة لــكل الشــعب 	

الفلســطيني وجــزء ال يتجــزأ مــن األرض المحّتلــة فــي عــام (1967م). ومــن هنــا فــإن المنطــق 
األساســي يتمثــل فــي أن يتوافــق أي تدخــل ببعــده االســتراتيجي مــع ضــرورة خلــق بيئــة ممكنــة 
ومســاعدة لترســيخ هــذا المبــدأ، وتجســيده علــى االرض، وأن ال يتناقــض، أو يعرقــل الجهــود 

المبذولــة لبنــاء الّدولــة المســتقلة، والقــدس عاصمتهــا.

· توحيــد المرجعيــات فــي القــدس  وضمــان وجــود  اطــار مؤسســاتي موحــد يتبــع منّظمــة الّتحريــر 	
الفلســطينية كمرجعيــة سياســية للعمــل فــي القــدس. وليكــن هــذا تعويضــا لغيــاب بيــت الشــرق. 

· ضــرورة الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة الفلســطينية للقــدس، وتعزيزهــا مــن خــال تعزيــز الوجــود 	
ــوّي وترســيخه فيهــا. الفلســطينّي، المــادّي، والمعن

· ألهميــة مــا تمثلــه القــدس مــن قيمــة دينيــة وروحانيــة لألديــان الّســماوية كافــة، فــإن مــن الضــروري 	
هويتهــا  مــن  أســاس  كجــزء  عليهــا  والمحافظــة  والمســيحية  اإلســامية  باألوقــاف  االهتمــام 
الفلســطينية، وإعــادة بنــاء الّروايــة الصحيحــة تاريخيــًا، وأثريــًا، وعلميــًا التــي تعــزز عروبــة المدينــة 

المقدســة.

· دعــم صمــود اإلنســان الفلســطيني فــي القــدس ومحاربــة محــاوالت تفريغهــا، والمحافظــة علــى 	
العقــارات المقدســّية بمــا يــؤدي الــى المحافظــة علــى عروبــة المدينــة.

· ضــروروة العمــل علــى االنتقــال مــن حلقــة رّد الفعــل إلــى أخــذ زمــام المبــادرة وخلــق حقائــق علــى 	
األرض وتعزيز مقّومات الّصمود، والتحرر لتشــمل مجمل محاور التحرك السياســي، واالقتصادي 

واالجتماعــي، والمؤسســاتي، واإلعامــي وتحشــيد الدعــم الــازم فلســطينيًا وعربيــًا ودوليــًا.

· ــات 	 ــات، والهيئ ــات والممثلي ــة والقنصلي ــة والدولي ــة، واألجنبي ــز وتشــجيع المؤسســات العربي تعزي
الدوليــة، ومنظمــات األمــم المتحــدة علــى إنشــاء مقراتهــا الرئيســية فــي مدينــة القــدس  وخاصــة 
الممثليــات الموجــودة  فــي رام اللــه لتعامــل مــع الشــعب  الفلســطيني16 والحفــاظ علــى مــا هــو 
قائــم منهــا والتأكيــد علــى عقــد االجتماعــات الّسياســية فــي المدينــة بقــدر االمــكان، انطاقــًا مــن 

كونهــا العاصمــة األبديــة للدولــة الفلســطينية وترســيخًا  لهــذا المفهــوم.

· التأكيــد علــى أنــه لــن يعتــرف بــأي تغييــرات علــى حــدود مــا قبــل ســنة (1967م)، بمــا فيهــا مــا يتعلــق 	
بالقــدس. (والتأكيــد علــى أهــم القــرارات الصــادرة مــن األمــم المتحدة واليونيســكو).

16   مــن المهــم ان يتكــرس ان التمثيــل االدجنبــي ومعاملــة الفلســطينيين تجــري فــي القــدس وهــذا سيشــكل اليــة دوليــة  لضغــط علــى 
اســرائيل امــا ان تكــون هــذه الهيئــات الديبلوماســية  فــي عاصمــة فلســطين   وليســت راماللــه .
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الجوانب القانونية:
·   حملــة دوليــة (شــعبية ورســميه) لترويــج ان القــدس أرض محتلــة، تنطبــق عليهــا، وعلــى ســكانها 	

كافــة القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بــاألرض المحتلــة، وتعتبــر كافــة التدابيــر القضائيــة 
والتشــريعية واإلداريــة اليــت اتخذتهــا الســلطة القائمــة باإلحتــال بغيــة تغييــر واقعهــا الجغرافــي 
والديمغرافــّي مــن خــال المصــادرة، وضــّم األرض الفلســطينية المحتلــة، وإقامــة المســتعمرات 

اإلســتيطانّية عليهــا، وتهجيــر ســكانها، وإبعادهــم منعدمــة وال ترتــب أي أثــر قانونــي.

وان القــدس أرض محتلــة ينطبــق عليهــا القانــون اإلنســاني الدولــي، والقانــون الدولــي لحقــوق 
االنســان، وبنــاء عليــه فــإن ســلطات االحتــال بصفتهــا قــوة احتــال، تعــد المســؤول عــن تقديــم 
الخدمــات فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، وأن الدعــم الدولــي المقدم للشــعب الفلســطيني ال 
يعفــي ســلطات االحتــال بــأي حــال مــن األحــوال مــن التزاماتهــا القانونية، وهو ينــدرج ضمن اإلطار 

اإلنســاني بغــض النظــر عمــا إذا كانــت موجهــة الدعــم الخدمــات أو مخصصــة لســد االحتياجــات.
· التمســك بتنفيــذ القــرارات الدوليــة ذات الصلــة بــاألرض الفلســطينية المحتلــة وبخاصــة المتعلقــة 	

بمدينــة القــدس.

· اعتبار الدعم القانوني للدفاع عن االنسان واالرض وأولوية قصوى.	

· العمــل علــى توثيــق انتهــاكات ســلطات االحتــال، وفضحهــا فــي المنابــر المحليــة والخارجيــة وعلــى 	
جميــع المســتويات ورفــع القضايــا القانونيــة فــي جميــع المحافــل الدوليــة والمخصصــة.

· التأكيــد علــى أن المســتعمرات اإلســرائيلية المقامــة فــي االرض الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 	
)1967م) بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، غيــر شــرعية بموجــب القانــون الدولــي.

الجوانب المالية:
· تخصيــص األمــوال الكافيــة للقــدس فــي الموازنــة العامــة وتحديــد مــا يخصهــا مــن الّتمويــل 	

الخارجــي بشــكل يتناســب مــع عــدد ســكانها ,واولوياتهــا. 

· العمــل علــى إيجــاد آليــات لتجنيــد األمــوال محليــًا، وتحديــد دور القطاعيــن، الخــص والعــام فــي 	
ذلــك.

· وضــع آليــات ّفعالــة للتنســيق مــع المانحيــن فيمــا يخــص القــدس، وتحديــد دور كل مــن: مؤسســة 	
وزراة  وبخاصــة  الفلســطينية،  الحكومــة  ومؤسســات  الفلســطنية،  التحريــر  ومنظمــة  الرئاســة، 

ــة. ــة التمويلي ــط فــي العملي ــة والتخطي المالي

· تعزيــز الشــفافية والعدالــة فــي توزيــع المــوارد الماليــة، مــع ضــرورة وجــود آليــة مراقبــة لإلجــراءات 	
الماليــة الخاصــة بالقــدس.

· تطوير آليات تمويل تأخذ بعين االعتبار التعقيدات السياسية، والقانونية في القدس.	

· وضــع آليــة سلســة لســد االحتياجــات الطارئــة المتعلقــة بصمــود المقدســيين، مــن خــال قنــوات 	
معتمــدة فــي الرئاســة الفلســطينية ووحــدة القــدس، وإعــادة تفعيــل كافــة الصناديــق ذات العاقــة 

بالقــدس وإعــادة هيكليتهــا.
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الجوانب المؤسسية والتنظيمية:
· ضمان وجود نظام مؤسســي فاعل، ذي أدوار ومهمات واضحة، ومحددة لألطراف ذات العاقة 	

كافــة، وعلــى المســتويات جميعهــا، ومــن ضمنهــا مؤسســات منظمــة التحريــر المختلفــة والدولــة 
تكاملهــا، وعــدم  الفلســطينية ووزارتهــا وهيئاتهــا، وتحيــد صاحياتهــا ومســؤولياتها، وضمــان 
تعارضهــا بحيــث يتــم الفصــل مــا بيــن المهمــات، والصاحيــات التخطيطيــة والرقابيــة والتنفيذيــة.

· التنســيق والتعــاون الفعــال والتكاملــي بيــن المؤسســات ذات العاقــة علــى المســتويات كافــة 	
وتحديــد دور القطاعــات المختلــف: القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والقطــاع األهلــي ومــن خــال 
التأســيس للعمــل المســتمر والمســتدام فــي القــدس، ومــن خــال إنشــاء أوســع شــراكة ممكنــة 
بيــن القطاعــات والتركيــز علــى صيانــة المؤسســات المقدســية وتفعيهــا وتقويتهــا، وتشــجيع 
بنــاء التآلفــات والشــكات القطاعيــة وتعزيــز العمــل الطوعــي وعمــل اللجــان الشــعبية والمحتمعيــة 

وتنظيمهــا علــى أن تشــمل علــى آليــات محــددة لتبــادل المعلومــات والخبــرات.

· ضمــان وجــود نظــام إداري داخلــي فاعــل للمؤسســات ذات العاقــة وضمن ســهولة اتخاذ القرارات 	
وســرعتها علــى المســتويات المختلفــة، ســواء أكان ذلــك علــى المســتوى الداخلــي للمؤسســة 

الواحــدة أم بيــن المؤسســات المختلفــة.

· وجــوب تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة فــي اتخــاذ القــرارات ومراقبــة العمليــات وتشــجيع المعنييــن 	
عكلــى المشــاركة فــي تنفيذهــا.

· العمــل علــى مأسســة لجنــة السياســات الخاصــة بالقــدس، وضمــان اســتدامة عملهــا كرافعــة 	
أبديــة  كعاصمــة  ومكانتهــا  القــدس،  لــدور  والتأســيس  المقدســيين،  صمــود  لدعــم  أساســية 
للّدولــة الفلســطينية العتيــدة، وتفعيــل االتصــال والتواصــل بيــن هــذه اللجنــة ومواطنــي القــدس 

ومؤسســاتها.

· ــط 	 ــة فــي القــدس مــن خــال التنســيق والتخطي ــة الفاعل ــز العاقــة مــع المؤسســات االجنبي تعزي
والتنفيــذ المشــترك، وبمــا يخــدم الوجــود الفلســطيني ويرســخه فــي القــدس.

· دعــم المؤسســات المقدســية والحفــاظ علــى اســتمراريتها فــي خدمــة صمــود أبنــاء القــدس، 	
ــة  ــة القــدس الشــرقية العاصمــة األبدي ــدة تحافــظ علــى عروب ــاء مؤسســات جدي والعمــل علــى بن
ــة فلســطين المســتقلة ذات الســيادة والعمــل علــى إعــادة فتــح المؤسســات التــي أغلقهــا  لدول

ــت الشــرق. االحتــال وعلــى رأســها بي

· تعزيــز دور مراكــز األبحــاث فــي إصــدار مــواد إعاميــة، ودراســات تاريخيــة وثقافيــة وعقــد المؤتمــرات 	
والنــدوات عــن القــدس، وإبرازهــا إعاميــاص لطــرح قضيــة القــدس علــى المســتوى العالمي.

الجوانب التنموية:
· نظــرًا لخصوصيــة وضــع القــدس الحالــي فــإن أولويــة العمــل ســتكون بالتركيــز علــى التنميــة داخــل 	

ــر قانونــي، ومؤقــت مــع ضــرورة  ــه غي ــى أن جــدار الّضــم والتوســع  العنصــري والتعامــل معــه عل
الربــط المتيــن بالمحيــط المباشــر خــارج الجــدار (المحافظــة ) ومــع المحيــط األوســع (مجمــل األرض 

الفلســطينية المحتلــة) فــي ســياق وظيفــي متكامــل.

· البدائــل 	 العمــل قــدر االمــكان علــى فــك االرتبــاط مــع مؤسســات ســلطات االحتــال، وخلــق 
وتقويتهــا. الفاعلــة  الفلســطينية 

· اعتمــاد أجنــدة السياســات الوطنيــة للحكومــة الفلســطينية ( 2017-2022) كمرجعيــة ناظمــة للخطــة 	
القطاعيــة االســتراتيجية فــي القــدس.



صفحة 22

· للخطــة 	 تنمويــة  كمرجعيــة  المتحــدة  لألمــم   (2030SDGs) المســتدامة  التنميــة  اهــداف  اعتمــاد 
االســتراتيجية. القطاعيــة 

· إيجــاد تــوازن بيــن المســاعدات االنســانية والتدخــات التنمويــة مــن اجــل توفيــر حلــول مســتدامة، 	
وضــرورة دعــم الفئــات المهمشــة والمســتضعفة والفقيــرة ومحاربــة الفقــر والبطالــة مــن جهــة 
أداء دوره كمحــرك  الخــاص، وتمكينــه مــن  القطــاع  القضايــا االقتصاديــة ودعــم  علــى  والتركيــز 
لإلنعــاش االقتصــادي وبخاصــة فــي القطاعــات التــي تســاعد علــى النمــو مثــل الســياحة والتجــارة 

والخدمــات وغيرهــا مــن جهــة ثانيــة.

· تفعيــل دور الشــباب ومعالجــة قضاياهــم، وتفعيــل طاقاتهــم الكامنــة، واســتثمارها، لكــي يكونــوا 	
مبادريــن ومســاهمين فــي العلميــة التنمويــة داخــل القــدس. مــن خــال تعزيــز العمــل التطوعــي 

واالنديــة واالتحــادات والحــركات الشــعبية. 

· الوطنيــة 	 الخطــط  فــي  وتضمينهــا  بالقــدس،  الخاصــة  والتدخــات  واألولويــات  الخطــط  إدراج 
كافــة. الفلســطينية  القطاعيــة  وعبــر  والقطاعيــة 



الخاتمة
  تســارع التهويــد للقــدس، وتنامــي خطــط ادمــاج الســكان  الفلســطينيين 
القــدس  لســكان  اليوميــة  الحياتيــة  المصالــح  خــال   مــن  القــدس  فــي 
نظــام  الــى  االســرائيلي  التعليمــي  النظــام  وتســلل  الفلســطينيين، 
بالعزلــة،  المقدســيين  وشــعور  المدينــة،  فــي  الفلســطيني  التعليــم 
وانعــدام القيــادة الفاعلــة  الفلســطينية فــي القــدس، وتراجــع القــدس 
قــي االولويــات الفلســطينية (حيــث ان مــا يســمى ترتيــب البيــت وصراعــات 
علــى الســلطة وموضــوع اتســاع الفجــوة بيــن الســلطة والشــعب علــى 
خلفيــة  تقلــص الحريــات العامــة) وانعــدام الفعــل الحقيقــي مــن العالميــن 
(نقــل  للواقــع  الدولــي  القبــول  مامــح  وازديــاد  واالســامي،  العربــي 
بعــض الســفارات مثــا الــى القــدس)، كل هــذا ادى الــى تقــدم المشــروع  
ــة اســرائيل«  ــة  لدول ــرى  فــي »القــدس عاصمــة  ابدي ــذي ي الصهيونــي ال
دولــة  عاصمــة  القــدس   باعتبــار  الفلســطيني   المشــروع  تراجــع  مقابــل 
فلســطين  وتراجــع القــدس فــي ســلم االولويــات الفلســطينية كمركــز 

اساســي فــي القضيــة الفلســطينية . 

بــدون  جعــل القــدس ســاحة اشــتباك يومــي فــي كل المجــاالت وتشــكيل 
ارضية مالية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية لتمتين الصمود  ستكون  
الجغرافــي  التهويــد واالســتيطان والدمــج  لغــول  القــدس لقمــة ســهلة 
االخيــرة  القــدس  معركــة ســيف  دلــت  حيــث  الوطتيــة.  الهويــة  وتذويــب 
ومعركــة ابــواب القــدس أن طاقــة االحتمــال لــدى المجتمــع الفلســطيني 
طاقــة غيــر عاديــة، وهــو امــر جعــل بعــض المفكريــن اإلســرائيليين يطالبــون 
ــر، واســتقراء تداعياتهــا  ــة أكب بدراســة هــذه الظاهــرة والتعامــل معهــا بجدي

المســتقبلية.

الزمــن واســتغاله مــن قبــل اســرائيل   االمــر االكثــر خطــورة هــو عامــل 
لفــرض حقائــق  علــى االرض فــي المدينــة  فــي وقــت يتيــه الفلســطينيون 
فــي دوامــة االنقســام واقتســام الغنائــم  بعيــدا عــن القــدس وقضاياهــا .    



 القدس – بيت حنينا – عمارة الحالق
info@actconflictresolution.org 

02-2353861 

W W W. A C T C O N F L I C T R E S O L U T I O N . O R G


